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 CARDIN – S435 
8JUyNyGRV�GLJLWiOLV�UiGLyV�WiYYH]pUO� 

Leírás 
$]� 6���� UiGLyV� WiYYH]pUO�� UHQGV]HU� HJ\� YDJ\� W|EE�
WiYLUiQ\tWyEyO� pV� HJ\� YDJ\� W|EE� YHY�NpV]�OpNE�O� iOO��
amelyeket a berendezés speciális követelményeinek 
PHJIHOHO�HQ�NRPELQiOQDN� 
Az S435 sorozat kódoló rendszert alkalmaz, amelynek 
nagy megbízhatóságát ugrókód alkalmazása teszi 
OHKHW�Yp�� ÈWYLWHOQpO� D� NyG� HJ\� DOJRULWPXV� V]HULQW�
YiOWR]LN��pV�FVDN�D�YHY�NpV]�OpN�YDQ�DEEDQ�D�KHO\]Ht-
ben, hogy felismerje, és hogy eldöntse, hogy az átvitel 
megegyezik-e az eUHGHWL�NyGGDO��$�NLPHQ��NyG�JHQerá-
OiVD� D� WiYLUiQ\tWyQ� W|UWpQLN� PLQGHQ� ELOOHQW\&� OHQ\o-
PiVQiO� D� NyGELWHN� YpOHWOHQV]HU&� �QHPOLQHiULV� DOJRULt-
mus szerinti) elrendezésével, 236=68,719,476,736 
számú kombi-QiFLyV� OHKHW�VpJJHO�� $� JHQHUiOW� NyGRW�
rádión keresztül a távirányítóval továbbítjuk. A vev��
készülék a szabványos változatnál legfeljebb 32 
N�O|QIpOH� NyGRW� �PiV� WiUROyYDO� HOOiWRWW� YHY�NpV]�OpN�
megrendelése esetén 128 kódot) tud tárolni. A kódokat 
a tárolásnál egy nem illékony tárolóba (93C46 32 
kódig, 93C66 128 kódig) visszük át, amelyet helyette-
VtWpVpQpO� HJ\� PiVLN� YHY�NpV]�OpNEH� OHKHW� iWYLQQL��
DQpON�O�� KRJ\� D� YHY�NpV]�OpNHW� ~MUD� NHOOHQH� SURJUa-
PR]QL��0LYHO� XJUyNyGRV� UHQGV]HUU�O� YDQ� V]y�� D� YHY��
készülék minden kódot egyenként kezel. 
Fontos 
,WW�RO\DQ�NpV]�OpNU�O�YDQ�Vzó, amely nagy biztonsá-
J~� NyGROy� UHQGV]HUW� DONDOPD]�� (EE�O� N|YHWNH]LN��
hogy egy vagy több rádiós távirányító elvesztése 
NpQ\V]HU&HQ�D�UHQGV]HU�~MUD�SURJUD-mozását vonja 
maga után. 
Az elküldött kód minden utasításnál megváltozik 
�J|UG�O�� NyG��� +D� H]W� D]� iWYitel folyamán egy zavar 
megszakítja, akkor a relé deaktiválódik. Ekkor a relét 
csak úgy lehet aktivizálni, hogy a távirányító billenty&�
jét elengedjük, és újra lenyomjuk. 

$]�DONDOPD]iV�OHKHW�VpJHL 
$]� 6���� WiYLUiQ\tWy� OHKHW�Yp� WHV]L� HOHNWURPRV� pV�
elektronikus készülékek távirányítását és legjobb 
DONDOPD]iVD� DXWRPDWLNXV� Q\LWy� UHQGV]HUHN�� YpV]MHO]��
rendszereknél és olyan berendezések vezérlésénél van, 
DPHO\HNQpO� D� P&N|GpVEH� KHO\H]pV� QDJ\� EL]WRQViJ~�
titkos kóddal védett (vezeték nélküli) távirányításra 
van szükség. Ez nagy megbízhatóságú titkos kóddal 
van védve az installálásra érvényes biztonsági szabvá-
nyok figyelembe vételével van védve. 

