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Töötab koos EXTA 
FREE saatjatega raadiovastuvõtja 

 
Vastuvõtja ROP-04 on loodud 10–14 V alalisvooluga LED-valgustusseadmete 
lihtsamate juhtfunktsioonide läbiviimiseks . EXTA FREE süsteemi saatjatega on võimalik 
kasutada sisse-/väljalülitamise funktsiooni, monostabiilset, bistabiilset ja ajarežiimi. 
ROP-04-l on kolm eraldi juhitavat väljundit, mis on realiseeritud MOSFET-transistoril. 
Väljundid on loodud LED-toodetega otse ühendamiseks. 
Iseloomulikud omadused: 
• töötab juhtmeta EXTA FREE süsteemi saatjatega; 
• kuni kolme vastuvõtja eraldi juhtimine järgnevates režiimides: sisse-/väljalülitamine, 

monostabiilne, bistabiilne, aeg; 
• 3 MOSFET-tüüpi transistori väljundit maksimaalse võimsusega 2,5 A / väljund; 
• võimalus 10–14 V alalisvooluga LED-tooted ühendada otse vastuvõtja väljunditega;  
• suur kasutusulatus (õues kuni 230 m); 
• väiksed mõõtmed – sobib paigaldamiseks tüüpilisse Ø 60 ühenduskarpi; 
• vaikeolekus väike energiatarve (0,22 W) – seade on mõeldud järjepidevaks 

kasutamiseks. 

ROP-04 

Zamel Sp. z o.o. 
PL 43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27, Poola 
tel: +48 32449 1500, faks: +48 32449 15 02 

e-post: ledix@ledix.pl, www.ledix.pl 

10–14 V DC / 0,22 W; IP20 
Kaal: 25 g 

 
 

 
CET Lighting Sp. z o.o. kinnitab, et seade on kooskõlas RTTE direktiivi põhinõuete ja teiste 
kohaldatavate eeskirjadega. 

 
See tähis tähistab elektri- ja elektroonikaseadmete valikkogumist. Kasutatud 
tehnikat on keelatud panna teiste jäätmete hulka. 

 
Vastavusdeklaratsioon asub aadressil 
www.ledix.pl 
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  KIRJELDUS  
ROP-04 vastuvõtja on loodud LED-valgustusseadmete lihtsamate juhtfunktsioonide 
läbiviimiseks. See seade koos ükskõik millise juhtmeta EXTA FREE (www.extafree.pl) 
süsteemi saatjaga võimaldab kasutada sisse-/väljalülitamise funktsiooni, 
monostabiilset, bistabiilset ja ajarežiimi iga kanali puhul eraldi. ROP-04 saab otse 
ühendada ükskõik millise LED-valgustiga, millel on 10–14 V toiteallikas. Vastuvõtjal on 
kolm MOSFET-tüüpi transistori väljundit, mille maksimaalne võimsus on 2,5 A. 
Korpuse väiksed mõõtmed võimaldavad vastuvõtja paigaldada otse Ø 60 mm 
ühenduskarpi. Toodet iseloomustab madal energiatarve. Kontrolleri omadused: 
• töötab juhtmeta EXTA FREE süsteemi saatjatega; 
• juhtfunktsiooni saab kasutada LED-valgustusseadmetega, millel on 10–14 V 

toiteallikas; 
• 3 MOSFET-tüüpi transistori väljundit – maksimaalne võimsus 2,5 A / väljund; 
• võimalus kolme vooluringi eraldi juhtida; 
• mitu kasutusrežiimi: sisse-/väljalülitamine, monostabiilne, bistabiilne, aeg; 
• suur kasutusulatus (õues kuni 230 m); 
• võimalus ulatuskaugust suurendada, kasutades RTN-01 saatjat; 
• vaikeolekus väike energiatarve (0,22 W) – seade on mõeldud järjepidevaks 

kasutamiseks. 

