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CENTRALNY ZAMEK 2x PILOT
SCYZORYK LOGO RTX CL9S 4D
Cena

94,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

CL9S-4

Kod producenta

CL9S-4

Kod EAN

5903794121089

Producent

RTX

Opis produktu

RTX CL9S 4D
Markowy zestaw centralnego
sterowaniem na pilota

zamka

na

4

drzwi

ze

zdalnym

Uniwersalny zestaw przeznaczony do pojazdów z instalacją 12V, w których każde drzwi trzeba otwierać osobno. Zestaw
zawiera wszystkie elementyniezbędne do montażu. Po instalacji obsługa otwarcia lub zamknięcia zamka realizowana
będzie w wygodny sposób za pomocą pilota zdalnego sterowania. Centralka posiada wyjście sterujące zdalnym
otwarciem bagażnika. Każde odebranie komendy sterowania z pilota, potwierdzane jest za pomocą kierunkowskazów, a
po zamknięciu zawartaw zestawie dioda LED będzie błyskając symuluje obecność alarmu.

Dwa solidne i eleganckie piloty typu scyzoryk działające na częstotliwości 433Mhz
Dynamicznie zmienny kod Keeloq firmy Microchip
Sterowaniezamknięciem i otwarciem drzwi
Funkcja otwarcia bagażnika
Funkcja poszukiwnia na parkingu
Piloty posiadają zamocowany grot do nowszych modeli VW , groty do
dokupić dodatkowo.
Markowa centralka z transmisją radiową
Wyjścia sterujące z przekaźnikami 10A
Wyjście przekaźnikowe siłowników drzwi
Wyjście przekaźnikowe otwieraniem bagażnika
Wyjście sterowania diodą LED
Wyjście przekaźnikowe sterowania kierunkowskazami
Diody separujące na wyjściach kierunkowskazów
W zestawie siłowniki przekładniowe o uciągu 4kg
Obrotowa głowica
Skok popychacza 18mm
Osłona przeciwkurzowa
Przewody z konektorami
Elementy montażowe w zestawie
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innych

modeli

należy

Dioda LED w kolorze niebieskim
Po zamknięciu zamka błyska symulując alarm
Obudowa umożliwiająca montaż bez wiercenia otworu
Ten produkt dzięki zastosowaniu zaawansowanego algorytmu kodowania KeeloQ firmy Microchip (USA) jest
zabezpieczony przed próbami kopiowania lub skanowania kodu.
Piloty zawarte w zestawie zbudowane są w oparciu o układ HCS301 firmy Microchip

Zestaw zawiera następujące elementy:
centralka
dwa piloty z kodem dynamicznie zmiennym KeeloQ
wiązka elektryczna
dioda LED
siłowniki o uciągu 4 kg w ilości zależnej od typu zestawu
zestaw 2D: 1 master + 1 slave
zestaw 4D: 2 master + 2 slave
zestaw 5D: 2 master + 3 slave
zestaw akcesoriów montażowych odpowiedniej dla liczby siłowników
instrukcja w języku polskim ze schematem montażu
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