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LIIKUMISANDUR  RCR-01 
 

 
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 

RCR-01 liikumisandur on iseseisev 

ANDMED  
 

RCR-01 
patareitoitega transmitter. Andur tuvastab 
soojuse muutumise mille põhjustab 
liikumine või objekti kohalolu 
tuvastusalal. Peale liikumise tuvastamise 
saadab süsteem raadiosignaali 
programmeeritud ressiiverisse või 
ressiiverite grupile mis kontrollivad 
valgustust. Liikumisandur ei reageeri 
keskkonnatemperatuuri muutustele ja 
õhuliikumisele.   

 
 
 
 
 
 

2,5m 

 Sisendi nimipinge:   3 V DC 

Patarei tüüp:  2x AAA / R03 

  Patarei kasutusaeg:  1 aasta (sõltuvalt kasutusest) 

             Kanalite arv:  1 

              Hämarusanduri reguleerimisvahemik:  2 - 20 lx 

        Edastus:  raadio 868,32 MHz      

Saade:    suunamata 

     Kodeerimine:  aadressiedastus                

Vahemik:    kuni 200 m avatud alal 

                                        Tööindikaator:  punane LED 

        Temperatuurivahemik:  -10 ... +55 oC 

             Tööasend:   valikuline 

              Kinnitus:  seinakinnitus, kahepoolne teip 

          Ümbrise kaitseaste:  IP20 (EN 60529)     

Kaitsetase:          III 

      Saastustase:  2        

Mõõtmed:   Ø70 x 40 mm 

Kaal:    0,07 kg 

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

 
 

TUTVUSTUS 
 

3m 
Töövahemik (laekinnitus): 
vaatenurk: 60°, töövahemik: 2,5 
m 

Patareid 
 

Tööreziimide lülitid 

 
 

OMADUSED 
 

● (PIR) liikumisandur EXTA FREE 
ressiiverite kontrollimiseks; 

● Lihtne paigaldus kahepoolse teibi või 
kruvidega; 

● Sisse ehitatud hämaruslüliti 
(liikumisanduri saab päevaajaks 
blokeerida); 

● Informatsioon ja patarei oleku näit;    
 

● Suur kasutusala (kuni 200m); 
● Võimalik kasutada soovitud arvu EXTA 

FREE süsteemi ressiiveritega; 
● Võimalik samaaegselt EXTA FREE 

süsteemi ressiivereid sisse/välja 
lülitada;  

● Võimalik suurendada töövahemikku 
kasutades RTN-01 retransmitterit. 

 
 
 
 
 
 
 

Liikumisandur 
 

OlekuLED 
 

PROG vajutusnupp 
 

Tundlikkuse potentiomeeter 
 
 
 
 
 

Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid  
      ja patareisid prügikasti, viige need 

vastavatesse kogumispunktidesse.  

PAIGALDAMINE 

Anduri saab kinnitada soovitud kohta kahepoolse teibi või 
5x(3x30) mm seinakinnitustega. 
 
Paigaldamine kasutades seinakinnitusi:  

1. Eemaldage kaas – selleks lükake kruvikeeraja kaane ja 
aluse vahelisse pilusse ning avage ettevaatlikult kate.  

2. Puurige seina kaks seadme kinnitusavadele vastavat 
auku. 

3. Kinnitage seinakinnitused avadesse.  

4. Kinnitage seade, keerates kruvid kinnitustesse. 

5. Kinnitage kaas taas seadme külge. 

TÄHELEPANU: eemaldage enne seadme esmakordset 

kasutamist sellest seadme patareide kaitseriba. 

 

APPL 
 
 
PAIGALDAMINE 

Juhtmevaba valgussüsteemi andur saadab liikumise tuvastades raadiosignaali 
ressiiverisse. 

Tootja vastava märgisega 
tooteid saab kasutada 

koos teiste sama 
märgisega toodetega.  

