
Sterownik radiowy 433MHz  - 12V
Przeznaczony do zdalnego załączania jednego urządzenia.

[k.37075]

Urządzenie przeznaczone jest do bezprzewodowego sterowania: włączania i wyłączania 
urządzeń elektrycznych m.in. oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji czy większości 
urządzeń codziennego użytku. Pracuje na częstotliwości 433MHz. Dzięki łączności 
radiowej urządzenie działa w terenie otwartym do 70m. Sterownik może załączać zarówno
urządzenia na 12V/24V jak i 230V. Doskonałe rozwiązanie do sterowania silnikiem, roletą, 
oknem, drzwiami, bramą, fotelem, podnośnikami. Wszechstronność jest niemal 
nieograniczona.

Sterownik może pracować w 3 zasadniczych trybach:

1. Tryb chwilowy

Naciśnięcie przycisku powoduje załączenie przekaźnika, puszczenie przycisku wyłącza 
przekaźnik.

Przekaźnik działa tak długo jak trzymamy przycisk.

2. Tryb włącz/wyłącz 1 przycisk.

Naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje włączenie przekaźnika, ponowne naciśnięcie 
przycisku powoduje wyłączenie przekaźnika.

Przekaźnik zmienia stan na przeciwny po każdym naciśnięciu przycisku.

3. Tryb włącz/wyłącz 2 przyciski  (przy zastosowaniu pilota 2 przyciskowego,brak w 
zestawie)

Naciśnięcie przycisku A na pilocie powoduje włączenie przekaźnika, naciśniecie przycisku 
B na pilocie powoduje wyłączenie przekaźnika.

Przekaźnik załącza się przyciskiem A, a wyłącza B.

Kasowanie pilota:

Nacisnąć na module przycisk nauki i przytrzymać go przez ok.5s. (dioda mrugnie 8 razy).

Gotowe, piloty wykasowane.

Programowanie pilota:

1. Nacisnąć przycisk nauki na module odpowiednio 1, 2 lub 3 razy zależnie od tego 
jaki tryb chcemy zaprogramować (chwilowy, włącz/wyłącz 1, włącz/wyłącz 2).

2. Poczekać 3 sekundy (dioda LED na module zaświeci się)

3. Nacisnąć przycisk na pilocie

4. Gotowe

Jeśli chcemy zaprogramować kolejnego pilota czynności należy powtórzyć od pkt 1.

Jeżeli pilot posiada 2 przyciski możemy go zaprogramować w taki sposób, że przycisk A 
pracuje w trybie chwilowym natomiast przycisk B załącz/wyłącz.



Specyfikacja przedmiotu: 

• pobór prądu 0,1 a 
• obciążalność styków przekaźnika 10A 
• częstotliwość pracy 433 MHz 
• temperatura pracy od -40°C do 80°C
• zasięg do 70 metrów 
• pamięć do 30 nadajników (pilotów)
• Wymiary: dł: 74,5 mm, szer: 54,5 mm, wys: 27 mm 
• Waga ok 125 g 

Zestaw zawiera:

• Zdalny włącznik
• pilot 1 przyciskowy


