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Κουμπιά προγραμματισμού
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Δέκτης ρελέ γενικής χρήσης

Κουμπί
προγραμματισμού /
λυχνία

Ο δέκτης ρελέ γενικής χρήσης
χρησιμοποιείται για την μεταγωγή ενός
ηλεκτρικού φορτίου (λάμπα οροφής,
ανεμιστήρας, κ.τλ.) απομακρυσμένα από
έναν RF πομπό (μπουτόν που
τροφοδοτείται από μπαταρία,
τηλεχειριστήριο ή
μικτά στοιχεία)

A
ON/OFF

κουμπί ON / OFF
για προγραμματισμό
Σεναρίων

Εγκατάσταση

Ο δέκτης ρελέ γενικής χρήσης δέχεται
ασύρματα εντολές από ασύρματους
πομπούς.
Πρέπει να συνδεθεί με τον πομπό με
απλή ζεύξη ή Ζεύξη σεναρίων.

Οι απλές ζεύξεις χρησιμοποιούνται για την σύνδεση ασύρματων προιόντων που εκτελούν
απλές λειτουργίες όπως on / off, dim (για ρύθμιση φωτισμού), open / close (για έλεγχο ρολών).
Μια απλή ζεύξη χρησιμοποιεί πάντοτε και τα 2 άκρα ενός πλήκτρου:
- πάνω: άναμμα, αύξηση έντασης φωτισμού, άνοιγμα.
- κάτω: σβήσιμο, μείωση έντασης φωτισμού, κλείσιμο.

Τυπική ασύρματη εμβέλεια:
- έως 300 m σε εξωτερικό χώρο
- 10 με 50 m σε εσωτερικό χώρο
(εξαρτάται από τον
τύπο του τοίχου).

Με την ζεύξη σεναρίων προκαθορίζονται τα επιθυμητά επίπεδα
φωτισμού για κάθε χώρο, έτσι ώστε να ενεργοποιούνται με το πάτημα ενός πλήκτρου.
Σε μία ζεύξη σεναρίου κάθε είσοδος είναι ανεξάρτητη και ενεργοποιεί το δικό της σενάριο
(πατώντας το αντίστοιχο μπουτόν). Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήθεί και ο δέκτης γενικής
χρήσης.

Ζεύξη Σεναρίων

Απλή ζεύξη

Ο δέκτης ρελέ γενικής χρήσης μπορεί να
τοποθετηθεί με διάφορους τρόπους:
- σε χωνευτό κουτί στην οροφή με
ελάχιστο βάθος 40 mm.
- κρυμμένο σε πλαφονιέρα. Η λάμπα
μπορεί να στερεωθεί με την βοήθεια ενός
γάντζου.
- κρυμμένο σε ψευδοροφή
- σε πλαστικό κουτί επίτοιχης τοποθέτησης

Πομπός

1

Δεν έχει τοπικό έλεγχο: μπορεί μόνο να
ελέγχεται ασύρματα από απόσταση.

1

3

A
B

Ξεκινήστε
τον
προγραμματισμό
πατώντας το
κουμπί Α μία φορά.

2

Μέσα σε 5 δεύτερα,
επιλέξτε το ζεύγος των
πλήκτρων που θα
χρησιμοποιήσετε: πατήστε
3 ή 4 για την αριστερή
πλευρά (δεν έχει διαφορά
πιο από τα 2 θα πατήσετε),
ή πατήστε 1 ή 2 για να
επιλέξετε την δεξιά
πλευρά.

3

Η λυχνία Β ανάβει,
ΚΟΚΚΙΝΗ.

Μεταλλικές επιφάνειες δίπλα στον δέκτη
μπορεί να επηρεάσουν την λήψη.

2

4

4

Επαναλάβετε τα 1 και 2 για τους υπόλοιπους
πομπούς αν είναι απαραίτητο.

Η λυχνία Β αναβοσβήνει
ΚΟΚΚΙΝΗ.

Δέκτης γενικής χρήσης
Πατήστε το κουμπί Α μία φορά.

3

Συνδεσμολογία

Η λυχνία
αναβοσβήνει
ΚΟΚΚΙΝΗ
Επαναλάβετε την
διαδικασία για τους
υπόλοιπους δέκτες
αν είναι
απαραίτητο.

ANT
A
ON/OFF

A
ON/OFF

110-230

L

Απλή ζεύξη και σενάρια

N

4

Τέλος, ολοκληρώστε τον
προγραμματισμό πατώντας το
κουμπί Α κάθε δέκτη.

