4 kanals trådløs fjernbetjening med bestillings nummer 2600.0982
19.11.17

1. . Kort introduktion
Produktet er en trådløs modtager med 4 relæer, der kan give signal for aktivering af 1 - 4 relæer. Denne form
for trådløs modtager styrer automatisk dør åbning eller andre tekniske ting, der ønskes fjernstyret.
Hver knap på fjernbetjeningen kan programmeres hver for sig, enten som puls eller TIL/FRA.
2. . Læring måde og funktions tilstand
Forskellig funktion for indlæring af taster, vælg de funktioner der passer dig bedst:
Puls funktion: Kort tryk på minimum 1 sekund giver 0.5 sekund aktivering tid af relæ.
TIL/FRA funktion: Kort tryk på minimum 1 sekund skifter relæ hver anden gang TIL eller FRA.
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3.. Opbygning
Hver fjernbetjening har maksimum 4 taster der kan have forskellige funktioner.
Der er maksimalt 500 taster der kan gemmes i hukommelsen fordelt over et antal nøgler, så hvis alle 4 taster
bliver brugt kan der maksimalt bruges 125 fjernbetjeninger. 500 : 4
Hvert relæ kan aktiveres via fjernbetjening med Puls og TIL/FRA funktion, men hvis et relæ kører som TIL/FRA
funktion kan en Puls funktion afbryde TIL/FRA funktionen.
Programmering af enhed - hold først den ønskede knap nede Vælg relæ til programmering 1 - 4 puls eller 5 - 8 TIL/FRA Tryk de antal gange 1-8 for funktion hurtigt efter
hinanden ( indlæringsknappen øverst til venstre).
herefter blinker den røde LED - bliv ved med at holde knappen nede indtil relæet aktiverer.
Herefter testes fjernbetjeningen for relæ nr. og funktion.
Eksempel:
Hvis man bruger denne enhed til kontrol af hoveddør for at at låse op og låse døren er der f.eks. 2 muligheder:
Fjernbetjening:
Tast 1: Låser låsen op via Puls funktion og låser igen, normal kommen og gåen.
Tast 2: Låser låsen op som TIL/FRA funktion, og derved vil døren være låst op hele tiden, indtil FRA kobling og
derved låst.
Tast 3: Kan anvendes til at tænde lyset udendørs som funktion TIL/FRA.
Tast 4: Kan anvendes til TIL/FRA kobling af tyveri alarm, for den fulde kontrol.
Andre muligheder kan bruges og hvor kun fantasien sætter grænser hvad man anvende dette lille modul til.

Slet hele hukommelsen ved ny opstart, og inden programmering:
Tryk på SLETTE knap i 10 sekunder LED lyser! Herefter er alle eventuelle fjernbetjeninger er slettet.
Denne funktion er vital for fremtidig brug og skal udføres ved køb, ﬁnd et sted udenfor PC eller anden
EDB støj, og programmer fjernbetjeningerne ind i modtager, test hver enkelt for funktion.
Ved montering i lokaler med andet 433 mhz skal disse slukkes inden programmering af enhed eller
programmeres uden for huset, og så monteres i huset, de andre 433 mhz kan med programmeres i
enhed og have mærklige og uheldige funktioner, såsom PIR sensor aktiverer og låser døren, eller
endnu værre at låse op når man tror at man har låst.
Endnu et godt råd i støjfyldte miljøer:
Tryk på valgte knap 1-4 på fjernbetjening før valg af funktion på modtager, og slip ikke fjernbetjening
før modtager slukker LED.

4. . Slet hukommelse
Slet enkelt speciﬁk fjernbetjenings knap:
Tryk SLETTE knap ned i 3 sekunder LED lyser, og tryk derefter på fjernbetjening tast, som ønskes slettet, LED
lyser, som succes for at slette tast funktion fra hukommelsen.
Slet hele hukommelsen:
Tryk på SLETTE knap i 10 sekunder LED lyser! Herefter er alle fjernbetjeninger slettet.
5. . Tekniske data
Arbejdes spænding: DC 12 - 24V minimum 1A
Arbejdes temperatur: -40 ! - +80 !
Arbejde frekvens: 433MHz Hoppende koder
Kapacitet: 500 taster kan gemmes totalt
Rækkevidde: 50 100 meter udendørs
5. . Koblings diagram

Statisk forbrug ca: "d7mA
Modtagelse følsomhed: "e -105dBm
Udgangsstrøm: "d10A
Størrelse : 62mm * 43,5 mm * 30mm
Tilbehør

Indkodning LED Slette

Trådløs tastatur med lys
og 2 koder 2600.0984

Væg kontakt 3 knapper
med batteri 2600.0989

12-24
volt DC

+ Trådløs knap med 12V batteri 2600.0986

Sæt som leveres og ikke programmeret!
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