
Uniwersalny odbiornik radiowy dwukana³owy na czêstotliwoœæ 433,92 MHz o zasiêgu od 50 m do 150 m, zapamiêtuj¹cy

maksymalnie 18 nadajników. Dla komfortowej instalacji, odbiornik umieszczono w obudowie z wtyczk¹ sieciow¹ 230Vac

i gniazdem sieciowym. Dla wyjœæ steruj¹cych CH1 i CH2 zastosowano z³¹cze typu RJ-11 z przewodem o d³ugoœci 1 metra. Kolory

przewodów: czerwony i bia³y (dwa zewnêtrzne) CH1, niebieski i czarny (dwa wewnêtrzne) CH2. Oba kana³y s¹ wyjœciami

przekaŸnikowymi o maksymalnej obci¹¿alnoœci 1A/30V, maksymalna moc 62,5VA/30W. Kana³ CH2 mo¿na ustawiæ na pracê typu

w³¹cz-wy³¹cz.

: Odbiornik jest zasilany napiêciem sieciowym 230Vac, pod ¿adnym pozorem nie wolno w³¹czaæ urz¹dzenia do sieci, gdy

obudowa jest uszkodzona, rozkrêcona, pêkniêta, zalana p³ynami. Takie u¿ytkowanie grozi pora¿eniem elektrycznym. Gniazdo do

którego jest pod³¹czony odbiornik musi byæ wyposa¿one w wy³¹cznik ró¿nicowo-pr¹dowy.

odbywa siê za pomoc¹ przycisku SET i diody LED umieszczonej na obudowie odbiornika:

1. Przyciœnij klawisz „SET” i trzymaj a¿ dioda LED zaœwieci siê, nastêpnie zgaœnie

i zacznie migaæ informuj¹c o skasowaniu pamiêci, procedura ta trwa oko³o 8s.. Wszystkie kody nadajników zapisane

w pamiêci sterownika zosta³y wykasowane. Procedurê ta zalecamy wykonaæ w pierwszej kolejnoœci zaraz po instalacji,

a przed programowaniem nadajników.

2. . Odbiornik jest dwukana³owy. Ka¿dy nadajnik nale¿y zaprogramowaæ osobno. Odbiornik pamiêta

18 nadajników:

- przyciœnij klawisz „SET” (na oko³o 1s.), a¿ dioda LED zapali siê. Teraz masz oko³o

10 sekund na przyciœniêcie wybranego przycisku w pilocie, gdy dioda dioda LED zapali siê trzykrotnie to nauka jest

zakoñczona poprawnie, a gdy dioda LED zamiga dwa razy oznacza to, ¿e pamiêæ jest pe³na (wpisano ju¿ 18 nadajników).

Zaœwieci raz, zosta³ przekroczony 10`cio sekundowy limit czasu na nauk¹, nastêpnie sterownik powraca do normalnej

pracy.

- przyciœnij klawisz „SET” i trzymaj, a¿ dioda LED zaœwieci siê, a nastêpnie zgaœnie.

Teraz masz oko³o 10 sekund na przyciœniêcie wybranego przycisku w pilocie, gdy dioda LED zapali siê trzykrotnie to nauka

jest zakoñczona poprawnie, a gdy dioda LED zamiga dwa razy oznacza to, ¿e pamiêæ jest pe³na (wpisano ju¿

18 nadajników). Zaœwieci raz, zosta³ przekroczony 10`cio sekundowy limit czasu na nauk¹, nastêpnie sterownik powraca

do normalnej pracy. W ten sposób wpisany nadajnik obs³uguje oba wyjœcia, przyciski w pilocie s¹ przypisane wyjœciom

nastêpuj¹co P1-CH1 i P2-CH2 lub P3-CH1 i P4-CH2.

uruchamiamy, poprzez w programowany przynajmniej jeden nadajnik do obs³ugi

kana³u (j/w), oraz zlutowanie dwóch pól lutowniczych oznaczone liter¹ na laminacie od strony mozaiki. Ze wzglêdu

na zasilanie odbiornika napiêciem sieciowym 230Vac, czynnoœæ ta mo¿e byæ wykonana wy³¹cznie przez serwis

autoryzowany.

Uwaga

Programowanie

Kasowanie pamiêci sterownika.

Nauka kodu nadajnika

Nauka nadajnika dla kana³u tylko CH1

Nauka nadajnika dla kana³u CH1 i CH2

Praca w³¹cz-wy³¹cz kana³u CH2 -

CH2 B
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Pod³¹czenie przewodów odbiornika radiowego

Przewody odbiornika pod³¹czamy w miejsce prze³¹cznika przewodowego lub specjalnie przygotowanych zacisków.
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Parametry techniczne:

Keeloq.
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zasilanie 230Vac.

pobór pr¹du 30mA.

Dwa wyjœcia 1A/30Vdc (maksymalna moc 62,5VA/30W).

czas minimalny aktywacji 0.2s.

czêstotliwoœæ noœna 433,92MHz , kodowanie dynamiczne

zasiêg gwarantowany 80m (standard 150m).


