
Repetidor

Codigo Pedido: iZRPT3 Tipo: Repetidor

O módulo Repetidor faz parte do sistema Mordomus.

O objetivo do módulo é ampliar a comunicação sem fios. 

O módulo aumenta e melhora o alcance da distância da rede.

Controlo Remoto

 Dispositivos móveis (iPhone / Android)
 Web browser

Adicionar ou remover módulo do Mordomus

No lado do módulo, há um botão de serviço que é usado para incluir ou 
excluir módulo para a unidade Mordomus. Coloque o Mordomus no 
modo de inclusão / exclusão e pressione o botão de serviço no módulo 
para completar o processo de inclusão / exclusão.

Adicionar: se o módulo foi incluído com sucesso na sua rede, sua luz 
não piscará mais. Se a inclusão não teve êxito, a luz continuará a 
piscar.
Remova: se o módulo tiver sido excluído com sucesso da sua rede, 
sua luz piscará. Se a exclusão não teve êxito, a luz não piscará.

Conteúdo da Embalagem

 Módulo repetidor

Instalação

O módulo é instalado conectando-o a uma tomada.

Especificações Técnicas

Fonte de energia 230VAC 50Hz 

Frequência 868.42 MHz; EIRP: -22.0dBm ~ -2.0dBm 

Temp. de operação 0°C ~ +40°C 

Humidade de operação 85% RH max. 

Distancia até 30m 

Dimensões (LxCxA) 44 x 44 x 57 mm 

*As especificações estão sujeitas a alterações e melhorias sem aviso prévio.

Aviso Legal

Este produto usa rádio para comunicar dados sem fios entre ele e 
outros dispositivos. A comunicação por rádio é inerentemente nem 
sempre 100% confiável e, como tal, este produto não deve ser usado 
em situações em que a vida e / ou objetos de valor dependem 
unicamente de sua função.

Atenção

Não descarte aparelhos elétricos como resíduos municipais não 
triados, use instalações de coleta separadas.
Entre em contato com o governo local para obter informações sobre 
os sistemas de coleta disponíveis. Se os aparelhos elétricos forem 
descartados em aterros ou lixões, substâncias perigosas podem 
escorrer nas águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, 
prejudicando sua saúde e bem-estar. Ao substituir os aparelhos 
antigos por um novo, o revendedor é legalmente obrigado a retirar o 
seu antigo aparelho para eliminação, pelo menos gratuitamente

Botão de serviço
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