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Rádiový přijímač
eL3V5Q 

eL3V5Q je jednokanálový rádiový přijímač pracující v pásmu 433,92 MHz. Výstupní relé může pracovat v 

monostabilním režimu s regulací času zapnutí nebo v bistabilním režimu. Přijímač spolupracuje s vysílači 

s dynamickým kódem Keeloq. Přijímač si může zapamatovat až 64 vysílačů. 

MONTÁŽ 

Montáž přístroje začínejte montáží mechanického radiopřijímače, poté připojte výstup a napájení 

eL3V5Q podle popisu barev kabelů na krytu přístroje. Po montáži a naprogramování vysílačů nasaďte 

horní víko krytu. V případě napájení přístroje napětím nižším než 17V je nutné před montáží propojit 

(připájet) svorku „A“ označenou na obrázku 1. 

Pozor ! Neletujte spoje pod napětím! 

ODSTRAŇOVÁNÍ VYSÍLAČŮ Z PAMĚTI PŘIJÍMAČE 

Když je paměť plná nebo máte problémy s programováním vysílačů, musíte provést výmaz. Pro 

odstranění všech zaznamenaných vysílačů přidržte tlačítko „SW“ umístěné na panelu ovladače až do 

okamžiku, kdy začne dioda LED blikat. Uvolněte tlačítko. Mazání trvá přibližně 8s. 

Doporučujeme provést výmaz jako první ihned po montáži přijímače. 

PROGRAMOVÁNÍ VYSÍLAČE. 
Programování přijímače se provádí tlačítkem „SW“. Pro naprogramování vysílače tiskněte krátce tlačítko 

„SW“ (dioda LED zhasne), a pak tlačítko uvolněte. Nyní máte cca 10 sekund na stisk vybraného tlačítka 

na vysílači. 

Správné naprogramování bude signalizováno trojitým bliknutím diody LED. Když je paměť přijímače plná, 

dioda blikne jen jednou a ovladač přejde do normálního provozního režimu. Pokud je počet používaných 

vysílačů nižší než 64 a dioda signalizuje plnou paměť, je nutné provést vymazání paměti a 

naprogramovat všechny vysílače znovu. Výše uvedený postup je nutné opakovat, dokud nejsou s daným 

přijímačem zesynchronizovány všechny vysílače. 

obr. 1 

POZNÁMKA! 
Při napájení nižším než 
17V přiletujte propojku.

PROPOJKA 
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N = 49° 40’ 10”   E = 20° 41’ 12” 

VOLBA PROVOZNÍHO REŽIMU VÝSTUPU. 
 

Monostabilní režim s regulací času zapnutí. 
Po příjmu signálu z vysílače se výstupní relé zapíná na dobu, nastavenou uživatelem (standardně 1s.) a 

pak se vrací do předchozího stavu. Dobu aktivace výstupu nastavujeme v rozmezí 0.2s až 7s v krocích po 

0.2s Pro nastavení tohoto režimu přidržte tlačítko „SW“ na panelu ovladače až do okamžiku, kdy dioda 

LED zhasne a opět se rozsvítí. Uvolněte tlačítko (dioda LED zhasne). Nyní máte cca 4s na to, začít 

nastavování doby. Každý stisk tlačítka „SW“ zvyšuje dobu zapnutí o 0.2s (např. 1s představuje 5 stisků). 

Doba mezi stisky nesmí být delší než 3s. Správní nastavení doby bude signalizováno trojitým bliknutím 

diody a ovladač se vrátí do normálního provozního režimu. Pokud vstoupíte do procesu nastavování 

doby a nestisknete tlačítko „SW“ během 4s, tak dioda LED blikne a přijímač se vrátí do normálního stavu 

beze změny nastavení. 

Tovární nastavení (doba zapnutí výstupu 1s). 

Bistabilní režim (zapnuto/vypnuto). 
Po každém stisku tlačítka vysílače změní výstupní relé svůj stav na opačný. Pro nastavení tohoto režimu 

přidržte tlačítko „SW“ na panelu ovladače do okamžiku, dokud dioda LED nezhasne a opět se nerozsvítí. 

Uvolněte tlačítko a během 4s opět tiskněte a přidržujte tlačítko „SW“ dokud dioda LED nezačne blikat a 

signalizovat správné provedení úkonu. Při zániku napětí je výstup vypnut (relé je otevřeno). 

Pro vypnutí bistabilního režimu musíte provést postup monostabilního programování. 

 
OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ. 
Pro návrat do továrního nastavení (monostabilní režim s dobou zapnutí výstupu 1s) odpojte napájení 

radiopřijímače a se stlačeným tlačítkem „SW“ ho opět připojte. Dioda LED třikrát blikne a ovladač se 

vrátí k normálnímu provozu v továrním nastavení. 

POPIS VÝSTUPŮ 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Frekvence: 433.92 MHz 
Přenos: podle standardu KEELOQ 
Napájení: 15-24 (podle konfigurace) 
Proud: 12/42 mA (maximální) 
Výstup: 1A/30Vdc, 0.5A/125Vac. 
Pro monostabilní režim: 
- minimální doba aktivace: 0.2s 
- maximální doba aktivace: 7s 
- tovární doba aktivace: 1s 
Dosah: 60 metrů (minimum) 

 
 
 
 
 
 
Anténa 
- připájená anténa o 

délce 17cm 

 

24Vac - napájení 

(červené dráty) 
CH - výstup  

(bílé dráty) 
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