
Datablad 
Sender– Knap modul 433MHz / 8 kanal 

Data: 
Lille format: Ø32 / tykkelse 12mm 
Frekvens: 433MHz 
8 indgange (8 kanal) 

 A: +3v(Rød)-D4-D3-D2-D1  
 B: +3v(Rød)-D8-D7-D6-D5 

Modulet er forsynet med +3V batteri á typen CR2032. 
 

Rækkevidde: 
Sender-modulet kan fås med 3 forskellige antenner 
Indbygget antenne 15-25 meter. (varenr. 60-001) 
M/ udvendig antenne 30-40 meter. (varenr. 60-002) 
M/ eksternt antenne  80-100 meter.  ( varenr. 60-003) 
(Eksternt antenne er ekstra tilbehør (varenr.90-001) 
 

Placering af modulet: 
Modulet kan placeres bag forskellige svagstrømskontakter,  
Afbryder. Modulet kan indbygges i kasser, bokse eller ind-
bygges til kundespecificeret fjernbetjeninger. 

Indgange: 
Modulet har 8 indgange, som er delt op i 2 ledningsbånd A og B. For at aktive-
re en indgang skal en af de grå ledninger kortsluttes til rød ledning (+3v). 
Benyttes der flere modulet i området eller samme hus, kan sender og modtager 
kodes sammen. 

Kodning: 
Se billedet ved ”C” , de 9 streger. De første 4 streger fra venstre passer sam-
men med de 4 dip-switch på modtager. 
På modtager er alle kontakter på dip-switch sat on, det samme gælder for sen-
der, alle streger betyder at de er on. 
Hvis den første streg skæres over, skal den første kontakt på dip-switch sættes 
off. Stregerne på sender og dip-switch på modtager skal sættes ens for at kunne 
snakke sammen. 
 
Har du spørgsmål omkring sender-modulet, så  ring på telefon 7734 9045 
eller skriv til  info@legtech.dk 
 
 

 

LegTech  
Gersehaven 17 
DK-3320  Skævinge 
Denmark 

Tlf.   +45 7734 9045 
info@legtech.dk 
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Varenr. 90-001 
Eksternt antenne (4m ledning) 
65mm fra spids til spids 

Eksempler på tryk/kontakter/kasser, sender-modulet kan placeres i. 

Varenr. 60-001 
Indbygget antenne 

Varenr. 60-002 
Udvendig antenne 
(45mm lang) 

Varenr. 60-003 
Med antenne konnector 
(Tilslutning af ekstern antenne) 

Varenr. 90-002 
Stor antenne (170mm) 
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