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Ovládač MPT-300 umožňuje diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému alebo zariadení
domácej automatizácie. Ovládač je určený na spoluprácu so:
• zabezpečovacím modulom MICRA (programová verzia 2.02 alebo novšia),
• expandérom obsluhy ovládačov 433 MHz INT-RX-S,
• kontrolérom bezdrôtového systému 433 MHz VERSA-MCU,
• kontrolérom bezdrôtového systému 433 MHz MTX-300,
• rádiovými ovládačmi firmy SATEL.
Informácie týkajúce sa pridávania ovládačov a funkcií, ktoré je možné pomocou nich
realizovať, sa nachádzajú v príručkách zariadení obsluhujúcich ovládače MPT-300.

1. Vlastnosti
•
•
•

Prenosy zabezpečené dynamicky meneným kódom KeeLoq.
5 tlačidiel na spustenie až 6 vybraných funkcií.
LED-ka signalizujúca rádiové prenosy.

2. Technické informácie
Pracovná frekvencia ................................................................................ 433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) ........................................ do 100 m
Batéria ............................................................................................................... 2 x CR2016 3V
Trieda prostredia podľa EN50130-5......................................................................................... II
Pracovná teplota ................................................................................................ -10 °C...+55 °C
Maximálna vlhkosť prostredia ......................................................................................... 93±3%
Rozmery krytu.................................................................................................. 38 x 78 x 16 mm
Hmotnosť ............................................................................................................................ 30 g
Spoločnosť SATEL sp. z o.o. deklaruje, že detektor je zhodný s požiadavkami
nariadenia 2014/53/EU. Vyhlásenie o zhode je dostupné na internetovej stránke
www.satel.eu/ce

3. Výmena batérií
Jestvuje nebezpečenstvo explózie batérií v prípade použitia iných než výrobcom
odporúčaných, alebo v prípade nesprávnej manipulácie s batériami.
Počas montáže a výmeny batérií treba zachovať osobitnú opatrnosť. Výrobca
nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou montážou batérií.
Použité batérie treba v súlade s platnými predpismi o ochrane životného
prostredia odovzdať na zberné miesto.
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Životnosť batérií závisí od spôsobu používania ovládača. Čím častejšie sú stláčané tlačidlá,
tým rýchlejšie sa batéria spotrebuje. Každý prenos zasielaný z ovládača obsahuje informácie
o stave batérií. Zariadenia obsluhujúce ovládač môžu informovať o slabej batérii. Obrázky
zobrazujú spôsob výmeny batérií.
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