
Campainha Eletrônica sem fio MODELO CESFØCRD

A Campainha Musical Eletrônica sem Fio Exatron possui 48 toques Polifônicos, e é ideal para uso 
residencial e comercial. É de fácil instalação, acompanhando parafusos, buchas e suporte para 
facilitar a fixação do controle remoto. Contém diversas musicas e opções de volume.

REV. 1

Características Técnicas
•Tensão: 127-200 V~ 50/60Hz
•Frequência única, assim evita a interferência de  
  outros produtos eletrônicos;
• Consumo máximo: 1,5W
• Rádio frequência: 315MHz
•48 toques polifônicos (selecionável por botão  
  lateral);
•4 níveis de volume (selecionável por botão lateral);
•Alcance de até 50 metros entre o receptor e o  
  transmissor;
•Nível de ruído: 55 até 75dB(A), conforme o nível do 
volume selecionado (condições do teste: altura de 
1,2m e distância de 2m). Classificação do ruído: 
descontínuo;
• Dispositivo sonoro tipo R2: acionado por interruptor 
com a duração de emissão sonora conforme os toques;
• Temperatura de operação: 0 a 40°C (0 T 40);
• Memória de programação: após a campainha ser 
desenergizada o toque e o nível de volume 
selecionados permanecem os mesmos quando o 
dispositivo for ligado novamente;
•Design diferenciado;
•Contêm LED indicativo de acionamento (controle);
•Acompanha suporte, parafusos e buchas para fixação  
  do controle;

•Fácil instalação, basta plugar na tomada e fixar o  
  controle;
•Fonte com maior resistência a variações da tensão da  
  rede elétrica.

Programação
A Campainha Sem Fio apresenta 48 opções de sons 
Polifônicos que são selecionados através de
um botão na lateral do receptor. Após escolher seu 
toque você ira escolher o tom (volume) do
toque escolhido (por botão lateral).

Produto
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Basta colocar a bateria no transmissor e plugar 
seu receptor na tomada.

Resolução Anatel 680/2017 -"Este equipamento não tem direito à 
proteção contra interferência prejudicial e não pode causar 
interferência em sistemas devidamente autorizados.”

•Evite instalar o produto em ambientes expostos a 
altas temperaturas, chuva, sol e a radiação  
eletromagnética;
• Não instale o transmissor sobre superfícies  
metálicas;
• Substitua a bateria do transmissor quando notar a 
diminuição do alcance do produto ou o não 
acionamento do LED no transmissor.

Esquema de ligação
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