Táv-Uni -2 rádiós vezérlő működési és kezelési tájékoztató

V2.1

A modul főleg autós és ház körüli berendezések távvezérlésére alkalmas. Két relét tartalmaz,
melyek a távvezérlő gombnyomásait követően felváltva működnek a beállított ideig, tehát alapvetően
kétirányú mozgásokat tudunk vezérelni (monostabil működés). Két kiegészítő kimenete állapotjelzésre
használható, ezek a gombnyomások ütemében felváltva kapcsolnak ki-be (bistabil működés).
Csatlakozási pontok leírása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

- Zöld - Sárga - Fehér - Zöld - Narancs - Fehér -

R1Z
R1
R1N
R2Z
R2
R2N

7.
8.
9.
10.

- Lila - Kék - Zöld/Sárga - Barna -

K1
K2
TAN
IDŐ

11.
12.

- Piros - Fekete -

1-es relé záró érintkezője.
1-es relé érintkezőinek (mozgó) közös pontja.
1-es relé nyitó érintkezője.
2-es relé záró érintkezője.
2-es relé érintkezőinek (mozgó) közös pontja.
2-es relé nyitó érintkezője.

1-es segédkimenet. Nyitott kollektor, max. 150 mA.
2-es segédkimenet. Nyitott kollektor, max. 150 mA.
Tanító bemenet. A használat külön pontban.
Relé működési idő választó bemenet
Szabadon hagyva:
0.4 másodperc
GND-re kötve:
8 mp.
+12V Tápfeszültség.
GND A tápfeszültség test pontja.

A távvezérlő elvesztésekor, vagy egyéb okból új távvezérlő kódot taníthatunk meg a vezérlőnek.
A tanítás menete:
Kapcsoljuk ki a modul tápfeszültségét.
A Zöld-Sárga vezetéket kössük össze a GND-vel (Test).
Kapcsoljuk be a tápfeszültséget, és 4 másodpercen belül nyomjuk meg, és tartsuk nyomva a
tanítani kívánt távvezérlő gombját.
4. A relék működése jelzi a kód elfogadását.
5. A Zöld-Sárga vezetéket kössük le a GND-ről és szigeteljük le a végét.
1.
2.
3.

Megjegyzések:
Gyárilag a mellékelt távvezérlőt ismeri fel a modul, tehát nem kell tanítással kezdeni a használatot.
Egyidőben egyféle kód tanítható, több távvezérlő használata esetén, azok kódjainak meg kell egyezni!
A modulok 10 és 15V közötti egyenfeszültségről táplálhatók! (24V-os váltzat rendelhető)
A relék maximum 30V-al működő áramköröket kapcsolhatnak. A kapcsolt áram max.: 6A.
Megrendeléskor a relé időzítések a 0.4/8 mp helyett, 15/50 mp-re is kérhetők.
Tetszőleges számú távvezérlő rendelhető a készülékhez, a megadott kódszám alapján.
Működési frekvencia: 433.8 MHz.
A beázásból, törésből, rossz bekötésből és helytelen használatból eredő hibák javítása nem tartozik a garanciális
kötelezettségek körébe! Az ilyen hibákat csak fizető javításként köteles a szerviz elvégezni! A garancia a készülék
fontos paramétereinek üzemszerű működésére vonatkozik, és a készülék javítására vagy cseréjére korlátozódik, az
érvényben lévő rendeletek szerint.

Szereléssel és szervizzel kapcsolatos infók: Vilcomp kft. T: (06-1) 350-6456, és www.vilcomp.hu

