
Traadita vastuvõtja UC-216 
UC-216 on kolmekanaline kodeeritud raadiosignaalide 

vastuvõtja. Selle kahe väljundirelee ja väljunditransistori seisund 
on näha esipaneelil. Seadmele võib aktiveerida  kuni 20 
kaugjuhtimispulti (RC-11, RC-22). Kaugjuhtimispultidel on kolm 
töörežiimi. 

See võimaldab kasutada UC-216 alarmsüsteemi kontrollina, 
puldiga värava või garaažiukse avajana, paanikanupuna jne. 
Muutuv kood tagab kõrge turvalisuse.

 UC-216 võib samuti kasutada JA-60 traadita süsteemide 
vastuvõtjana. See võimaldab näiteks olemasolevat juhtmega 
alarmsüsteemi laiendada traadita detektoritega, traadita 
klaviatuuridega jne.

Spetsifikatsiooni 
• Tööpinge: 12-24 V DC või  15 V AC 
• Elektri tarbimine: ooterežiimil 0.25 W, maks. 1 W 

(mõlemad releed aktiveeritud) 
• Töösagedus: 433.92 MHz 
• Kodeerimine: digitaalne, igal kaugjuhtimispuldil või  JA-

60 seadmel on unikaalne muutuv kood
• Väljundireleed: 120 V / 1 A 
• Väljundi  transistor: 40 V / 0.2 A 
• Ulatus (avatud ala) : Koos  RC-11ga kuni 30 meetrit  

koos  JA-60 seadmetega, kuni 100 meetrit 
• Töötemperatuur -10 t+40°C kasutatav ainult  

siseruumides

Paigaldus 
Keera keskmine kruvi lahti ja 

eemalda PCB. Juhi juhtmed läbi 
ümbrise põhjas asuva augu. 
Kinnita ümbris soovitud kohta 
kasutades kaasasolevaid kruvisid.

Terminalide kirjeldus
TAMPER „tamper“ lüliti 

sisend (24 V / 100 mA) 
OUT NPN transistori 

väljund  GND le
NC, NO, C väljundirelee 

kontaktid (X ja Y) 
+U, GND pinge 11-

24VDC või  15VAC 
 
Releede X ja Y ning OUT seisundit näitavad 3 LED 

indikaatorit, mis asuvad välimisel kaanel. Vastav LED süttib kui ta 
on aktiivne.
RC-11, RC-22 režiim

 
Kaugjuhtimispultide aktiveerimine: kuni 20 

erinevat RC-11 või  RC-22 kaugjuhtimispulti on 
võimalik UC-216 seadmele aktiveerida. Igal 
kaugjuhtimispuldil on 2 nuppu A ja B, mis 
võimaldab igal kaugjuhtimispuldil kaht erinevat 
käsklust saata vajutades nuppu A või B. RC-11 

võib saata ka kolmanda 
käskluse kui mõlemat nuppu 
samaaegselt all hoida (ei ole võimalik RC-
22ga). 

UC-216s on kaks seadistusnuppu. 
Nuppu X kasutatakse relee X aktiveerimiseks, 
nupp Y on kasutusel relee Y jaoks. Vajutades 

seadistusnuppu võite valida kolme õppe (töö) režiimi vahel (1 kuni 
3), mis on näidatud vastava vilkuva indikaatoriga.  

Vajutades kaugjuhtimispuldil olevat nuppu ajal mil valid 
soovitud UC-216 õpperežiimi, aktiveerid selle nupu vastuvõtja 
mällu. Vastav töörežiim on nüüd selle kaugjuhtimispuldi nupuga 
seotud.

Olemasolevad töörežiimid (kehtivad X ja Y releedele)
Režiim Relee reaktsioon Nupud

impulssrežiim relee lülitub 2 sekundiks sisse A, B, AjaB

riivi režiim seisund muutub vastupidiseks A, B, A&B 

ON – OFF nupp A lülitab relee sisse, nupp B lülitab 
relee välja

A või B

Märkmed seadistuse kohta
• Värskelt aktiveeritud seadmed lisatakse varem 

aktiveeritutele
• Pärast 20 RC lisamist ei saa enam kaugjuhtimispulte lisada
• LED ide kahekordse vilkumine näitab et mälu on täis
• Kui üks nupp sisestatakse mitmele režiimile, jääb UC-216 

mällu ainult viimasena lisatud režiim.
• Erinevaid režiime saab erinevate RC nuppudega 

kombineerida 
• Väljundit  OUT saab aktiveerida ainult  A&B nuppude 

samaaegse vajutamisega RC-11 peal, aga ainult kui nupp A 
aktiveeriti releele X ja nupp B releele Y. OUT režiim on 
sama mis valitud režiim relee Y jaoks. Sel moel saab 
kontrollida kolme erinevat sisendit. 

