
CZ Stmívací aktor RFDA-11B
Multifunkční stmívací aktor RFDA-71B

RFDA-71B  RFDA-11B

radiofrekvenčně ovládaný stmívač určený pro vytváření světelných scén, ovládání jednoho nebo skupiny světel 
RFDA-11B: základní - 1 světelná scéna , funkce OFF
RFDA-71B: multifunkční -7 programovacích funkcí: 4 světelné scény s různou výslednou intenzitou osvětlení, časové 
funkce simulací východ a západ slunce, ON / OFF
jeden stmívací přijímač může být ovládán až 8-mi vysílači
umožňuje stmívání žárovek a halogenových svítidel s elektronickým nebo vinutým transformátorem R,L,C (zátěž se nesmí 
kombinovat) s maximálním příkonem 250 VA 
ochrana proti překročení teploty uvnitř přístroje - vypne výstup
elektronická nadproudová ochrana - vypne výstup při přetížení a zkratu
nouzové ovládání tlačítkem Prog. 
signalizace stavu přístroje LED diodou na předním panelu 
v provedení do instalační krabice (např. KU68)

Návod na použití je určen pro montáž a pro uživatele zařízení. Návod je vždy součástí balení. Instalaci a připojení mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou odbornou kvalifikací, při dodržení všech platných předpisů, kteří 
se dokonale seznámili s tímto návodem a funkcí přístroje. Bezproblémová funkce přístroje je také závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a zacházení. Pokud objevíte jakékoliv známky poškození, deformace, 
nefunkčnosti nebo chybějící díl tento výrobek neinstalujte a reklamujte jej u prodejce. S výrobkem či jeho částmi se musí po ukončení životnosti zacházet jako s elektronickým odpadem. Před zahájením instalace se ujistěte, že 
všechny vodiče, připojené díly či svorky jsou bez napětí. Při montáži a údržbě je  nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, normy, směrnice a odborná ustanovení pro práci s elektrickými zařízeními. Nedotýkejte se částí přístrojů, 
které jsou pod napětím - nebezpečí ohrožení života.Z důvodu prostupnosti RF signálu dbejte na správné umístění RF komponentů v budově, kde se bude instalace provádět. RF Control je určen pouze pro montáž do vnitřních 
prostor. Přístroje nejsou určeny pro instalaci do venkovních a vlhkých prostor, nesmí být instalovány do kovových rozvaděčů a do plastových rozvaděčů s kovovými dveřmi - znemožní se tím prostupnost radiofrekvenčního signálu. 
RF Control se nedoporučuje pro ovládání přístrojů zajišťujících životní funkce nebo pro ovládání rizikových zařízení jako jsou např. čerpadla, el. topidla bez termostatu, výtahy, kladkostroje ap. - radiofrekvenční přenos může být 
zastíněn překážkou, rušen, baterie vysílače může být vybita ap. a tím může být dálkové ovládání znemožněno. 
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1. Nainstalujte přijímač RFDA-11B nebo RFDA-71B do do vhodné instalační krabice nebo přímo do krytu svítidla, vodiče 
    připojte pomocí šroubovacích nebo násuvných svorek podle schématu zapojení. 
2. Připojte napájecí napětí 
3. Pomocí vysílače RFK-40 nebo RFWB-40 naprogramujte RF Control. 

* Při zátěži 250VA je třeba zajistit dostatečné chlazení / Pri záťaži 250VA je treba zaistiť dostatočné chladenie

SK Stmievací aktor RFDA-11B
Multifunkčný stmievací aktor RFDA-71B

Rádiofrekvenčne ovládaný stmievač určený pre vytváranie svetelných scén, ovládanie jedného alebo skupiny svetiel 
RFDA-11B: základný - 1 svetelná scéna , funkcia OFF
RFDA-71B: multifunkčný-7 programovacích funkcií: 4 svetelné scény s rôznou výslednou intenzitou osvetlenia, časové 
funkcie simulácií východ a západ slnka, ON / OFF
jeden stmievací aktor môže byť ovládaný až 8-mimi ovládačmi
umožňuje stmievanie žiaroviek a halogénových svietidel s elektronickým alebo vinutým transformátorom R,L,C (záťaž sa 
nesmie kombinovať) s maximálnym príkonom 250 VA 
ochrana proti prekročeniu teploty vnútri prístroja - vypne výstup
elektronická nadprúdová ochrana - vypne výstup pri preťažení a skrate
núdzové ovládanie tlačidlom Prog. 
signalizácia stavu prístroja LED diódou na prednom paneli
v prevedení do inštalačnej krabice (napr. KU68)

