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1.   Τηλεχειριστήριο ΤΧ4 - Γενική περιγραφή 

Τα τηλεχειριστήρια χρησιµοποιούνται για τον 
έλεγχο του ανοίγµατος και κλεισίµατος της πόρτας 
εξ αποστάσεως.  
Τα τηλεχειριστήρια Mhouse TX4 περιλαµβάνουν 
τέσσερα κουµπιά, τα οποία µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν είτε για 4 διαφορετικούς τρόπους 
λειτουργίας ενός µηχανισµού, είτε για να ελέγξουν 
4 διαφορετικούς µηχανισµούς (π.χ. µία συρόµενη 
πόρτα, µία ανοιγόµενη πόρτα και δύο 
γκαραζόπορτες), τοποθετηµένους ακόµα και σε 
διαφορετικές τοποθεσίες. 

 
 

Η διαβίβαση των εντολών στον πίνακα ελέγχου 
επιβεβαιώνεται από το λαµπάκι [A].  
Η µικρή οπή [B] µας δίνει την ευχέρεια να 
τοποθετήσουµε το τηλεχειριστήριο σε κλειδοθήκη. 

 
 
 
 

2.   Τηλεχειριστήριο ΤΧ4 – Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Σηµ: Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται σε θερµοκρασία 20οC. 

Τύπος 
Τηλεχειριστήριο (κοµπιουτεράκι) για τηλεχειρισµό αυτόµατων 
πορτών, γκαραζοπορτών, αυλοπορτών. 

Εφαρµοζόµενη 
τεχνολογία 

Κωδικοποιηµένη διαµόρφωση ραδιοκύµατος ΑΜ. 
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Συχνότητα 433.92 MΗz 

Κωδικοποίηση Κυλιόµενος κωδικός 64Βit (18 δισεκατοµµυρίων συνδυασµών) 

Κουµπιά 
4 κουµπιά, για διαφορετικές λειτουργίες του ίδιου πίνακα ή για 
λειτουργία διαφορετικών πινάκων ελέγχου. 

Ακτινοβολούµενη 
ενέργεια 

0.0001W περίπου 

Παροχή ρεύµατος  6V +20% -40% µε 2 µπαταρίες CR2016 λιθίου 

∆ιάρκεια µπαταρίας 
3 χρόνια, υπολογιζόµενη µε βάση τις 10 εντολές την ηµέρα, 
διάρκειας 1 δευτερολέπτου και σε θερµοκρασία 20οC (η χαµηλή 
θερµοκρασία επηρεάζει την αποδοτικότητα των µπαταριών) 

Θερµοκρασία 
λειτουργίας 

-20  ÷  50οC 

Καταλληλότητα για 
χρήση σε όξινο, µε 
αυξηµένη αλατότητα 
και εν δυνάµει 
εκρηκτικό περιβάλλον 

Όχι 

Βαθµός προστασίας 
IP40 (κατάλληλο για εσωτερική χρήση ή σε προστατευόµενο 
περιβάλλον) 

∆ιαστάσεις / Βάρος  72Χ31Χ11mm / 18g 

Η Νice S.p.a. (κατασκευάστρια εταιρεία) στην προσπάθειά της να βελτιώσει τα προϊόντα της, έχει το δικαίωµα να 
τροποποιεί τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά οποιαδήποτε στιγµή χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση ο 
κατασκευαστής εγγυάται τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων του για το σκοπό που έχει ορίσει. 

 
 