  TEHNILISED ANDMED  
 

Nimitoitepinge: 10–14 V alalisvool 
Nominaalne energiatarve: 0,22 W 
Kanalite arv: 3 x MOSFET 
Kanali maksimaalne vool: 2,5 A 
Režiimid: Sisse-/väljalülitamine, monostabiilne, bistabiilne, 

aeg 
Juhtimine: EXTA FREE süsteemi saatjad 
Raadioedastus: 868,32 MHz 
Edastamismeetod: Ühesuunaline ilma kinnituseta 
Kodeerimine: Jah – suunamisega edastamine 
Maksimaalne saatjate arv: 32 
Ulatus: Avatud alal kuni 230 m 
Aja kohandamine: 1 s … 18 h 
Keskkonnatemperatuuri vahemik: -10 oC … +55 oC 
Paigaldamine: Ø 60 ühenduskarpi 
Korpuse kaitseaste: IP20 
Kaitseklass: III 
Mõõtmed: 47,5 mm x 47,5 mm x 20 mm 
Kaal: 25 g 
Võrdlusstandard: PN-EN 60669; PN-EN 60950; PN-EN 61000 

  VÄLIMUS  
 

 
  SKEEM  

 

 
MAKSIMAALNE VOOLUKOORMUS: 
Kuni 25 W LED-toodete kohta toitega 10 V 
 Kuni 30 W LED-toodete kohta toitega 12 V 
 Kuni 35 W LED-toodete kohta toitega 14 V 

  PAIGALDAMINE  
ETTEVAATUST! See seade on loodud ühefaasiliseks paigaldamiseks ning tuleb 
paigaldada vastavalt konkreetses riigis kehtivatele standarditele. Paigaldama, 
ühendama ja kontrollima peaksid kvalifitseeritud elektrikud, kes tegutsevad 
kooskõlas käsiraamatu ja seadme funktsioonidega. 
1. Ühendage vooluallikas lahti nõuetekohase vooluringiga ühendatud kaitsmest, 

kaitselülitist või koormus-lahklülitist. 
2. Kontrollige eriseadmete abil, ega ühenduskaablites ei ole voolu. 
3. Ühendage toiteallikas 230 V vahelduvvooluga. 
4. Ühendage väljundkaablid sobiva vastuvõtja kaablitega vastavalt ühendusskeemile. 
5. Paigaldage Ø 60 ühenduskarpi. 
6. Lülitage toiteallikas vooluvõrgus tööle. 
7. Lisage vastuvõtjale valitud saatjad (kirjeldus SAATJATE PROGRAMMEERIMISE osas) 

ja kontrollige, kas need töötavad korralikult. 

Vastuvõtja tegevuse 
optiline signaal 

 
Programmeerimise 
nupp 

Näitlikud seeria LEDIX seadmed 

Seeriate ZNP, ZNN või ZNM 14 V alalisvooluga versiooni toide 

Kanalite 1, 2, 3 klemmid 

Toiteallika klemmid (+,-) 



 
 

  VALITUD KANALI AJA PROGRAMMEERIMINE    KASUTAMINE  
Seade töötab viies režiimis igal kanalil 

MONOSTABIILNE 
Relee töötab vaid siis, kui vajutatakse 
saatja surunuppu. 

 

Vajutage seadme ROP-04 surunuppu PROG ja 
seejärel vabastage see. Punane LED lülitub välja 

ja seejärel sisse (signaal pulseerib). 
Iga LED-impulss on võrdne 1 sekundiga. 

Iga kanali puhul on maksimaalne aeg 18 tundi. 

Kui kohandatud aeg on lõppenud 
(punane LED vilgub), vajutage 

surunupule PROG ja seejärel 
vabastage see –  

AEG ON LISATUD. 

 
BISTABIILNE 
(Üks surunupp) Seade muudab relee 
olekut alati tsükliliselt pärast sama 
surunupu vajutamist. 

  RAKENDAMINE  
 

SISSELÜLITAMINE 
Pärast surunupu vajutamist lülitub 
seade sisse. 
VÄLJALÜLITAMINE 
Pärast surunupu vajutamist lülitub 
seade välja. 

 

AEG 
Seade lülitub välja vastavalt 
kohandatud ajale (tp), aga selle võib 
enne kohandatud aja lõppu välja 
lülitada. Vaikeseaded – 15 sekundit. 

ETTEVAATUST! Kohandatud aega ei saa kustutada. 

  TÖÖTABEL  

 
 
 
 
 
 

Seinalambid ja standardsed seeria LEDIX LED-seadmed on ROP-04 vastuvõtjaga 
ühendatud. 4 kanaliga raadiosaatja RNK-04 ja kaasaskantav kaugjuhtimispult P-257/4 
töötavad koos vastuvõtjaga. Seinalambid on ajarežiimil sisse lülitatud (trepifunktsioon) ja 
LEDIX-seadmed on sisse-/väljalülitamise režiimil. 

