
 

 

 
-Základová deska pro rádio-přijímač 

 

 

 

 

Komponenty  

1  Konektor rádio karty 

ANT Anténa  

DL1  Napájecí napětí  

DL2 Relé aktivováno  

J1  Volič napájecího napětí  

RT  Rádio karta (není součástí balení) 

 

 

 

 

 

 

Základní popis 

Upozornění  

Základová deska APB12410  je navržena tak, aby pracovala jako nezávislý rádiový přijímače pro dálkové ovládání. 

Je nutné připojit zasunovací rádio kartu a poskytnout napětí pro relé výstup.  Relé výstup se připojuje do svorek 

"key" a "COM" na řídící jednotce. Toto relé je aktivní pouze po dobu trvání rádiového signálu.  

Instalujte přístroj pouze k plnění popsaných funkcí. Nesprávné použití může vést k selhání a nebezpečným 

situacím!  

Vlastnosti  

• Napájení 12 V ac / dc nebo 24V ac / dc, volitelné prostřednictvím J1.  

• Napětí bez výstupu prostřednictvím relé s NC (normálně zavřeno) a NA (normálně otevřeno) kontakty.  

• Platné rádio karty: rádiové karty s dekodérem (pevný kódu nebo plovoucí kód). R RSD karty nejsou platné 

 (pouze přijímač). 

 

Instalace 

- Bezpečně a ekologicky zlikvidujte obal.  

- Dokončete elektrické instalace v souladu s předpisy pro nízké napětí a platnými pravidly.  

- Pročtěte si pokyny k řídící jednotce.  

1. Vložte přijímací kartu (RT) do konektoru (1).  

2 Pomocí J1 vyberte napájecí napětí.  

 - nesprávný výběr může způsobit škody na desce.  

3 Dokončete zapojení tak, jak je znázorněno na obrázku.  

4. Připojte elektrické napájení.  

5. V příjmu karty, zaznamenejte kód pro ovládací prvky, které mají být použity (viz pokyny pro ovládání a přijímací 

karty). 
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Diagnostika selhání 

• základová deska nefunguje (LED nesvítí):  

- Napájecí napětí chybí: znovuzapojte napájení.  

- Nesprávně vybrané napájecí napětí: vyberte správně nastavení J1.  

• relé není aktivováno při stisknutí tlačítka dálkového ovládání:  

- Řídicí signál není přijat: použijte venkovní anténu.  

- Je přítomno rušení, které brání příjmu (např. elektromagnetické pole nebo inhibitory frekvence): eliminujte 

rušení nebo změňte umístění základové desky.  

- Kontrolní kód není zaznamenán v příjmu karty: udělejte záznam.  

- Ovladač nefunguje správně: zkontrolujte pomocí jiného ovladače 

- Základová deska je rozbitá: vyměňte ji nebo opravte. 


