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BERG HORTIMOTIVE  
Burg. Crezeelaan 42a 

2678 KZ De Lier - Holland 
E-mail: service@berghortimotive.nl 

Internet: www.berghortimotive.com 

Tel.  (+31) (0)174-517700 
        (+31) (0)174-613293 (service) 

INNOVATORS IN MOTION 
 

 

PRODUCT INFO ZENDER EN ONTVANGERS AUGUSTUS 2016 
 

Door productvernieuwing hebben wij vanaf april 2012 in al onze haspels dezelfde radiografische 
afstandsbedieningsysteem van 433MHz. Deze verandering was noodzakelijk omdat bepaalde 
elektronica componenten steeds moeilijker leverbaar zijn. Het 40Mhz systeem zal op termijn niet 
meer leverbaar zijn. 
 
Het 433MHz systeem bestaat uit de volgende componenten: 
 
De zender is spatwaterdicht, maar raden wij een waterdicht zendertasje aan om erbij te bestellen.  
 

  Model 2014 (Geel)     
art.code  3012.04.0019   art. code  3012.04.0026 
Zender (hand) 433MHz 1K IP65 geel  Zendertasje 
 
De ontvanger is geschikt voor din rail montage en bedrading wordt direct op de ontvanger 
aangesloten waardoor is geen signaalverlies is. 
 

Model 2012 (Groen)   Model 2016 (Wit) 
art.code  3012.04.0004  Ontvanger 433MHz 1K 12-24V UC DIN rail 
 
De antenne is robuste metalen spriet met veer gedeelte. 
 

 
Art.code 3012.04.0001   Antenne 52cm 433Mhz FA-433 met voet en coax-kabel  
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Het is sterk aan te raden om bij een defect aan oude zender of ontvanger over te schakelen naar 
een compleet nieuwe set welke door uw dealer geïnstalleerd kan worden. 
 
Hoewel oude zender en ontvangers soms gerepareerd kunnen worden blijkt de uitwisselbaarheid 
tussen verschillende fabricage jaargangen soms een onbetrouwbare werking te geven. 
Onderstaande tabel geeft de sets weer welke bij elkaar horen en of deze nog ter reparatie kunnen 
worden aangeboden. 
 

Ontvanger Zender Kenmerk Systeem 
(Hz) 

Reparatie 
mogelijk 

  

Insteekvoet 
Ontvanger&Zender 

oude behuizing 
Witte knop in alu. 

plaatje 

40 

 

 

 

Insteekvoet 
Zender nieuwe 

behuizing 
Witte knop 

40 

 

 
 

Insteekvoet 
Zender nieuwe 

behuizing 
Witte knop 

40 

 

  

Insteekvoet 
Zender oude 

behuizing 
Groene knop in 

alu. plaatje 

433 

 

  

Geen insteekvoet 
Code inleren 
Groene knop 

 

433 

 

  

Geen insteekvoet 
Code inleren 
Groene knop 

Spat waterdicht 

433 
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Ontvanger Zender Kenmerk Systeem 
(Hz) 

Reparatie 
mogelijk 

 
 

Geen insteekvoet 
Code inleren 

Gele behuizing 
Spat waterdicht 

433 

 

  

Geen insteekvoet 
Code inleren 

Gele behuizing 
Spat waterdicht 

433 

 

 
 
Als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan kan een zender of ontvanger ter reparatie 
worden aangeboden: 
 

- Stuur alleen de modellen op welke volgens tabel mogelijk te repareren zijn ; 
- Zenders of ontvangers met vochtschade kunnen niet worden gerepareerd; 
- Zender en ontvangers in beschermende verpakking verzenden. 
- Ter reparatie aangeboden onderdelen zijn altijd voorzien van een duidelijke 

klachtomschrijving; 
- Zonder inkooporder worden reparaties niet in behandeling genomen; 
- Er vind door Berg Hortimotive een eerste beoordeling plaats; 
- Bij afkeur ontvangt u prijsopgave van nieuw onderdeel; 
- Bij goedkeur wordt zender of ontvanger ter reparatie aangeboden bij onze leverancier, 

reparatie tijdsduur is dan 2 - 4 weken. 
  

Garantie: 
 
Op zenders en ontvangers  jonger dan 6mnd. geven wij onder normale omstandigheden garantie 
(geen schade!). Aangevuld tot 1 jaar wordt veelal onder coulance een vervangend onderdeel 
geleverd. 
 
Levering onder garantie kan alleen onder vermelding van product, serie nummer en 
klant gegevens. 
 
Door bovenstaand voorwaarden na te leven wordt het voor ons mogelijk een service- logboek op 
te bouwen per machine en per klant. Uiteindelijk leidt dit tot een continue kwaliteitsverbetering 
van onze producten. 
 
Hulp nodig: 
 
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw Berg Hortimotive dealer of mail naar 
service@berghortimotive.nl . 
 

service@berghortimotive.nl%20