Návod na použitie je určený pre montáž a pre užívateľa zariadenia. Návod je vždy súčasťou balenia. Inštaláciu a pripojenie môžu robiť iba pracovníci s príslušnou odbornou kvalifikáciou, pri dodržaní všetkých platných predpisov, ktorí sa 
dokonale zoznámili s týmto návodom a funkciou prístroja. Bezproblémová funkcia prístroja je taktiež závislá na predchádzajúcom spôsobe transportu, skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ objavíte akékoľvek známky poškodenia, defor-
mácie, nefunkčnosť alebo chýbajúci diel, tak tento výrobok neinštalujte a reklamujte ho u predajcu. S výrobkom či jeho časťami sa musí po ukončení životnosti zaobchádzať ako s elektronickým odpadom. Pred začatím inštalácie sa uistite, 
že všetky vodiče, pripojené diely či svorky sú bez napätia. Pri montáži a údržbe je  nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, normy, smernice a odborné ustanovenia pre prácu s elektrickými zariadeniami. Nedotýkajte sa častí prístroja, 
ktoré sú pod napätím - nebezpečenstvo ohrozenia života.Z dôvodu priepustnosti RF signálu dbajte na správnom umiestnení RF komponentov v budove, kde sa bude inštalácia robiť. RF Control je určený iba pre montáž do vnútorných 
priestorov. Prístroje nie sú určené pre inštaláciu do vonkajších a vlhkých priestorov a nesmú byť inštalované do kovových rozvádzačov a do plastových rozvádzačov s kovovými dverami - znemožní sa tak priepustnosť rádiofrekvenčného 
signálu. RF Control sa nedoporučuje pre ovládanie prístrojov zaisťujúcich životné funkcie alebo pre ovládanie rizikových zariadení ako sú napr. čerpadlá, el. kúrenie bez termostatu, výťahy, kladkostroje a pod. – rádiofrekvenčný prenos 
môže byť tienený prekážkou, rušený, batéria vysielača môže byť vybitá a pod. , a tým môže byť diaľkové ovládanie znemožnené. 

! Upozornění:   Není dovoleno připojovat současně zátěže induktivního a kapacitního charakteru!
! Warning:   It is not allowed to connect inductive and capacitive load in the same time!

1. Nainštalujte prijímač RFDA-11B alebo RFDA-71B do vhodnej inštalačnej krabice alebo priamo do krytu svietidla, vodiče 
    pripojte pomocou skrutkovacích alebo násuvných svoriek podľa schémy zapojenia. 
2. Pripojte napájacie napätie 
3. Pomocou vysielača RFK-40 alebo RFWB-40 naprogramujte RF Control. 

Napájecí napětí:
Příkon zdánlivý:
Příkon ztrátový:
Tolerance napájecího napětí:
Připojení:

Výstup
Odporová zátěž:
Kapacitní zátěž:
Induktivní  zátěž:
Ovládání
RF povelem z vysílače:
Nouzové ovládání:
Dosah:
Dosah na volném prostranství:
Další údaje
Pracovní teplota:
Pracovní poloha:
Upevnění:

Krytí:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Vývody (drát CY, průřez) :
Délka vývodů:
Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:

230 V AC
 8.3 VA / cos φ = 0.1

0.83W
+10 % /-15 %

3-vodičové, s “NULOU“ / 
3-vodičové, s “NULOU“

             
250  VA * 
250  VA *
250  VA *

                               
868 MHz

tlačítko  PROG (ON/OFF)
70-100 m , viz. tab., 

až  160m

0.. +50 0C
libovolná 

volné na přívodních vodičích /
voľné na prívodných vodičoch

IP 30
III.
2

 3x0.75 mm2

 90 mm                        
49x49x21 mm

40 g
EN 60669, EN 300 220 , EN 301 489; směrnice/
directive RTTE, NVč. 426/2000Sb (směrnice/

directive 1999/ES)

Napájacie napätie:
Príkon zdanlivý:
Príkon stratový:
Tolerancia napájac. napätia:
Pripojenie:

