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 CARDIN XRADO - AM 
8JUyNyGRV�GLJLWiOLV�UiGLyV�WiYYH]pUO� 

Leírás 
$]�;5$'2�$0�UiGLyV� WiYYH]pUO�� UHQGV]HU� HJ\�YDJ\�
W|EE�WiYLUiQ\tWyEyO��pV�HJ\�YDJ\�W|EE�YHY�NpV]�OpNE�O�
áll, amelyeket a berendezés speciális követelményeinek 
megfeleO�HQ�OHKHW�NRPELQiOQL� 
Az XRADO rendszer rendkívül megbízható kódoló 
rendszert alkalmaz, amelynek nagy megbízhatóságát 
XJUyNyG� DONDOPD]iVD� WHV]L� OHKHW�Yp�� ÈWYLWHOQpO� D� NyG�
HJ\�DOJRULWPXV�V]HULQW�YiOWR]LN��pV�FVDN�D�YHY�NpV]�OpN�
van abban a helyzetben, hogy felismerje, és hogy 
eldöntse, hogy az átvitel megegyezik-e az eredeti 
kóddal. A generált kódot rádión keresztül a távirányí-
tóYDO� WRYiEEtWMXN�� $� YHY�NpV]�OpN� D� V]DEYiQ\RV�
változatnál legfeljebb 300 különféle kódot tud tárolni. 
$� NyGRNDW� D� WiUROiVQiO� HJ\� QHP� IHOHMW�� PHPyULiED�
rögzítjük. 
 
Fontos 
,WW�RO\DQ�NpV]�OpNU�O�YDQ�V]y��DPHO\�QDJ\�EL]WRQVá-
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� SURJUDPR]iViW� YRQMD�
maga után. 
Az elküldött kód minden utasításnál megváltozik 
�J|UG�O�� NyG��� +D� H]W� D]� iWYLWHO� IRO\DPiQ� HJ\� ]DYDU�
megszakítja, akkor a relé deaktiválódik. Ekkor a relét 
csak úgy lehet aktivizálni, hogy a távirányító billenty&�
jét elengedjük, és újra lenyomjuk. 

Alkalmazás 
$]� ;5$'2� WiYLUiQ\tWy� OHKHW�Yp� WHV]L� Hlektromos és 
elektronikus készülékek távirányítását és a legjobb 
alkalmazása automatikus nyitó rendszereknél, vészjel-
]�� UHQGV]HUHNQpO� pV� RO\DQ� EHUHQGH]pVHN� YH]pUOpVpQpO�
YDQ��DPHO\HNQpO�D�P&N|GpVEH�KHO\H]pV�QDJ\�EL]WRQVá-
gú titkos kóddal védett (vezeték nélküli) távirányításra 
van szükség. Ez nagy megbízhatóságú titkos kóddal 
van védve az installálásra érvényes biztonsági szabvá-
nyok figyelembe vételével védett. 

A távirányítók változatai 
T-XRADO200�PLQLDW&U�WiYLUiQ\tWy 2 csatorna 
T-XRADO400 PLQLDW&U�WiYLUiQ\ttó 4 csatorna 

$�YHY�NpV]�OpNHN�YiOWR]DWDL 
R-XRADO M1 �PLQL�YHY�NpV]�OpN� 1 csatorna 
R-XRADO M2 �PLQL�YHY�NpV]�OpN� 2 csatorna 
R-XRADO S1�NiUW\iV�YHY�NpV]�OpN� 1 csatorna 
R-XRADO S2�NiUW\iV�YHY�NpV]�OpN� 2 csatorna 
 

,QVWDOOiOiV�YHY�NpV]�OpN�- antenna 
MegMHJ\]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 
mérték. Ezért az HOpUKHW�VpJ� WiYROViJD� N|]YHWOHQ�
|VV]HI�JJpVEHQ�YDQ�D�UHQGV]HU�P&V]DNL� WXODMGRQViJDi-
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]� DQWenna részére az installálás 
helyét gondosan kell kiválasztani. 
0HJMHJ\]pV�� 1HP� DMiQODWRV� NpW� YHY�NpV]�OpNHW� ~J\�
installálni, hogy egymástól ne legyenek legalább 1,5 m 
minimális távolságra. 
$� J\DNRUODWEDQ� FpOV]HU&� D� YHY�NpV]�OpNHNHW� V]iPtWó-
gépes rendszerekt�O�� ULDV]WyUHQGV]HUHNW�O� pV� HJ\pE�
lehetséges zavaró forrásoktól távolabb elhelyezni. 
A rossz elhelyezés az üzemeltetési távolság csökkené-
sét fogja eredményezni. 

