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Controle Remoto TX3T-B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações: 

* Tipo de Operação 
Opera em conjunto com os receptores Linear-HCS, 
300X5, TX-2000, TX-2005, TX-2009, TX-4, Multifunção, 
RX-15, RX30, RX32, RX32-SMS e Placa Controladora 
Linear-HCS. 
 
* Meio de Operação 
Rádio Frequência 433,92MHz (controlado a cristal 
ressonador). Não requer ajustes de frequência (limite 
de banda ±1ØØKHz). 
 
* Segurança 
Tecnologia “Hopping Code”, que gera um código 
diferente a cada acionamento do controle remoto. 

Caso o código venha a se repetir, é reconhecido como 
dispositivo clonado no equipamento de recepção 
Linear-HCS, que não promoverá a abertura do portão, 
além de emitir um aviso de tentativa de clonagem. 
 
* Dimensões 
29(L)*44,3(A)*12(P)mm 
 
* Alimentação 
Bateria Lithium 3V/210mAh modelo CR2032. 

Apresentação do Produto 

O Controle Remoto TX3T-B foi desenvolvido para 

utilização nos receptores e sistemas de controle de 

acesso para condomínios desenvolvidos pela  Linear-

HCS. 

Quando utilizado nos sistemas Linear-HCS torna-o 
um dispositivo NÃO CLONÁVEL devido à tecnologia 
“Hopping Code”, gerando um código diferente a cada 
acionamento do controle remoto. Caso o código 
venha a se repetir, é reconhecido como dispositivo 
clonado no equipamento de recepção Linear-HCS, 
que não promoverá a abertura do portão, além de 
emitir um aviso de tentativa de clonagem. 

Acompanha argola metálica para utilização como 

chaveiro. 

Disponível na cor Azul. 

Alcance de transmissão superior aos controles 

remotos convencionais. 

Expectativa de duração da bateria em uso normal 

superior a 5 anos ou 100.000 acionamentos. 

 Caso alguma tecla permaneça pressionada por 

aprox. 20s (por exemplo, dentro de uma bolsa), 

o mesmo se desligará automaticamente para 

evitar o esgotamento da bateria. 

 Envia alerta de bateria baixa. 

 Impossível de ser clonado. 

Uso com Módulo Guarita 

 Envio do sinal de pânico por tecla específica 

(definir no sistema) ou por qualquer tecla 

pressionada por tempo prolongado (definir 

tempo no sistema). 

Uso com receptores residenciais. 

 Pode ser utilizado também para acender luzes 

de garagem, acionar campainhas ou outros 

equipamentos, já que os receptores residenciais 

possuem diversas configurações para o modo de 

acionamento dos relés. 

 

 