Výstup
Odporová záťaž:
Kapacitná záťaž:
Induktívna  záťaž:
Ovládanie
RF povelom  z vysielača:
Núdzové ovládanie:
Dosah:
Dosah na voľnom priestranstve:
Ďalšie údaje
Pracovná teplota:
Pracovná poloha:
Upevnenie:

Krytie:
Kategória prepätia:
Stupeň znečistenia:
Vývody (drôt CY, prierez) :
Dĺžka vývodov:
Rozmer:
Hmotnosť:
Súvisiace normy: 

Návod k obsluze / Návod na obsluhu
Charakteristika / Charakteristika

Technické parametry  / Technické parametre Zapojení / Zapojenie



1) Základní režim – stav přijímače po připojení napájecího napětí, LED krátce problikne.
2) Programovací režim - přijímač do programovacího režimu uvede stisk programovacího tlačítka na dobu delší než 1 vteřina. Přijímač zůstává bez zásahu v programovacím režimu 4 minuty, LED problikává v intervalu 0.5vteřin. Po uplynutí této doby 
     se  vrací do základního režimu.
3) Časovací režim – pouze u RFDA-71B - slouží pro nastavení časových funkcí. Přijímač lze uvést do časovacího režimu pouze z programovacího režimu stiskem programovacího tlačítka na dobu delší než 5 vteřin, LED problikává v intervalu 1 vteřiny. 
4) Mazání jednoho vysílače - přijímač uvedeme do stavu mazání stiskem programovacího tlačítka ze základního režimu na dobu delší jako 5 vteřin. Po uvolnění prog. tlačítka začne LED problikávat v intervalu 1 vteřiny (viz. Vymazání paměti).
5) Vymazání všech přiřazených ovladačů a časových funkcí - přijímač uvedeme do stavu mazání stiskem programovacího tlačítka ze základního režimu na dobu delší jako 8 sec. (viz. Vymazání paměti).
6) Režim nouzového ovládání - stiskem programovacího tlačítka na dobu kratší než 1 vteřina se výstup přijímače přepne do opačného stavu.
Poznámka: Návrat z jakéhokoliv režimu do základního lze provést kdykoliv stiskem programovacího tlačítka na dobu kratší než 1 vteřina. Ke stisknutí programovacího tlačítka používejte odpovídající nástroj (např: tenký šroubovák). V žádném případě 
                       nepoužívejte předměty s ostrým   hrotem (jako např: špendlík) 

Postup při programování přijímače 
1. Programovací režim aktivujte stiskem programovacího tlačítka odpovídajícím nástrojem (např. tenkým šroubovákem - nepoužívejte 
    ostré hroty) na dobu delší jak 1 vteřina - červená LED na přijímači pohasne na 1 vteřinu, následně se rozbliká v intervalu 0.5 vteřiny. 
2. Stiskněte tlačítko vysílače na nástěnném ovladači RFWB-40 nebo tlačítko na klíčence RFK-40, kterým se bude přijímač ovládat 
    (můžete stisknout i více než jedno tlačítko), opakovaným stiskem tlačítka vysílače lze navolit odpovídající funkce přijímače viz. 
     tabulka. Každé stisknutí  tlačítka je na přijímači signalizováno pohasnutím LED. Tímto způsobem lze například nastavit  čtyřbodový 
    nástěnný vysílač pro vytváření až 4 světelných scén, apod.
3. Stiskem programovacího tlačítka na dobu kratší než 1 vteřina se ukončí programovací režim- červená LED přestane blikat.
POZNÁMKA: U povelů simulace východu slunce a simulace  západu slunce je nutné nastavit časový interval. U RFDA-71B je maxi-
mální doba časování 30 min.

Nastavení časovacího režimu
1. Přijímač uveďte do programovacího režimu stiskem programovacího tlačítka na dobu delší než 1 vteřina- červená LED na přijímači
   pohasne na 1 vteřinu, následně se rozbliká v intervalu 0.5 vteřiny.
2. Stiskem programovacího tlačítka na dobu delší než 5 vteřin uvedeme přijímač do časovacího režimu. Režim je indikován krátkým 
   pohasnutím červené LED na přijímači každou vteřinu. Od této chvíle se načítá časový interval.
3. Je-li zvolený časový interval v rozmezí 2 vteřiny až 30 minut u RFDA-71B, potvrďte jej stisknutím příslušného tlačítka na vysílači. 
    Přijímač čas uloží do paměti, červená LED pohasne na dobu 1 vteřiny. Přijímač nadále zůstává v časovacím režimu, čas se dále 
    načítá. Je možno nastavit více tlačítek na postupně narůstající časy.
4. Stiskem programovacího tlačítka na dobu kratší než 1 vteřina se ukončí programovací režim- červená LED přestane blikat.

