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KASUTUSJUHEND 

 
 

 
ZAMEL Sp. z o.o. 

 

 
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland 

tel. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04 
www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel.pl 

 
KIRJELDUS   

Raadiodimmer  RDP-01 töötab lambi- 
                                        

 
TEHNILISED ANDMED  

 
RDP-01 

pirnidega, kompaksete luminofoor-
lampidega mille vooluallikaks on 
elektrooniline või toroidne trafo. Seadmel 
on erinevad funktsioonid: traditsiooniline 
valgustusdimmer, ajakontrolli funktsioon 
(trepi ooteajaga lüliti), mugavaltkasutatav 
lisafunktsioon (salvestatav kohandatud 
heledustugevuse tase).  

 

OMADUSED 

● Kasutatav juhtmevabade EXTA FREE 
     süsteemi transmitteritega 
● Valgustite sisse/välja lülitamine, 

helendamine/hämardamine 
● Sobiv kasutamiseks lambipirnidega, 

kompaktsete luminofoorlampidega  
● Määratud  heleduse salvestamine 
● Lihtsaltpaigaldatav   Ø60 mm harukarpi    
● Suur  kasutusvahemaa (kuni 230 m) 
● Töötab optilise signaaliga 
● Madal voolutarbimine, võib töötada 

pidevalt 
● Töövahemikku on võimalik 

laiendada, kasutades RTN-01 
retransmitterit 

●  
 

 
 
 
 
 

 
Seade on disainitud 
ühefaasiliseks 
paigaldamiseks ning tuleb 
paigaldada vastavalt 
asukohariigi standarditele. 
Paigaldamine peab toimuma 
vastavalt juhendile ja 
ohutusnõuetele.  

        Sisendterminalid:   L, N 

 Sisendi nimipinge:   230 V AC 

Sisendi pingetolerants:    -15 ÷ +10% 

Nominaalsagedus:  50 / 60 Hz       

Nominaalne voolutarbimine:   0,5 W   

      Tööreziimid:     5 

                    Kanalid:    1 

         Edastus:   raadio 868,32 MHz 

  Edastusviis:   suunamata 

Kodeerimine:    aadressiedastus 

                                                    Max transmitterite arv:    32 

                                                                           Vahemik:    kuni 230m avatud alal 

  Aja korrigeerimine:     1 sek - 18 tundi (sammuga 1 sek) 

                             Indikaator:   punane LED  

Ressiiveri väljundklambrid: , N 

    Max väljundkoormus:  250 W      

Terminaliklambrite arv:    4 

        Ühenduskaablite lõige:    kuni 2,5 mm2      

         Temperatuurivahemik:   -10 ÷ +55 oC     

                  Tööasend:  valitav 

  Ümbrise kinnitus:   karp Ø60 mm 

           Ümbrise kaitseaste:   IP20 (EN 60529) 

                      Kaitsetase:   II 

    Ülepinge kategooria:  II       

                 Saastusaste:   2 

Ülepingeimpulss:   1 kV (EN 61000-4-5) 

        Mõõdud:   47,5 x 47,5 x 20 mm 

       Kaal:   0,040 kg 

Vastab standarditele: EN 60669, PN 60950, PN 61000 
 

            TUTVUSTUS 

ETTEVAATUST! Paigaldamine, ühendamine ja  
kontroll peaks olema teostatud kvalifitseeritud 
elektriku poolt.  
Kontrollige enne paigaldamist et vool oleks 
juhtmetest välja lülitatud. Kasutage 
paigaldamisel 3,5 mm ristpeaga kruvikeerajat. 
Ebakorrektne transport, paigaldamine või 
kasutamine võib seadme rikkuda. Ärge 
kasutage seadet mis on katki või defektne või 
mille mõni osa puudub.  

Receiver’s input (supply) terminals ( , N) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Optic signalling of receiver’s operation Pr 

 
         Ärge visake kasutatud patareisid ja  

      elektroonikaseadmeid prügikasti, viige 

need vastavatesse kogumispunktidesse. 

