
 

 

 

 
Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz  krt. 23. 

Tel: 302 3588 

Külső hőmérsékletszenzor IT+ 
Rend. sz.: 64 6282 

Külső hőmérséklet-szenzorok:  
Az adók hatótávját a külső hőmérséklet befolyásolja. Nagyon alacsony hőmérséklet csökkenti a hatótávot. Ezt a külső adó elhelyezésekor 

figyelembe kell venni.  

 

433 MHz-es vételteszt 
Ha az alapkészülék a külső érzékelőről 15 percen belül nem veszi a hőmérséklet-értékeket (a külső hőmérséklet szekciójában „---” látható, a 

következőket kell megvizsgálni:   

1. A távolság zavarforrásoktól (pl. komputer monitor vagy TV) legalább 1,5 - 2 m legyen. 

2. Ne helyezze az egységeket fém ajtók vagy ablakkeretek közelébe.  

3. Más, ugyancsak 433 MHz-es frekvencián működő készülékek (fejhallgató, hangszóró, stb.) befolyásolhatják a vételt. 

4.  Zavart okozhat a vételben az is, ha a szomszédban hasonló (433 MHz) frekvenciájú készülékek működnek.  

 

Megjegyzés: 
Ha a 433 MHz-es jel átvitele sikerült, a továbbiakban ne nyissa ki az egységek (alapkészülék ill. külső adó(k) elemtartóját, mert nemkívánt 

visszaállítás következhet be. Ha ez mégis előfordulna, az egységeket újra kell indítani (ld. az „Alapbeállítás” c. szakaszt).  

A hatótávolság szabad téren az adó és vevő egység között kb. 100 m. Ez azonban nagymértékben függ a környezeti feltételektől és zavaró 

tényezőktől. Ha a fentiek figyelembe vétele esetén sincs vétel, az összes egységet újra kell indítani (ld. „Alapbeállítás”).  

 

Az alapkészülék elhelyezése:  
A készülék kihajtható támasszal kerül szállításra. Asztalra állítható, vagy falra szerelhető.  

 

 

 

1. Falra szerelés: Csavarjon egy 

csavart (nincs mellékelve) a falba. 

A csavar feje kb. 5 mm-rel álljon 

ki a falból.  

2. Hajtsa be a támaszt a hátoldalon, 

és a furat segítségével akassza fel 

a készüléket a csavarra. 

 

 

A külső hőmérséklet-adó elhelyezése:  
A külső adó egy tartóval rendelkezik, amely az asztalon támaszként is szolgálhat, a mellékelt csavarokkal pedig a falra lehet szerelni.  

 

1. A szenzor tartóját a csavarokkal 

és tiplikkal rögzítse a fal 

kiválasztott helyére.  

2. A szenzor tartóját a csavarokkal 

és tiplikkal rögzítse a fal 

kiválasztott helyére.  

3. Csúsztassa be az adót a fali 

tartóba.  

 

Megjegyzés:  
A végleges szerelés előtt tegye az egységeket tervezett helyükre, és győződjön meg róla, hogy a rádiójelet az alapkészülék megfelelően tudja 

venni. 

 

 

 

 

 

 

 

 


