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EGY RELÉKIMENETES, UGRÓKÓDOS SZETTEK 
U1HS,  U1HSD,  U1HSL,  U1HR 

Ez a telepítői leírás a következő rádiós eszközökhöz nyújt segítséget, a telepítéshez és 
programozáshoz egyaránt:

Típus Szett tartalma Hatótáv
nyílt téren

U1HS U1HR vevőegység + 2 db UMB100HT távadók 100 m 
U1HSD U1HR vevőegység + 2 db DWB100HT távadók 100 m 
U1HSL U1HR vevőegység + 1 db AN200HT távadó 200 m 
U1HR U1HR vevőegység önmagában - 

Minden fent említett vevőegység ugyanazokkal a fő tulajdonságokkal bír:
 Egy relékimenet NO/NC kivezetésekkel, 
 Egy OC (nyitott kollektoros) kimenet (S), a relé állapot tovább jelzésére, 
 Két színű LED visszajelzés a relé állapotról,
 Nagyon jó érzékenységű és hatásfokú szuperheterodin vevőegység,
 Legfeljebb 112 távadó kezelése,
 KEELOQ® ugrókódos rendszer.

Működési módok: 
Az U1HR vevőegység különféle üzemmódokban képes működni, a JP1 és JP2 
átkötések állapotaitól függően, ugyanakkor Monostabil (impulzus) vagy Bistabil (Be/Ki) 
állapottal működtetve a relét. Az alábbi táblázat összefoglalja ezeket az üzemmódokat:

A beállítható üzemmódok 

Átkötés Monostabil módban (1) Bistabil módban (1)

JP2 ON 
JP1 X(3)

A. A távadó megnyomásával a kimenet a 
programozott ideig kapcsolva marad. A 
kapcsolt állapotban ismételt megnyomás a 
kapcsolási időt meghosszabbítja.

B. A távadó gomb/gombok 
minden megnyomása válta-
kozva kapcsolja a kimenetet 
ON ill. OFF állapotba.

JP2 OFF
JP1 ON C. A relé kimenet kapcsolva marad, amíg a 

gombot nyomják és rövid késleltetés után 
visszakapcsol(2), ha elengedik.

Nincs funkciója

JP2 OFF
JP1 OFF

D. A távadó 1. gombja ON-ba kapcsolja a relét, 
a 2. gomb OFF-ba. Ha a 2. gombot nem 
nyomják meg, akkor a relé a beprogramozott 
idő múlva fog kikapcsolni. (4)

E. Az 1. gomb megnyomása 
ON-ba kapcsol, a 2. gomb 
OFF-ba.

(1) A kimeneti relé Monostabil vagy Bistabil módúra programozását a 2. és 3. prog-
ramlépések írják le.

(2) A késleltetett kikapcsolás csökkenti a nemkívánatos tranziens jelenséget, mint ami 
pl. motorok kapcsolásakor keletkezik. A kikapcsolási késleltetés 8x kevesebb idejű 
mint a kívánt bekapcsolási idő. Példa: a 0,5 mp késleltetés beállításához 4 mp 
bekapcsolási időt kell beállítani (0,5 x 8=4). Ebben a módban azonban legfeljebb 
20 távadót tud megtanítani a vevőre! 

(3) Az A és B módokban a JP1 átkötéssel választható ki a relé kapcsolás továbbvitele 
az S kimenettel: ON állapotban – 0,25 mp impulzus, OFF állapotban – 0,50 mp
impulzus hosszokkal. Előfordulhat egyes hangjelzőknél, hogy a hosszabb időt kell 
választania, ha a rövidebbre nem reagálnának!

(4) Ehhez a módhoz legalább két vagy több gombos távadó szükséges! 

