
  

 

FUNKTIONSBESKRIVELSE   RCA – SL  MODTAGER 

 

HÅNDSENDER ell. SENDERTRYK  (trådløs radiobølgestyret 433Mhz sendefrekvens) 

 
RCA – SL håndsender leveres enten i en 2-kanals ell. en 4-kanals udgave 
RCA – SL sendertryk leveres enten som 1- kanalstryk (vægmontage indvendig), 4-kanals folietryk, cody folie-

kodetastatur eller som nøgle 1-kanals. 

 

Håndsender ell. Sendertryk leveres som batteridrevne enheder, og er alle forprogrammeret fra fabrikken til at sende 

med 433Mhz frekvens. Den specielle sikkerhedsfunktion ”hopping code” kodning, sikre at systemet er indbruds- 

sikkert. Der kan ikke manipuleres med systemet. 

 

For at aktivere modtageren, skal sendertrykket holdes inde indtil modtageren opfanger signalet og aktiverer en 

udgang. 

 

MODTAGER / STYRINGSENHED (trådløs radiobølgestyret 433Mhz frekvens) 

 

RCA – SL modtager / styringsenhed leveres i en 1-kanals udgave ell. en 4-kanals udgave. Begge udgaver leveres 

til 230Vac henholdsvis 24Vac/dc 

 

Modtager er et print indbygget i styringsenheden. På printet er der monteret 4 tryk (kanaler). Disse tryk bruges til at 

funktionsprogrammere (fordele) de enkelte sendertyper med den tilhørende udgang. 

 

Hvert tryk (relæ) har fire funktioner: 

 

IMPULS tryk kanaltasten 1 x LED blinker 1 x 

KONTAKT tryk kanaltasten 2 x LED blinker 2 x 

TIMER tryk kanaltasten 3 x LED blinker 3 x 

TURBOLAR tryk kanaltasten 4 x LED blinker 4 x 

 

FUNKTIONER  
 
IMPULS, - udgangsrelæ vil trække i kort tid, ca. 4 sek. 

KONTAKT, - on / off funktion, aktiver sender, udgangskontakt trækker, aktiver sender, udgangskontakt falder. 

TIMER, - ved aktivering af sender kan udgangsrelæ være trukket i ca. 2 minutter før det falder, kan afbrydes ved at 

aktivere sender igen. 

TURBOLAR, - denne funktion bruger to udgangsrelæer, først trækker relæ 1, derefter falder relæ 1, dernæst trækker 

relæ 2, til sidst falder relæ 2. Bruges især i forbindelse med motorstyring. OP-STOP-NED-STOP. 

 

Følgende trin skal udføres for at programmere (tilknytte) en håndsender eller sendetryk til en valgt kanal. Tryk 

tasten for valgte kanal, det antal gange funktionen kræver. Tilhørende LED begynder at blinke, afbrudt af en kort 

pause. Tryk tasten på sender, og hold denne indtil LED for valgte kanal lyser konstant i ca. 1 sek. Senderen 
kan nu betjene den valgte kanal. 

 

Ved at bruge samme fremgangsmåde, som ovenfor beskrevet, kan kanalerne enkeltvis annulleres. Ønskes alle 
kanalerne annulleret på én gang, tryk tasten for en vilkårlig kanal, og hold denne inde indtil alle LED lyser. 
Kanalerne er nu 0 – stillet (resat), og klar til ny programmering med håndsender eller sendetaste. 


