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KIRJELDUS  

Raadio-valguslüliti RWL-01  võimaldab 

TEHNILISED ANDMED  
 

RWL-01 
juhtida juhtmevabalt EXTA FREE 
süsteemis  elektrivalgustusseadmeid 
kuni 100W (E27 keere). RWL-01 
seadme paigaldus on lihtne ning ei vaja 
lisatööriistu. Lülitit saab kasutada madala 
voolutarbimisega seadmetega, näiteks 
säästupirnid, kuna selle energiatarbimine 
on kõigest 0,29W.  
 
 

 
 
 

 
OMADUSED 

 Töötab juhtmevabade EXTA FREE 
kontrollsüsteemi transmitteritega 

● Valgusallika juhtmevaba kontrollimine   

● Valgusallikas:   max 100W   
(lambipirnid, kompaktsed 
fluorestseerivad lambid)  

● 5 tööreziimi: sisse lülitamine, välja 
lülitamine, monostabiilne reziim, 
bistabiilne reziim, ajareziim (väljalülitus 
viivitusega)  

● Suur kasutusvahemaa (kuni 200m) 

● Olekuindikaator  

● Võimalus kasutusvahemaad 
suurendada, kasutades RTN-01 
retransmitterit. 

          Sisendpinge:  230 V AC   

Sisendpinge tolerants: -15 ÷ +10 % 

  Nominaalsagedus:  50 / 60 Hz     

Nominaalvoolutarbimine:  0,29 W    

   Tööreziimide arv:  5 

              Kanalite arv:  1 

Transmissioon:  raadio 868,32 MHz     

Transmissiooniviis: suunamata 

Kodeerimine: suunatud transmissioon                          

Max transmitterite arv:  32 

                                                                             Vahemik:   kuni 200m (avatud alal) 

                                                                Aja korrigeerimine:  1 sekund ÷ 18 tundi (sekundhaaval)               

Tööindikaator:    punane LED  

       Max valgusallikas:  100 W      

Töökeskkond:   -10 ÷ +55 oC 

       Paigalduskoht:  valitav 

Korpuse paigaldus:  elektrisokkel 

             Korpuse kaitsetase:  IP20 (PN-EN 60529)   

Kaitse tase:   II 

  Ülepinge kategooria:  II       

Saastetase :  2 

       Voopinge:  1 kV (PN-EN 61000-4-5) 

     Mõõdud:  Ø 62,5 x 103 mm 

    Kaal:  0,099 kg 

Standardilevastavus:  PN-EN 60669, PN-EN 60950, PN-EN 61000 
 
 

VÄLIMUS 
 
 

E27 sokkel 
 

 
 
 
 

ETTEVAATUST 

Seade on mõeldud 
ühefaasiliseks paigalduseks 
ning peab olema paigaldatud 
vastavalt kohalikele 
standarditele. Ühendage 
seade vastavalt juhisele 

Paigaldamine, ühendamine ja kontrollimine 
peaks olema teostatud kvalifitseeritud elektriku 
poolt vastavalt juhendile ja seadme 
funktsioonidele. Seadet ei ole lubatud avada, 
elektrilöögi oht! Seadme avamisel kaotab selle 
garantii kehtivuse. Kontrollige enne 
paigaldamist et ühenduskaablid ei oleks pinge 
all. Kasutage paigaldamisel ristpeaga 3,5 mm 
kruvikeerajat. Ebakorrektne transportimine, 
hoiustamine või kasutamine võib seadme 
rikkuda. Ärge kasutage seadet mis on katki või 
mille mõni osa puudub. Kontakteeruge 
vajadusel edasimüüja või tootjaga. 
 
 
 

Ärge visake kasutatud patareisid 

ja elektroonikaseadmeid 

prügikasti, viige need 

vastavatesse 

kogumispunktidesse. 

 
 

Tööindikaator 

Programmeerimisnupp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E27 toitesokkel 

KINNITAMINE VÕIMSUS  

1. Eraldage vooluringi ühendus 

faasikaitsmega, kaitselülitiga või 

lahtilülitajaga. 

