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Algemene kenmerken

HOMOLOGATIE 
VAN DE RF-SYSTEMEN.
Alle rf-systemen van Came zijn 
gehomologeerd voor gebruik in Europese 
landen en daarbuiten.

ZELFLERING CODE 
VAN ZENDER NAAR 
ONTVANGER
Hiermee kan de code van de zender in de 
bijbehorende ontvanger worden opgeslagen.

ZELFLERING CODE VAN 
ZENDER NAAR ZENDER.
Hiermee kan de code van een zender in een 
andere zender worden gekopieerd om een 
duplicaat ervan te creëren.

ACHT 
KANALEN.
Besturing van acht verschillende kanalen met 
één zender.

TOP-434EV

Een compleet gamma 
binnen handbereik
Came beschikt over een compleet gamma van handzenders, 
ook met meerdere kanalen en voor meerdere gebruikers, die 
aan verschillende installaties aangepast kunnen worden: van de 
meest simpele in woonomgevingen tot de meest complexe, zoals 
bij appartementengebouwen en in industriële en commerciële 
omgevingen.

TOP EV
Zender voor meerdere gebruikers, ideaal voor 
gebruik in woonomgevingen. 4096 mogelijke 
combinaties voor betere beveiliging tegen 
eventuele kloonpogingen. Zelfleerfunctie van 
zender naar zender voor het eenvoudig opslaan 
van de code.
Verkrijgbaar met 2 of 4 kanalen.



Ontdek op came.com het volledige 
productengamma van Came! 

Came is toonaangevend op het gebied 
van automatiseringen voor woningen, 
industrie, en omvangrijke technische 
installatieprojecten. 

Een compleet assortiment van 
oplossingen voor de woning: van 
automatiseringen voor hekken 
en garagepoorten, motoren voor 
rolluiken en zonweringen tot 
domoticabesturing, inbraakbeveiligings- 
en beeldintercomsystemen. Technologie 
en betrouwbaarheid, ook voor uw 
onderneming, dankzij oplossingen die 
ontworpen zijn voor de automatisering 
van industriële deuren, automatische 
poorten, verkeersslagbomen, tourniquets, 
toegangscontrole- en parkeersystemen.

CODE MEERDERE 
GEBRUIKERS.
De zender zendt voor elke toets verschillende 
codes, waardoor onafhankelijke installaties 
kunnen worden bestuurd die zich binnen 
dezelfde werkingsstraal bevinden.

TRANSPONDERFUNCTIE.  
De zender biedt ruimte voor het plaatsen van 
een tag, waardoor gecombineerd gebruik van 
de afstandsbedienings- en transponderfuncties 
met dezelfde inrichting mogelijk is.

Top 433,92 MHz
Verkrijgbaar met 2 en 4 kanalen voor meerdere gebruikers, of met 2 
kanalen in extra kleine uitvoering: Top is de meest veelzijdige en meest 
gebruikte handzender voor automatiseringen in woonomgevingen.
De modellen TOP-432EV en TOP-434EV bieden 4096 combinaties en zijn 
voorzien van een zelfleerfunctie voor de overdracht van de rf-code van 
zender naar zender.

TOP-432EV • TOP-434EV • TOP-432S

Atomo 433,92 MHz Rolling Code
“Rolling Code” is de technologie waarmee de code die door de zender 
verzonden wordt altijd verandert, waardoor het rf-signaal moeilijker te 
klonen en dus veiliger is. Om een nog grotere veiligheid te garanderen is 
Atomo voorzien van 4294967896 mogelijke combinaties en verkrijgbaar 
in een uitvoering met 1 of 2 kanalen.  
De zelfleerfunctie voor de code-overdracht van zender naar zender is een 
van de geavanceerde eigenschappen van dit product.

AT02 • AT04

Tam 433,92 MHz
Zenders voor meerdere gebruikers, ideaal voor gebruik bij 
appartementengebouwen.  
Er zijn 2 modellen verkrijgbaar, met 2 of 8 kanalen, alle voorzien van 
zelfleerfunctie voor de code-overdracht van zender naar zender.

TAM-432SA • T438

Twin 433,92 MHz met Key Code
“Key Code” is de technologie waarbij een code moet worden ingetoetst 
om toegang te krijgen tot de programmering.
Hiermee kan de zelfleerfunctie voor de code-overdracht van zender naar 
zender worden gecontroleerd en kunnen ongeautoriseerde duplicaties 
van de apparaten worden voorkomen. Twin biedt 4294967896 
combinaties, is verkrijgbaar met 2 of 4 kanalen en biedt tevens ruimte 
aan een tag, waarmee de functionaliteit wordt vergroot bij aansluiting aan 
toegangscontrolesystemen van CAME.

TWIN2 • TWIN4

Top 868,35 MHz
Verkrijgbaar met 2 en 4 kanalen voor meerdere gebruikers: Top is de 
meest veelzijdige en meest gebruikte handzender voor automatiseringen 
in woonomgevingen.
De modellen TOP-862EV en TOP-864EV bieden 4096 combinaties en zijn 
voorzien van een zelfleerfunctie voor de overdracht van de rf-code van 
zender naar zender.

TOP-862EV • TOP-864EV



SOMMIGE UITVOERINGEN ZIJN MISSCHIEN NIET VERKRIJGBAAR IN UW LAND. RAADPLEEG VOOR MEER INFORMATIE UW VERKOPER.

TOP 433,92 MHz

MODEL TOP-432EV • TOP-434EV TOP-432S

Batterijen 2 x CR2016 LITHIUM 1 x 12 V - AAA

Combinaties 4.096 1.024

Bedrijfstemperatuur (°C / °F) -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131 -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

Materiaal ABS ABS

Bereik (m / ft) 50 ÷ 150 / 165 ÷ 490

TECHNISCHE KENMERKEN

Atomo 433,92 MHz Rolling Code

MODEL AT02EV • AT04EV

Batterijen 2 x CR2016 LITHIUM

Combinaties 4.294.967.896

Bedrijfstemperatuur (°C / °F) -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

Materiaal ABS

Bereik (m / ft) 50 ÷ 150 / 165 ÷ 490

Tam 433,92 MHz

MODEL TAM-432SA T438

Batterijen 2 x CR2016 LITHIUM 1 x 12 V - AAA

Combinaties 16.777.216 16.777.216

Bedrijfstemperatuur (°C / °F) -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131 -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

Materiaal ABS ABS

Bereik (m / ft) 50 ÷ 150 / 165 ÷ 490

Top 868,35 MHz

MODEL TOP-862EV • TOP-864EV

Batterijen 2 x CR2016 LITHIUM

Combinaties 4.096

Bedrijfstemperatuur (°C / °F) -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

Materiaal ABS

Bereik (m / ft) 50 ÷ 150 / 165 ÷ 490

Twin 433,92 MHz Key Code

MODEL TWIN2 • TWIN4

Batterijen 2 x CR2016 LITHIUM

Combinaties 4.294.967.896

Bedrijfstemperatuur (°C / °F) -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

Materiaal ABS

Bereik (m / ft) 50 ÷ 150 / 165 ÷ 490

Came S.p.A. 
is houder van de certificaten 
voor kwaliteitsmanagement

en milieubeheer
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
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De producten van Came
worden geheel ontworpen
en geproduceerd in ITALIË

Came is a company of

© CAME SPA - KDEP#CNL94A3S114 - JAN_2014 - NL  
Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden • CAME behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment in dit document wijzigingen aan te brengen

Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15 
Dosson di Casier 
Treviso - Italy

www.came.com


