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REC-3100 - ΔΕΚΤΗΣ 3 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 
 

 

Ο δέκτης REC-3100 είναι ένας χαμηλής κατανάλωσης τριών καναλιών, δέκτης τηλεχειρισμού 
με λειτουργία από το δίκτυο ρεύματος 230Vac. Διαθέτει τρία ρελέ 10Α έκαστο με πλήρεις τις 
επαφές σε τρεις ανεξάρτητες κλέμες για φορτία έως και 230Vac/10Α ωμικού φορτίου. 
 
 
1. Σύνδεση του δέκτη 
Ο δέκτης είναι πολύ απλός στην σύνδεσή του. Η τάση τροφοδοσίας συνδέεται στην π΄ρωτη 
κλέμα αριστερά (POWER 230V). 
Τα δε φορτία ανάλογα την ανάγκη της εφαρμογής, στο COMMON και NO ή NC κάθε 
καναλιού αντίστοιχα. 
Αν η λειτουργία των ρελέ πρέπει να είναι ως button, τα dip-switch 3, 4, ή 5 πρέπει να είναι σε 
OFF θέση για τα ρελέ 1, 2 και 3 αντίστοιχα. 
Αν η λειτουργία των ρελέ πρέπει να είναι ως latch, τα dip-switch 3, 4, ή 5 πρέπει να είναι σε 
OFF θέση για τα ρελέ 1, 2 και 3 αντίστοιχα. 
 
2. Διαδικασία καταχώρησης νέου τηλεχειριστηρίου 
Για την καταχώρηση νέου τηλεχειριστήριου στον δέκτη πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο AUTO 
LEARN, χαμηλότερα και αριστερά του dip-switch, μία, δύο ή τρείς φορές για τα κανάλια 1, 2, ή 
3 αντίστοιχα. Το κόκκινο LED δείχνει με αναλαμπές ποιο κανάλι είναι σε αναμονή 
προγραμματισμού εκείνη την στιγμή και για 10 δευτερόλεπτα. Στον χρόνο αυτό πρέπει να 
πατηθεί το τηλεχειριστήριο μέχρι να ακουστεί το αντίστοιχο ρελέ ως ένδειξη περάτωσης της 
διαδικασίας. 
 
3. Διαγραφή της μνήμης 
Για την διαγραφή όλων των καταχωρήσεων πρέπει να μείνει πατημένο το πλήκτρο AUTO 
LEARN μέχρι το κόκκινο LED να αναβοσβύνει γρήγορα. 
 
4. Μεγαλύτερη εμβέλεια 
Για βελτίωση της εμβέλειας, θα πρέπει η κεραία να έχει το σωστό μήκος, να είναι ίσια και όχι 
παραμορφωμένη, μακρυά από μέταλα ή καλώδια. Επίσης να έχει «οπτική» επαφή με το 
τηλεχειριστήριο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να βλέπουμε την κεραία του 
δέκτη. Αν απαιτείται μεγαλύτερη εμβέλεια, θα πρέπει να αντικαταστήσουμε την κεραία του 
πίνακα με άλλη, εξωτερική, κατάλληλη για την συχνότητα λειτουργίας και την σύνθετη 
αντίσταση εισόδου του δέκτη, με την χρήση ομοαξονικού καλωδίου 50Ω. Η εταιρία μας μπορεί 
να σας προμηθεύσει με κατάλληλες κεραίες. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Ποτέ να μήν συνδέεται την κεραία σε άλλα σημεία, δίκτυα ηλεκτρικά ή τηλεφωνικά. Υπάρχει 
κίνδυνος πρόκλησης ζημίας ή και θανάσιμου τραυματισμού. 
 
Μην απογυμνώνετε την κεραία από την μόνωσή της! Δεν αυξάνεται έτσι η εμβέλεια. 



Λειτουργία Latch ή Button
ON Latch - OFF Button
Dip        Λειτουργία
  3          Channel 1
  4          Channel 2
  5          Channel 3 

Αutolearn τηλεχειριστηρίου
Ένα κλικ για το κανάλι 1
Δύο κλικ για το κανάλι 2
Τρία κλικ για το κανάλι 3

Παρατεταμένο πάτημα για
διαγραφή όλων των Τ/Χ.

Κεραία

Επαφές ρελέ
230Vac


