
MOTXR/MOTMOTXR/MOT Digitální 12-ti
tlačítková klávesnice

Technické parametry         MOTXR/MOT
Artikl MOTXR MOT MORX

Napájení (MHz)
6 Vdc s 2 lithiovými bateri-

emi
- 10 až 35 Vdc; 12 až 28 Vac

Životnost baterie 2 roky při 10 operacích/den - -

Frekvence (MHz) 433,92 +- 100 kHz - -

Výkon (mW) přibližně 1 - -

Dosah (m) 200 nebo 35 v budově - -

Noční operace -
červené/zelené podsvícení 

kláves
-

Paměť - -

2 × BM1000, tj. pro 510 
bezkontaktních karet nebo 
pro FLOR-M, a nebo kom-

binované

Max. příkon (mA) - -
24 Vdc = 70, 12 Vdc = 200
24 Vac = 150, 12 Vac = 300

(s 1 MOT nebo 4 MOT)

Stupeň krytí (IP) 54 54 30

Rozměry (mm) 85 × 75 × 35 80 × 70 × 30 98 × 42 × 25

Ovládání, vyšší, kódovatelné klávesnice
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MOTXRMOTXR
- bezdrátová s rádiovým přenosem- bezdrátová s rádiovým přenosem

MOTMOT
- se zapojením po dvou vodičích- se zapojením po dvou vodičích

MOTXR - bezdrátová digitální klávesni-
ce s plovoucím kódem:

Klávesnice je kompatibilní s FLOR
a VERY VR vysílačkami, plovoucí kód 
433,92 MHz s 4,5 milionů miliard kombi-
nací, samoučící funkce. Klávesnice mohou 
být propojeny s MOU palm-top zařízením.

Bezdrátová rádiová digitální klávesnice má 
jednoduchou instalaci a je bezpečná díky 
plovoucímu kódu.
 
•  výhodná: nejsou zapotřebí žádné dráty, 
dosah až 200 m ve venkovním prostředí 
a 35 m uvnitř

•  masivní: antivandal provedení, hliníkový 
kryt, IP54

•  kompletní: dvoukanálové provedení pro 
kontrolu dvou automatizačních zařízení

•  bezpečná: možnost až 9 místného kódu 
tzn. 99 999 999 kombinací

•  inteligentní: senzor podsvícení se roz-
svítí jen, když je klávesnice používána

•  levný provoz: velmi nízká spotřeba, vysí-
lání se aktivuje je-li klávesnice používána, 
a poté se uvede do úsporného režimu.

MOT - digitální klávesnice s dvoudráto-
vým připojením dekodéru:

Je možné uložit až 255 kombinací až 
s 9-ti místným číselným kódem, paměťové 

možnosti klávesnice se dají rozšířit až na 
510 kombinací.

Masivní antivandal provedení, hliníkový 
kryt, IP54.

2 výstupy relé.

2 programovací módy: základní a profesi-
onální

Programovatelné funkce výstupu - pulsní 
relé, bistabilní nebo časové relé, mód proti 
krádeži.

K jednotce MORX mohou být připojeny 
až 4 klávesnice MOT a každá klávesnice 
může mít jiný přístupový kód.
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MOTXR Bezdrátová digitální klávesnice s rádiovým vysíláním kódu FLOR, 2 kanály

MOT Digitální klávesnice, 2 kanály

MORX
Řídicí jednotka s dekodérem pro 1 snímač MOM nebo až 4 adresovatelné kláves-
nice MOT, jednotka je osazena pamětí BM1000 (255 kombinací)

BM1000 Přídavný paměťový modul s dalšími 255 kódy

Příslušenství