ETTEVAATUST: antud ulatus puudutab avatud ala – ideaalset keskkonda ilma looduslike 
või kunstlike takistusteta. Kui saatja ja vastuvõtja vahel on takistus, siis on soovitatav 
ulatust vähendada vastavalt järgnevale: telliskivid – 10–40%, puit ja kips – 5–20%, 
raudbetoon – 40–80%, metall – 90–100%, klaas – 10–20%. Seadme lähedal asuvad 
maapealsed ja -alused kesk- ja kõrgepingeliinid, raadio- ja televisioonisaatjad ja GSM-
saatjad mõjuvad ulatusele samuti halvasti. 
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  RAADIOSAATJATE PROGRAMMEERIMINE  BISTABIILNE režiim (valitud kanali jaoks) 

Näidisprogrammeerimine, kasutades kaugjuhtimispulti P-257/2. Ülejäänud EXTA FREE 
raadiosaatjate toimingud on analoogsed. ETTEVAATUST: iga saatja võib ROP-04-ga 
töötada erinevas režiimis sõltuvalt sellest, kuidas need seadmega ühendati. 
Ühe programmeerimistsükli jooksul saab lisada ühe saatja. Punase LEDi 
pulseerimine annab märku sellest, et mälu on täis. 

 
Saatjate ja aja programmeerimine tehakse alltoodud järjekorras. 

 

Hoidke seadme ROP-04 
surunuppu PROG kauem all. 

Punane LED lülitub sisse (pidev 
signaal). Seejärel vabastage 

surunupp PROG. 

 

Hoidke saatja surunuppu 
kauem all. Punane LED 

lülitub sisse (esialgu 
signaal pulseerib, 
seejärel on pidev). 

Vajutage sama saatja 
surunuppu ja vabastage 
see. Punane LED lülitub 

sisse (signaal pulseerib) ja 
seejärel lülitub välja – 
SAATJA ON LISATUD. 

Oodake umbes Oodake umbes   

 
Vajutage 
seadme ROP-
04 surunuppu 
PROG 

5 sek 

Saatjate 
programmeerim
ine kanalile 1 

5 sek 

Saatjate 
programmeerimi
ne kanalile 2 

 
Saatjate 
programmeerim
ine kanalile 3 

SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE režiim (kaks surunuppu valitud kanali jaoks)

 
Oodake  
5 sekundit. 

 
Oodake 
umbes 5 
sekundit 

 
 
Aja 

 
Oodake 
umbes 5 
sekundit
. 

Aja 

 
 
 
 
 Aja 

Hoidke seadme ROP-04 
surunuppu PROG kauem all, 
kuni punane LED lülitub sisse 

(pidev signaal). Seejärel 
vabastage surunupp PROG. 

Vajutage esimese saatja 
surunuppu ja vabastage 
see. Punane LED lülitub 

sisse (esialgu signaal 
pulseerib, seejärel on 

pidev). 

Vajutage teise saatja 
surunuppu ja 

vabastage see. Punane 
LED lülitub sisse 

(signaal pulseerib) ja 
seejärel lülitub välja – 

SAATJA ON LISATUD. 

programme
erimine 
kanalile 1 

programmeerimi
ne kanalile 2 

programmeerim
ine kanalile 3 

 AJArežiim (üks surunupp  valitud kanali jaoks)  

 
Lihtsustamaks raadiosaatjate programmeerimist lülitub selle kanaliga ühendatud 
koormus sisse iga kord, kui me siseneme valitud kanali programmeerimisrežiimi (või 
ajarežiimis aja kohandamise funktsiooni). Kanali sisselülitamine on ühendatud punase 
LED-valgusega (signaal on pidev). 

 

 
 
 

Hoidke seadme ROP-04 surunuppu PROG kauem all, 
kuni punane LED lülitub sisse (pidev signaal). Seejärel 
vabastage surunupp PROG.  

Vajutage saatja surunuppu ja vabastage see. Punane 
LED lülitub sisse (esialgu signaal pulseerib, seejärel on 
pidev). 

 
 
 

Vajutage sama saatja 
surunuppu ja vabastage 
see. Punane LED lülitub 
sisse (signaal pulseerib) ja 
seejärel lülitub välja –
SAATJA ON LISATUD.

  

      RAADIOSAATJATE KUSTUTAMINE  
 

 
  

    Hoidke seadme ROP-04 
surunuppu PROG 

kauem all. 

Pärast 5 sekundit lülitub 
punane LED sisse (signaal 

pulseerib) ja seejärel 
lülitub välja. 

Vabastage ROP-04 
surunupp – MÄLU ON 

KUSTUTATUD. 

MONOSTABIILNE režiim (valitud kanali jaoks) 
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