A távirányítók változatai 
TRS435200�PLQLDW&U�WiYLUiQ\tWy 2 csatorna 
TRS435400�PLQLDW&U�WiYLUiQ\tWy 4 csatorna 
TRS435120 minLDW&U�WiYLUiQ\tWy��
kapcsolóval  

12 csatorna 

$�YHY�NpV]�OpNHN�YiOWR]DWDL 
RCS435128�PRGXOiULV�YHY�NpV]�OpN�
dobozzal (128 számú kódig) 

4 csatorna 

RSS435100�NiUW\iV�YHY�NpV]�OpN�����
kódig) 

1 csatorna 

RSS435200�NiUW\iV�YHY�NpV]�OpN�����
kódig) 

2 csatorna 

RMS435100 mini-YHY�NpV]�OpN�����
kódig) 

1 csatorna 

RMS435200 mini-YHY�NpV]�OpN�����
kódig) 

2 csatorna 

$� YHY�NpV]�OpNHN� WiUROy� PRGXOODO� YDQQDN� HOOiWYD��
További tároló modelleket lehet megrendelni a követ-
NH]��NyGRNNDO� 
YMCC46320 legfeljebb 32 számú kódig (az 
RCS435320-hoz) 
YMCC66128 legfeljebb 128 számú kódig (az 
RCS435128-hoz) 

&VHUpOKHW��FVDWRUQD-modulok 
$� GRER]RV� YHY�NpV]�OpNQpO� D� FVHUpOKHW�� FVDWRUQD-
PRGXORNQDN� NL]iUyODJ� D� N|YHWNH]�� NRQILJXUiFLyL�
lehetnek és egymás között nem kombinálhatók. 
MCC0381R0 1-4 impulzus-
sávval 

1 CSATORNA 

MCC0381M0 egyetlen tároló 
sávval (be/ki) 

1 RELÉ ON-
OFF (be/ki) 

MCC0381T0 egyetlen sávval 
LG�UHOpYHO 

0,5 ... 120 sec. 

,QVWDOOiOiV�YHY�NpV]�OpN�- antenna 
0HJMHJ\]pV�� $]� HOpUKHW�VpJ� OHJNLVHEE� pV� OHJQDJ\REE�
távolsága rádiós távirányításnál: 
$]� HOpUKHW�VpJ� WiYROViJiQ� D� KDV]QRV� �]HPHOWHWpVL�
WiYROViJRW� pUWM�N� D� WiYLUiQ\tWy� iV� D� YHY�NpV]�OpN�
között, amelynek antennáját a szabadban installálták és 
PpUWpN�� (]pUW� D]� HOpUKHW�VpJ� WiYROViJD� N|]YHWOHQ�
|VV]HI�JJpVEHQ�YDQ�D�UHQGV]HU�P&V]DNL� WXODMGRQságai-
val (teljesítmény és "megszólalási" érzékenység) a 
IHOiOOtWiV�KHO\pQHN�PHJIHOHO�HQ�YiOWR]LN�� 
A rádiós távirányítás optimális üzemének biztosítására 
D� YHY�NpV]�OpN� pV� D]� DQWHQQD� UpV]pUH� D]� LQVWDOOiOiV�
helyét gondosan kell kiválasztani. 
Megjegyzés: Nem� DMiQODWRV� NpW� YHY�NpV]�OpNHW� ~J\�
installálni, hogy egymástól ne legyenek legalább 1,5 m 
minimális távolságra. 