Antenna 
Az antenna installálása rendkívüli fontosságú; mivel a 
YHY�NpV]�OpNNHO�|VV]H�YDQ�N|WYH� a rádiós távirányítás 
számára a vételi pontot jelenti. Installálásánál a követ-
NH]�NHW�NHOO�ILJ\HOHPEH�YHQQL� 
$�YHY�NpV]�OpN�VDMiW�DQWHQQiYDO�YDQ�IHOV]HUHOYH��DPHO\�
egy 170 mm hosszú merev huzal-darabból áll. Alterna-
WtY�PyGRQ� HJ\� RGD� LOO�� $16���� DQWHQQiW� Oehet hasz-
nálni, amely egy maximálisan 15 m-es RG 58 (50 Ω-os 
LPSHGDQFLiM~��NRD[LiOLV�NiEHOOHO�FVDWODNR]LN�D�YHY�Né-
V]�OpNKH]��$]�DQWHQQiW�D�V]DEDGEDQ�IpPV]HUNH]HWHNW�O�
távol, a legmagasabb és látható pontban helyezzük el. 

Adó 
Az adó kódolt, amelyet a gyárban egy integrált áram-
körbe programoznak, és egy azonosító számmal látnak 
el. Az összes kód paramétert ez az áramkör tartalmazza 
�QLQFV�E�YtW��PHPyULD�PRGXO���iV�H]�D�NyGNH]HOpVQHN�
nagyobb üzembiztonságot, a rendszernek nagyobb 
biztonságot biztosít. 
Az adó rendelkezik egy automatikus letiltó mechaniz-
mussal, amely megszakít 25 másodperces folyamatos 
P&N|GpV�XWiQ��DNNXPXOiWRU-fogyasztás megtakarítás). 
A lehetséges kódkombináció: 268 millió. 
Maximális csatornaszám: 4. 

9HY�NpV]�OpN� 
$�YHY�NpV]�OpN�D�N|YHWNH]��NLYitelekben áll rendelke-
zésre: 
-� PLQW� N|]YHWOHQ�O� D]� HUUH� HO�NpV]tWHWW� NpV]�OpNEH�
bedugott kártya (ld. 6. Ábra), 
- mini-dobozban terminál áramköri lappal (ld. 7. Ábra). 
$� YHY�QHN� YDQ� HJ\� UHOpV� ��� FVDWRUQD�� pV� �� UHOpV� ���
FVDWRUQD�� NLPHQHW&� YiOWR]DWD�� PHO\HN� D CH1 (NO 
kontaktus) és CH2 (NO/NC kontaktus). Az A-B-C-D 
UHOp� IXQNFLyN� NLYiODV]WKDWyN� pV� KR]]iUHQGHOKHW�N� D�
CHA-CHB-CHC-CHD adócsatornákhoz, az áramköri 
panelon található jumperek beállításaival (ld. 3. Ábra). 
 
 
Az L1 státust LED : 
- gyors villogás: kód törlés 
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- lassú villogás: kód tanítás 
- folyamatos fény: memória megtelt 
0&N|GpVL�IXQNFLyN� 
- A: kód tanítás 
- B: kód törlés 
- C: memória törlés 
Figyelmeztetés�� PLHO�WW� D]� HOV�� NyGRW� WDQtWDQi� D�
vev�nek, ne felejtse el a memóriát kitörölni! 
 
