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MANUAL DE UTILIZARE 

MODUL RECEPTOR 8 CANALE, 9 - 12 V/DC 
Cod produs: 191031 

 
 
 
Acest receptor controlat prin microprocesor funcționează împreună cu maxim șase telecomenzi cu 8 canale. Originalul sistem de 
siguranță Keelog-Code-Hopping (schimbarea permanentă a codului emițătorului la fiecare apăsare a tastei emițătorului) exclude 
în proporție de aproape 100% posibilitatea de manipulare neautorizată a echipamentului. Datorită razei de acțiune de până la 
400 m (în câmp liber) acest sistem de control de la distanță este ideal pentru tehnica instalațiilor și echipamentelor de alarmă 
sau pentru comutarea wireless a aproape oricărui echipament electronic din case, grădini, birouri sau ateliere.  
 

Important! Respectați instrucțiunile! 
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde dreptul 
la garanţie. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situaţii! 
 

Notă 
Raza de acţiune poate fi considerabil diminuată datorită influenţelor distorsionante precum câmpuri electromagnetice, motoare, 
alte aparate 433 MHz, telefoane wireless sau obstacole precum beton armat, pereţi, garduri de fier etc.  
 
Vasta ofertă de emiţătoare şi receptoare este compusă la momentul actual din: 

 Emiţător 8 canale, carcasă ABS robustă cu indicator baterie şi decuplare automată (24 sec.) 

 Receptor 1 canal 16 A – 1x releu UM/AP, carcasă ABS robustă – funcţionează cu un bloc de alimentare standard 12 V/200 mA 

 Multi-receptor 230 VAC/50 Hz, pentru încastrare în dozele UP 60 mm sau în dozele de derivaţie.  
 

Domenii de utilizare 
Aparatul a fost construit pentru a comuta de la distanţă consumatori electrici împreună cu emiţătorul pe 8 canale (v. sus). Nu 
este permisă nicio altă utilizare!  
Acest aparat a părăsit porţile fabricii în stare perfectă de funcţionare. Pentru a menţine această stare şi a garanta funcţionare 
sigură respectaţi instrucţiunile de siguranţă şi avertizările incluse în acest manual de utilizare!  
 

Date tehnice 
Tensiune de funcţionare 9 – 12 V/DC = (conexiune prin mufa de joasă tensiune DIN 45323 6,2 mm) sau terminale cu şurub. 
 

Condiţii de funcţionare 
În cazul aparatelor cu o tensiune de funcţionare mai mare de 35 V DC sau 25 V AC montarea poate fi realizată numai de către un 
electrician specializat care cunoaşte şi respectă normele VDE.  
Cablurile care conduc valori periculoase de tensiune în caz de atingere (de ex. cablurile de reţea) nu au voie să atingă în carcasă 
nici componentele electronice, nici cablurile de joasă tensiune, ci trebuie să fie fixate la distanţă folosind mijloace 
corespunzătoare. 
Contactele releului nu au în stare deschisă o separare completă faţă de circuitul de curent. Cu releul este posibilă numai pornirea 
şi oprirea funcţională a unui aparat electric!  
Aparatul nu are voie să fie amplasat în apropierea câmpurilor magnetice sau de înaltă frecvenţă de mare putere, căci aici 
aparatul se poate aflat într-o stare de funcţionare nedefinită (comutare necontrolată a releului).  
Dacă un releu comută tensiune mică ce poate fi atinsă, atunci releurile învecinate nu au voie să comute tensiuni periculoase la 
atingere (de ex. tensiune de reţea). Temperatura ambientală admisă (temperatura camerei) în timpul funcţionării trebuie să se 
înscrie în intervalul -10 °C şi +70 °C.  
Aparatul nu are voie să fie utilizat în combinaţie cu lichide uşor inflamabile.  
 

