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Wili - 2P                          riasztó és elektromos ablakemelő illesztő                             5.900 Ft
Pozitív v. negatív szinttel v. impulzusokkal (zár motor szálról is) vezérelhető, két ablak egymás utáni 
felhúzását elvégző modul. Beállítható túláram figyelés és kb. 9 mp-es biztonsági lekapcsolási idő. 
történik. Pozitív jellel (pld. gyújtás) tiltható a működés. Több modul láncba köthető. Polaritás váltáshoz
segédkimenet van. A működés -stop- jellel leállítható. 90x40x20 mm-es méret, csatlakozós kivitel

UniMas - 2P                 programozható időzítő, autós   zárásvezérlő                        4.500 Ft
A modult autós és 12V-os hobby célú időzítésekre használhatjuk. Egy vagy kettő külön, illetve 
egymást követő, 0,5 és 240 mp közötti hosszúságú relébehúzási időt tudunk vele beállítani. 2 db, 
30V / 10A terhelhetőségű, független, morzés relét tartalmaz. Az indítójel lehet pozitív v. negatív 
szintváltozás vagy negatív impulzusok.  Beköthető pneumatikus v. elektromos zár illesztőként, illetve 
közvetlen motorvezérlőnek is. Alkalmas polaritásváltós pneumatikus zárak és amerikai típusú zárak
illesztésére, tetőablak záráshoz valamint komfort v. totálzár működtetésére. Az időzítés programozása 
egyszerű és könnyen a feladathoz igazítható. 90x40x20 mm-es méret, csatlakozós kivitel.

CarLock - 2                  központi zár vezérlő modul                                                       5.500 Ft
Közvetlen motorvezérlésre kialakított egység, kulcsbemenetekkel. Egy vezetéken is vezérelhető.
A kulcsbemenetek felhasználásával negatív impulzus-kimenetű riasztók is illeszthetők. Alkalmas 
tönkrement központok kiváltására is. Kétajtós centrálok szereléséhez is gazdaságos megoldás. 
90x40x20 mm-es méret, csatlakozós kivitel.

CarLux                              kétcsatornás központi zár vezérlő modul                             3.500 Ft
Két motorágat külön kezelni képes vezérlő. Lehetőségek: riasztóval mindent zár, csak a sofőrajtót
nyitja – kulcsról mindent zár, csak a sofőrajtót nyitja – belső kapcsolóval az utasajtók nyithatók, zár-
hatók. Beköthető a csomagtér zár önálló kezelésére is. Áruszállításhoz, egyszemélyes utazáshoz.

VN-2                                    rádió némító + GSM hangosító                                               5.500 Ft
Némító kimenettel rendelkező GSM telefon kihangosító készletekhez illeszthető modul. Híváskor
kikapcsolja a rádiót és a telefon hangját az autórádió hangszóróira vezeti.
Választható, hogy a némítás pozitív vagy negatív szintváltozásra működjön, a működtető áramigény
kb. 3 mA. A rádió tápfeszültségen kívül plusz négy vezetékág megszakítása is megtörténik. Ezzel
például négy hangszóró lekapcsolható (ha nem célszerű a rádió kikapcsolása), vagy egy pár hang-
szóróra rákapcsolható a kihangosító modul hangszórókimenete.

RC4-TR                                 4 csatornás vevő panel                                                                 5.500 Ft
4 csatornás vevőpanel relémeghajtó kimenetekkel, univerzális célokra. Csatornánként beállítható 
monostabil v. bistabil üzemmód. 6 különböző kódú adó tanítható meg. 200 mA terhelhetõségű, nyitott 
kollektoros kimenetek. 433 MHz-es, 55x30 mm-es méret, Ut=8-13V – 6 mA. (nincs dobozolva)

VT4P                                      4 csatornás távvezérlő                                                                5.000 Ft
4 csatornás (4 gombos) fixkódos adó az RC4-TR -hez

VLED                                     szerelt piros vagy kék villogó LED                                          700 Ft
1.2 m kábellel és védőellenállással szerelt villogó LED, befúrható foglalattal. Működés: 6 – 18V.

Megj. A listán bruttó kisker ár szerepel, rendszeres vásárlók ebből kedvezményt kapnak.
Egyedi relés és távvezérlős elektronikák, vezérlések gyártását is vállaljuk.
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