ÜHENDAMINE KINNITAMINE RDP-01 
 
1. Eemaldage ringist vooluühendus.  
2. Kontrollige vastava mõõteriistaga et 

kaablites ei oleks voolu.  
3. Ühendage kaablid vastavalt 

diagrammile.  
4. Paigaldage RDP-01 seade 

paigalduskarpi.  
5. Lülitage vool taas sisse.  

VÕIMSUS 

250W 100W 

50W 100W 

KASUTAMINE 

Raadiodimmer RDP-01 
töötab 4 kanaliga 
raadiotransmitteri RNK-
04 ressiiverina 
(sisse/välja 
lülituskontroll, 
valgusallika 
helendamine/ 
hämardamine). Lisaks 
saab transmitteriga 
kontrollida valgustus-
lüliti RWL-01 tööd. 

Vastava märgistusega ZAMEL 
tooted on sobivad koos 

kasutamiseks 

GARANTIIKAART 

Tootel on 24-kuuline garantii 
1. ZAMEL toodetel on 2-aastane tootjagarantii.  
2. ZAMEL garantii ei kehti järgnevatel juhtudel: a) mehhaanilised kahjustused transpordist või muul põhjusel; b) ebakorrektsest 
paigaldamisest või kasutamisest põhjustatud kahjustused; c) seadme avamisest või muutmisest põhjustatud kahjustused; d) 
õnnetusjuhtumist või vääramatust jõust põhjustatud kahjustused; e) vooluallikas (patareid) ja muud loomulikult kuluvad osad.  
3. Garantiilise seadmega koos tuleb garantiihooldusesse edastada kirjalik veakirjeldus.  
4. ZAMEL teostab garantiiremondi vastavalt kehtivatele regulatsioonidele.  
5. Tootja otsustab kas garantiiline seade parandatakse, vahetatakse ümber või tagastatakse selle osaline või täielik ostusumma.  
6. Garantii ei limiteeri ostja muid seadusest tulenevaid õigusi.  

Müüja tempel, allkiri, müügi kuupäev 

Ressiiveri sisendterminalid ( ,  N)         Ressiiveri sisendterminalid ( 

Sisendterminalid (L, N) 

Ressiiveri töö indikaator 

Vajutusnupp programmeerimiseks 

http://www.zamelcet.com/
mailto:marketing@zamel.pl
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KASUTAMINE 
 

RDP-01 töötab viiel reziimil:  
KOMFORT 

(ainult koos 4 vajutusnupuga 
transmitteriga). Sellel reziimil 
on kaks funktsiooni:  

ÜKS VAJUTUSNUPP 
Vajutades lühidalt (<0.8s) 
programmeeritud vajutus-
nuppu, töötab dimmer 
sisse/välja lülitina. 
Vajutades vajutusnuppu 
pikemalt  

KAKS VAJUTUSNUPPU 
SISSELÜLITUSNUPP: 
vajutades lühidalt 
programmeeritud nuppu  
(<0.8s), lülitub valgus sisse 
vastavalt viimasele 
heledusseadistusele.  

AEG  
Peale nupuvajutust 
lülitub seade sisse 
vastavalt määratud 
ajaks (tp), seejärel 
lülitub automaatselt 
välja.  

(>0.8s), töötab dimmer valgustuse 
helendaja/ hämardajana.  

 

 

Vajutades nuppu pikemalt (>0.8s), 
suureneb heleduse tase maksimumini. 

 
VÄLJALÜLITUSNUPP: 
vajutades programmeeritud 
nuppu lühidalt (<0.8s), lülitub 
valgus välja. Vajutades 
nuppu pikemalt (>0.8s), 
väheneb heleduse tase 
miinimumini.  
 

Uus vajutus taimeri töö ajal  
lülitab valguse välja enne määratud 
ooteaja möödumist.  