KEELOQ® ugrókódos rendszer
A távadók minden egyes gombnyomásra egy teljesen új kódot generálnak és küldenek a 
vevőegységnek. A vevőegység figyeli a megtanított távadók által kisugárzott kódjelek 
változásait, így csak az újabb kódokra figyel. Az egyszer már használt kódokra nem 
reagál, ezáltal védetté teszi a rendszert a kódlopások vagy kódismétlő rendszerek ellen. 
Távadók megtanítása
Minden ELMES távadó ugrókódot használ. Amelyik távadót szeretnénk, hogy 
működtesse a vevőegységet, azt meg kell tanítani a vevőegységhez. 112 távadó 
megjegyzésére van lehetőség (ez alól csak a "C" üzemmód kivétel, abban az esetben 
csak 20 távadót). A 113. távadó megtanítása törölni fogja az 1. távadót a memóriából, és 
így tovább. Amennyiben elhagyják vagy tönkre megy egy távadó, akkor célszerű 
teljesen törölni a memóriát és a megmaradt távadókat újra megtanítani. Egyébként csak 
akkor van arra mód, hogy egyetlen távadót töröljön, amennyiben még az működőképes 
(lásd az 5. lépést a tanítási folyamatoknál).
Relé kimenet
A vevőegységben egy galvanikus elválasztású relé kimenet van, aminek mindhárom 
(COM, NO, NC) kivezetése megtalálható a panelon. Ez akkor kapcsol, ha érvényes 
távadó jelétől veszi a parancsot. Bekötése a leírás végén található rajzon látható.
"S" kimenet jelzései
A vevőegység rendelkezik egy OC típusú kimenettel is, amivel kapcsolható egy sziréna 
vagy fényjelző is akár. Alapesetben ez a kimenet 2 impulzussal jelez a relé ON 
állapotára és egy impulzussal jelez az OFF állapotára. Szintén két impulzussal jelez, ha 
a távadóval meghosszabbodna az időzítés ("A" mód  - lásd a fenti táblázatot). A "D" és 
"E" üzemmódokban a távadók 1. gombjára kettő impulzussal, míg a 2. gombjára egy 
impulzussal jelez.
LED jelzések
A vevőegységbe beépített két színű LED jelzi az állapotokat. Alaphelyzetben pirossal 
jelzi, hogy a tápfeszültsége megvan és a relé is nyugalomban van, majd zölddel, ha a 
relé meghúzott állapotú.
A vevőegység szerelése
A vevőegységet olyan helyre kell szerelni, ami száraz, távol van az elektromágneses, 
vagy rádióhullámú forrásoktól. Nem szabad fém felületre vagy hasonló elektronikák 
mellé sem szerelni, mert ezek mind csökkenthetik az érzékenységét! A rádiós adó 
tesztje során praktikusan meghatározható az ideális felszerelési hely. Ehhez nyújt 
segítséget az RFM térerő jelző, amivel a frekvencia sáv alapzaj mérésén túl, a távadó 
jelének nagysága (és ezáltal a hatótávolság is) egyszerűen megjeleníthető! 

PROGRAMOZÁS 

1. Távadók megtanítása (maximum 112 vagy 20): 
a)  Nyomja meg a PRG1 nyomógombot kevesebb, mint 2 másodpercig - a LED 

zöld színű lesz!
b) Nyomja meg röviden a távadó gombját egyszer - a LED pirosra vált.
c) Nyomja meg röviden a távadó gombját még egyszer!

A vevőegység LED-jének zöld, lassú villogása jelzi a helyes programozást, míg a 
piros, gyors villogás a helytelent. Bármelyik programlépés megismételhető. 

2. Kapcsolási idő beállítása
a) Tartsa lenyomva a PRG1 nyomógombot két másodpercig! 

A vevőegység LED-je zöldből pirosra vált.
b) Nyomja meg a távadó gombját, ekkor a relé bekapcsol. A szükséges idő eltelte

után nyomja meg még egyszer a gombot. A relé kikapcsol, majd két másodperc
után a LED zölden villogva jelzi a programozás sikerét, majd kilép alapállapotba.

3. Bistabil (ON/OFF) kimenet beállítása: 
a) Tartsa lenyomva a PRG1 nyomógombot két másodpercig! 

A vevőegység LED-je zöldből pirosra vált.
b) Nyomja meg a távadó gombját háromszor, két másodperces időközön belül! A LED 

zölden villogva jelzi a programozás sikerét, majd kilép alapállapotba.
4. Minden távadó törlése a vevőegységből

Tartsa lenyomva a PRG1 nyomógombot több, mint 8 másodpercig! A vevőegység 
LED-je először zöld lesz, majd 2 másodperc után pirosra vált és 6 másodperc után a 
LED zölden villogva jelzi a programozás sikerét, majd kilép alapállapotba. Most már 
elengedheti a nyomógombot! 