Antenna 
Az antenna installálása rendkívüli fontosságú; mivel a 
YHY�NpV]�OpNNHO�|VV]H�YDQ�N|WYH��D�UiGLyV�WiYLUiQ\tWiV�
számára a vételi pontot jelenti. Installálásánál a követ-
NH]�NHW�NHOO�ILJ\HOHPEH�YHQQL� 
$� YHY�NpV]�OpN� VDMiW� DQWHQQiYDO� YDQ� IHOV]HUHOYH��
amely egy 170 mm hosszú merev huzal-darabból áll. 
AlternaWtY�PyGRQ�HJ\�RGD�LOO��$16����DQWHQQiW�OHKHW�
használni, amely egy maximálisan 15 m-es RG 58 (50 
Ω-os impedanciájú) koaxiális kábellel csatlakozik a 
YHY�NpV]�OpNKH]��$]�DQWHQQiW�D�V]DEDGEDQ�IpPV]HUNe-
]HWHNW�O� WiYRO�� D� OHJPDJDVDEE� pV� OiWKDWy� SRQWEDQ�
helyezzük el. 
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9HY�NpV]�OpN�����iEUD� 
$�YHY�NpV]�OpN�D�N|YHWNH]��NLYLWHOHNEHQ�iOO�UHQGHONe-
zésre: 
- mLQW� N|]YHWOHQ�O� D]� HUUH� HO�NpV]tWHWW� NpV]�OpNEH�
bedugott kártya, 
-� NDSRFVOpFFHO� D� N�OV�� FVDWODNR]iVKR]� NLDODNtWRWW�
dobozban, 
- mini-GRER]EDQ�EHOV��IHOKDV]QiOiVUD� 
$�YHY�NpV]�OpNQHN�D�GRER]ED�YDOy�EHHU�VtWpVH�´J\RUV�
légvezeték-ROGDOPHUHYtW��KX]DOODO��W|UWpQik (8. ábra). 
$]�ROGDOPHUHYtW�W� NpW� YH]HW�K�YHOO\HO� D� IDOKR]�HU�Vtt-
jük (vigyázzunk a vízszintes elhelyezésre). Az elekt-
romos csatlakozások elkészítése után a dobozt rákattin-
WiVVDO�U|J]tWM�N�D]�ROGDOPHUHYtW�K|]� 
Karbantartási munkáknál elég a dobozra felfelé kifej-
WHWW�Q\RPiV�DKKR]��KRJ\�D�GRER]W�D�IDORQ�OHY��WDUWyEyO�
kihúzzuk. 
0HJMHJ\]pV�� $MiQODWRV� D� YHY�NpV]�OpNHW� V]iPtWyJpS-
UHQGV]HUHNW�O�� YpV]MHO]�� EHUHQGH]pVHNW�O� pV� PiV�
lehetséges zavar-IRUUiVRNWyO� HO�tUW� WiYROViJEDQ� IHOV]e-
relni. �6]DNV]HU&WOHQ� IHOV]HUHOps az üzemeltetést 
részben veszélyeztetheti). 

A FELHASZNÁLÓI KÓD GENERÁLÁ-
SA TÁVIRÁNYÍTÓKNÁL (1-6. ábra) 
1) Nyissuk ki a fedelet úgy, hogy ezt a tartó sínek 

mentén eltoljuk (1. ábra). 
2) Váltó kapcsolóval ellátott változatnál válasszuk ki a 

csatornák kívánt sorát: A, B, C, D - E, F, G, H - I, 
L, M, N az "Y1" kapcsoló elmozdításával (2. ábra). 

3) Nyomjuk le a "J1��ELOOHQW\&W�����iEUD�� 
4) Tartsuk a "J1"-W� OHQ\RPYD�pV�HJ\LGHM&OHJ�Q\RPMXN�

le a "CH�� ELOOHQW\&W� D� WiURODQGy� FVDWRUQiQDN�
megfeOHO�HQ��D]��L1" LED villogni kezd) (4. ábra). 

5) Engedjük el a "CH�� ELOOHQW\&W�� $� /('� WRYiEE� LV�
villog (5. ábra). 

