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Met de MPT-300 handzender kunt u uw alarmsysteem of andere apparatuur bedienen.
De handzender wordt ondersteund door de:
• MICRA alarm module (firmware versie 2.02 of nieuwer),
• INT-RX-S – 433 MHz handzender uitbreidingsmodule,
• VERSA-MCU – 433 MHz draadloze systeem controller,
• MTX-300 – 433 MHz draadloze systeem controller,
• Overige 433 MHz draadloze apparatuur van SATEL.
Voor informatie over hoe u de handzenders en uit te voeren functies kunt toevoegen,
verwijzen wij u naar de handleidingen van de apparaten die de MPT-300 handzenders
ondersteunen.

1. Eigenschappen
•
•
•

Transmissie is beveiligd door de KeeLoq code hopping.
5 knoppen voer het uitvoeren van max. 6 verschillende functies.
LED indicatie bij het indrukken van een toets.

2. Specificaties
Werking frequentieband ........................................................................... 433.05 ÷ 434.79 MHz
Draadloos communicatie bereik (in open veld) ........................................................... tot 100 m
Batterij................................................................................................................ 2 x CR2016 3V
Milieuklasse conform de EN50130-5 ....................................................................................... II
Bedrijfstemperatuur ........................................................................................... -10 °C...+55 °C
Maximale luchtvochtigheid .............................................................................................. 93±3%
Afmetingen behuizing ...................................................................................... 38 x 78 x 16 mm
Gewicht ............................................................................................................................... 30 g
SATEL sp. z o.o. verklaart hierbij dat deze handzender voldoet aan de essentiële eisen
en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53 /EU. De verklaring van
overeenstemming kan worden geraadpleegd op www.satel.eu/ce

3. Vervangen batterij
Er bestaat een gevaar voor explosie van de batterij, indien de batterij anders
gebruikt of behandeld wordt dan aanbevolen door de fabrikant.
Let op bij de installatie en het vervangen van de batterij. De fabrikant is niet
aansprakelijk voor de consequenties van het niet juist plaatsen van de batterij.
Lege batterijen mogen niet worden weggegooid, maar dienen te worden
ingeleverd in overeenstemming met de bestaande regelgeving voor de
bescherming van het milieu.
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De levensduur van de batterij hangt af van hoeveel de handzender gebruikt wordt. Hoe meer
de knoppen ingedrukt worden, hoe hoger het verbruik van de batterij zal zijn. Elke
transmissie verzonden vanaf de handzender bevat informatie over de batterij status.
Apparaten welke de handzender ondersteunen kunnen erop wijzen dat de batterij bijna leeg
is. Hoe u de batterij vervangt, wordt weergegeven in onderstaande figuren.
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