5. Egy távadó törlése a vevőegységből (ehhez szükséges a törölni kívánt 
működőképes távadó!): 
a) Nyomja meg a PRG1 nyomógombot kevesebb, mint 2 másodpercig - a LED zöld 

színű lesz!
b) Nyomja meg röviden a törölni kívánt távadó gombját egyszer - a LED pirosra vált.
c) Válasszon egyet a következő lehetőségek közül:
 bármelyik másik ELMES gyártmányú távadó gombját megnyomja, vagy
 ideiglenesem megszakítja a vevőegység tápellátását, esetleg
 vár 30 másodpercet, hogy a vevőegység kilépjen alapállapotra.

Ebben az esetben az a sikeres törlés, ha a vevőegység LED-je pirosan, gyorsan 
villog (általában hiba jelzés). 

1. megjegyzés: a 2., 3. és 5. lépéseket csak már megtanított távadóval 
lehetséges végrehajtani!
2. megjegyzés: az 1. és 5. lépések végrehajtására 30 másodperc áll 
rendelkezésére! Ha nem sikerül ez alatt befejeznie, akkor a vevőegység hibajelzés 
mellett kilép alapállapotba.

MŰSZAKI ADATOK
UMB100HT távadó:  rádió teljesítmény < 5 mW, alkáli elem típusa: 12 V (23A) 
AN200HT távadó:  rádió teljesítmény < 10 mW, alkáli elem típusa: 9 V (6F22) 
Vevőegység: 

Az elem lemerülését a távadók jelzik a LED villogásával (UMB100HT) vagy a fényerő 
csökkenésével (AN200HT).

Gyártó: ELMES ELEKTRONIK, 54-611 Wroclaw, Avicenny 2, PL tel. 
+48717845961, fax +48717845963 

Garancia
A gyártó a termékre két év garanciát vállal. A jótállás a hibás eredeti alkatrészek 
cseréjére vagy a helytelen gyártásból eredeztethető hibáira korlátozódik. A felhasználó 
vagy a telepítő sérülése, helytelen szerelése vagy nem megfelelő kezelése, valamint a 
termék hardverének vagy szoftvereinek egy jogosulatlan személy által történt 
módosításai megszünteti a jótállási kötelezettségeket, és az összes szükséges javítási 
költséget a telepítőre vagy a felhasználóra terhelik!
Az Elmes Electronic nem vállal felelősséget semmilyen személyes vagy anyagi kárért 
vagy veszteségért, amely a termékek bármelyikétől közvetlen, közvetett vagy részleges 
használatból eredeztethető vagy, ha nem működtetik megfelelően.

FIGYELEM! Az elemek tartalmazhatnak az emberi egészségre veszélyes anyagokat. 
Ne dobja az elemeket tűzbe vagy háztartási hulladékba! Az elhasznált, lemerült , 
esetleg sérült elemeket a helyi törvényeknek és a veszélyes hulladékgazdálkodásnak 
megfelelően helyezze el! 

FONTOS! Az S kimenetet nem szabad közvetlenül tápfeszültségre (+
pólus) kötni vagy oda tápfeszültséget bekötni, mert a panel leéghet!

• ugrókódos rendszer (KEELOQ® of  Microchip Corp. USA)
• legfeljebb 112 távadó ("C" módban csak 20 távadó) kezelése
• Szuperheterodin vevő, érzékenysége: 106dBm
• tápfeszültség 12 Vdc, 50 mA
• működési hőmérséklet tartomány - 20 °C és + 55 °C között
• a kimeneti relével 1 A, 120 Vac /30 Vdc kapcsolható
• időzített mód: monostabil kimenet, állítható 0,25 mp és 4 óra között
• ON/OFF állapot:  bistabil kimenet
• OC típusú S kimenet (max. 1 A / 60 V)
• NC alapállapotú szabotázs kapcsoló (a doboz zárt állapotában)
• mérete (H/SZ/M) 73/46/24 mm 
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