Katalogový list

Dálkový ovladač závěsů
YR2112+YR2116

Obecný přehled

Parametry
Specifikace
Počet ovládaných pohonů
(závěsů)

Model YR2112: 2 pohony
Model YR2116: 6 pohonů

Přenosový výkon

< 10 dBm

Přenosový kmitočet

433,95 MHz ±75 kHz

Systém modulace

OOK/ASK

Napájecí baterie

1 ks CR2450 (3,3 V)

Počet LED kontrolek

Model YR2112: 2 kontrolky
Model YR2116: 6 kontrolek

Počet kanálů

Model YR2112: 2 kanály
Model YR2116: 6 kanálů

Dálkový ovladač pohonu závěsů se dodává ve dvou verzích.
Verze YR2112 může ovládat dva respektive tři pohony (viz odst. Základní
nastavení ovladače), verze YR2116 až šest pohonů. Napájení
z knoflíkové baterie 3,3 V. Lze použít k ovládání pohonů
HDL-MWM65B.20 a HDL-230, které nemusí být připojeny ke
sběrnici Buspro.

LED kontrolky
volby kanálu
Nahoru
Stop
Dolů
Funkce 2
Funkce 1
Tlačítko volby
kanálu

Funkce tlačítek
◼

Prostor na baterii.
Kryt se otevře/zavře
otáčením v naznačeném směru

Bezpečnostní
opatření
◼
◼
◼
◼

◼
◼

Nahoru / Dolů / Stop spouští nebo zastavují pohyb pohonu
kanálu, který je právě zvolen.
Výběr kanálu opakovaným stiskem postupně zvolí žádaný kanál.
Funkce 1 / Funkce 2 slouží k dočasnému přerušení zvoleného
pohybu a k přesnému polohování pohonu, např. za účelem
natočení žaluzií.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívat ve vlhkých místech.
Neumísťovat v blízkosti tepelného zdroje.
Neobsluhovat s mokrýma rukama.
Vyhýbejte se kontaktu s kapalinami, mohlo by dojít k poškození modulu

Obsah balení
◼
◼

Katalogový list
Dálkový ovladač závěsů YR2112 nebo YR2116

Řešení pro inteligentní budovy
www.hdl-automation.cz

1x
1x

Technická podpora:
support@hdla.cz

1/3

Katalogový list

Dálkový ovladač závěsů
YR2112+YR2116

Spárování dálkového ovladače s pohonem závěsů
◼

Před použitím dálkového ovladače je třeba provést operaci Nastavení vzdáleného kanálu, čímž bude kanál dálkového ovládání uložen do
ovladače, viz obr. Příslušný pohon potom bude vykonávat nastavenou funkci.

◼

Dálkové ovládání určitého kanálu lze zrušit volbou Odstranění vzdáleného kanálu, viz obr.
Nastavení vzdáleného kanálu

Stisknout tlačítko na 3 s,
než se rozsvítí kontrolka

Stisknout tlačítko volby kanálu
k výběru žádaného kanálu.

Stisknout tlačítko nastavení
kanálu na zadní straně ovladače,
dokud nezačne blikat kontrolka.

◼

Odstranění vzdálených kanálů

Stisknout tlačítko na 3 s,
než se rozsvítí kontrolka

Znovu
stisknout tlačítko
na 7 s, dokud kontrolka nezhasne.
Nastavení kanálů je zrušeno.

Znovu stisknout tlačítko, čímž se
volba potvrdí a kanál je nastaven.

Pokud směr pohybu závěsu je opačný než požadovaný, lze provést změnu volbou Změna směru v ovladači.
Nastavení správného směru pohybu
Volba režimu

Nastavení

nastavení kódu

reverzace

Stisknout tlačítko na
3 sek, až se rozsvítí
vestavěná kontrolka.

Uložení

Stisknout současně tlačítka
Výběr kanálu a Stop.
Na potvrzení, že pohon přijal
povel zabliká LED kontrolka.

Stisknout krátce
tlačítko, čímž se opustí
režim nastavení kódu.

Poznámka k typu YR2112
Současný svit obou kontrolek LED znamená volbu třetího kanálu.
Nastavení třetího kanálu je odvozené od prvního a druhého kanálu a omezuje se na otevření /zavření /naklopení nahoru /naklopení
dolů. Ostatní nastavení kanálů a1 a 2 se neuplatní.

Řešení problémů
Závada
Nefunguje přenos povelu

Během provádění povelu se změní vybraný kanál
LED kontrolky blikají jinak, než obvykle anebo
nesvítí vůbec
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Možná příčina
Instalace závěsů je bez napětí
Vybitá baterie ovladače
Chybné nastavení přenosu
Ovladač je mimo dosah
přenosu
Vybitá baterie
V ovladači není baterie
Vybitá baterie ovladače

Řešení
Ověřit napájecí napětí instalace
Vyměnit baterii
Upravit nastavení ovladače
Přiblížit ovladač k pohonu závěsu
Vyměnit baterii, opětně zvolit žádaný kanál
Vložit baterii
Vyměnit baterii
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Příklad dvojstisku:
Výběr -kanálu +Stop

Kombinování tlačítek
Dutá šipka =
dlouhý stisk

Černá šipka =
krátký stisk

Poznámka
Kombinace tlačítek je účinná jen pokud přijímač
(pohon závěsů) je vybaven odpovídající funkcí.

Dlouhý stisk
k výběru kanálu

Krátký stisk
k zastavení

Uvolnit stisk

Použití dálkového ovladače
Nastavení kanálu +
Stop

Volba kanálu +
Stop

Přenos signálu ke
zrušení limitu

Přenos signálu ke
změně směru

Volba kanálu +
Nahoru

Na zadní
straně
Přenos signálu
k nastavení dolní
pozice

Přenos signálu
k nastavení horní
pozice
Na zadní
straně

Nastavení kanálu +
Dolů
Nastavení kanálu +
tlačítko Funkce 2

Nastavení kanálu +
tlačítko Funkce 1

Přenos signálu
k nastavení
přechodné
pozice 2

Přenos signálu
k nastavení
pozice1
Na zadní
straně

Na zadní
straně

Stop +
Nahoru

Přenos signálu
k zapnutí ovládání

Stop +
Dolů

Přenos signálu
ke vypnutí
ovládání

Volba kanálu +
Nastavení kanálu
Přenos signálu
k přepnutí externích
režimů

Řešení pro inteligentní budovy
www.hdl-automation.cz

Technická podpora:
support@hdla.cz

3/3

