
RF Модул за димер

Описание
Радиочестотен модул, който преобразува push бутон в RF дистанционен димер. Модулът се вгражда в избран от клиента 
ключ (push бутон), който се преобразува в RF дистанционен димер.
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Употреба
1. Свържете  RF модула с с някой от ключовете, изобразени по долу, при правилно свързване, ключът ще стане
RF дистанционен ключ
2. Свързване на ключа (push  бутон) с RF предавателя: натисете за кратко бутона за присъединяване на приемника, 
след това веднага натиснете  push бутона 
3. След свързаване на приемника с ключа, можете да управлявате ключа,  както е описано по-долу:
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АМ-2503N 12-36VDC Постоянен ток4x(8.4-25.2)W4x700mA
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Правила за безопасност

1) Да се въведе в експлоатация от квалифициран електротехник
2) IP20.Избягвайте директна слънчева светлина и влага. Ако е инсталиран на открито, моля уверете се , че 
продуктът е във влагозащитена кутия
3) Необходима е вентилация на продукта за правилно охлаждане
4) Погледнете изходното напрежение на светодиодните захранвания преди инсталиране на продукта
5) Никога не монтирайте този продукт при включено напрежение от мрежата!
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