• Valitud seadistusrežiim sulgub pärast RC nupu aktiveerimist 
või automaatselt 10 sekundi pärast. 

• Kõik UC-216 võivad töötada kas ainult kaugjuhtimispultidega 
või JA-60 seadmetega. Kombineerimine ei ole võimalik. 

 
Märkus: mis on seotud UC-216ga on kasutatav ka koos teiste 

seadmetega. Näiteks: Jablotroni autoalarmi kaugjuhtimispult  Accent 
kontrollib nii sinu autot nuppudega A ja B, kuid võimaldab ka mõne teise 
seadme kontrolli kui A&B nuppude samaaegne vajutamine on UC-216 
kontrollerile õpetatud. 

 
Garaažiukse või värava avamise režiim

UC-216, kombineerituna RC-11 või RC-22   kaugjuhtimis-
pultidega võimaldab kasutada režiimi, mis kontrollib garaažiukse 
või värava avanemist. See režiim on võimalik ainult juhul, kui 
UC-216 mälu on kustutatud. Vajuta  UC-216 peal asuvat X 
seadistusnuppu, vali niikaua kuni mõlema LEDi 1 ja 2 vilguvad 
samaaegselt. Seejärel saad vajutada ükskõik millist nuppu 
kaugjuhtimispuldil ja seega seod selle UC-216ga.

 
Kaugjuhtimispuldi tööle panemine selles režiimis käib 

järgmiselt: 
a) Vajutades nuppu A kui mõlemad UC-216 releed on välja 

lülitatud, aktiveerib relee Y 2 minutiks 
b) Vajutades nuppu B kui mõlemad UC-216 releed on välja 

lülitatud, aktiveerib relee Y 2 minutiks 
c) Vajutades ükskõik millist kaugjuhtimispuldi nuppu kui 

UC-216 relee on sisse lülitatud, lülitab see relee end 
välja.

Kuni 20 kaugjuhtimispulti on võimalik ülalpool kirjeldatud 
meetodit kasutades sellesse režiimi aktiveerida. Pärast seda kui 
esimene kaugjuhtimispult on sellesse  režiimi aktiveeritud, ei ole 
teised UC-216 õppimisrežiimid enam kättesaadavad. 

Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.
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UC-216 kasutamine  JA-60 detektoritega 
 
Kõiki traadita JA-60 detektoreid võib UC-

216ga kasutada. Sel juhul on UC-216 
väljunditel järgmised funktsioonid: 

 
relee  X - alarmi käivitaja (detektor 

väljund) 
relee  Y - „tamper“ väljund (saadab infot 

detektori kohta või annab teada detektori 
kadumisest) -jälgitakse kõiki detektoreid

 
 OUT - patarei tühjenemise signaal detektorilt
 
Ühe UC216 mällu võib aktiveerida maksimaalselt 8 JA-60 

detektorit. UC216mälu reageerib kõigile aktiveeritud detektoritele. 
Näiteks kui mõnel aktiveeritud detektoril avastatakse avatud kaas, 
aktiveerub UC216 Y relee. 

X relee reageerib igasugustele JA-60 detektori signaalidele 
(INST, DELAY, FIRE, PANIC). Näiteks INST või  DELAY valimine 
JA-60Ps ei mõjuta. UC216 väljundi funktsiooni ( relee 
aktiveeritakse kui avastatakse liikumine). 

 
JA-60 detektorite aktiveerimine 

 
Detektoreid saab UC-216ga aktiveerida ainult siis kui kõik 

teised seadmed (kaugjuhtimispuldid) on UC-216 mälust 
kustutatud. Detektoreid saab aktiveerida järgmiselt

a) Eemalda patareid JA-60 detektorist 
b) Vali õpperežiim no. 1 releele X UC-216 seadmes
c) Pane patareid detektorisse
d) UC-216 säilitab oma mälus automaatselt detektori koodi
e) Sulge JA-60 detektori kaas 

Seda protseduuri korrates võid aktiveerida kuni kaheksa JA-60 
detektorit igale UC-216 le. 

Pärast esimese  JA-60 detektori aktiveerimist ei ole võimalik 
aktiveerida muid seadmeid kui ainult teisi   JA-60 detektoreid. 

 
UC-216 kasutamine JA-60D klaviatuuriga 

 
JA-60D saab UC-216ga kasutada. Sel juhul peavad UC-216 

väljunditel olema järgmised funktsioonid: 
 
relee  X - muudab oma seisundi pärast 
kehtiva koodi sisestamist klaviatuuril valid 

(on - off - on ...). Releed saab samuti sisse 
lülitades vajutades klaviatuuril nuppu F1 
(kiirfunktsioon). 

 relee  Y - on „tamper“ väljund ( rohkem 
kui 5 ebaõnnestunud katset 

sisestada kehtivat koodi või signaali 
klaviatuuri kaotamise kohta) – kõiki 
klaviatuure jälgitakse.