Postup pri programovaní prijímača 
1. Programovací režim aktivujte stlačením programovacieho tlačidla zodpovedajúcim nástrojom (napr. tenkým skrutkovačom 
     - nepoužívajte ostré hroty) na dobu dlhšiu ako 1 sekunda - červená LED na prijímači zhasne na 1 sekundu, následne sa rozbliká 
     v intervale 0.5 sekundy. 
2. Stlačte tlačidlo vysielača na nástennom ovládači RFWB-40 alebo tlačidlo na kľúčenke RFK-40, ktorým sa bude prijímač ovládať 
     (môžete stlačiť aj viac ako jedno tlačidlo), opakovaným stlačením tlačidla vysielača možno navoliť zodpovedajúce funkcie prijímača 
   viď. tabuľka. Každé stlačenie tlačidla je na aktore signalizované pohasnutím LED. Týmto spôsobom možno napríklad nastaviť 
    štvorbodový nástenný vysielač pre  vytváranie až  4 svetelných  scén a pod.
3. Stlačením programovacieho tlačidla na dobu kratšiu ako 1 sekunda sa ukončí programovací režim- červená LED prestane blikať.
POZNÁMKA: Pri poveloch simulácia východu slnka a simulácia  západu slnka je nutné nastaviť časový interval. U RFDA-71B je maxi-
málna doba časovania 30 min. 

Nastavenie časovacieho režimu
1. Prijímač uveďte do programovacieho režimu stlačením programovacieho tlačidla na dobu dlhšiu ako 1 sekunda- červená LED na 
     prijímači zhasne na 1 sekundu, následne sa rozbliká v intervale 0.5 sekundy.
2. Stlačením programovacieho tlačidla na dobu dlhšiu ako 5 sekúnd uvedieme prijímač do časovacieho režimu. Režim je indikovaný 
    krátkym pohasnutím červenej LED na prijímači každú sekundu. Od tejto chvíle sa načíta časový interval.
3. Ak je zvolený časový interval v rozmedzí 2 sekundy až 30 minút pri RFDA-71B, potvrďte to stlačením príslušného tlačidla na 
   vysielači. Prijímač čas uloží do pamäte, červená LED pohasne na dobu 1 sekundy. Prijímač naďalej zostáva v časovacom režime, čas 
     sa ďalej načítava. Je možné nastaviť viac tlačidiel na postupne narastajúce časy.
4.Stlačením programovacieho tlačidla na dobu kratšiu ako 1 sekunda sa ukončí programovací režim- červená LED prestane blikať.

* Scéna stmívání: 1,2,3 a 4 je stejná. Umožňuje však přednastavit různou světelnou scénu až pro čtyři tlačítka. * Funkce stmievania: 1,2,3 a 4 je totožná. Umožňuje však prednastaviť rôznu intenzitu osvetlenia až pre štyri tlačidlá.