6) Engedjük el a "J1��ELOOHQW\&W��$�/('�NLDOV]LN�pV�D�
távirányító az utoljára generált kódot tárolja (6. áb-
ra). 

7) Ismételjük meg a 3-4-5-6 pontokat a többi csatorná-
ra. 

8) További csatorna-blokkok tárolására mozdítsuk el 
az "Y1" kapcsolót a kívánt helyzetbe és ismételjük 
meg a 3-4-5-��P&YHOHWHNHW� 

Ha nem generáltunk kódot, akkor a tároló üres lehet, és 
tJ\�QHP�OHQQH�OHKHWVpJHV�HJ\�NyGQDN�D�YHY�NpV]ü-
lékre való átvitele. 

$�NyG�WiUROiVD�D�YHY�NpV]�OpNEHQ���-10-11. 
ábra) 
0) FIGYELEM! Az A-B-C-D csatornák kiválasztásá-

hoz a nyomógombok melletti három lábú J1 
MXPSHUU�O� YHJ\H� OH� D]� iWKLGDOyW�� +D� H]W� QHP� WHV]L�
meg, akkor 2, vagy 4 gombos távirányítónál nem 
IRJ�P&N|GQL�D�YHY��SURJUDPR]iV�XWiQ�VHP� 

1) Tartsuk a P1-et lenyomva. Az L LED villogni kezd. 
2) Továbbítsa a tárolandó csatornát. A LED gyorsab-

ban villog, és a csatorna eltárolódik az EPROM-
ban. Mindig csak egy kódot lehet bevinni. A követ-
NH]��NyG�EHYLWHOpUH�LVPpWHOM�N�PHJ�D]����pV����SRn-
tot. 

+D�D�NyG�QHP�NHU�O� WiUROiVUD�� DQQDN�RND�D�N|YHWNH]��
lehet: 

- A tároló tele van (32 vagy 128 tárolt csatornával) és a 
LED tartósan világít. Ebben az esetben egy új kód 
EHDGiVD�FVDN�DNNRU�OHKHWVpJHV��KD�HJ\�PHJOHY��Nó-
dot vagy az egész tárolót töröljük (lásd a törlési el-
járást). 

- Az átvitt kód a tárolóban már létezik. 
- A távirányítón nem generáltunk csatorna-kódot. 

7|UOpVL�HOMiUiV�D�YHY�NpV]�OpNQpO 
Egy kód törlésére: 
1) Tartsuk a P2-t lenyomva. Az "LD1"  LED gyengén 

elkezd villogni. 
���.�OGM�N� HO� D� W|UOHQG�� FVDWRUQiW� OHJDOiEE� ��PiVRd-

percen keresztül, amíg a LED gyorsan villog. Ismé-
teljük 
meg az 1��pV����SRQWRW�D]�HVHWOHJ�W|UOHQG��W|EEL�FVa-
tornára. 

Ha valamennyi kódot törölni kell: 
���7DUWVXN�D�3��pV�3��ELOOHQW\&NHW�HJ\LGHM&OHJ�OHJDOiEE�

5 másodpercen át lenyomva, amíg az "LD1"  LED 
gyorsan villog. 

Tároló modul 
.LYHKHW���((3520�WtSXV~�QHP�LOOpNRQ\�Wirolóval van 
felszerelve és tartalmazza a rendszer-kódot. A tárolt 
kód a modulban áram kimaradása esetén is tárolva 
marad. 

