
Pilot PROXIMA T4 i T8 - systemowy

Proxima sp.j.
87-100 Toruń, ul. Polna 23a
tel. 56 660 2000, www.proxima.pl

Pilot T4 to jeden pilot czteroprzyciskowy (działają również 
kombinacje przycisków) produkowany w wielu systemach 
kodowania. 
Pilot T8 to dwa niezależne piloty czteroprzyciskowe. (2xT4) 
Każdy z dwóch pilotów może mieć własny, niezależny sys-
tem kodowania. Zapytaj o dostępne systemy kodowania.

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie 
gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce  
- do pobrania.

 5. Gwarancja

 1. Działanie

 3. Rejestracja pilota nr 1 i nr 2

 2. Sygnalizacja słabej baterii
Jeżeli po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku pilota, dio-
da LED pilota po 3s miga wolno lub pozostaje zgaszona  
- należy wymienić baterię w pilocie na nową. 
W działającym pilocie użytkownik może w każdej chwili 
sprawdzić stan baterii naciskając trzy lub więcej razy do-
wolny przycisk pilota. Jeżeli po chwili dioda LED pilota bły-
ska trzy razy, bateria jest bardzo dobra, jeżeli błyska dwa 
razy bateria jest średnia, a jeżeli miga raz bateria jest słaba.
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Lp Nazwa Wartość
1 Zasilanie  3V 2xAAA
2 Wymiary  100 x 45 x 15mm
3 Częstotliwość  433.92 lub 433.42MHz

 4. Dane techniczne

Rejestracja pilota/przycisku pilota nr 1 i pilota nr 2 odbywa się 
zgodnie z instrukcją obsługi odbiornika, w którym pilot/przycisk  
ma zostać zarejestrowany. 
Niektóre systemy (np. BFT, APRIMATIC) do rejestracji pilota  
w sterowniku wymagają użycia tzw. ukrytego przycisku. Pilot nr 1  
i pilot nr 2 wysyła kod ukrytego przycisku natychmiast po równo-
czesnym naciśnięciu wszystkich czterech przycisków pilota. 
Pilot nr 1 i nr 2 rozpoczyna wysyłanie kodu ukrytego przycisku  
po naciśnięciu i przytrzymaniu przez min. 30s swoich dwóch gór-
nych przycisków.

Proxima jest niezależnym producentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia 
przeznaczenia produktu Proxima.

Wejdź na YouTube i wpisz:
Proxima Pilot T4 i T8

https://www.proxima.pl/
https://youtu.be/oMZV0k8IKIA


DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

PROXIMA Sp.j.
ul. Polna 23a, 87-100 Toruń, Polska

Nazwa wyrobu: PILOT RADIOWY

Typ: T4

Opis: Sterownik radiowy z odbiornikiem o kodowanej transmisji, 
posiada 4 przyciski, pracujący w paśmie częstotliwości 
433.92MHz, zasilany bateriami 2 x AAA. Pozwala na stero-
wanie urządzeniami niskonapięciowymi, w tym centralami 
alarmowymi, sterownikami bramowymi.

Został zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z następującymi
Dyrektywami:

R&TTE 99/5/EC

i niżej wymienionymi Normami Zharmonizowanymi:

ETSI EN 300 220-1 V1.3.4
ETSI EN 300 220-3 V1.1.1
ETS EN 300 113 odnoszących się
do parametrów interfejsu radiowego

Toruń  23.11.2015
(miejsce i data wystawienia) (imię, nazwisko osoby upoważnionej)



DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

PROXIMA Sp.j.
ul. Polna 23a, 87-100 Toruń, Polska

Nazwa wyrobu: PILOT RADIOWY

Typ: T8

Opis: Sterownik radiowy z odbiornikiem o kodowanej transmisji, 
posiada 8 przyciski, pracujący w paśmie częstotliwości 
433.92MHz, zasilany bateriami 2 x AAA. Pozwala na stero-
wanie urządzeniami niskonapięciowymi, w tym centralami 
alarmowymi, sterownikami bramowymi.

Został zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z następującymi
Dyrektywami:

R&TTE 99/5/EC

i niżej wymienionymi Normami Zharmonizowanymi:

ETSI EN 300 220-1 V1.3.4
ETSI EN 300 220-3 V1.1.1
ETS EN 300 113 odnoszących się
do parametrów interfejsu radiowego

Toruń  23.11.2015
(miejsce i data wystawienia) (imię, nazwisko osoby upoważnionej)


