
 

 

 

 

Popis 
 

� Tento samostatný přijímač je určen k příjmu a dekódování rádiových signálů z vysílačů 
 plovoucího signálu, jeho součástí jsou dva relé výstupy bez napětí. 

� Model RMINSUN pracuje na 868 MHz a platí pro vysílače IRIS (2 nebo 4 kanály)  
 
� Nainstalujte a používejte za řízení v souladu s t ěmito pokyny. Nevhodné použití m ůže vést 

k selhání a vzniku nebezpe čných situací. 
 

Vlastnosti 
 

� Má dva nezávislé relé výstupy s NA (běžně otevřené) nebo NC (rozpínací) kontakty. 
� Dané dva výstupy odpovídají dvěma kanálům jednoho vysílače a jsou naprogramovatelné 

pomocí odpovídajícího mini-tlačítka (CH1 pomocí PK1 a CH2 pomocí PK2)  
� Paměť na 250 kódů, rozšiřitelná až na 500 nebo 1000 kódů výměnou paměťové karty (MEMO 

card). 
� Zdroj napájení 230V střídavý proud 

 
Komponenty 

 
 

 
ANT Konektor externí antény 
B1   Bzučák nahrávání 
CH1 Reléový výstup K1 
CH2 Reléový výstup K2 
PK1 DIP na programování CH1 
PK2 Tlačítko na programování CH2 
DL1 Relé K1 aktivováno 

RMINSUN 
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DL2 Relé K2 aktivováno 
DL3 Napájení 230Vac/50Hz 
DL4 Příjem kódu/kód zaznamenán (RUN/OK) 
J1   Přepínač stavu relé K2 (stále sepnuto nebo spínáno) 
MEMO Paměť pro uložení kódů vysílače 
F1   Pojistka (0,3A) 
B1   Bzučák 
 
Obsah balení 

� Přijímač (karta + schránka) 
� Externí anténa 

Instalace 
 

� Zlikvidujte obalový materiál bezpečně a šetrně k životnímu prostředí. 
� Proveďte elektroinstalaci v souladu s předpisy pro nízké napětí a s platnými 

 pravidly. 
� Proveďte zapojení dle návodu na použití ovládacího panelu. 

 
Montáž a zapojení 

1 Vyberte umístění přijímače. 
� Chcete-li zlepšit příjem, nainstalujte zařízení vysoko a daleko od velkých kovových dílů. 
� Nainstalujte jej ve vzdálenosti alespoň 4 m od ostatních přijímačů. 
� Předtím, než definitivně připevníte přijímač pomocí šroubů, doporučujeme provést zkoušku 

příjmu (stiskněte tlačítko vysílače: pokud je signál přijímán, DL4 bliká). 
 

2 Vyberte stav relé CH2 pomocí J1 (bistabilní nebo monostabilní). 
 

3 Dokončete zapojení tak, jak je uvedeno na obrázku. 
 
4 Připojte elektrické napájení a zkontrolujte příjem (DL4 by během provozu vysílače mělo blikat). 
 

Záznam  
 

� Před zahájením nahrávání nechte přístroj vypnutý po dobu 5 sekund a pak jej připojte. 
   

CH1   
A Prost řednictvím p řijímače (standardní kód) 
 1 Na přijímači nastavte PK1 (DIP1) do polohy „ON". 
 2 Stiskněte tlačítko kanálu na nahrávaném ovladači pro uložení ovladače do paměti(pozor nahraný kanál 
lze měnit pouze vymazáním pomocí programátoru RECORD).  

� Pokud bylo nahrání provedeno správně, přijímač vydá dvě pípnutí. 
3 Opakujte krok 2 s tolika vysílači, kolik je zapotřebí. 
4 Jakmile jsou všechny vysílače uloženy, nastavte PK1 (DIP1) do pozice OFF. 
B Prost řednictvím p ředprogramovaného vysíla če (standardní kód) 
1 Pomocí naprogramovaného vysílače aktivujte režim záznamu přijímače: podle modelu buď 
 stiskněte mini tlačítko, nebo použijte přemostění dle manuálu dálkového ovladače. 

�  Přijímač zvukově potvrdí, že je připraven uložit nové kódy vysílače do paměti. 
2 Stiskněte tlačítko nového vysílače, který je třeba uložit do paměti (stiskněte stejné tlačítko jako pro 
 první zaznamenaný vysílač). Pokud bylo nahrání provedeno správně, přijímač vydá dvě pípnutí. 
3 Pokud uběhne 10 sekund, aniž by byl uložen nějaký vysílač, přijímač ukončí programovací režim a 
 zůstane v provozním režimu. 
C Prost řednictvím konzole (osobní kód) 
Pomocí konzole ERREKA 65-RRECORD9 nebo LTAGREC lze nahrát osobní kód na vysílač a 
přijímač. Postupujte podle návodu na obsluhu konzole. 

 
 



 

 

CH2 
A Prost řednictvím p řijímače (standardní kód) 
 1 Ujistěte se že je PK1 v poloze OFF, poté stiskněte tlačítko PK2 a držte po dobu minimálně 10 vteřin 
pro nahrání CH2. 
 2 Držte PK2 stisknuté a zároveň stiskněte tlačítko kanálu na nahrávaném ovladači pro uložení ovladače 
do paměti(pozor nahraný kanál lze měnit pouze vymazáním pomocí programátoru RECORD).  

� Pokud bylo nahrání provedeno správně, přijímač vydá dvě pípnutí. 
3 Opakujte krok 1 a 2 s tolika vysílači, kolik je zapotřebí. 
 
 

Diagnostika poruch 
 

V případě, že přijímač nefunguje správně, zkontrolujte následující: 
� napájecí napětí 
� zda je DIP1 v poloze OFF 
� zda je externí anténa správně vložena 
� kompatibilita vysílače s přijímačem  
� správné fungování vysílače 
� správné nahrání vysílačů (jste-li na pochybách, nahrajte je znovu) 
� umístění antény a přijímače: upravte je podle potřeby 