0%.g'e60Ï'2.�$=�6����5È',Ï6�
TÁVIRÁNYÍTÓ-NÁL  
$�WiYLUiQ\tWy��$��IXQNFLyMiQDN�PLQGLJ�D�YHY�NpV]�OpN�
"A" funkciójával kell azonosnak lennie.  Hasonlókép-
pen kell valamennyi tervezett funkció esetében eljárni. 
)LJ\HOHPEH�NHOO��YHQQL��KRJ\�D�YHY�NpV]�OpNHN�PLQGLJ�
csak egy jelre tudnak válaszolni. Ezért több funkciót 
QHP�OHKHW�HJ\LGHM&OHJ�DNWLYL]iOQL� 

9HY�NpV]�OpNHN 
9HY�NpV]�OpNHNQpO�D�IXQNFLyN a nyomtatott áramkörön 
OHY��IHOLUDWRQ��DQQDN�D]�LQWHUIpV]-nyílásnak a közelében 
vannak feltüntetve, ahol a sávok számára a csatlakozá-
sok vannak. A csatorna-sávok egy relével rendelkez-
QHN�� pV�NtYiQW� KHO\]HWEHQ� WHVV]�N�EH��$�YHY�NpV]�OpN�
legfeljebb 12 különE|]�� FVDWRUQiW� WXG� GHNyGROQL� ��
különféle blokk: A, B, C, D - E, F, G, H - I, L, M, N 
konfigurációjában a "J1" híd választásával (9-10-11. 
ábra). 

0%6=$.,�$'$72. 
 

9(9�.e6=h/e. 
Vételi frekvencia 433,92 MHz 
Helyi oszcillációs frekvencia 433,42 MHz 
A helyi frekvencia emissziója < 57 dBm (< 2 nW) 
köztes frekvencia IF 500 kHz 
antenna impedanciája beme-
netnél 

50 Ω 

Érzékenység (finoman hangolt 
jel) 

1 µV 
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Feszültség 12-24 V AC/DC 
Maximális áramfelvétel nyuga-
lomban 

20 mA 

Maximális áramfelvétel akti-
vált relével 

50 mA 

Maximálisan kapcsolható 
teljesítmény a relén 

 

Ellenállás-terhelésnél:  
Terhelés egyenárammal 28 W 
Terhelés váltóárammal 60 VA 
Maximális feszültség 48 V AC/DC 
Gerjesztés késleltetése 150 ms 
Gerjesztés megszüntetésének 
késleltetése 

150 ms 

0&N|GpVL�K�PpUVpNOHWWDUWo-
mány 

-20 °C ... +60 °C 

 

TÁVIRÁNYÍTÓK 
9LY��IUHNYHQFLD 433,92 kHz 

9LY��IUHNYHQFLD�W&UpVKDWiUD ±75 kHz 
Sávszélesség >25 kHz 
Látszólagos kisugárzott 
teljesítmény 

-10 ... –7 dBm (100-
200 µW) 

Harmonikus szorzatok 
látszólagos teljesítménye 

< -54 dBm (< 4 nW) 

Modulálás AM/ASK 
Jel modulálása PCM, 1.3 ms/bit 
Áramellátás 12 V ± 10 %, (GP23A 

lúgos galvánelem) 
Maximális áramfelvétel 25 mA 
0&N|GpVL�K�PpUVpNOHWWDUWo-
mány 

-10 °C ... +55 °C 

Relatív nedvességtartalom < 95 % 

ELEMCSERE: 
 

 
 

KÓD GENERÁLÁSA A TÁVIRÁNYÍ-
TÓKBAN (1-6 ábra): 
 

      
 

       

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.h/6��0e5(7(.� 
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9(9�%(5(1'(=e6(.� 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jelmagyarázat 
 
J1 : nincs behelyezve: A-B-C-D 
J1 : behelyezve az 1. pozícióba: E-F-G-H 
J1 : behelyezve a 2. pozícióba: I-L-M-N 
M1 : tároló modul 
P1 : memória-KHO\HN�PR]JDWiVD�HO�UH 
P2 : memória-helyek mozgatása hátra 
P3 : NLNDSFVROy�ELOOHQW\& 
PD : tizedespont 
S1 : érzékenység kiválasztása 
Key : ~M�NyG�PHJMHJ\]pVpQHN�OHKHW�Yp�WpWHOH 
OFF: ki 
ON : be 
(1)  : merev antennakábel, 17 cm 
 

 
 


