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RX FLEX
Nova linha de receptores Prolit

Por que FLEX?: Porque a função do relé é você quem escolhe ao cadastrar o código do controle-
remoto.   Poderá ser tipo: pulso, pulso 3s ou retenção (flip-flop).

Fabricamos 4 modelos:  dois de baixo custo com 1 relé,
um com 2 relés e o mais completo com 3 relés.

 O contato do relé a ser utilizado é selecionável por jumper (NA ou NF).

PLT232 - 1 relé
 Alimentação direta na

rede elétrica, 110 a 220V, sem necessidade
de transformador.
Ideal para automatização de portões ou
para comandar contatoras e chavear
grandes potências. Imune a ruídos de
chaveamento.

Inédito no mercado:

PLT231 - 1 relé
Uso em alarmes ou geral, 
Alimentação: 12VCC ou 24VCA
selecionável por jumper.

PLT262 - 2 relés
Uso geral.
Alimentação: 12VCC ou 24VCA
selecionável por jumper.

PLT263 - 3 relés
Uso geral
Alimentação: 12VCC
ou 24 VCA
selecionável por
jumper.

Características:
Receptor: SMD PLT25 - Prolit.
Frequência: 433 MHz, 315 MHz, 292 MHz
                    ou outra sob encomenda.
Code Learn: Aprendem até 50 códigos de
                     CIs HT6P20B e HT6026
                     (corte de trilha).
Corrente máxima no contato dos relés:
    - PLT231 e PLT232 = 6 A
    - PLT262 e PLT263 = 4 A
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