A. –   Kód megtanítása (ld. 5. Ábra) 
1. Tartsuk a P1-et lenyomva. Az L1 LED lassan 

villogni kezd. 
2. Nyomjuk meg az adó megtanítani kívánt csatorna-

gombját. 
3. Tartsuk addig lenyomva a P1-et, míg az L1 gyor-

san elkezd villogni, majd engedjük el P1-et. 
4. Nyomja le az újonnan megtanított adócsatorna 

gombját, az L1 LED 2 másodpercig világít, ha a 
tanítás sikerült. 

5. 9iODVV]XQN� PiVLN� FVDWRUQiW� D� YHY�EHQ�� PDMG�
PHJWDQtWKDWy�D�N|YHWNH]��DGy��YDJ\�DGy�FVDWRUQD� 

 
Megjegyzés:  
- Nem lehetséges kód megtanítása, ha a kód már 

szerepel a memóriában. Ekkor a (2. Lépés) LED 
YLOORJiVD�PHJV]&QLN� 

- Ha az adó csatornagombja nincs újra lenyomva (4. 
/pSpV�����PiVRGSHUFHQ�EHO�O��D�YHY��HOGREMD�D]�~M�
kódot. 

- +D� HJ\� ~M� NyG� HOV�� DONDORPPDO� DNWLYiOyGLN� ����
Lépés) egy csatornán, és egy másik csatornán ez a 
NyG�PiVRGV]RU�DNWLYiOyGLN�����/pSpV���D�YHY��NLOpS�
a tanításból, és a második aktiválás lesz az érvé-
nyes (4. Lépés). 

 
B. -   Kód törlése (ld. 5. Ábra) 
1. Tartsuk a P2-t lenyomva. Az "LD1"  LED elkezd 

gyorsan villogni. 
2. Nyomjuk le a törölni kívánt csatorna gombját. 
3. Az L1 LED 2 másodpercig világítani fog. 
 
Megjegyzés: 
Ha a törölni kívánt kód nem szerepel a memóriában, a 
LED villogása abbamarad. A P2 nyomógomb elenge-
GpVpYHO�D�YHY��~MUD�P&N|GQL�IRJ� 
Ha a megtanítani kívánt csatorna gombját elengedi, 
PLHO�WW�D�YHY��PHJWDQXOQi��D�YHY��NLOpS�D�WDQtWiV�W|UOpV�
módból. 
 
C. -   Memória törlése (ld. 5. Ábra) 
1. 7DUWVXN� D� 3�� pV� 3�� ELOOHQW\&NHW� HJ\LGHM&OHJ� OHg-

alább 4 másodpercen át lenyomva. 
2. /��/('�D�W|UOpVL�P&YHOHW�LG�WDUWDPiLJ�YLOiJtW��NE��

8 másodperc) 
3. /��/('�NLDOV]LN��DPLNRU�D�W|UOpV�EHIHMH]�GLN� 
 
Megjegyzés: 
Csak akkor lehetséges a törlés, ha a tanítási folyamat 
második elemét is végrehajtotta (2. Lépés). 

0%6=$.,�$'$72. 
 

9(9�.e6ZÜLÉK 
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 

Feszültség: 
- PLQL�YHY� 
- NiUW\iV�YHY� 

 
12-24 V ac/dc 
24 V ac/dc 

Maximális áramfelvétel nyuga-
lomban 

11 mA 

Maximális áramfelvétel akti-
vált relével 

45 mA 

Maximálisan kapcsolható 
teljesítmény a relén 

 

Ellenállás-terhelésnél:  
Terhelés egyenárammal 28 W 
Terhelés váltóárammal 60 VA 
Maximális feszültség 48 V ac/dc 
Gerjesztés megszüntetésének 
késleltetése 

250 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) 

Moduláció AM/ASK 
Jel moduláció PCM, 1.2 ms/bit 
Áramellátás 12 V ± 10 %, (GP23A 

lúgos galvánelem) 
Maximális áramfelvétel 30 mA 
0&N|GpVL�K�Pprséklettarto-
mány 

-10 °C ... +55 °C 

Relatív nedvességtartalom < 95 % 
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