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TECLADO TRANSMISSOR KPS 

Teclado digital de 12 teclas com radiotransmissor de 2 canais 
incorporado. 

 

 

- Alimentação do transmissor:      6 Vdc ( 2 x CR 2032) 
- Consumo máx:     25 mA 
- Frequência de trabalho:   433,92 MHz 
- Codificação:     Rolling Code 
- Temperatura de funcionamento:   -10°C ÷ 55°C 
- Dimensões (mm):    90 x 65 x 30 
- Grau de proteção:   IP 44 

 

 

 

 

Este dispositivo é um transmissor de 2 canais que permite enviar um 
código diferente (do tipo Rolling Code) em cada canal somente 
depois de introduzir, através do teclado, um combinação numérica  
correta (em cada canal está associada uma combinação). 

Os teclados saem de fábrica com códigos diferenciados entre si. 

Depois de introduzir a combinação, a tecla * serve para enviar o 

código do primeiro canal, enquanto que a tecla # serve para enviar o 
código do segundo canal. Se a chave introduzida não for a correta, ao 
pressionar a tecla correspondente ao canal, o código não é 
transmitido e um sinal sonoro indica que a combinação é incorreta. 
Durante o uso normal um sinal sonoro avisa o utilizador sobre o 
estado das operações, de acordo com a seguinte tabela: 
 

Sinal Acústico Estado 

1 bip curto Pressão de uma tecla 

2 bips curtos Desligamento automático 

3 bips curtos Entrada em programação 

1 bip longo Em programação: combinação atual 
introduzida, introduza a nova 

2 bips longos Em programação: combinação nova 
introduzida, introduza-a de novo 

4 bips longos Saída da programação bem sucedida 

5 bips curtos Saída da programação por tempo 
expirado ou por uma combinação 
incorreta 

6 bips curtos Combinação incorreta 

O dispositivo possui um sensor que permite ativar a iluminação do 
teclado somente em condições de pouca luz ambiente. 

Depois de 10seg. de inatividade o dispositivo apaga-se 
automaticamente. 

Exemplo de utilização: suponhamos que a combinação programada 
para o canal 1 seja "12345". Para enviar o código do canal 1 
o utilizador deverá: 

- introduzir no teclado a sequência “12345” 

- pressionar a tecla *. 
 

 

As combinações são sequências de números entre 0 e 9. Cada 
combinação permite ter um máximo de 8 dígitos. 
Durante a criação da combinação, entre o pressionar de uma tecla e 
da tecla seguinte podem decorrer no máximo 10 segundos, sendo 
que depois desse tempo o dispositivo apaga-se e para introduzir a 
combinação deverá voltar a introduzir do início. 

Na configuração de fábrica o dispositivo apresenta uma combinação 
por defeito para cada um dos dois canais. 

- Combinação para enviar o código do canal 1: 1111 

- Combinação para enviar o código do canal 2: 2222 

 

Trocar a combinação associada ao canal 1 (tecla *) Pressione e 

mantenha pressionadas simultaneamente durante alguns segundos 

as teclas * e  #  . O  dispositivo indicará, mediante 3 bips curtos a 

entrada em modo de programação.  

Introduza a combinação atual (se for a primeira programação a 

combinação será 1111) e pressione a tecla *. Se a combinação 

associada ao canal 1 for introduzida incorretamente o dispositivo 
indicará o sucedido com 5 bips curtos e o modo de programação 
terminará. Se ao contrário a combinação introduzida for correta, o 
dispositivo emitirá 1 bip longo e o utilizador  deverá introduzir a nova 

combinação e pressionar a tecla *. O dispositivo emitirá 2 bips 

longos, e rapidamente o utilizador deverá introduzir uma vez mais a 

nova combinação e finalizar  com a tecla *. Se os passos forem 

executados corretamente o dispositivo indicará o fim do processo de 
programação através de 4 bips rápidos. Depois de 10 segundos sem 
que o utilizador tenha feito alguma operação, o dispositivo sai de 
programação indicando através 5 bips curtos que não foi completada 
a programação. 

Trocar a combinação associada ao canal 2 (tecla #) Pressione e 

mantenha pressionadas simultaneamente durante alguns segundos 

as teclas * e  #  . O  dispositivo indicará, mediante 3 bips curtos a 

entrada em modo de programação. 
Introduza a combinação atual (se for a primeira programação a 

combinação será 2222) e pressione a tecla #. Se a combinação 

associada ao canal 2 for introduzida incorretamente o dispositivo 
indicará o sucedido com 5 bips curtos e o modo de programação 
terminará. Se ao contrário a combinação introduzida for correta, o 
dispositivo emitirá 1 bip longo e o utilizador  deverá introduzir a nova 

combinação e pressionar a tecla #. O dispositivo emitirá 2 bips 

longos, e rapidamente o utilizador deverá introduzir uma vez mais a 

nova combinação e finalizar  com a tecla #. Se os passos forem 

executados corretamente o dispositivo indicará o fim do processo de 
programação através de 4 bips rápidos. Depois de 10 segundos sem 
que o utilizador tenha feito alguma operação, o dispositivo sai de 
programação indicando através 5 bips curtos que não foi completada 
a programação. 
 

PROGRAMAÇÃO DAS COMBINAÇÕES 

FUNCIONAMENTO DO PRODUTO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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O produto: 

TECLADO TRANSMISSOR KPS 

está conforme as especificações das diretivas comunitárias 

 R&TTE 99/5/EC, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC. 

ATENÇÃO 
 

- As pilhas DC3V CR2032 devem ser trocadas a cada ano para garantir 
um bom funcionamento do teclado. 

- As pilhas devem ser eliminadas em pontos de recolha adequados.  

IMPORTANTE PARA O INSTALADOR 

 
- Antes de instalar o dispositivo, aconselha-se que realize 
uma prova prática para avaliar a funcionalidade e a 
capacidade real deste produto. 
- Avalie com atenção especial o lugar onde fixará o teclado e a 
distância relativamente ao recetor. Evite colocá-lo perto ou 
sobre estruturas de ferro, porque estas podem funcionar como 
barreira à propagação de sinal.  
- Assim que tenha a certeza do funcionamento do dispositivo, 
fixe-o a uma altura adequada, com os 3 parafusos nos orifícios 
correspondentes do teclado. 


