
Digital 339 / 340 / 343 / 344

Digital 339/343 A 
Digital 340/344 B
Telecomando

Modelo
1- canais: Digital 339  868 MHz (Art.-Nr.: 73 674)
1- canais: Digital 340  868 MHz (Art.-Nr.: 73 676)

1- canais: Digital 339  433 MHz (Art.-Nr.: 73 677)
1- canais: Digital 340  433 MHz (Art.-Nr.: 73 679)

2- canais: Digital 343  868 MHz (Art.-Nr.: 73 296)
2- canais: Digital 344  868 MHz (Art.-Nr.: 73 297)

2- canais: Digital 343  433 MHz (Art.-Nr.: 73 298)
2- canais: Digital 344  433 MHz (Art.-Nr.: 73 299)

Indicações de segurança

• Antes de conectar e operar o equipamento, leia 
atentamente esta instrução!

• Deixe controlar pelo fabricante equipamentos
que não funcionam.

• Não faça mudanças por conta própria no 
equipamento.

Operação e função
O receptor de 1 canais / receptor de 2 canais recebe
a codificação do emissor manual programado por
canal e liga um aparelho eléctrico em conformidade
com o modo operacional seleccionado. Existe a pos-
sibilidade de ligar a cada canal um botão pulsador
externo e conectar com este botão o respectivo relé,
em conformidade com o modo operacional
seleccionado. (Linha de ligação para o botão 
pulsador contida no volume de fornecimento)
Impulso de funcionamento contínuo somente para
aplicações especiais, não é apropriado para 
comando de portão.

Atenção:
Antes de cada alteração do modo 
operacional, Você deve desligar a tensão de
alimentação e ligá-la após a alteração! 

Montagem:
• Monte o receptor na parede. 

Conexão:
- Alimentação de tensão: IN1, IN2
- Canal do relé 1:  NO1-COM1 contacto de trabalho

NC1-COM1 contacto de ruptura
- Canal do relé 2:  NO2-COM2 contacto de trabalho 

NO2-COM2 contacto de ruptura

CH1 / CH2:
contacto de trabalho sem voltagem (tecla) 

Memorizar código do emissor:
• Retire a tampa da carcaça.

Sintonizar emissor manual no canal 1/canal 2:
• Aperte a tecla TA1/TA2 por cerca de 

3 segundos.
O diodo luminoso pisca.

• Aperte dentro de 10 segundos a tecla desejada
do emissor manual. 

Tendo o receptor memorizado o código do emissor,
o diodo luminoso pisca por cerca de 2 segundos.

• Coloque novamente a tampa da carcaça.

Reset (apagar memória):

Notas: O conteúdo da memória para cada
canal tem de ser apagado separadamente. 

• Prima a tecla TA1 (para o canal 1), ou 
TA2 (para o canal 2) e mantenha-as premidas.
Após cerca de 3 segundos, o LED começa a 
piscar.

• Mantenha as teclas TA1 ou TA2 premidas por 
mais 7 segundos. Se o código do emissor 
memorizado para o canal seleccionado estiver 
apagado, o LED brilha. Largue a tecla.

Dados técnicos
Aleimentação de tensão:       12-24V AC/DC
Consumo de corrente: ca. 50 mA
Frequência: 868MHz e 433 MHz
O modo de operação é seleccionável através da 
ponte de codificação J1:                  

Pos. 1-2: impulso de accionamento do portão  
Pos. 2-3: LIGADO/DESLIGADO
Pos. 3-4: Impulso de funcionamento contínuo

Carga máxima nos contactos: DC:30V /1A/30W
AC:24V /1A/24VA

Schutzart: Digital 339/343 IP 20
Digital 340/344 IP 65 

Faixa de temperatura: -20°C até  +60°C

Uso conforme especificação
Em relação à tensão de rede, o aparelho pode ser
utilizado na faixa de baixa tensão até 24V e em 
relação à tensão de comutação na faixa de baixa
tensão até 30V/CC e 24V CA.
O fabricante não responde por danos causados pelo
uso indevido ou divergente da especificação!

Este produto preenche as principais exigências da
recomendação R&TTE 1995/5/EG. A declaração de
conformidade pode ser consultada junto aos 
fabricantes mencionados na documentação de 
fornecimento.

Não eliminar os aparelhos velhos juntamente
com o lixo doméstico!
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Impulso de funcionamento contínuo para o
tempo de accionamento do emissor manual.
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