Programování přijímačů  RFDA-11B / Programovanie prijímača RFDA-11B

Programování přijímačů  RFDA-71B / Programovanie prijímača RFDA-71B

Stlač. tl. na vysielači
1x stlačenie

2x stlačenie
3x stlačenie
4x stlačenie

5x stlačenie

6x stlačenie

7x stlačenie

Reakcia prijímača na povel: 
Stlačením kratším ako 0,5 sekundy sa svietidlo rozsvieti, ďalším krátkym  stla-
čením zhasne. Stlačením dlhším ako 0,5sekundy dochádza k plynulej regulácii 
jasu. Po uvoľnení tlačidla je intenzita jasu uložená do pamäte a ďalšie krátke 
stlačenia rozsvecujú/zhasínajú svietidlo na túto intenzitu. Zmenu intenzity je 
možné kedykoľvek nastaviť dlhším stlačením tlačidla. Prijímač si pamätá nasta-
venú hodnotu i po vypnutí napájania.
Rovnaké ako funkcia 1
Rovnaké ako funkcia 1
Stlačením kratším ako 0,5 sekundy sa svietidlo rozsvieti, ďalším krátkym stlače-
ním plynule zhasína po dobu 3s. Stlačením dlhším ako 0,5sekundy dochádza k 
plynulej regulácii jasu. Po uvoľnení tlačidla je intenzita jasu uložená do pamäte 
a ďalšie krátke stlačenia rozsvecujú/zhasínajú svietidlo na túto intenzitu. Zmenu 
intenzity je možné kedykoľvek nastaviť dlhším stlačením tlačidla. Prijímač si 
pamätá nastavenú hodnotu i po vypnutí napájania.
Po stlačení tlačidla sa osvetlenie začne rozsvecovať na nami zvolený časový 
interval v rozmedzí 2 sekúnd až 30 minút.
Po stlačení tlačidla osvetlenie začne zhasínať na nami zvolený časový interval v 
rozmedzí 2 sekúnd až 30 minút.
Pokiaľ je osvetlenie vypnuté, stlačením tlačidla zapne. Pokiaľ je osvetlenie 
zapnuté, stlačením tlačidla ho vypneme.

Typ povelu
funkcia 1

funkcia  2
funkcia 3
funkcia 4

simulácia 
východu slnka

simulácia  
západu slnka

on / off

Funkcia
PROG 1*

 

PROG 2*
PROG 3*
PROG 4*

PROG 5

PROG 6

PROG 7

Funkce
PROG 1*

PROG 2*
PROG 3*
PROG 4*

PROG 5

PROG 6

PROG 7

Stisk tl. na vysílači
1x stisk

2x stisk
3x stisk
4x stisk

5x stisk

6x stisk

7x stisk

Typ povelu
funkce 1

funkce 2
funkce 3
funkce 4

simulace 
východu slunce

simulace západu 
slunce

on / off

Reakce přijímače na povel:
Stiskem kratším než 0,5 vteřin se svítidlo rozsvítí, dalším krátkým stiskem zhasne. 
Stiskem delším než 0,5 vteřin dochází k plynulé regulaci jasu. Po uvolnění tlačítka 
je intenzita jasu uložena do paměti a další krátké stisky rozsvěcují / zhasínají svíti-
dlo na tuto intenzitu.  Změnu intenzity je možné kdykoliv nastavit delším stiskem 
tlačítka. Přijímač si pamatuje nastavenou hodnotu i po vypnutí napájení.
Stejné jako funkce 1
Stejné jako funkce 1
Stiskem kratším než 0,5 vteřin se svítidlo rozsvítí, dalším krátkým stiskem plynule 
zhasíná po dobu 3s. Stiskem delším než 0,5 vteřin dochází k plynulé regulaci jasu. 
Po uvolnění tlačítka je intenzita jasu uložena do paměti a další krátké stisky roz-
svěcují / zhasínají svítidlo na tuto intenzitu.  Změnu intenzity je možné kdykoliv 
nastavit delším stiskem tlačítka. Přijímač si pamatuje nastavenou hodnotu i po 
vypnutí napájení.
Po stisku tlačítka se osvětlení začne rozsvěcovat na námi zvolený časový interval 
v rozmezí 2 vteřin až 30 minut.
Po stisku tlačítka osvětlení začne zhasínat na námi zvolený časový interval v 
rozmezí 2 vteřin až 30 minut.
Pokud je osvětlení vypnuto, stiskem tlačítka zapne. Pokud je osvětlení zapnuto, 
stiskem tlačítka jej vypneme.

Postup pri programovaní prijímača 
1. Programovací režim aktivujte stlačením programovacieho tlačidla zodpovedajúcim nástrojom (napr. tenkým skrutkovačom 
    - nepoužívajte ostré hroty) na dobu dlhšiu ako 1 sekunda - červená LED na prijímači zhasne na 1 sekundu, následne sa rozbliká 
    v intervale 0.5 sekundy. 
2. Stlačte tlačidlo vysielača na nástennom ovládači RFWB-40 alebo tlačidlo na kľúčenke RFK-40, ktorým sa bude prijímač ovládať . 
    Priradenie tlačidla sa prejaví preblikávaním LED na prijímači. Vždy sa priradí len polovica  ovládača, tzn.pozícia horného tlačidla  
     - funkcia 1, pozícia dolného tlačidla OFF
3. Stlačením programovacieho tlačidla na dobu kratšiu než 1 sekunda sa ukončí programovací režim- červená LED prestane blikať.