 
Vaikimisi määratud  - 15 sekundit. 

 
TÄHELEPANU! Muudetud aega 
ei saa kustutada.  

 

Taseme 
mälu 

Taseme  
mälu 

Taseme 
mälu 

Taseme 

mälu 
 

 

Taseme 

mälu 

 
 

Taseme 

mälu 
 
 

 

REMOTE CONTROLS PROGRAMMING 

COMFORT mode: 

 
 
 

 
 

Vajutage RNK-04 
transmitter’i 

nuppu 
pikemalt. 

 

Vajutage PROG nuppu RDP-01 seadmel 
pikemalt, kuni süttib punane LED diood (põleb 
pidevalt). Seejärel vabastage  PROG   nupp. 

 

Vabastage transmitteri nupp. 
Punane LED süttib (vilgub, 

seejärel põleb pidevalt).  

 

Vajutage lühidalt transmitteri nuppu. 
Punane LED süttib (vilgub) ning 
kustub seejärel – transmitter on 

lisatud.  

ÜKS VAJUTUSNUPP:  

 
 
 
 

Vajutage pikemalt RDP-01 seadme PROG 
nuppu kuni punane LED süttib (põleb pidevalt). 
Seejärel vabastage PROG nupp.  

SISSE/VÄLJA LÜLITUS (kaks vajutusnuppu):  

 

 
 
 

Vajutage pikemalt RDP-01 seadme PROG 
nuppu, kuni punane LED süttib (põleb 

pidevalt). Seejärel vabastage PROG nupp.  

TAIMER reziim (üks vajutusnupp): 

 
Vajutage pikemalt transmitteri 

nuppu. Punane LED süttib (vilgub, 
seejärel põleb pidevalt).  

 
 
 
 
 
 

Vajutage transmitteri esimest 
nuppu, seejärel vabastage see. 

Punane LED süttib (vilgub, 
seejärel põleb pidevalt).  

 
Vabastage transmitteri nupp. Punane LED 
süttib (vilgub), seejärel kustub – transmitter 

on lisatud.  
 

 
 
 
 
 

Vajutage transmitteri teist nuppu ning 
vabastage siis. Punane LED süttib 

(vilgub), seejärel kustub – transmitter on 
lisatud.  

 
 
 
 

Vajutage pikemalt RDP-01 seadme PROG 
nuppu, kuni punane LED süttib (põleb 

pidevalt) Seejärel vabastage PROG nupp.  

 
Vajutage, seejärel vabastage 

transmitteri nupp. Punane LED 
süttib (vilgub, seejärel põleb 

pidevalt).  

 
Vajutage transmitteri nuppu ning 

vabastage seejärel. Punane LED süttib 
(vilgub), seejärel kustub - transmitter on 

lisatud. 

ETTEVAATUST: iga transmitter võib töötada RDP-01 seadmega erineval reziimil, sõltuvalt nende lisamise viisist. Ühe 
programmeerimisega saab lisada ühe transmitteri. Mälumahu täitumist näitab pulseeriv punane LED diood.  

AJA PROGRAMMEERIMINE 

1s    2s ns 

Vajutage pikemalt RDP-01 seadme PROG nuppu, kuni süttib 
punane LED (põleb pidevalt). Seejärel vabastage PROG nupp. 
Oodake ca 5 sekundit, kuni LED süttib (vilgub, seejärel põleb 

pidevalt).  

Vajutage ja seejärel vabastage RDP-
01 seadme PROG nupp. Punane LED 

lülitub välja ja seejärel taas sisse 
(vilgub 1 kord sekundis).  

Soovitud aja möödudes 
(LED vilkumise järgi, 1*s) 
vajutage  

PROG nuppu – aeg on 
lisatud. 

Max määratav aeg on 18 tundi. 
 
 

KUSTUTAMINE 

Vajutage pikalt RDP-01 seadme PROG 
nuppu. 

