
Sada RFC – vysílač (klíčenka) + přijímač
návod

Technické údaje – vysílač (RFC2-Tx a RFC4-Tx)
Napájecí napětí: 6V (2x baterie CR 2016)
Frekvence: 433,92MHz
Modulace: ASK
Počet kanálů RFC2-Tx: 2 (dvě tlačítka)
Počet kanálů RFC4-Tx: 4 (čtyři tlačítka)
Typ kódování: EV1527
Pracovní teplota: -20 až +50 st.C

Technické údaje – přijímač (RFC2-Rx a RFC4-Rx)
Napájecí napětí: 12V DC +/- 10%
Klidový odběr proudu (relé nedrží): 9mA
Max odběr proudu RFC2-Rx: 70mA (drží obě relé)
Max odběr proudu RFC2-Rx: 100mA (drží všechna 4 relé)
Frekvence: 433,92MHz
Modulace: ASK
Počet kanálů RFC2-Rx: 2 (dvě relé)
Počet kanálů RFC4-Rx: 4 (čtyři relé)
Typ kontaktů: přepínací
Zatížení kontaktů: 10A/250V AC, 10A/30V DC
Typ kódování: EV1527
Pracovní teplota: -10 až +50 st.C, suché prostředí

Popis svorkovnice dvoukanálového přijímače RFC2-Rx:
Napájení: IN+ (+12V), IN- (GND)
Přepínací kontakt prvního kanálu CH1: NO1, COM1, NC1
Přepínací kontakt druhého kanálu CH2: NO2, COM2, NC2

Popis svorkovnice čtyřkanálového přijímače RFC4-Rx:
Napájení: +V (+12V), GND 
Přepínací kontakt 1. kanálu: svorky 1 (NC), 2 (COM), 3 (NO)
Přepínací kontakt 2. kanálu: svorky 4 (NC), 5 (COM), 6 (NO)
Přepínací kontakt 3. kanálu: svorky 7 (NC), 8 (COM), 9 (NO)
Přepínací kontakt 4. kanálu: svorky 10 (NC), 11 (COM), 12 (NO)

Uložení vysílačů (klíčenek) do paměti dvoukanálového přijímače RFC2-Rx:

Přiřazení konkrétního tlačítka vysílače k 1. kanálu
přijímače (1. relé):

- 1 x krátký stisk tlačítka S2 na desce přijímače
-  vyčkat na rozsvícení LED na přijímači
-  stisknout odpovídající tlačítko na vysílači
- LED na přijímači zabliká = ULOŽENO

Přiřazení konkrétního tlačítka vysílače k 2. kanálu
přijímače (2. relé):

- 2 x krátký stisk tlačítka S2 na desce přijímače
-  vyčkat na rozsvícení LED na přijímači
-  stisknout odpovídající tlačítko na vysílači
- LED na přijímači zabliká = ULOŽENO

Vymazání klíčenek z paměti přijímače: - 9 x po sobě stisknout tlačítko S2 na desce přijímače
- LED na desce přijímače se rozbliká, poté delším svitem potvrdí vymazání

Uložení vysílačů (klíčenek) do paměti čtyřkanálového přijímače RFC4-Rx:

Uložení klíčenky: - 1 x krátký stisk tlačítka KEY na desce přijímače
-  vyčkat na rozsvícení LED na přijímači
-  stisknout libovolné tlačítko na vysílači
- LED na přijímači zabliká = ULOŽENO

Vymazání klíčenek z paměti přijímače: - 9 x po sobě stisknout tlačítko S2 na desce přijímače
- LED na desce přijímače se rozbliká, poté delším svitem potvrdí vymazání

Nastavení pracovního módu (spínacího režimu relé) – nastavuje se propojkami na desce přijímače:

Dvoukanálový přijímač RFC2-Rx: Čtyřkanálový přijímač RFC4-Rx:

Držení relé po dobu držení tlačítka: Propojit propojku S1-M Propojit propojku J1-M

Střídané zapínání /  vypínání relé:
(prvním stitkem zapne, druhým vypne ...)

Propojit propojku S1-T Propojit propojku J1-T

Jen jedno relé z ...
(drží jen poslední relé, předchozí odpadne)

Žádná propojka Žádná propojka
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