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Kép

Leírás

AJ-84-2
Kétrelés közepes hatótávolságú távirányító adó-vevő szett

Az AJ-84-2 egy két csatornás, közepes hatótávolságú 
távirányító adó-vevő szett. A szett akár 50 méter 
távolságból is képes akár működni nyílt terepen, ugrókódos 
szuperheterodin kódolásának köszönhetően biztonságos, 
zavarokkal teli környezetben is megbízható. A vevő egység 
zárt műanyag burkolattal merev antennával rendelkezik.

• Kód típusa:  Ugrókód(szuperheterodin)
• Működési módok:  Monostabil, bistabil
• Kimenetek:  Száraz kontakt (NO)
• Kivitel:   Műanyag
• Opcionális kiegészítő: AJ-84-C2, AJ-84-C4, AJ-84-SM2-gd
• Méret:   123x70x37 mm

Tulajdonságok

Specifikáció

• Tápfeszültség:  12~24V AC/DC
• Áramfelvétel:  <40 mA (12V DC esetén)
• Memóriakapacitás: 280 távirányító
• Működési távolság: 50m (nyílt terepen)
• Működési frekvencia: 433,92MHz
• Hőmérséklet tűrés: -40°C~+65°C
• Méret:   70 mm x 122 mm x 38 mm
• Súly:   90g

Bekötés

Programozás

Távirányító hozzáadása:
Kösse be a vevőegységet a tápfeszültségre. A panelen két 
gombot talál, jeladókat hozzáadni a P1 gomb segítségével 
tud. 
1-es csatorna (relé) regisztrálása (impulzus módban):
Nyomja meg a P1 gombot egyszer, ekkor a piros LED elkezd 
világítani, majd kis idő múlva egyet villan. Nyomja meg a 
felprogramozni kívánt jeladó gombját hosszan, míg a relé 
nem kapcsol. Ekkor ezzel a felprogramozott gombbal tudja 
impulzus módban működtetni a vevőegységet. 
2-es csatorna (relé) iregisztrálása (impulzus módban):
A második reléhez való regisztrációhoz a P1 gombot nyomja 
le kétszer egymás után. Ekkor kis idő múlva a LED kétszer 
villan fel, ez után nyomja le hosszan a regisztrálni kívánt 
jeladó gombját. 
1-es csatorna (relé) átváltása bistabil módba:
Bistabil módhoz a P1 gombot egymás után háromszor kell 
megnyomni. Ekkor szintén egy kis idő múlva a LED háromszor 
villan fel. Nyomja meg ismét a jeladó gombját hosszan. Ekkor 
ezzel a gombbal először nyitni, majd zárni tudja a relét.
2-es csatorna (relé) átváltása bistabil módba:
A második relé bistabil módba váltásához a P1 gombot egy-
más után négyszer kell megnyomni. Ekkor szintén egy kis idő 
múlva a LED négyszer villan fel. Nyomja meg ismét a jeladó 
gombját hosszan. 
Távirányító törlése:
A másik (P2) gomb segítségével tudja törölni a jeladókat 
csoportosan, vagy egyesével. Nyomja le 1-2 másodpercig a 
P2 gombot, ez után a piros LED elkezd világítani. Nyomja le 
a törölni kívánt jeladó gombját hosszan. Ez után ez a jeladó 
törölve lesz.
Csoportos törléshez nyomja le hosszan a P2 gombot 10 má-
sodpercig. Ez után a piros LED felvillan, engedje el a gombot. 
Törölve lett az összes jeladó a vevőegység memóriájából.

Amennyiben leszedi az eszköz burkolatát megtalálja a
távirányító paneljét. Ezen a relé felett találhat egy 6 lábas 
sorkapcsot.

Jobbról az első kettő a tápbemenet csatlakozói. 
A jobb oldaliba a +12~24 V-ot a bal oldaliba a GND-t kell kötni 
DC tápfeszültség esetén. A CH1 sorkapocs NO és COM lábai az 
egyes relé kimeneti csatlakozói, a CH2 pedig a második relé 
kimenete.
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