Stlač. tl. na vysielači
1x stlačenie

Typ povelu
funkcia- 1

 off

Reakcia prijímača na povel: 
Stlačením kratším ako 0,5 sekundy sa svietidlo rozsvieti, ďalším krátkym stlačením zhasne. 
Stlačením dlhším ako 0,5sekundy dochádza k plynulej regulácii jasu. Po uvoľnení tlačidla je 
intenzita jasu uložená do pamäte a ďalšie krátke stlačenia rozsvecujú/zhasínajú svietidlo na túto 
intenzitu. Zmenu intenzity je možné kedykoľvek nastaviť dlhším stlačením tlačidla. Prijímač si 
pamätá nastavenú hodnotu i po vypnutí napájania.
Vypne osvetlenie.

Stisk tl. na vysílači
1x stisk

Postup při programování přijímače 
1. Programovací režim aktivujte stiskem programovacího tlačítka odpovídajícím nástrojem (např. tenkým šroubovákem - nepoužívejte 
    ostré hroty) na dobu delší jak 1 vteřina - červená LED na přijímači pohasne na 1 vteřinu, následně se rozbliká v intervalu 0.5 vteřiny. 
2. Stiskněte tlačítko vysílače na nástěnném ovladači RFWB-40 nebo tlačítko na klíčence RFK-40, kterým se bude přijímač ovládat. 
    Přiřazení tlačítka se projeví problikáváním LED na příjímači. Vždy se přiřadí jen polovina  ovladače, tzn.pozice horního tlačítka  - funkce 1, 
    pozice spodního tlačítka OFF 
3. Stiskem programovacího tlačítka na dobu kratší než 1 vteřina se ukončí programovací režim- červená LED přestane blikat.

Reakce přijímače na povel:
Stiskem kratším než 0,5 vteřin se svítidlo rozsvítí, dalším krátkým Stiskem zhasne. Stiskem delším 
než 0,5 vteřin dochází k plynulé regulaci jasu. Po uvolnění tlačítka je intenzita jasu uložena do 
paměti a další krátké stisky rozsvěcují / zhasínají svítidlo na tuto intenzitu. Změnu intenzity je 
možné kdykoliv nastavit delším stiskem tlačítka. Přijímač si pamatuje nastavenou hodnotu i po 
vypnutí napájení.
Vypne osvětlení.

Typ povelu
funkce 1

off

1) Základný režim – stav prijímača po pripojení napájacieho napätia. LED krátko preblikne.
2) Programovací režim - prijímač do programovacieho režimu uvedie stlačenie programovacieho tlačidla na dobu dlhšiu ako 1 sekunda. Prijímač zostáva bez zásahu v programovacom režime 4 minúty, LED preblikáva v intervale 0.5sekúnd. Po uplynutí 
     tejto  doby sa vracia do základného režimu.
3) Časovací režim – len u RFDA-71B - slúži pre nastavenie časových funkcií. Prijímač možno uviesť do časovacieho režimu iba z programovacieho režimu  stlačením programovacieho tlačidla na dobu dlhšiu ako 5 sekúnd. LED preblikáva v intervale 1 sekundy.  
4) Mazanie jedného vysielača - prijímač uvedieme do stavu mazania stlačením programovacieho tlačidla zo základného režimu na dobu dlhšiu ako 5 sekúnd. Po uvoľnení prog. tlačidla začne LED preblikávať v intervale 1 sekundy (viď  Vymazanie pamäte)
5) Vymazanie všetkých priradených ovládačov a časových funkcií - prijímač uvedieme do stavu mazania stlačením programovacieho tlačidla zo základného režimu na dobu dlhšiu ako 8 sekúnd (viď Vymazanie pamäte).
6) Režim núdzového ovládania - stlačením programovacieho tlačidla na dobu kratšiu ako 1 sekunda sa výstup aktoru prepne do opačného stavu.
Poznámka: Návrat z akéhokoľvek režimu do základného možno urobiť kedykoľvek stlačením programovacieho tlačidla na dobu kratšiu ako 1 sekunda. K stlačeniu programovacieho tlačidla používajte zodpovedajúcí nástroj (napr: tenký skrutkovač). 
                       V žiadnom prípade nepoužívajte predmety s ostrým hrotom (ako napr: špendlík) 