Instrucţiuni generale de siguranţă 
La manipularea produselor care funcţionează cu tensiune electrică este necesară respectarea reglementărilor de siguranţă VDE, 
în special VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 şi VDE 0860. Aparatul nu poate fi instalat decât de către un specialist.  
Nu uitaţi că nu putem fi făcuţi responsabili de erorile de manevrare şi conectare ale aparatului. De aceea nu ne asumăm 
responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste condiţii.  
 

Montarea şi conectarea 
Pentru alimentare folosiţi un bloc de alimentare de la reţea adecvat (12 V DC/500 mA) la mufa ST1 sau la clema KL9 (clemă cu 
şurub).  
KL 1-4 şi KL 5-8 = conexiuni releu (1 circuit alternant) canal 1 – 8.  
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Sarcina max. admisibilă: 250 V AC: curent de comutare 16 A, sarcină continuă 10 A, 30 V DC: curent de comutare 10 A, sarcină 
continuă 8 A.  
Pentru instalarea cablului folosiţi şuruburi M20 x 1,5 cu sistem de reducere a tensionării cablului. Orificiile din carcasă de care nu 
aveţi nevoie trebuie acoperite cu dopurile de etanşare incluse în colet.  
 

Funcţionarea receptorului 8 canale 
Receptorul este conceput pentru siguranţă maximă, ceea ce scoate din discuţie posibilitatea de accesare neautorizată a altor 
emiţătoare-receptoare 433 MHz. Dar pentru aceasta este nevoie de programarea diferiţilor emiţători. 
Aduceţi toate cele patru comutatoare ale comutatorului Dip S1 în poziţia OFF. După aplicarea tensiunii de funcţionare prin mufa 
ST 1 se aprind cele două leduri LD1 şi LD2. După aceea fiecare emiţător se programează.  
 

Programarea 
ATENŢIE! Pentru ca emiţătorul să nu supra-regleze receptorul în timpul programării trebuie ca distanţa dintre aceste aparate să 
fie de minim 1 metru. 
Apăsaţi scurt tasta T 1; se aprinde ledul LD 3 (ceea ce înseamnă că modul programare este activ). 
Fără a depăşi intervalul de timp de 29 de secunde apăsaţi pe emiţător tasta 1 timp de cca. 2 secunde; LD 3 se stinge (receptorul 
aşteaptă acum codul emiţătorului).  
Apăsaţi încă o dată tasta 1 a emiţătorului timp de cca. 10 secunde (odată cu acţionarea tastei 1 LD 3 începe să clipească lent, 
după 5 secunde LD 3 clipeşte foarte rapid). Cu aceasta aţi încheiat programarea unui emiţător.  
Observaţie: Dacă receptorul nu reacţionează la emiţător repetaţi paşii de la 1 la 3.  
Dacă acţionaţi tasta 1 acum atunci se activează releul K 1 pe durata acţionării tastei, dar maxim 20 de secunde (circuit de 
siguranţă), iar apoi se dezactivează; LD 4 se aprinde (este identificată funcţia programare).  
În cazul unei pene de curent datele „programate” se păstrează (cca. 10 ani).  
Dacă apăsaţi tasta T 1 mai mult de 8 secunde se şterg toţi emiţătorii programaţi.  
 
Tabel de configurare pentru funcţiile releului cu ajutorul comutatorului S 1. Dacă toate cele patru comutatoare se află în poziţia 
OFF, atunci toate releurile se află în modul T (timp de comandă min. cca. 0,25 sec.). Poziţia comutatorului ON – funcţia R.  
 
S1  S2  S3  S4  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8 
OFF  OFF  OFF  OFF  T  T  T  T  T  T  T  T 
ON  OFF  OFF  OFF  T  T  T  T  T  T  T  R 
OFF  ON  OFF  OFF  T  T  T  T  T  T  R  R 
ON  ON  OFF  OFF  T  T  T  T  T  R  R  R 
OFF  OFF  ON  OFF  T  T  T  T  R  R  R  R 
ON  OFF  ON  OFF  T  T  T  R  R  R  R  R 
OFF  ON  ON  OFF  T  T  R  R  R  R  R  R 
ON  ON  ON  OFF  T  R  R  R  R  R  R  R 
ON  ON  ON  ON  R  R  R  R  R  R  R  R 
 
Modificarea poziţiei comutatorului Dip devine activă abia după un RESET, ceea ce înseamnă că aparatul trebuie separat de la 
tensiunea de funcţionare timp de cca. 5 secunde.  
 

