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STAR™250-433
voor hekopeners,
industriële
deurbedieningssystemen
en garagepoortopeners.
compact.
eenvoudig te
programmeren.
• Universele ontvanger met antenne
• Rapid Learn™-functie programmeert
meerdere zenders in enkele seconden
• Dankzij de gebruikersvriendelijke
programmeertechnologie kunt u tot
250 zenders individueel makkelijk
toevoegen, blokkeren en verwijderen
• Ideaal voor omheinde terreinen,
parkings en garages
• Compatibel met Chamberlain™LiftMaster toegangstechnologieën
• Exclusief van Chamberlain Professional
Products
• 433,92 MHz
• Module voor een zekerheids copy van
het geheugen. Kan separaat worden
bewaard

Optionele
weersbestendige
beschermkast voor
STAR™ -ontvanger

met

Rapid
Learn
FEATURE

™

Programmeert
in enkele
seconden.
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STAR 250-433
functies
™
™

digitaal display
Hierop worden de nummers van
de zenderplaatsen weergegeven
tidens het programmeren of
wanneer toegang is toegestaan.
Hierop komen tevens aanwijzingen
en berichten voor gebruikers.

antenneaansluiting
Voor aansluiting van de directe
antenne of de antennemontageset.

delete-toets

blokkeertoets

Wordt gebruikt voor het
verwijderen van een zender uit de
geselecteerde geheugenplaats.

Wordt gebruikt om een
handzender te blokkeren.
Handzender blijft in het geheugen
en kan in de toekomst worden
gedeblokkeerd.

add-toets
Wordt gebruikt voor het invoeren
van zenders en het openen van de
Rapid Learn™-modus.

cijfertoetsenpaneel
Wordt gebruikt voor
programmering en opvragen van
zenderplaatsen. Wordt tevens
gebruikt voor het invoeren van
geavanceerde functies.

asterisk-toets
Wordt gebruikt voor het invoeren van
geavanceerde functies:
*,1 - laatst ontvangen zender
*,2 - aantal lege geheugenplaatsen
*,3 - aantal gebruikte geheugenplaatsen
*,4 - aantal geblokkeerde zenderplaatsen
*,5 - eerste geblokkeerde zenderplaats
*,7 - softwareversie #
*,0 - hoorbare diagnosefuncties uit/aan

hekje-toets
Wordt gebruikt als esc- of afbreektoets voor alle functies of modi.

specificaties
voedingsspanning:
werkingsstroom:
bedrijfstemperatuurbereik:
frequentie:
nominale
relaiscontactstroom:
garantie:

12-24 volt AC of DC
250 mA maximum
-40°F tot +185°F
(-40°C tot +85°C)
433,92 MHz
1 ampere / 24 volts AC of DC
1 jaar

STAR™250-433
compatibele zenders
Zenders met miljarden codes

STAR™250-433
optionele accessoires
Onderdeelnummer

4330E
4332E
4333E
4335E
Sleutelloos bedieningssysteem
747E

041A2743X

Benaming
installatieset voor waterdichte buitenbehuizing

86LM

antennemontageset

23024E

transformator 230V/24V/AC
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