5 sekundi pärast süttib punane 
LED (vilgub), ning seejärel 

lülitub välja.  

Vabastage seejärel allhoitav nupp – 
mälu on kustutatud.  

KOOSKASUTAMINE JA TÖÖVAHEMIK 

* - 1 kanaliga transmitterid ei tööta rullkatete kontrolleritega. 

ETTEVAATUST: antud vahemikud on avatud ala kohta: ideaaltingimustel ilma takistavate objektidega. Kui transmitteri ja ressiiveri vahel on takistusi, väheneb vahemaa: puit 
ja kips 5 ... 20 %, tellised: 10 ... 40 %, raudbetoon: 40 ... 80 %, metall: 90 ... 100%, klaas: 10 ... 20 %. Vahemikku võivad vähendada ka elektrijuhtmed, raadio- ja 
teletransmitterid, GSM transmitterid jm liiga ligidal asuvad seadmed.  

Sümbol ROP-01 ROP-02 ROB-01 SRP-02 SRP-03 RWG-01 RWL-01 ROM-01 ROM-10 RDP-01 RTN-01 

RNK-02 180 m 200 m 200 m 200 m 200 m 250 m 180 m 250 m 250 m 180 m 250 m 

RNK-04 180 m 200 m 200 m 200 m 200 m 250 m 180 m 250 m 250 m 180 m 250 m 

P-256/8 230 m 250 m 250 m 250 m 250 m 300 m 200 m 300 m 300 m 230 m 300 m 

P-257/4 (2) 180 m 200 m 200 m 200 m 200 m 250 m 180 m 250 m 250 m 180 m 250 m 

RNM-10 230 m 250 m 250 m 250 m 250 m 300 m 200 m 300 m 300 m 230 m 300 m 

RNP-01 160 m 180 m 180 m 180 m 180 m 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m 

RNP-02 160 m 180 m 180 m 180 m 180 m 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m 

RNL-01 160 m 180 m 180 m    *    * 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m 

RTN-01 200 m 200 m 200 m 200 m 200 m 250 m 200 m 250 m 250 m 200 m 250 m 

RCR-01 160 m 180 m 180 m    *    * 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m 

RTI-01 160 m 180 m 180 m 180 m 180 m 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m 

RXM-01 230 m 250 m 250 m 250 m 250 m 300 m 200 m 300 m 300 m 230 m 300 m 

 

TRANSMITTERID RESSIIVERID 

RNK-02 
2 kanaliga 
raadiotransmitter 

RNL-01 
Raadiotransmitter 

ROP-01 
1 kanaliga 
raadioressiiver 

RWL-01 
Valgustuslüliti 

RNK-04 
4 kanaliga 
raadiotransmitter 

RTI-01 
IR/EXTA FREE 
transiiver 

ROP-02 
2 kanaliga 
raadioressiiver 

RWG-01 
Kaugjuhitav 
pistik 

P-256/8 
8 kanaliga 
kontroller 

RNM-10 
4kanaliga 
modulaartransmitter 

RDP-01 
1 kanaliga 
raadiodimmer 

SRP-02 
Rulookontroller 

P-257/4 
4 kanaliga 
kontroller 

RNP-01 
4 kanaliga 
raadiotransmitter 

ROB-01/12-24V 
Gate kontroller 

SRP-03 
Ruloode 
keskkontroller 

P-257/2 
2 kanaliga 
kontroller 

RNP-02 
4 kanaliga 
raadiotransmitter 

ROM-01 
1 kanaliga 
modulaarressiiver 

ROM-10 
2 kanaliga                 
modulaarressiiver 

RCR-01 
Liikumisandur 

RXM-01 
Translaator 
RS-485/EXTA FREE 

 

 LISAD 

 

ANT-01 
Väline antenn 

 

RTN-01 
Retransmitter 

 

PROGRAMMEERIMINE 
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