Date tehnice 
Tensiune de funcţionare   9 – 12 V tensiune continuă 
Consum de curent cu releul activat:  cca. 450 mA 
Contacte releu:    1 x Um contact de comutare 
Sarcina max. admisibilă contacte:  250 V AC/10 A curent continuu 
Frecvenţa de recepţie:   433,92 MHz 
Dimensiuni:    200 x 120 x 60 mm 
 

Distorsiuni 
Dacă consideraţi că aparatul nu mai poate funcţiona în siguranţă scoateţi-l imediat din funcţionare şi asiguraţi-vă că nu poate fi 
repus în funcţiune în mod accidental.  
Dacă aparatul are nevoie de reparaţii folosiţi numai piese de schimb originale! Utilizarea altor piese de schimb poate duce la 
serioase daune umane şi materiale! Repararea aparatului poate fi realizată numai de către un electrician autorizat.  
 

Rază de acţiune pentru semnale radio 
Raza de acţiune depinde de mai mulţi factori. 
Numărul de pereţi şi tavane, pereţi din beton armat, garduri de fier prin care trece semnalul, precum şi de materialul din care 
sunt realizaţi pereţii şi tavanele. 
Straturile de acoperire pentru protecţie termică din maşină 
Alte surse care funcţionează pe aceeaşi frecvenţă şi care pot diminua considerabil raza de acţiune (v. Distorsiuni). 
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Efecte distorsionante ale microprocesoarelor, de ex. de la computere sau receptori satelit (menţineţi o distanţă corespunzătoare 
între receptori şi aceste aparate).  
 
Distorsiuni 
Produsele precum căştile wireless, difuzoarele wireless, babyphone care folosesc aceeaşi frecvenţă de emisie pot limita 
considerabil prin interferenţe raza de acţiune a semnalelor emise. 
De asemenea raza de acţiune poate fi limitată şi de aparate precum computere, monitoare, telefoane fără fir, motoare, 
televizoare şi copiatoare.  
 
Optimizarea razei de acţiune 
Dacă raza de acţiune a telecomenzii este prea mică ţineţi cont de observaţiile de mai jos: 
Există alte aparate în funcţiune care pot provoca interferenţe? 
Amplasaţi receptorul într-un alt loc (chiar şi câţiva centimetri pot face diferenţa). 
Este receptorul prea aproape de un computer sau receptor satelit? 
Receptorul nu trebuie să fie prea aproape de suprafeţe metalice mari. 
Nu plasaţi receptorul în apropierea motoarelor mari (distorsiuni create de motorul în funcţiune). 
Nu sunt descărcate bateriile din emiţător? 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) şi H-TRONIC GmbH (Industriegebiet 
Dienhof 11, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 

© 2014 H-TRONIC GmbH & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 

 
 
 
 
 

Declaraţie de conformitate 
 
 
 
Producător:  H-Tronic GmbH 
Proprietar licenţă: H-Tronic GmbH 
Adresă:   Industriegebiet Dienhof 11, D-92242 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:  Emițător 8 canale, emițător 1 canal 
Cod produs:  191017 și 191031 
 
 
Respectă următoarele directive, standarde și regulamente: 
 
EN 60 950, EN 300 220-3, EN 50 081-1, EN 50 082-1 
Titlu și/sau număr/dată a normei sau documentului 

 
 
Conform reglementărilor  
1999/5/EC 
 
 
Hirschau, 26.07.2002 
Loc și dată 

 


