RECEPTOR 433MHz UNIVERSAL MULTI-CANAL – RXUL01

PT

MODELOS DISPONÍVEIS
A placa RXUL01 existe em 3 variantes:
•
RXUL01-4O - 4 Saídas a relé
•
RXUL01-8O - 8 Saídas a relé
•
RXUL01-4I4O - 4 Entradas digitais e 4 Saídas a relé
•

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO
ILUMINAÇÃO E PORTÃO DE EXTERIOR
Com este exemplo de configuração temos todos os
canais controlados apenas por comandos de rádio
frequência. Para tal podemos usar qualquer um dos
modelos.
No primeiro canal temos a iluminação da garagem
controlada em modo ON/OFF, ou seja, à primeira
ordem do comando a iluminação acende, à segunda
ordem apaga.
No segundo canal temos a iluminação de jardim em
modo temporizado. À primeira ordem do comando
a iluminação acende, e depois só se apaga ao fim do
tempo regulado no potenciómetro (1 a 60 minutos).
A cada nova ordem de comando a temporização
reinicia.
O terceiro e quarto canal estão configurados para
Pulse/Mono-estável, e irão actuar a abertura normal
e abertura pedonal de um automatismo de portão.
Neste modo a saída é activada pelo tempo em que se
mantêm o comando pressionado, com um
prolongamento de cerca de 1 segundo para melhor
compatibilidade com os automatismos de portão.
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Com esta configuração voltamos a ter todos os canais
controlados apenas por comandos de rádio frequência.
Para tal podemos usar qualquer um dos modelos.
No primeiro canal temos a iluminação controlada em
modo ON/OFF, ou seja, à primeira ordem do comando a
iluminação acende, à segunda ordem apaga.
No segundo e terceiro canais temos o controlo directo de
um estore. O estore sobe ou desce em função do botão
pressionado. Para isso temos estes canais configurados em
modo Mono-estável, mas tirámos vantagem do facto de
enquanto mantivermos o botão pressionado a saída está
activa. Assim é possível controlar a posição exacta que
queremos para o estore. De notar que só é possível
alimentar o motor no sentido de abertura se não estiver
activado o relé de ordem de fecho.
Por fim o quarto canal, configurado em modo
temporizado, é aproveitado para controlar um sistema de
rega, activando-a por exemplo durante 5 minutos a cada
ordem de comando.

ILUMINAÇÃO, CONTROLO DE ESTORES E FECHO
TOTAL DE ESTORES
Esta configuração é muito semelhante à anterior, onde
temos todos os canais controlados apenas por comandos de
rádio frequência. Para tal podemos usar qualquer um dos
modelos.
No primeiro canal temos a iluminação controlada em modo
ON/OFF, ou seja, à primeira ordem do comando a
iluminação acende, à segunda ordem apaga.
O segundo canal está configurado para modo temporizado
de 10 segundos. Desta forma sempre que este canal for
activado é colocada a alimentação no sentido de fecho
durante 10 segundos, tempo suficiente para fechar
completamente os estores.
O terceiro e quarto canal são usados para o controlo
directo do estore. O estore sobe ou desce em função do
botão pressionado. Para isso temos estes canais
configurados em modo Mono-estável, mas tirámos
vantagem do facto de enquanto mantivermos o botão
pressionado a saída está activa. Assim é possível controlar a
posição exacta que queremos para o estore. De notar que
só é possível alimentar o motor no sentido de abertura se
não estiver activado o relé de ordem de fecho. O jogo de
ligações entre o 2º, 3º e 4º canal assegura que não existe
alimentação simultânea de ambos os sentidos do motor do
estore.
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Nesta configuração temos os 4 canais controlados por
comandos de rádio frequência e também por entradas digitais
ligadas a botões de parede.
No primeiro canal temos a iluminação controlada em modo
ON/OFF, ou seja, à primeira ordem do comando a iluminação
acende, à segunda ordem apaga. Em simultâneo com o
comando de rádio frequência é possível usar o botão de
parede para executar exactamente as mesmas funções.
No segundo e terceiro canais temos o controlo directo de
um estore. O estore sobe ou desce em função do botão
pressionado, quer seja comando de rádio frequência, quer
seja botão de parede Para isso temos estes canais
configurados em modo Mono-estável, mas tirámos vantagem
do facto de enquanto mantivermos o botão pressionado a
saída está activa. Assim é possível controlar a posição exacta
que queremos para o estore. De notar que só é possível
alimentar o motor no sentido de abertura se não estiver
activado o relé de ordem de fecho. Por outro lado, graças ao
jogo de ligações, também é possível usar o tradicional
comando de estores em paralelo, assegurando que não existe
alimentação simultânea de ambos os sentidos de rotação do
motor do estore.
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