
-1- Rev. 1.0 11/02013

AFSTANDSBEDIENING SERIE TXS2121 NEW
Afstandsbediening met uitzending van een code met
12 bit en de mogelijkheid van splitsing van de code
voor algemene en individuele instellingen. Te
gebruiken in verbinding met andere
radiozendinrichtingen van dezelfde serie en
volmaakt toepasselijk op alle ontvangers en
elektronische SEAV-centrales.
- Mod. TXS 1 : een kanaal T1
- Mod. TXS 2 : twee kanalen T1, T2
- Mod. TXS 3 : drie kanalen T1, T2 e T3

TECHNISCHE KENMERKEN
- Voeding door Alkaline-Batterĳen : 12VDC (23A)
- Werkfrequentie : 433,92 MHz
- Kombinaties : 1024 (code van 12 bit)
- max. Stroomverbruik : 25 mA
- Bedrijfstemperatuur : -10 ÷ 55 °C
- Afmetingen : 36x61x14mm.

TXS 1 TXS 2 TXS 3

GEBRUIKSBESCHRIJVING
Afhankelijk van het model, is de afstandsbediening
voorzien van 1, 2 of 3 toetsen voor het gebruik door
1, 2 of 3 verschillende gebruikers.

PROGRAMMERING
U kiest de gewenste code wanneer U de 10 toetsen
van SW1 op de positie “ON” of “OFF” stelt. Deze
code moet overeenstemmen met de in de ontvanger
vastgelegde code. (Standaardinstelling door de
fabriek: oneven “ON”).

GEBRUIKSFUNCTIES
a) Standaardinstelling T1, T2 en T3 met 12 bit.
De zender is door de fabriek voorzien van de
navolgende instelling:
TXS 1 : Jumper J1 en J2 niet aanwezig.
TXS 2 : Jumper J1 (1-2), J2 niet aanwezig.
TXS 3 : Jumper J1 (1-2), J2 (2-3).
b) Splitsing van kanalen: 1 algemene en 1 of 2
private (indien TXS 2 of TXS 3).
TXS 2 : Jumper J1 (2-3), J2 niet aanwezig.
TXS 3 : Jumper J1 (2-3), J2 (1-2).
Met deze dispositie brengt de afstandsbediening een
algemene code (T1) voor (bijv.: gemeenschappelijke
ingang) en een code voor een of twee individuele
gebruikers (T2 en T3).

De splitsing van de code is van type 4 + 6, dus de
eerste 4 toetsen van SW1 zijn voor de instelling van
de algemene code en de overblĳvende 6 voor de
instelling van de individuele code.
c) Splitsing van kanalen: 2 algemene en 1 private
(alleen voor TXS 3).

TXS 3 : Jumper J1 (2-3), J2 (2-3).
Met deze dispositie brengt de afstandsbediening
twee algemene codes (T1 en T3) voor (bijv.:
gemeenschappelijke ingangen) en een code voor
een individuele gebruiker (T2).
De splitsing van de code is van type 4 + 6, dus de
eerste 4 toetsen van SW1 zijn voor de instelling van
de algemene code en de overblĳvende 6 voor de
instelling van de individuele code.

OPGELET
−−−− De Alkaline-batterij van 12VDC (23A) hoort ieder
jaar worden vervangen om de optimale prestatie van
de zender te waarborgen.
−−−− Voor de vervanging van de batterij dient U het
plasticdeksel open te schuiven, de oude batterij te
verwĳderen en een nieuwe erin te plaatsen. Let op
de in het batterijvak aangegeven
polariteitsmarkeringen en van hetzelfde type 23A.
−−−− Lege batterijen horen niet in het huisvuil, maar
moeten worden ingeleverd als KCA.
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