SRX102 1R
SRX202 2R
SRX302 3R

- RF Digital de Alta Performance em code-learning e MC 433,92MHz;
- Programação exível e simplicada (Sem Jumpers);
- Todos os contatos dos relés disponíveis (C, NA e NF);
- Maior número de modos de acionamento. Retenção, enquanto
transmitindo e diversos tempos para pulso;
- Até 256 códigos por relé sendo:
SRX102-1R - 256 Códigos;
SRX202-2R - 512 Códigos;
SRX302-3R - 768 Códigos;
- Alimentação 12Vcc;
- Consumo em stand-by de 20 mA;
- Relés com saídas NA/NF com capacidade de 5A.
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do relé
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Apagar um código especíco do relé
1- Mantenha a tecla do relé desejado pressionada até o LED car em ash (rápido);
2- Transmita o código a ser removido (Removido: 3 Piscadas);
3- Pressione tecla SAIR ou repita o passo 2 para demais.
Este procedimento remove o código especico somente do relé
selecionado no passo 1.

Programação
Na sua operação, ao receber um código não cadastrado, seu LED piscará 2 vezes.
Ao receber um código já cadastrado, piscará somente uma vez e acionará o relé
respectivo. Segue abaixo os procedimentos para conguração, cadastro e exclusão
dos códigos:

Cadastro de código no relé
1- Pressione a tecla do relé desejado (o LED permanecerá acesso);
2- Transmita o código a ser cadastrado Code-Learning ou MC 433,92MHz (Novo: 1
piscada / Existente: 2 piscadas / Memória Cheia: 3 piscadas);
3- Pressione novamente a tecla deste relé para conrmar (1 piscada);
4- Pressione a tecla SAIR ou repita os passos 2 e 3 para cadastrar mais códigos.
Um mesmo código pode ser cadastrado em mais de um relé.

Apagar todos os códigos do relé
1- Mantenha a tecla do relé desejado pressionada até o LED car em ash (rápido);
2- Mais uma vez, mantenha a tecla do relé desejado pressionada até o LED piscar
lentamente;

Congurar retenção /pulso (tempo) do relé
1- Mantenha a tecla TEMPO pressionada até o LED car acesso;
2- Pressione a tecla do relé desejado a quantidade de vezes conforme tabela
abaixo;
3- Pressione a tecla TEMPO para conrmar e nalizar o procedimento;
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Condição
Retenção
Pulso enquanto transmissão
Pulso 0,5 Segundos
Pulso 1 Segundo
Pulso 2 Segundos
Pulso 3 Segundos
Pulso 5 Segundos
Pulso 10 Segundos
Pulso 20 Segundos
Pulso 30 Segundos
Pulso 1 Minuto
Pulso 5 Minutos
Pulso 10 Minutos
Pulso 30 Minutos

Exemplo de ligação

Fechadura
Elétrica
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Alimentação
da fonte 12V