1

1
A
B

110 - 230 V, 50/60 Hz (± 10 %)

Προστασία

ασφάλεια τήξεως (μιας χρήσης)

3

110 - 127 V

230 V

1270 W

2300 W

αλογόνου

1100 W

2000 W

σιδηρομαγνητικού μετασχηματιστή

280 VA

500 VA

ηλεκτρονικού μετασχηματιστή

280 VA

500 VA

φθορισμού

500 VA

920 VA

ανεμιστήρα

380 VA

690 VA

Μέγιστη ασφάλεια κεντρικού δικτύου 10 A
Θερμοκρασία λειτουργίας

-5°C έως +50°C

Υγρασία

20 % – 95% χωρίς συμπύκνωση

Συχνότητα RF Λειτουργίας

868 MHz

A
B

Η λυχνία Β ανάβει.
ΠΡΑΣΙΝΗ.

2

Επιλέξτε τον δέκτη πατώντας το
κουμπί Α μία φορά.

A

Μέσα σε 5 δεύτερα,
επιλέξτε το πλήκτρο που θα
χρησιμοποιήσετε: πατήστε
1 ή 2 για την επιλογή του
πάνω ή κάτω μέρους της
δεξιάς πλευράς, ή πατήστε
3 ή 4 για την επιλογή του
πάνω ή κάτω μέρους της
αριστερής πλευράς.
Η λυχνία Β αναβοσβήνει
ΠΡΑΣΙΝΗ.

4

Καθορίστε την κατάστασή που
επιθυμείτε (on/off) πατώντας το κουμπί
(on/off).

Η λυχνία
αναβοσβήνει
ΠΡΑΣΙΝΗ.

A
ON/OFF

Επαναλάβετε τα 3 και 4 για τους υπόλοιπους δέκτες αν είναι απαραίτητο.

5

πυρακτώσεως

1

Δέκτης γενικής χρήσης

ON/OFF

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ρεύμα

2

Επαναλάβετε τα 1 και 2 για τους υπόλοιπους
πομπούς αν χρειαστεί.

ON/OFF

Για να ακυρώσετε τη δημιουργία μίας ζεύξης πριν εκτελέσετε το βήμα 4 , απλά αναμείνατε
για 1 λεπτό (μέχρι η λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει).

Ξεκινήστε τον
προγραμματισμό
πατώντας το κουμπί Α
δύο φορές.

2

Όλες οι λυχνίες
παραμένουν
σβηστές.

A

Ακύρωση προγραμματισμού

Φορτία

Πομπός

Τέλος, ολοκληρώστε τον προγραμματισμό, Ακύρωση προγραμματισμού
πατώντας το κουμπί Α οποιουδήποτε
Για να ακυρώσετε τη δημιουργία μίας ζεύξης
δέκτη
πριν εκτελέσετε το βήμα 5 , απλά αναμείνατε
για 3 λεπτά (μέχρι η λυχνία σταματήσει να
αναβοσβήνει).
Όλες οι λυχνίες
παραμένουν
A
σβηστές.
ON/OFF

Διαγραφή όλων των ζεύξεων
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Α για 5 δεύτερα. Μόλις η λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει
εναλλασσόμενα σε ΚΟΚΚΙΝΗ και ΠΡΑΣΙΝΗ, η διαγραφή μίας ζεύξης έχει ολοκληρωθεί. Για την
διαγραφή όλων, επαναλάβετε για κάθε δέκτη και πομπό ξεχωριστά.
© Schneider Electric 06/2008

f

CCT1A031

el

Programlama tuşları

tr

Evrensel tip alıcılı röle

Programlama
tuşu / LED

Evrensel RF alıcı rölesi elektriksel bir yükü
(tavan lambası, fan, vb.) bir RF verici
vasıtasıyla (pille çalışan basmalı buton,
uzaktan kumanda ya da kombine modüller)
anahtarlamak için kullanılır .

A
ON/OFF

ON / OFF (güç
açma/kapama)
anahtarı, Senaryo
programlamak için

Kurulum

Evrensel RF alıcı röle kablosuz vericilerden
kablosuz komutlar alır. Vericiye (vericilere)
Simple ya da Senaryo bağlantısıyla
bağlanması gerekmektedir.
Tipik kablosuz kullanım:
- Açık havada 300 metreye kadar
- bina içinde 10 ila 50 metreye kadar
(duvar tipine bağlı olarak değişir)

Simple link güç açma/kapama, ışık seviyesi ayarı (Dimmer fonksiyonlu alıcılar için), açma /
kapama (stor perde için) gibi basit fonksiyonlar için birbirine bağlamak amacıyla kullanılır.
Simple link her zaman bir tuşun 2 kutbunu kullanır:
- üst: tuş güç açmak / seviye arttırmak / açmak
- alt: tuş gücü kapamak / seviyeyi azaltmak / kapamak
Scenerio link modu tek bir tuş ile önceden tanımlanmış aydınlatma atmosferlerinin elde
edilebilmesi için kullanılır. Alıcılar dimmer ise istenilen aydınlatma seviyeleri daha rahat sağlanır.
Bir Senaryo modu ile her kutup bağımsızdır ve kendi senaryosunu aktif hale getirir (karşılık gelen
basmalı butona basılmasıyla). Evrensel alıcı röle de bu senaryolara dahil edilebilir.

