ODBIORNIK JEDNO I DWUKANAŁOWY
AURA 1CF/2CF
433 MHz

Urządzenie pracuje na częstotliwości 433 MHz ± 100 kHz.
DANE TECHNICZNE

Napęd elektryczny

Możliwośc podłączenia napędu rurowego
o mocy nieprzekraczającej 700W (każdy kanał)

Napęd elektryczny

Funkcja sterowania impulsowego
Temperatura pracy ≈ 0 C -(+) 50 C
Kompatybilna ze wszystkimi nadajnikami YOODA
Pamięć do 20 nadajników (każdy kanał)
Wymiar 80x80x50 mm.
Napięcie zasilania 230V/50Hz.
Napięcie na wyjściu 230V/50Hz.
IP 20

Napęd elektryczny

Odbiornik jednokanałowy
1CF

Odbiornik dwukanałowy
2 CF

KOMPATYBILNE
NADAJNIKI

TALIO

PIANO

MELODY

CZUJNIKI
ATMOSFERYCZNE

AURA

CAMELEO

VENTO

MAGNETIC

BESH

NEMO

PORTA
SKIDA

SHAKKI

MONTAŻ
Optymalne odległości montażowe

Odległości

1. Minimalna odległość odbiornika od podłoża > 1,5 m

pomieszczeniach wyposażonych w

montażowe

2. Minimalna odległość odbiornika od sufitu i ścian > 0,3 m

wannę lub/i basen natryskowy

3. Minimalna odległość między odbiornikami > 0,2 m

zgodnie z PN IEC 60364 7 701:1999

Montaż powinien być przeprowadzony przez osoby do tego
uprawnione, czyli posiadające odpowiednie uprawnienia (min. SEP do
1kV). Urządzenie przeznaczone jest do montażu w miejscach, w których
nie będzię narażone na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych. Urządzenie powinno być zamontowane zgodnie ze sztuką oraz
przepisami i normami obowiązującymi w Polsce i na terenie UE.

Urządzenie powinno być zasilane za pośrednictwem osobnej linii,
zabezpieczonej bezpiecznikiem o zadziałaniu szybkim (np. WTS, S-kl.B)
nigdy bezpiecznikiem o zadziałaniu zwłocznym (kl. C lub D), zabezpieczenie układu takim bezpiecznikiem może powodować utratę praw
wynikających z gwarancji.
Przy podłączeniu urządzenia ze źródłem zasilania należy stosować
przewody o odpowiednim przekroju, przy doborze należy kierować się
tabelami obciążalność długotrwałej przewodów przy prądzie stałym
lub przemiennym.

Do urządzenia można podłączyć tylko
jeden napęd rurowy (nie dotyczy serii B).
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Przewody łączące odbiornik energii eklektycznej ze źródłem zasilania,
powinny być zabezpieczone przed skutkami przeciążenia i zwarcia
przez urządzenia zabezpieczające, samoczynnie wyłączające zasilanie
w przypadku przeciążenia lub zwarcia.
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230V/50Hz

0,6m

Przewód ochronny (napęd + zasilanie)
łączymy poza urządzeniem.

www.yooda.pl

ODBIORNIK JEDNO I DWUKANAŁOWY
AURA 1CF/2CF
PROGRAMOWANIE:
DODANIE NADAJNIKA

!

Dłuższa niż 10 sekund przerwa między kolejnymi wciśnięciami przycisku spowoduje automatyczne wyjście bez zapisania wprowadzonych zmian.
Odbiornik może zapisać w pamięci do 20 nadajników różnego typu.

OK

Włączyć
zasilanie

USUNIĘCIE NADAJNIKA
Z PAMIĘCI

Wcisnąć i przytrzymać przez
Dioda błyska
6 sekund przyciski GÓRA oraz DÓŁ w krótkich
odstępach czasu

Wciśnięcie przycisku STOP
powoduje zaświecenie się
diody na stałe

Wcisnąć przycisk
GÓRA na pilocie

Dioda błyska
i gaśnie

A + B

A
B

OK

A

Wcisnąć i przytrzymać
przez 6 sekund przucisk
GÓRA oraz DÓŁ

USUNIĘCIE WSZYSTKICH
NADAJNIKÓW

Nadajnik został
zapisany w pamięci

!

Dioda błyska
w krótkich
odstępach czasu

Wciśnięcie przycisku Wcisnąć przycisk
STOP powoduje
DÓŁ na pilocie B
zaświecenie się diody
na stałe

Dioda błyska i gaśnie

A

Zatwierdzenie wykasowania
jednego nadajnika B

Odbiornik może zapisać w pamięci do 20 nadajników różnego typu.

B
B

OK

Wcisnąć i przytrzymać przez
6 sekund przyciski STOP oraz DÓŁ

USTAWIENIE RUCHU
IMPULSOWEGO

!

Dioda błyska i gaśnie

A

Zatwierdzenie wykasowania
wszystkich nadajników z pamięci

Ponowne wykonanie kombinacji anuluje funkcję.

OK
Wcisnąć i przytrzymać przez
6 sekund przyciski STOP oraz GÓRA

REGULACJA
GÓRNEGO WYŁĄCZNIKA
KRAŃCOWEGO

!

Dioda błyska i gaśnie

Zatwierdzenie zmian

Jeżeli napęd nie działa, nie należy regulować górnego ani dolnego położenia.

OK

Wcisnąć przycisk GÓRA

REGULACJA
DOLNEGO WYŁĄCZNIKA
KRAŃCOWEGO

!

Używając regulatora
oraz białego pokrętła „+”
zwiększyć zakres
podnoszenia rolety

Gdy podnoszona roleta osiągnie
wymaganą wysokość przestać
używać białego pokrętła i nacisnąć
przycisk STOP na nadajniku

Zakończenie ustawień górnego
wyłącznika krańcowego

Jeżeli napęd nie działa, nie należy regulować górnego ani dolnego położenia.

OK

Wcisnąć przycisk DÓŁ

Używając regulatora oraz
czerwonego pokrętła „+”
zwiększyć zakres
opuszczania rolety

Gdy opuszczana roleta osiągnie
Zakończenie ustawień dolnego
wymaganą wysokość przestać
wyłącznika krańcowego
używać czerwonego pokrętła
i nacisnąć przycisk STOP na nadajniku
www.yooda.pl