2. Kontrollige vastava seadmega et 

kaablites ei oleks pinget. 

100 W 

3. Kinnitage RWL-01 paika.  100 W 

4. Kinnitage valgusallikas RWL-01 pessa 

ZAMEL vastava 
märgistusega 

seadmeid saab koos 
kasutada. 

5. Lülitage vooluallikas  
sisse. 

taas  

PAIGALDUS 

Raadio valgustuslüliti RWL-01 töötab 8 kanaliga kaugjuhtimisseadmega P- 256/8 ning 2 kanaliga 
nupuga RNK-02 raadiotransmitteriga (valgusallikate sisse/välja lülitamise kontroll). Ülalmainitud 
transmitteritega saab kontrollida ka RWL-01 raadiolülitit valgustusele ning RWG-01 puldiga 
pistikupesa. 

GARANTIIKAART 

Seadmel on 24 kuuline garantiiperiood 

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 ja allkiri, müügikuupäev 

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

Seadet saab kasutada viiel reziimil: 

MONOSTABIILNE BISTABIILNE 
Relee töötab ainult siis (Üks        vajutusnupp)   
kui vajutatakse trans-     seade vahetab relee 
mitteri vajutusnuppu.             olekut tsükliliselt 

alati peale sama vajutusnupu 
vajutamist. 

SISSELÜLITUS AJALNE 
Seade lülitub peale Seade lülitub välja  
nupuvajutust sisse vastavalt määratud 
 ajale (tp), kuid selle 
VÄLJALÜLITUS saab välja lülitada ka enne 

Seade lülitub peale         määratud aja lõppu. Vaikimisi  
nupuvajutust välja.              määratud aeg on 15 sekundit.  
 

TÄHELEPANU! Määratud aega 
ei saa kustutada. 

RAADIOTRANSMITTERITE PROGRAMMEERIMINE 

 
MONOSTABIILNE reziim: 

Press transmitter’s Press PROG push-button of RWL-01 device Release transmitter’s Press the same transmitter’s push- 
push-button for a for a longer time until LED red diode switches on push-button. LED red diode -button and release it. LED red dio- 

longer time. (constant signal). Next release PROG push-button.  switches on (fi signal de switches on (the signal pulsates) 
pulsates, next the signal is and next the signal switches off - 

constant). THE TRANSMITTER IS ADDED. 

BISTABLE mode: 

Press PROG push-button of RWL-01 device Press the transmitter’s push-button 
for a longer time until LED red diode switches on for a longer time. LED red diode switches 

(constant signal). Next release PROG push-button. on (fi signal pulsates, next the signal is 
constant). 

Release transmitter’s push-button. 
LED red diode switches on (the 

signal pulsates), next the LED red 
diode switches off - it means the 

TRANSMITTER IS ADDED. 
SWITCH ON/SWITCH OFF mode (two push-buttons): 

Press PROG push-button of RWL-01 device Press and release transmitter’s push- 
for a longer time until LED red diode switches on  button. LED red diode switches on 

(constant signal). Next release PROG push-button. (fi signal pulsates, next the signal is 
constant). 

Press and release the second transmitter’s 
push-button. LED red diode switches on 

(the signal pulsates) and next it switches 
off - THE TRANSMITTER IS ADDED. 

TIME MODE (one push-button): 

Press PROG push-button of RWL-01 device Press and release transmitter’s push- 
for a longer time till LED red diode switches on  button. LED red diode switches on 

(constant signal). Next release PROG push-button. (the signaal pulsates, next the signal 
is 

constant). 

Press and release the same transmitter’s 
push-button. LED red diode switches on 
(the signal pulsates) and next it switches 

off - THE TRANSMITTER IS ADDED. 

Programmeerimisnäites on kasutatud P-257/2 kaugjuhtimispulti. 
Teiste EXTA FREE raadiotransmitterite lisamine toimub samal viisil. 
TÄHELEPANU: iga transmitter võib töötada RWL-01 seadmega eri reziimil, sõltuvalt lisamismoodusest. Ühe  
programmeerimisega saab lisada ühe seadme. Mälumahu täitumist näitab punane vilkuv LED indikaator. 