GARANTIIKAART 

Tootel on 24 kuuline garantii 

1. ZAMEL Sp. z o.o. kindlustab tootele 24-kuulise garantiiperioodi. 
2. Garantii ei kehti järgnevatel juhtudel: a)Mehhaanilised kahjustused transpordist, või muul põhjusel, 

b) Ebakorrektsest paigaldusest või kasutamisest põhjustatud kahjustused, c) Seadme avamisest, muutmisest või parandamisest 
selleks autoriseerimata isikute poolt põhjustatud kahjustused, d) Vääramatust jõust või õnnetusjuhtumist põhjustatud kahjustused, 
e) Patareid ja normaalselt kuluvad osad. 

3. Garantiinõue tuleb tootjale esitada kirjalikult. 
4. Tootja vastutab garantiilise seadme eest vastavalt Poola seadustele. 
5. Tootja parandab või asendab garantiilise seadme tasuta. 

6. Tootjagarantii kehtib toodetele Poolas. 
7. Garantiiremondi vajadusel on ostjal õigus pöörduda edasimüüja või tootja poole. 

Müüja tempel ja allkiri, müügikuupäev 

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

Seade töötab kahel reziimil: 1. Liikumisandur, 2. Liikumisandur koos hämaruslülitiga. Kasutusreziime kontrollitakse kahe lülitiga mis 
asuvad anduri kaane all. Reziim 1 – lükake lüliti „C” asendisse. Reziim 2 – lükake lüliti „F” asendisse. Oluline on et mõlemad 
lülitid oleksid samas asendis, vastasel juhul ei tööta need korrektselt. Hämaruslülitiga kasutusreziim kohandab heledust 
potentiomeetri abil.  Potentiomeetri tööreziimil päevaajal kasutatakse ca 20 lx, lükake lüliti “   “                                                  
asendisse. Öise tööreziimi jaoks kasutatakse ca 2 lx, lükake lüliti asendisse                               “     “.  
Töövahemik on sõltuvalt kasutatavast ressiiverist kuni 200m, töövahemikku saab suurendada kasutades ühte või mitut RTN-01 
retransmitterit. 

 

RESSIIVERITE PROGRAMMEERIMINE 

Reziim 1. Liikumisandur (tööreziimi lülitid asendis C-C) 

Sellel reziimil peaks ressiiver olema programmeeritud töötama ajareziimil; ajaks peaks olema määratud 15 sekundit. Kui tuvastusalal toimub 
liikumine, saadab seade signaali ressiiverisse iga 10 sekundi järel. Kui signaal on saadetud, algab määratud aja t lugemine taas algusest.  

ETTEVAATUST: peale iga anduri nupuvajutust, on järgmiseks programmeerimissammuks aega 10 sekundit. 10 sekundi pärast anduri 
LED kustub ning RCR-01 seade käivitab tavareziimi (programmeerimisprotseduuri peab uuesti alustama).  

 
 
 
 
 

 
Vajutage RCR-01 PROG   

nuppu, seejärel vabastage 
see. Punane LED süttib 

(põleb pidevalt).  

Vajutage ressiiveri 
programmeerimisreziimi 

avamiseks PROG nuppu. 
Ressiiveri punane LED 
süttib (põleb pidevalt).  

Vajutage RCR-01 seadme 
PROG nuppu ning seejärel 
vabastage see. Ressiiveri 
punane LED süttib (vilgub, 

seejärel põleb pidevalt).  

Vajutage RCR-01 seadme vajutusnuppu 
ning seejärel vabastage see. Ressiiveri 

punane LED süttib (vilgub), ning lülitub siis 
välja - andur on lisatud. oodake kuni RCR-

01 seadme LED kustub.  