OUT - patarei  tühjenemise signaal klaviatuurilt
 
Maksimaalset 8 JA-60D klaviatuuri võib iga UC-216 mällu 

aktiveerida. UC216 väljund reageerib kõigile aktiveeritud 
klaviatuuridele. Näiteks kui mõnel aktiveeritud detektoril 
avastatakse avatud kaas, aktiveerub UC216 Y relee. 

 

JA-60D klaviatuuri aktiveerimine 
 
 JA-60D klaviatuure saab UC-216ga aktiveerida ainult siis kui 

kõik teised seadmed (kaugjuhtimispuldid, detektorid)on UC-216 
mälust kustutatud. Klaviatuure saab aktiveerida järgmiselt: 

a) Eemalda patareid JA-60Dst 
b) Vali õpperežiim no. 1 releele X UC-216 seadmes
c) Pane patareid klaviatuuri 
d) UC-216 säilitab oma mälus automaatselt klaviatuuri koodi
e) Sulge JA-60D klaviatuuri  kaas 

Seda protseduuri korrates võid aktiveerida kuni kaheksa JA-
60D klaviatuuri igale UC-216 le. Pärast esimese  JA-60D 
klaviatuuri  aktiveerimist ei ole võimalik aktiveerida muid 
seadmeid kui ainult teisi JA-60D klaviatuure. 

 
Detektorite ja klaviatuuride järelvalve

Kõik aktiveeritud JA-60 detektorid (või klaviatuurid) edastavad 
regulaarseid testsignaale. Kui UC-216 ei saa seda testsignaali 
mõnelt aktiveeritud detektorilt (klaviatuurilt) rohkem kui tunni 
jooksul, käivitub relee Y  („tamper“ väljund).  

Seda funktsiooni saab maha võtta kui JP1 ühendaja UC-216st 
lahti ühendada. 

 
Märge: Kui  JP1 ühendus on avatud, võetakse järelvalve maha ja 

kõigil UC216 väljunditel (X, Y ja OUT), on 2 sekundiline pulsireaktsioon 
detektoritest või klaviatuuridelt tulevatele signaalidele. Vastupidiselt, kui  
JP1 on suletud, kopeerivad kõik UC-216 väljundid detektori olekut 
(näiteks,  Y relee on aktiveeritud kogu aja jooksul kui detektorivõi  
klaviatuur on avatud jne) ja sisenemiskoodi sisestamine klaviatuuril  
muudab relee  X seisundit (on - off - on...). 

 
UC-216 kasutamine JA-60K juhtpaneeliga. 

UC-216 võib samuti kasutada traadita 
väljundimoodulina JA-60K juhtpaneeliga. 
UC-216 X ja Y väljundireleedel on 
samad funktsioonid mis  PgX ja PgY 
programmeeritavatel väljunditel 
juhtpaneelil (vaata detaile JA-60 
paigaldusjuhendis). OUT väljund  näitab 
kas  JA-60 on probleeme vooluga 
(tühjenev patarei seadmetes,  AC rike 
jne.).

Juhtpaneeli saab UC-216ga aktiveerida ainult siis kui kõik 
teised seadmed (kaugjuhtimispuldid, detektorid) on UC-216 
mälust kustutatud. Juhtpaneeli saab aktiveerida järgmiselt: 

a) Sisene JA-60K programmirežiimi 
b) Vali õpperežiim no. 1 releele X UC-216 seadmes
c) JA-60K klaviatuuril vali kood 299
d) UC-216 säilitab oma mälus automaatselt juhtpaneeli koodi
e) Välju JA-60K programmirežiimist
 
Igale UC-216le saab aktiveerida kuni kaheksa JA-60K 

juhtpaneeli. Pärast esimese  JA-60K aktiveerimist ei ole võimalik 
aktiveerida muid seadmeid kui ainult teisi   JA-60K juhtpaneele. 

 
Seadmete kustutamine UC-216 mälust 

Kõiki aktiveeritud kaugjuhtimispulte (või  JA-60 seadmeid) 
saab UC-216 mälust kustutada. Ava kaas ja vajuta mõlemat 
seadistusnuppu ja hoia neid all kuni kõik indikaatorid hetkeks 
vilguvad. UC-216 mälu on nüüd kustutatud. 

 
Märkus. Kuigi see toode ei sisalda kahjulikke materjale, soovitame teil  

toode pärast kasutamist edasimüüjale või otse tootjale tagastada.
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