AJA PROGRAMMEERIMINE 

1s    2s ns 

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

 seejärel põleb pidevalt). 

Max lisatav aeg on 18 tundi. 

Vajutage RWL-01 seadme PROGnuppu, 
seejärel vabastage see. Punane LED 
lülitub välja ja siis sisse (vilgub). Iga 

vilkumine võrdub 1 sekund. 

Kui soovitud aeg on 
möödunud (LED vilkumiste 

arv),  
vajutage ja vabastage 
PROG nupp- aeg on lisatud 

RAADIOTRANSMITTERI KUSTUTAMINE 

Vajutage pikemalt RWL-01 
seadme PROG nuppu. 

Ca 5 sek pärast süttib punane LED 
(vilgub) ning lülitub siis välja. 

Vabastage RWL-01  vajutusnupp. 
Seade on kustutatud. 

KOOSKASUTAMINE JA VAHEMAA 

* - Ühe kanaliga transmitterid ei tööta rulookontrolleritega.. 

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.                           

                                                       TRANSMITTERID RESSIIVERID 

RNK-02 RNL-01 ROP-01 RWL-01 
Kahe kanaliga nupuga  Raadio  1kanaliga  Raadio valgus- 
raadiotransmitter jalgtransmitter raadioressiiver lüliti 

RNK-04 
4 kanaliga nupuga
raadiotransmitter 

RTI-01 
IR/EXTA FREE 
transsiiver 

ROP-02 
2 kanaliga 

raadioressiiver 

RWG-01 
Kaugjuhitav 
pistik 

P-256/8 
8 kanaliga 
juhtimispulgt 

RNM-10 
4 kanaliga raadio 

modualartransmitter 

RDP-01 
1kanaligal 
raadiodimmer 

SRP-02 
Raadio ruloode 
kontroller 

P-257/4 
4 kanaliga 
juhtimispult 

RNP-01 
4 kanaliga 
raadiotransmitter 

ROB-01/12-24V 
Raadio 
väravakontroller 

SRP-03 
Raadio ruloode 
keskkontroller 

P-257/2 
2 kanaliga 
juhtimispult 

RNP-02 
4 kanaliga 
raadiotransmitter 

ROM-01 
1 kanaliga raadio 
modulaarressiiver 

ROM-10 
2 kanaliga raadio 

modulaarressiiver 

RCR-01 
Raadio 
liikumisandur 

RXM-01 
Translaator 
RS-485/EXTA FREE 

LISAD 

ANT-01 
Väline 

antenn 

RTN-01 
Retransmitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 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 

 

 
  
     

   
 

 
      
      

 
 

Vajutage ja 
hoidke pikemalt 
transmitteri 
vajutusnuppu 

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

Vabastage transmitteri 
vajutusnupp. Punane LED 
süttib (vilgub, seejärel põleb 
pidevalt).  

Vajutage hetkeks sama 
transmitteri vajutusnuppu. 
Punane LED süttib (vilgub), ning 
seejärel kustub. Transmitter on 
lisatud. 

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

Vajutage pikemalt transmitteri 
vajutusnuppu. Punane LED süttib 
(vilgub, seejärel põleb pidevalt).  

Vabastage transmitteri 
vajutusnupp. Punane LED süttib 
(vilgub), seejärel kustub- 
transmitter on lisatud.  

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

Vajutage hetkeks transmitteri 
vajutusnuppu. Punane LED süttib 
(vilgub, seejärel põleb pidevalt).  

Vajutage hetkeks transmitteri teist 
nuppu. Punane LED süttib (vilgub), 
seejärel kustub- transmitter on 
lisatud. 

Vajutage hetkeks transmitteri 
vajutusnuppu. Punane LED süttib 
(vilgub, seejärel põleb pidevalt 

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

Vajutage hetkeks transmitteri 
vajutusnuppu. Punane LED süttib 
(vilgub), seejärel kustub- transmitter on 
lisatud 

AJA reziim (üks vajutusnupp): 

 

SISSE/VÄLJA lülitumise reziim (kaks vajutusnuppu): 

 

BISTABIILNE reziim: 
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