
КИТ РАДИО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ С 2 RC И 1 КАНАЛ 

Модул радио дистанционно управление с 2 дистанционни и възможност за обучаване до 12 допълнителни 
дистанционни на 433 MHz  

Едноканален радио модул с RF дистанционни управления.   
Модулът има един релеен изход с максимален товар до 220 VAC / 10 A.   
Радио модула намира приложение за дистанционен контрол и управление на: ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ НА 
АВТОМОБИЛИ, УПРАВЛЕНИЕ НА АЛАРМИ, ГАРАЖНИ ВРАТИ, ЩОРИ, БАРИЕРИ, ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ВСЯКАКЪВ ВИД ДОМАКИНСКИ УРЕДИ И ДР.   

Параметри: 
Работно напрежение: DC 12V   
Максимално натоварване: 10А   
Работна честота: 433MHz   
Чувствителност на приемника: -100dBm   
Тип кодиране: код за обучение   
Тип на кодиране: фиксиран код   
Захранване на предавателя (дистанционното): DC 3V (1 батерия CR2032/3V) – не е включена в комплекта;   

Комплекта съдържа един приемник и 2 дистанционни.  

Режими на работа:  
1. Натиснете бутона на дистанционното управление, релето се задейства, след отпускането на бутона релето 
изключва;   
2. Включването и изключването става с един бутон на дистанционното. При натискане на бутона, релето на модула 
се задейства, при повторно натискане на същия бутон - релето отпуска.  
3. Включването става с единият бутон а изключването с другия бутон на дистанционното.  

Режимите се сменят като се премества джъмпера на платката. 

Джъмпер на 1+2: Режим 1 – В този режим релето на изхода ще остане включено само докато е натиснат 
съответният бутон на дистанционното.  
Джъмпер на 2+3: Режим 2 - Релето се включва и изключва при всяко натискане на бутона на дистанционното.  
Без джъмпер: Режим 3 - Релето се включва при натискане на бутон А (ON) и се изключва при натискане на 
бутон В (OFF) на дистанционното управление.  

Програмиране на дистанционно управление:   
Програмиране на дистанционно управление (опознаване) за Режим 1 и 2: Натиснете бутона на приемника докато 
индикатора светне. Натиснете бутона, с който желаете да управлявате модула. Когато индикатора премигне 3 пъти, 
дистанционното е програмирано успешно.   

Програмиране на дистанционно управление (опознаване) за Режим 3: Натиснете бутона на приемника докато 
индикатора светне. Натиснете бутон ON, индикатора ще премигне 1 път, след това натиснете бутон OFF на 
дистанционното. Индикатора на приемника ще премигне 3 пъти.  
Може да обучите до 12 дистанционни към един модул.  

Изчистване на програмирани дистанционни:  
Натиснете бутона за обучение на приемника за около 8 секунди, индикатора ще изгасне, това означава, че 
информацията, която съхранявате е премахната успешно.  

Забележка: Превключването на джъмпера да става при изключено захранване на модула. 



 