Provozní stavy přijímačů / Prevádzkové stavy prijímačov



Příklad programování přijímače RFDA-71B na simulaci východu a západu slunce s dobou východu 5 minut a dobou západu 10 minut.
Stiskem programovacího tlačítka na přijímači RFDA-71B na dobu 1 vteřiny uvedeme  do programovacího režimu, následně 5x stiskneme tla-
čítko na nástěnném vysílači RFWB-40, pod který chceme přiřadit funkci  „ simulace východu slunce“.  Potom na nástěnném vysílači RFWB-40 
stiskneme 6x tlačítko, kterým budeme chtít ovládat funkci „simulace západu slunce“. Tím jsou přiřazeny požadované funkce přijímače k vysí-
lači. Nyní nastavíme dobu východu slunce (doba úplného rozsvícení) a dobu západu slunce (doba úplného zhasnutí). Na přijímači RFDA-71B 
stiskneme programovací tlačítko na dobu delší než 5 vteřin. Led RFDA-71B krátce problikává v vteřinových intervalech. Odpočítáme 5 minut a 
stiskneme tlačítko, pod kterým je uložena funkce „simulace východu slunce“, odpočítáme dalších 5 minut a stiskneme tlačítko, pod kterým je 
uložena funkce „simulace západu slunce“ (celkově tedy 10 minut). Tím získáme 10-ti minutový interval pro funkci západu slunce. Programování 
ukončíme stiskem programovacího tlačítka kratší než1 vteřina na přijímači RFDA-71B.

Vymazání jednoho vysílače z paměti přijímače
1. V základním režimu stiskneme programovací tlačítko přijímači na dobu delší než 5 vteřin - červená LED přijímače  se rozbliká v intervalu 1 vteřiny. 
2. Na vysílači stiskneme libovolné tlačítko – přijímač vymaže celý vysílač z paměti a vrátí se do základního režimu. To znamená, že pokud máme naprogramováno několik funkcí pro jednotlivá tlačítka vysílače, dojde ke smazání všech tlačítek daného 
     vysílače.

Vymazání celé paměti přijímače
V základním režimu stiskneme programovací tlačítko přijímače na dobu delší než 8 vteřin, červená LED přijímače  po dobu stisku 2x pohasne s intervalem 1 vteřiny, ukončení mazání signalizuje LED dvojím rychlým probliknutím. Po vymazání přijímač 
setrvá v programovacím režimu.

max. 250VA max. 250VA max. 250VA

Príklad programovania prijímača RFDA-71B na simuláciu východu a západu slnka s dobou východu 5 minút a dobou západu 10 minút.
Stlačením programovacieho tlačidla na prijímači RFDA-71B na dobu 1 sekundy uvedieme  do programovacieho režimu, následne 5x stlačíme 
tlačidlo na nástennom vysielači RFWB-40, pod ktorý chceme priradiť funkciu  „ simulácia východu slnka“.  Potom na nástennom vysielači 
RFWB-40 stlačíme 6x tlačidlo, ktorým budeme chcieť ovládať funkciu „simulácia západu slnka“. Tým sú priradené požadované funkcie prijímača 
k vysielaču. Teraz nastavíme dobu východu slnka (doba úplného rozsvietenia) a dobu západu slnka (doba úplného zhasnutia). Na prijímači 
RFDA-71B stlačíme programovacie tlačidlo na dobu dlhšiu ako 5sekúnd. Led RFDA-71B krátko preblikáva v sekundových intervaloch. Odpo-
čítame 5 minút a stlačíme tlačidlo, pod ktorým je uložená funkcia „simulácia východu slnka“, odpočítame ďalších 5 minút a stlačíme tlačidlo, 
pod ktorým je uložená funkcia „simulácia západu slnka“ (celkovo teda 10 minút). Tým získame 10-minútový interval pre funkciu západu slnka. 
Programovanie ukončíme stlačením programovacieho tlačidla kratším ako 1 sekunda na RFDA-71B

Indikace stavu přístroje
Indikácia stavu prístroja

Programovací tlačítko 
(nouzové ovládání ON/OFF)
Programovacie tlačidlo (núdzové ovládanie ON/OFF)

