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KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED 
 

RNK-02 nupuga raadiotransmitter on 

EXTA FREE juhtmevaba raadioseade, 

mida kasutatakse kontrollfunktsioonide 

teostamisel: sisse/välja lülitamine; 

helendamine/hämardamine, taimerireziim. 

Seadme saab kinnitada igale pinnale, nt 

klaas, puit jne, kuna see on 

väikesemõõtmeline ja väikese kaaluga 

ning ei vaja välist vooluallikat.  

 

OMADUSED 

● 2 kanaliga nupuga raadiotransmitter, 

● Juhtmevaba ühendus ressiiveritega, 

● Võimalik kontrollida eraldi kahte 
ressiiverit,  

● Suur kasutusvahemaa (kuni 250 m), 

● Vooluallikas: patarei, 

● Lihtne paigaldus soovitud asukohta, 

● Saateinformatsioon ja patarei olek 
optilise signaaliga,  

● Võimalik samaaegselt sisse/välja lülitada 

mitmeid EXTA FREE ressiivereid.  

 

 

 

RNK-02 

  Sisendi nimipinge:  3 V DC 

Patarei tüüp:  CR2032 

 Patarei kasutusaeg:  3 - 5 aastat (sõltuvalt kasutusest)        

Kanalite arv:  2 

                 Edastus:  raadio 868,32 MHz 

Edastusviis:  suunamata 

Kodeerimine:   aadressiedastus                      

Vahemik:  kuni 250m avatud ruumis 

       Optiline signaal edastusel/patarei tühjenemisel:   punane LED diood 

                  Töötemperatuur:  -10 ... +55 oC         

Tööasend:    valitav 

Ümbrise kinnitus:    kahepoolne teip või seinakinnitus           

Ümbrise kaitseaste:    IP20 (EN 60529) 

Kaitsetase:  III  

Saastetase:  2 

      Mõõdud:  90 x 80 x 11,5 mm 

    Kaal:  0,038 kg 

  Vastab standardile:  ETSI EN 300 220-1, 
ETSI EN 300 220-2 

 

VÄLIMUS 
 
 

Optiline olekusignaal 
 

 
Nupp 

Alus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ärge visake kasutatud patareisid ja 

      elektroonikaseadmeid prügikasti, 
viige need vastavatesse 
kogumispunktidesse.  
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KINNTAMINE JA KASUTAMINE 

Vajutades nuppu, saadab transmitter 868,32 MHz sagedusega signaali, mis kontrollib EXTA FREE ressiivereid. Seadme 
programmeerimisõpetuse (transmitteri lisamine ressiiveri mällu), leiate EXTA FREE kasutusjuhendist. Seadme töövahemikku 
(kuni 250m) saab suurendada, kasutades retransmitterit või mitut RTN-01 retransmitterit. Seadme saab kinnitada soovitud kohta 

kahepoolse teibi või seinakinnitusega 5 x (3 x 30) mm. 

Kinnitamine seinakinnitusega: 
1. Eemaldage nupp – selleks vajutage nupu ühele

küljele, teisel küljel lükake kruvikeeraja pilusse
ning tõstke nupp üles (joonis 1)

2. Puurige soovitud kinnituspaika kaks auku,
vastavalt seadme kinnitusavadele.

3. Asetage kinnitused avadesse.
4. Fikseerige seade, keerates kruvid läbi avade
kinnitustesse.
5. Asetage nupp tagasi kohale.

PATAREI VAHETAMINE 

Patarei tühjenemisest annab märku LEDi 
vilkumine transmissiooni ajal.  
1. Eemaldage nupp (joonis 1).

2. Avage trükiplaadi kinniti kruvikeeraja abil (joonis
2), ning eemaldage plaat.

3. Eemaldage patarei (joonis 3).

4. Sisestage uus patarei. Kontrollige et sisestaksite
selle õigetpidi, vastasel juhul võite seadme
rikkuda.

5. Asetage trükiplaat tagasi kohale.
6. Asetage nupp tagasi kohale.

  Joonis 1 

Joonis 2 Joonis 3 

TÄHELEPANU: patareid vahetades on soovitatav vajutada ükskõik millist nuppu 5 sekundi jooksul, enne patarei 
sisestamist. Seejärel vajutage selle töö kontrollimiseks mitu korda edastusnuppu. Kui transmitter ei tööta korrektselt, 
korrake patarei vahetusprotseduuri.  

KASUTAMINE 

RNK-02 kontrollib valguslüliti RWL-01 
tööd (lülitab sisse/välja), ressiiveri OP-01 
tööd (lülitab sisse/välja) või kaugjuhitava 
pistiku RWG-01 tööd (lülitab sisse/välja).  

Vastava märgistusega 

ZAMEL seadmeid saab 
kasutada ühendatuna 

. 

KOOSKASUTAMINE JA TÖÖVAHEMIK 

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 

TÄHELEPANU: vahemikud on antud avatud ruumi kohta, transmitteri ja ressiiveri vahel olevad takistused võivad seda vahemaad vähendada: puit ja kips 
5...20%, tellised 10 ... 40%, raudbetoon 40 ... 80%, metall 90 ... 100% , klaas 10 ... 20%. Mõju võivad avaldada ka elektriliinid, raadio, televisiooni ja GSM 
transmitterid.  

GARANTIIKAART 

Seadmel on 24 kuuline garantiiperiood 

Müüja tempel ja allkiri, müügikuupäev 

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. 
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