
bezproblemowa instalacja w oryginalnych

centralach firmy Came

proste, intuicyjne programowanie

superheterodynowy odbiornik sygna³u

radiowego z kwarcowo stabilizowan¹ 

czêstotliwoœci¹ odbioru

Karta SPC-433 s³u¿y do sterowania 
centralami bramowymi firmy Came. 
Wspó³pracuje z pilotami DTM 
System serii DTM433MHz oraz 
z niemal wszystkimi pilotami 
zmiennokodowymi KeeLoq®.

zasilanie z centrali steruj¹cej poprzez z³¹cze

s y s t e m y   

a u t o m a t y k i
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Parametry podstawowe

Elementy wykonawcze

Parametry radiowe

Funkcjonalnoœæ

zasilanie:
maksymalny pobór pr¹du:

pojemnoœæ pamiêci:

temperatura pracy (min./max.):
gabaryty zewnêtrzne obudowy (szer. x g³êb. x wys.):

monta¿:
waga:

tryb wyjœcia / iloœæ:

modu³ radiowy:
zabezpieczenie transmisji:

rodzaj modulacji / czêstotliwoœæ:
impedancja wejœciowa anteny:

antena:

interfejs u¿ytkownika:
konfiguracja pilota:

mo¿liwoœæ kasowania ca³ej pamiêci:
mo¿liwoœæ kasowania pojedynczego pilota:

mo¿liwoœæ wpisania pilota bez koniecznoœci 
dostêpu do przycisków odbiornika:
blokada zdalnego wpisania pilota:

15mA
35 pilotów o indywidualnym numerze w pamiêci. Obs³uga pilotów z serii 
DTM433MHz oraz niemal wszystkich pilotów zmiennokodowych KeeLoq® 
-20°C/+55°C
54x33x10 mm
poprzez z³¹cze p³yty g³ównej
10g

wyjœcie cyfrowe / 1

zintegrowany, superheterodynowy
64-bit KeeLoq® praktycznie w 100% odporny na w³amania drog¹ radiow¹ - 
tylko piloty DTM433MHz
ASK/433,92MHz
50Ù
antena wewnêtrzna, zaciski do pod³¹czenia anteny zewnêtrznej

sprzêtowy interfejs na dwóch diodach LED i dwóch przyciskach
mo¿liwoœæ przypisania dowolnego z dwóch kana³ów odbiornika do 
dowolnego przycisku
tak
tak, koniecznoœæ posiadania usuwanego pilota

tak, funkcja zdalnego dopisywania pilota - tylko piloty DTM433MHz
tak

z centrali steruj¹cej

Odbiorniki 

zdalnego 

sterowania

Nadajniki 

zdalnego 

sterowania

Sterowniki 

do automatyki 

bramowej

Akcesoria 

do automatyki 

bramowej

Napêdy

do automatyki 

bramowej

Kontrola 

dostêpu

s y s t e m y   a u t o m a t y k i

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl
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