
    
  Produkt EU

SELTEX Uniwerec1
Wielozakresowy odbiornik

Kompatybilny prawie z 
każdym pilotem, AM i FM, o 
stałym i zmiennym kodzie

SELTEX  Uniwerec1
Uniwersalny, kompaktowy 

odbiornik 1-kanałowy.

Częstotliwość do wyboru: 
433.42, 433.92, 434.15, 434.42,

868.3, 868.5, 868.8 MHz, AM/FM.

Proste podłączenie i programowanie.

Częstotliwość 
pracy:

433.42÷434.42MHz
868.3÷868.8MHz

Maksymalna liczba 
pilotów:

Do 60, w zależności od 
rodzaju kodowania

Czułość: -102dBm

Zasilanie: 5÷36Vdc lub 7÷27Vac

Pobór mocy: 2÷20mA czuwanie, 
7÷32mA wyjście aktyw.

Wskaźniki wyjściowe Max 30mAdc
Max 40Vdc

POLSKI
Wstęp: to kompaktowe i łatwe w instalacji urządzenie posiada wyjście z opto-izolacją, 
które pozwala na obsługę każdej płytki elektronicznej wyposażonej w niskonapięciowe 
wejście, przy użyciu niemalże każdego pilota dostępnego na rynku działającego na 
częstotliwości w przedziale 433.42÷868.8 MHz w modulacji AM lub FM oraz dobrej  
i stabilnej częstotliwości (using crystal or SAW resonators).
Instalacja: to urządzenie posiada 5 przewodów, jednym z których jest przewód 
antenowy, którego nie należy nigdzie podłączać. Dwa przewody, oznaczone jako Supply,
powinny zostać podłączone do zasilania 5÷36Vdc  lub  7÷27Vac.  Dwa p rzewody ,  
oznaczone  j ako  Switch+ oraz  Switch-, powinny zostać podłączone do wejścia na 
płytce elektronicznej, do którego podłączane są przekaźniki przycisku start. zgodnie z 
ze schematem Fig. 1.
 1. Sprawdź napięcie przycisku start: powinno mieścić się w przedziale 2÷40Vdc. 

Oznacz biegun dodatni.  Nie używaj odbiornika jeśli zewnętrzny przekaźnik 
zasilany jest prądem przemiennym!

 2. Zmierz natężenie przycisku start: powinno być mniejsze niż 15mAdc.
 3. Podłącz przewody Supply do zasilania: biegunowość nie jest istotna.
 4. Podłącz przewód Switch+ do bieguna dodatniego przekaźnika zewnętrznego, oraz 

przewód Switch- tdo bieguna ujemnego przycisku start.
 5. Skonfiguruj urządzenie (częstotliwość, modulacja, rodzaj wyjścia, ...), jeśli 
konieczne.
 6. Zaprogramuj jeden lub więcej pilotów zgodnie z instrukcją przedstawioną poniżej.
Konfiguracja: niniejsze urządzenie jest pre-konfigurowane do pracy na częstotliwości
433.92 MHz, AM, i aktywacji wyjścia 500ms. W celu modyfikacji tych parametrów 
należy nacisnąć przycisk Prog taką ilość razy, jaka odpowiada wartości do zmiany:
wartość danego parametru zostanie wskazana przez zamruganie diody LED . 
Następnie naciśnij Prog ponownie tyle razy, ile odpowiada porządanej wartości, zgodnie 
z tabelą.  Jeśli programowanie nie powiedzie się, dioda LED zapali się na 
dłużej.
Programowanie pilotów: naciśnij przycisk Prog dwukrotnie w celu aktywacji trybu 
nauki: Led zacznie mrugać powoli. W ciągu 10s naciśnij wybrany przycisk na pilocie. 
Za każdym razem, kiedy nowy kod zostaje wprowadzony do pamięci, czas 10s 
na wprowadzenie nowego kodu zostaje odnowiony: Led mruga 2-krotnie jeśli pilot 
został zapamiętany, 3-krotnie jeśli był już w pamięci, 6-krotnie jeśli pamięć jest pełna.
Usuwanie pilotów: pnaciśnij przycisk Prog  3 razy,  a  n a s t ę p n i e  n a c i ś n i j  
p rzyc isk i  na  p i lo tach  w ten  sam sposób,  jak  przy  ich  programowaniu .
Led mruga 4 razy dla każdego usuniętego kodu pilota. W celu całkowitego 
wymazania pamięci odbiornika, naciśnij przycisk Prog 10 razy, poczekaj na 
zapalanie się diody LED, a następnie naciśnij przycisk Prog 3 razy.
Programowanie pilota master: pnaciśnij przycisk Prog 4 razy, a następnie przycisk 
pilota: pilot ten nie będzie aktywował wyjścia odbiornika, ale będzie w stanie 
umożliwić programowanie pilotów bez potrzeby dostępu do odbiornika. 
W celu zaprogramowania nowego pilota w ten sposób, należy przycisnąć 
zaprogramowany wcześniej na pilocie master klawisz i przytrzymać go przez 
2s, a następnie na nowym pilocie również przycisnąć wybrany przycisk i nie 
puszczać przez 2s: za każdym razem, kiedy nowy pilot zostanie dopisany do 
piamięci 10s czas zostaje zrestartowany i można dodawać kolejne piloty.
Ochrona i bezpieczeństwa: nie używać w systemach, które wymagają wysokiego 
wskaźnika  bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego.  Ins ta lac ja  powinna być  
przeprowadzona przez wykwalifikowany personel z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa i  higieny pracy. Installation  should  b e  done  b y  a  
qualified technician,  in  a  well  insulated enclosure, protected by dust, humidity, steam 
and contact with other circuits and metal parts.
Gwarancja: urządzenie objęte jest gwarancją, która obejmuje wady wynikające z 
samego urządzenia, zarówno materiałowe, jak i wykonania.
EC Deklaracja zgodności: SELTEX niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie: 
odbiornik radiowy UniRec1 spełnia wymagania dyrektywy 1999/5/EC (R&TTE). 

Parametr Wartość (domyślna wartość podkreślona)
5=zakres 
częstotliwości.
* : zakaz użycia 
na terenie UE

2  =  433.92, 3=868.3, 4=315*, 5=288*, 6=300*, 7=303*, 8=306*, 
9=310*, 10=318*, 11=330*, 12=390*, 13=403.55*, 14=418*, 
15=433.42, 16=434.15, 17=434.42, 18=868.5, 19=868.8MHz

6=rodzaj wyjścia 1=hold-to-run, 2=bistable, 3=timer 250ms, 4  =timer 500ms, 
5=timer 1s, 6=timer 15s, 7=timer 30s, 8=timer 1m, 9=timer 2m, 
10=timer 5m, 11=timer 10m, 12=timer 15m, 13=timer 30m, 
14=timer  45m, 15=60m

7=funkcja wyjścia 1  =normalnie otwarte, 2=normalnie zamknięte

8=power saving 1=odbiornik zawsze aktywny, 2   =gotowość 33% (PS ON)

9=modulacja 1  =OOK (AM), 2=FSK 12KHz, 3=FSK 25KHz

http://www.seltex.pl
PL

Fig. 1: Schemat zastosowania

Używając miernika podłączonego do przewodów 
przycisku start upewnij się, że:
napięcie: 2÷40Vdc, natężenie: 0÷15mA
Oznacz polaryzację przewodów przycisk start.
Przewód antenowy: 17cm dla 433, 8cm dla 868 MHz.
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