Scenario link (Senaryo Programlama)

Simple link (Temel Programlama)

Evrensel alıcı değişik şekillerde monte
edilebilir:
- en az 40mm derinliğinde bir kasanın
içinde tavana sıva altı olarak.
- Bir tavan ışığının dibine saklanmış
olarak. Lambayı monte etmek için
merkezdeki delikten bir kanca geçirilebilir.
- Asma tavana gizlenebilir.
- Duvara monte bir kasa içine, bir kapak.

Vericiler

1

Kontrol tuşu yoktur: sadece RF sinyal ile
kumanda edilebilir.

A
B

Programlama tuşu
A’ya bir kere
basarak
programlamaya
başlayın.

2

5 saniyeden önce
kullanmak istediğiniz
anahtar çiftini seçin: sol
tarafı seçmek için 3 ya da
4’e basın (3 ya da 4’e
basmanız farketmeyecektir)
ya da sağ tarafı seçmek için
1 ya da 2’yi seçin.

3

LED B KIRMIZI
renkte yanacaktır.
2

4

4

Gerektiği takdirde 1 ve 2 adımları diğer verici(ler) için de tekrarlayın

Programlama tuşu A’ya bir kere
basın.

4

Programlama tuşu A’ya yeniden
basarak programlamayı sonlandırın.

LED B KIRMIZI
renkte yanacaktır.
Gerektiği takdirde
bu işlemi diğer
alı(lar) üzerinde
de uygulayın.

A

A

Vericiler

1

1
A
B

Programlama tuşuna iki
kere basın.

2

5 saniyeden önce bir tuş seçin:
Sağ tarafın üst ya da alt kısmını
seçmek için 1 ya da 2’ye basın.
Ya da Sol tarafın üst ya da alt
kısmını seçmek için 3 ya da 4’e
basın.

1
A

LED B YEŞİL renkte
yanacaktır.

B

2

LED B YEŞİL renkte yanıp
sönmeye başlar.

2

Gerektiği takdirde 1 ve 2 adımları diğer verici(ler) için de tekrarlayın

Evrensel alıcı

ANT

ON/OFF
ON/OFF

110-230

N

LED B KIRMIZI renkte
yanıp sönmeye başlar

Evrensel alıcı

3

Bağlantılar

1

3

Alıcı yakınındaki metal yüzeyler sinyal
alımını etkileyebilir.

L

Simple link ve Scenario link modu

A
ON/OFF

termik sigorta
110 - 127 V

230 V

1270 W

2300 W

Halojen

1100 W

2000 W

Ferromanyetik transformatör

280 VA

500 VA

Elektronik transformatör

280 VA

500 VA

Fluoresan

500 VA

920 VA

Fan

380 VA

690 VA

Maksimum şebeke akımı

10 A

Çalışma sıcaklığı

-5°C ila +50°C

Nem oranı

%20 ila %95 yoğuşmayan

RF frekansı

868 MHz

Herhangi bir alıcının A tuşuna basarak
programlamayı sonlandırın.
Tüm LEDler
sönecektir.

Akkor flamanlı

Yük aralığı

LED B YEŞİL
renkte yanıp
sönmeye
başlayana kadar
bekleyin.

4

Arzu ettiğiniz durumu (açık/kapalı) ON /
OFF tuşlarına basarak ayarlayın.

A
ON/OFF

Gerektiği takdirde 3 ve 4 ’ü diğer alıcı(lar) üzerinde de uygulayın

5

Teknik veriler
110- 230V, 50/60 Hz (+/- %10)

A

ON/OFF

4 adımdan önce yarattığınız bağlantıyı geri almak isterseniz (LED B’nin yanıp sönmesi
durana kadar) sadece 1 dakika bekleyin.

Koruma

Programlama tuşu A’ya bir kere
basın.

Tüm LEDler
sönecektir.

Programlamanın silinmesi

Güç

3

Programlamanın silinmesi

5 adımdan önce yarattığınız bağlantıyı geri
almak isterseniz (yanıp sönme durana kadar)
sadece 3 dakika bekleyin.

A
ON/OFF

Tüm programların silinmesi
Programlama butonu A’ya 5 saniye boyunca basılı tutun. LED dönüşümlü olarak bir KIRMIZI, bir
YEŞİL yanmaya başladığında ünitenin programı silinmiş demektir. Bağlantı kurulan tüm verici ve
alıcılar üstünde “Delete all” (tümünü sil) işleminin uygulanması gerekmektedir.
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