
MANUAL DO MÓDULO RECEPTOR ACRX433U PARA ACIONAR FECHADURAS 12V PULSANTE. 
Saída pulsante para acionamento de fechaduras 12V.  
Capacidade de até 30 sensores de RF (código HT6P20B ou HCS) frequência 433MHz. Alcance de 20 
metros com a antena interna. Para maior alcance retire a antena para o lado externo do produto. 
Entrada para sensor NA com fio para identificar porta aberta. 
Alimentação: 110 Vac ou 220Vac (seleção na ligação do borne) 
 
1. Como programar controles para acionar a saída de fechaduras. 
1º - Com o produto fixado na parede, ligado na rede elétrica e com a tampa aberta pressione o botão 
CH1 (MEMÓRIA) da placa. Status – LED Vermelho = Piscam lentamente 
2º - Pressionar o botão do controle remoto que será gravado para abrir a fechadura. 
Status – Gravação OK = LED = permanece aceso por 2 segundos e apaga. 

Erro de Gravação/Código já gravado/ Memória cheia. = LED apagam imediatamente.  Para 
gravar outros controles, até 30, repita este procedimento. 
2. Apagando da memória os controles remotos de acionamento. 
1º - Com o produto fixado na parede, ligado na rede elétrica e com a tampa aberta pressione o botão 
CH1 (MEMÓRIA) durante 2 segundos. Status – Os controles remotos estarão apagados 
corretamente se ao final dos 5 segundos o LED piscar rapidamente durante 2 segundos e apagar. 
3. Como ativar a saída do Acionador de fechaduras. 
1º - Através de Controle Remoto. 
Em uma distância máxima de 20 metros do receptor, pressione o botão do controle remoto cadastrado. 
Status – O Buzzer é acionado (2 bips curtos), a saída de acionamento é ativada durante 1 segundo, o 
LED pisca lentamente durante 3 segundos. 
Se o controle não for cadastrado o LED acende durante 1 segundo e apaga, mas a saída de 
acionamento não é ativada. 
2º - Através do botão do produto. 
Pressione o botão por 1 segundo. O status é o mesmo do acionamento com controle. 
4. Como instalar o SENSOR com fio para identificar Porta Aberta. 
1º - Retire o Jumper J1 localizada diretamente na placa do ACRX 433U. 
2º - Ligue os dois fios do sensor de porta NF/NA. Com os terminais SENSOR da placa. Não há polaridade. 
Se a porta permanecer aberta por mais de 20 segundos após a abertura por botão ou controle remoto. 
Status - LED Acende e o Buzzer é acionado até que a porta seja fechada. Para anular o Sensor coloque 
o Jumper J1 na placa ou abra a porta com a chave ou maçaneta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DO MÓDULO RECEPTOR ACRX433U PARA ACIONAR FECHADURAS 12V PULSANTE. 
Saída pulsante para acionamento de fechaduras 12V.  
Capacidade de até 30 sensores de RF (código HT6P20B ou HCS) frequência 433MHz. Alcance de 20 
metros com a antena interna. Para maior alcance retire a antena para o lado externo do produto. 
Entrada para sensor NA com fio para identificar porta aberta. 
Alimentação: 110 Vac ou 220Vac (seleção na ligação do borne) 
 
1. Como programar controles para acionar a saída de fechaduras. 
1º - Com o produto fixado na parede, ligado na rede elétrica e com a tampa aberta pressione o botão 
CH1 (MEMÓRIA) da placa.  Status – LED Vermelho = Piscam lentamente 
2º - Pressionar o botão do controle remoto que será gravado para abrir a fechadura. 
Status – Gravação OK = LED = permanece aceso por 2 segundos e apaga. 

Erro de Gravação/Código já gravado/ Memória cheia. = LED apagam imediatamente.  Para 
gravar outros controles, até 30, repita este procedimento. 
2. Apagando da memória os controles remotos de acionamento. 
1º - Com o produto fixado na parede, ligado na rede elétrica e com a tampa aberta pressione o botão 
CH1 (MEMÓRIA) durante 2 segundos. Status – Os controles remotos estarão apagados 
corretamente se ao final dos 5 segundos o LED piscar rapidamente durante 2 segundos e apagar. 
3. Como ativar a saída do Acionador de fechaduras. 
1º - Através de Controle Remoto. 
Em uma distância máxima de 20 metros do receptor, pressione o botão do controle remoto cadastrado. 
Status – O Buzzer é acionado (2 bips curtos), a saída de acionamento é ativada durante 1 segundo, o 
LED pisca lentamente durante 3 segundos. 
Se o controle não for cadastrado o LED acende durante 1 segundo e apaga, mas a saída de 
acionamento não é ativada. 
2º - Através do botão do produto. 
Pressione o botão por 1 segundo. O status é o mesmo do acionamento com controle. 
4. Como instalar o SENSOR com fio para identificar Porta Aberta. 
1º - Retire o Jumper J1 localizada diretamente na placa do ACRX 433U. 
2º - Ligue os dois fios do sensor de porta NF/ NA. Com os terminais SENSOR da placa. Não há polaridade. 
Se a porta permanecer aberta por mais de 20 segundos após a abertura por botão ou controle remoto. 
Status - LED Acende e o Buzzer é acionado até que a porta seja fechada. Para anular o Sensor coloque 
o Jumper J1 na placa ou abra a porta com a chave ou maçaneta. 
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