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POPIS

Miniaturní přijímač plovoucího kódu, 1 kanál s reléovým výstupem beznapěťovým kontaktem na 1A při
3O Vdc / O.5A při 42.4 Vac.
Power supply l2-24 Vac/dc, frequency 433.92Mhz.
kód
plovoucí kód
signální LED

anténa

učící tlačítko
rádiový modul
volič
napájení

NO
COM

Kompatibilní od verze firmware RXM1CO1

B.RO MINI 1CH

1000

napájení

l2-24 Vac/dc

spotřeba
kanálů

45mA dc - 85mA ac @l2V
5OmA dc - lOOmA ac
@24V
1 (okamžitý nebo časovaný)

frekvence

433.92 MHz

neomezovaný dosah

8O-25O m*

kontakt relé

1A a 3O Vdc / O.5A a 42.4 Vac

teplota

-10...55°C

*Dosah je ovlivňován typem vysílače, anténou a rádiovým
rušením.

UČENÍ VYSÍLAČŮ

CZ

2

12-24
Vac/dc

max. vysílačů

1. Přestavovací spojkou zvolte napájení a přijímač zapněte.
2. Stiskněte učící tlačítko. LED se rozsvítí.
3. Stiskněte tlačítko na vysílači, který chcete uložit do paměti. LED 2krát blikne na znamení správného
naučení. Pro uložení dalších vysílačů postup opakujte.
Přijímač si pamatuje jen jedno tlačítko pro každý vysílač. V případě naučení druhého tlačítka téhož vysílače
vymaže přijímač první naučené tlačítko.
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ZPŮSOB A VÝBĚR ČINNOSTI

Způsoby činnosti relé jsou dva:
1. OKAMŽITÝ (IMMEDIATE): relé je aktivní, pokud je rovněž aktivní rádiový signál, a výstup relé je sepnut,
pokud je stisknuto tlačítko vysílače.
2. ČASOVANÝ (ON TIME): jakmile je relé aktivováno, zůstává aktivní po naprogramovaný čas od 1
sekundy po 60 sekund. Při výběru požadovaného způsobu činnosti postupujte následovně:
1. Stiskněte a držte stisknuté učící tlačítko déle než 10 sekund.
2. Jakmile LED bliká rychle, je možné tlačítko uvolnit. V tom okamžiku se čas nastaví na 0 sekund (okamžité
fungování).
3. Stiskněte a uvolněte učící tlačítko pro zvětšení času aktivace relé. Pokaždé, když tlačítko stisknete a
následně uvolníte, LED jednou blikne a čas se o 1 sekundu prodlouží, až po max. 60 sekund.
4. Stiskněte a držte stisknuté učící tlačítko déle než 5 sekund.
5. Jakmile LED bliká rychle, je možné tlačítko uvolnit. Čas byl uložen.
Při fázi 3 vystoupí přijímač z této funkce po 20 sekundách nečinnosti kvůli překročení časového limitu, aniž
by nastavení uložil a přejde do okamžité funkce.
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VYMAZÁNÍ VYSÍLAČE

1. Přistupte blíže k přijímači.
2. Stiskněte a držte stisknuté skryté tlačítko vysílače, který chcete vymazat.
3. Bez uvolnění skrytého tlačítka stiskněte první tlačítko tohoto vysílače.
4. LED na přijímači blikne 4krát. Jakmile LED zhasne, je vysílač vymazaný.
Tuto operaci neprovádějte v blízkosti jiných přijímačů/automatů, může vymazat vysílače z každého
systému nacházejícího se v dosahu.
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RESET

1. Vypněte napájení přijímače.
2. Stiskněte a držte stisknuté učící tlačítko přijímače, přičemž přijímač opět zapněte.
3. Jakmile LED zhasne, je možné tlačítko uvolnit. Přijímač je resetován.

CZ

ZÁRUKA
ZÁRUKA - V souladu s právními předpisy platí záruka výrobce od data vyznačeného na výrobku a je omezena na opravu nebo bezplatnou výměnu
dílů přijatých výrobcem jako vadné z důvodu nekvalitních materiálů nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na škody nebo závady způsobené
vnějšími činiteli, vadnou údržbou, přetěžováním, přirozeným opotřebením, výběrem nesprávného produktu, montážní chybou, nebo jakoukoliv jinou
příčinou, kterou nelze přičítat výrobci. Na výrobky, které byly nesprávně použity, nelze vztahovat záruku, ani je nelze opravit. Tištěné specifikace jsou
pouze orientační. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za snížení rozsahu či selhání způsobené působením okolního prostředí. Odpovědnost za
škody způsobené osobám následkem nehod jakékoli povahy zapříčiněných našimi vadnými výrobky nese výrobce, jen pokud spadají pod italské
právo.

www.epohony.cz, info@epohony.cz, +420 511 440 278
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