
TOEVOEGEN
TOP GRIJS

Nieuwe materialen, vormen en 
kleuren.  
24 zendermodellen,
alle met dubbele frequentie.

SERIE TOP

ONTDEK 
DE NIEUWE 
ZENDERS VAN 
CAME.



• 24 modellen: voor elke behoefte  
de juiste oplossing. 

• Zenders met 2 of 4 kanalen om het gewenste 
aantal automatiseringen te beheren.  

• Snelheid en veiligheid dankzij de modellen 
met vaste code en rolling code. 

• Verkrijgbaar in 6 kleuren: 
voor elk wat wils.

• Werkend op slechts één CR2032-batterij. 

• De low-battery functie waarschuwt 
als de batterij bijna leeg is. 

• De nieuwe TOP-modellen zijn per stuk 
verkrijgbaar of in de handige SET met 6 
zenders. 

• Het unieke karakter van een lineair en modern 
design.

DUAL FREQUENCY EN NIEUW DESIGN
De nieuwe TOP-zenders bieden 
de flexibliteit van dubbele frequentie in een 
modern en functioneel design. Het assortiment 
omvat 24 modellen zenders in 6 verschillende 
kleuren: grijs, blauw, zwart, geel, groen en roze.  
De zenders zijn verkrijgbaar met 2 of 4 kanalen 
en werken met vaste code of rolling code om 
maximale veiligheid en gemak te garanderen. 

De voordelen
VAN TOP VAN CAME



DE TECHNOLOGIE
DUAL FREQUENCY
TOT UW DIENST 

Alle nieuwe TOP-zenders zijn voorzien
van dubbele frequentie: het signaal
wordt zowel op 433,92 MHz
als op 868,35 MHz verzonden.

Een innovatie die ontvangstproblemen
oplost in gebieden waar de eerste frequentie te 
veel wordt gebruikt, zonder dat de 
zender hoeft te worden vervangen.

VEILIGHEID OP MAAT VOOR U
Met het nieuwe assortiment zenders van CAME kunt u kiezen 
uit 12 modellen met vaste code, met zwarte toetsen, als u 
een simpele en snelle duplicatie wenst, of 12 modellen met 
rolling code, met witte toetsen, voor een hogere veiligheid, 
waarbij zendcodes regelmatig worden gewijzigd.
 

LOW-BATTERY FUNCTIE
De low-battery functie waarschuwt als de batterij bijna leeg 
is: tijdens het gebruik van de zender knippert de led niet, 
maar brandt hij continu, zodat u op tijd de batterij kunt 
vervangen.

ROLLING CODE VASTE CODE

BATTERIJ VOL

Bij de activering
van de zender
knippert de led.

BATTERIJ LEEG

Bij de activering
van de zender
blijft de led branden.
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MODELLENafmetingen

Het nieuwe assortiment TOP-zenders biedt flexibiliteit, ook qua 
aanschafmogelijkheden.

Er zijn drie opties verkrijgbaar:
• Enkele zender
• Set met 6 zenders in verschillende kleuren, met 4 kanalen en vaste code 
• Set met 6 zenders in verschillende kleuren, met 4 kanalen en rolling code 
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