 

Reziim 2. Liikumisandur hämaruslülitiga (tööreziimi lülitid asendis F-F). 
Sellel reziimil peaks ressiiver olema programmeeritud töötama ühel stabiilsel reziimil. Kui tuvastusalal toimub liikumine, saadab andur 
sisselülitumissignaali ressiiverisse.  
Andur saadab väljalülitumissignaali 20 sekundit peale tuvastusalal liikumise lõppemist.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vajutage RCR-01 
seadme vajutusnuppu, 
seejärel vabastage see. 

Punane LED süttib (põleb 
pidevalt). 

Vajutage  RCR-
01 seadme 
PROG nuppu 
uuesti, pikema 
aja jooksul.  

Vajutage ressiiveri 
programmeerimis-
reziimi avamiseks 

PROG nuppu. 
Punane LED süttib 

(põleb pidevalt).  

Vabastage RCR-01 
seadme PROG nupp. 
Ressiiveri punane LED 

lülitub sisse (vilgub, 
seejärel põleb pidevalt).  

Vajutage RCR-01 seadme PROG 
nuppu, seejärel vabastage see. 
Ressiiveri punane LED süttib 

(vilgub), seejärel kustub - andur on 
lisatud. Oodake kuni RCR-01 

seadme LED kustub.  

 

Näidisprogrammeerimine kasutades RWL-01 ressiiverit. Teiste EXTA 
FREE transmitterite programmeerimine toimub samal viisil.  

 

PATAREI VAHETAMINE 

Patarei tühjenemist näitab punase LEDi vilkumine edastusajal.  

1. Eemaldage transmitteri kaas. 

2. Eemaldage trükkplaat.  

3. Eemaldage patareid. 

4. Sisestage uued patareid. 
Kontrollige et sisestaksite 
need õigetpidi, vastasel juhul 
võite seadme rikkuda.  

5. Asetage trükkplaat tagasi 
kohale, sisestades viigid 
konnektoritesse.  

6. Kinnitage kaas tagasi kohale.  

 

RNL-01 
Raadio-  
transmitter 

 

ROP-01 
1 kanaliga  
ressiiver 

 

RTI-01 
IR/EXTA FREE 
transsiiver 

 

ROP-02 
2 kanaliga  
ressiiver 

 
RNM-10 
4 kanaliga  
transmitter 

 

RDP-01 
1 kanaliga  
dimmer 

 
RNP-01 
4 kanaliga  
transmitter 

 

ROB-01/12-24V 
Gate kontroller 

 
RNP-02 
4 kanaliga 
transmitter 

 
ROM-01 
1 kanaliga  
modulaar 
ressiiver 

 

RXM-01 
RS485/EXTA 
FREE transsiiver 

KOOSKASUTAMINE JA TÖÖVAHEMIK 

* - 1 kanaliga transmitterid ei tööta rullkatete kontrolleritega. 

ETTEVAATUST: antud vahemikud on avatud ala kohta: ideaaltingimustel, ilma takistavate objektideta. 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. 
 

 
KUI RAADIOSIGNAAL LÄBIB TAKISTUSI SIIS EDASTUSVAHEMAA VÄHENEB 

Tellis 10% ... 40 %, puit ja kips 5% ... 20 %, raudbetoon 40% ... 80 %, metall 90% ...100%, klaas 10% ... 20% 

TRANSMITTERID RESSIIVERID 

RNK-02 
2 kanaliga 
transmitter 

RWL-01 
Valgustus 
lüliti 

RNK-04 
4 kanaliga  
transmitter 

RWG-01 
Kaug-
juhitav 
pistik 

P-256/8 
8 kanaliga 
kontroller 

SRP-02 
Rullkatte  
kontroller 

P-257/4 
4 kanaliga 
kontroller 

SRP-03 
Tsentraal 
rullkatte 
kontroller 

P-257/2 
2 kanaliga 
kontroller 

ROM-10 
2 kanaliga 
modulaar 
ressiiver 

RCR-01 
Liikumis-
andur 

LISAD 

ANT-01 
Väline 
antenn 

RTN-01 
Retransmitter 

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 
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