kitcasainteligente
Apresentação:

Receptor sem fio de arme/desarme:

O KIT CASA INTELIGENTE VETTI é o que há de mais prático e moderno para oferecer-lhe conforto, segurança
e comodidade em tudo que refere-se ao acionamento elétrico a distância através de um controle remoto.
Este Kit é composto por 1 controle remoto contendo 6 botões e 6 receptores sem fio que irão armar e
desarmar o contato elétrico (através de relé) conforme o ponto onde for instalado ! Utilizando a
criatividade você poderá instalar em lâmpadas internas e/ou externas de sua residência ou comércio,
assim como qualquer outro equipamento elétrico que não exceda a potência especificada.

Bivolt (127/220V)
Freqüência de 315Mhz
Corrente de consumo de 100ma
Carga máxima de 2A (200W em 127V e 400W em 220V) podendo ser adaptado a um relé de maior
amperagem.

Itens incluso:

OBS: O controle remoto e o receptor poderá
ser codificado (para instalação de mais de um
sistema no mesmo local).

6

1 Controle remoto com 6 comandos (com pilha)
1 receptores sem fio de arme/desarme.
Características gerais:

F1- Fio Azul
F2 - Fio Vermelho
COM - Fio Amarelo
NF - Fio Verde
NA - Fio Preto
ANTENA - Fio Branco

Controle remoto:
Freqüência 315Mhz
Alimentação pilha 12V A23
Alcance médio de 20 metros

depois

Exemplo de Instalação 1
ELIMINANDO O INTERRUPTOR
Eliminando o interruptor só acendendo
pelo controle remoto
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Exemplo de Instalação 2
depois
JUNTO AO INTERRUPTOR
Na parede junto ao interruptor: para funcionar deve-se deixar
o interruptor da parede em modo DESLIGADO para funcionamento
remoto.
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Exemplo de Instalação 3
NO TETO
No teto ao lado da lâmpada: para funcionar deve-se deixar
o interruptor da parede em modo DESLIGADO para funcionamento
remoto.
f2

depois

Exemplo de Instalação 4
EM PARARELO
Deve-se obrigatoriamente eliminar um dos interruptores para
funcionar corretamente
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Não exceda a carga máxima permitida pelo receptor arme/desarme
(200W em 127V e 400W em 220V) caso necessário utilize um
acessório que adapta a um relê de maior amperagem.
Este aparelho poderá ser danificado ou queimado facilmente durante
a instalação em caso de ligação errada, PORTANTO MUITA
ATENÇÃO !

Dicas para melhorar o alcance do receptor ARME/DESARME Vetti:

Evite instalar próximo a chapas ou painéis metálicos pois os mesmos
irão servir como barreiras bloqueando o sinal RF, diminuindo o
alcance.
De preferência em instalar o receptor no lado de fora dos espelhos
dos interruptores principalmente se forem de metais assim como
painéis de força.
Não enrole a antena do receptor, mantenha esticada.

Caso deseje usar mais de um sistema deste no mesmo local ou
precise de segurança e privacidade, você deverá codificar o seu
sistema da seguinte maneira:

TERMO DE GARANTIA

Controle Remoto:
Verifique a existência de 5 jumpers na placa.

Este produto está fora da garantia caso seja danificado por:
DESCARGAS ELÉTRICAS / ERRO DE INSTALAÇÃO

1 2 3 4 5
Receptores Arme/Desarme:
O mesmo código feito através de corte de
jumpers no controle remoto, deverá ser
feito em todos os receptores.
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