Nulový vodič
Nulový vodič

Fáze
Fáza

Výstup ke spotřebiči
Výstup k spotrebiču
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přijímač na vysílač nereaguje , nebo reaguje nesprávně

přijímač odpojí výstup

 
 
po výměně baterie ovladač nefunguje nebo trvale svítí LED

k přijímači nelze přiřadit další vysílač

vysílač má slabou nebo vybitou baterii
přijímač je z dosahu příjmu RF signálu vysílače
v okolí je zdroj silného rušení 
vysílač je příliš blízko přijímače
zareagovala některá z bezpečnostních pojistek
 
nastal výpadek napájení delší než 50ms nebo pokles napájení na 70% - přijímač z 
bezpečnotních důvodů odpojil výstup
nesprávně otočená polarita baterie
 
paměť přijímače je zaplněna

vyměňte baterii
zjistěte, zda byla při instalaci dodržena tabulka max. dosahů
zjistěte, zda v okolí není zdroj rušení např. mobilní vysílač
minimální vzdálenost vysílače od přijímače by měla být 10 cm
zjistěte, zda nemáte překročenou maximální povolenou pracovní teplotu (viz. spe-
cifikace výrobku)
tlačítkem na vysílači zapněte výstup

otočte baterii; 
při trvalém svícení LED vyjměte bat., několikrát stiskněte tlačítko a opět vložte baterii
zjistěte, zda máte přiřazen max. počet vysílačů (tj. 8)

ZÁTĚŽ /
ZÁŤAŽ

(symboly) ODPOROVÁ/ ODPOROVÁ
R

INDUKTIVNÍ/ INDUKTÍVNA
L

KAPACITNÍ/ KAPACITNÁ
C

VZESTUPNÁ HRANA/ 
VZOSTUPNÁ HRANA

nesmí se připojit/nesmie sa pripojiť automaticky dle zátěže/automaticky  dľa záťaže

SESTUPNÁ HRANA/ 
ZOSTUPNÁ HRANA

Popis přístroje / Popis prístroja

Co dělat když... 

Příklad programování / Príklad

Vymazání paměti / Vymazanie pamäte prijímača

prijímač na vysielač nereaguje , alebo reaguje nesprávne

prijímač odpojí výstup
 

po výmene batérie ovládač nefunguje alebo trvalo svieti 
LED

k prijímaču nejde priradiť ďalší vysielač

vysielač má slabú alebo vybitú batériu
prijímač je z dosahu príjmu RF signálu vysielača
v okolí je zdroj silného rušenia 
vysielač je príliš blízko prijímača
zareagovala niektorá z bezpečnostných poistiek
 nastal výpadok napájania dlhší ako 50ms alebo pokles napájania na 70% - prijímač 
z bezpečnostných dôvodov odpojil výstup
nesprávne otočená polarita batérie
 

pamäť prijímača je zaplnená

vymeňte batériu
zistite, či bola pri inštalácii dodržaná tabuľka max. dosahov
zistite, či v okolí nie je zdroj rušenia napr. mobilný vysielač
min. vzdialenosť vysielača od prijímača by mala byť 10 cm
zistite, či nemáte prekročenú max. povolenú pracovnú teplotu (viď. špecifikácia výrobku)
tlačidlom na vysielači zapnite výstup

otočte batériu; 
pri trvalom svietení LED vyberte batériu, niekoľkokrát stlačte tlačidlo a opäť vložte 
batériu
zistite, či máte priradený max. počet vysielačov (tj. 8)
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Vymazanie jedného vysielača z pamäte prijímača
1. V základnom režime stlačte programovacie tlačidlo prijímača na dobu dlhšiu ako 5 sekúnd - červená LED prijímača  sa rozbliká v intervale 1 sekundy. 
2. Na vysielači stlačte ľubovoľné tlačidlo – prijímač vymaže celý vysielač z pamäte a vráti sa do základného režimu. 

Vymazanie celej pamäte prijímača
V základnom režime stlačte programovacie tlačidlo prijímača na dobu dlhšiu ako 8 sekúnd, červená LED prijímača  po dobu stlačenia 2x pohasne s intervalom 1 sekundy, ukončenie mazania signalizuje LED dvojitým rýchlym prebliknutím. Po vymazaní 
prijímač zotrvá v programovacom režime.



 60-90% 80-95% 20-60% 0-10%  80-90%
cihlové zdi dřevěné konstrukce se 

sádrokart.  deskami vyztužený beton kovové přepážky běžné skloCZ

SK tehlové steny bežné sklokovové prepážky vystužený betón drevená konšrukcia so 
sadrokart. doskami 

Prostup radiofrekvenčních signálů různými materiály  / Prechod rádio frekvenčných signálov rôznymi materiálmi




