CE. TAP
VEZÉRLÉS
Bevezető
Félautomata vezérlés 230 V-os motorhoz vagy lámpákhoz.
A CE.TAP használható redönymotorhoz, vagy 2 lámpa üzemeltetéséhez.
A modellnek van egy öntanuló vevője ami a Tango szériával kompatibilis.
Programozás
Elraktározás
A Tango adó kódjait kétféle módon lehet a vezérlés memóriájában tárolni:
1. Tárolás a P (programozás) gombbal:
Míg a gomb le van nyomva, a készülék hármat sípol. Ez idő alatt nyomja meg az adó tanítandó
gombját , a készülék egy más hangon sípolása a sikeres raktározást jelzi.
2. Tárolás rádióval:
Új adókód tárolása lehetséges ha van már egy kód elraktározva a vezérlésben:
-Nyomja meg az új adó gombját (nem raktározott).
-Nyomja meg a régi adó betanított gombját 10-szer, a készülék 3-at sípol.
-Nyomja meg a tanítandó gombot az adón.
Megjegyzés:
-A tárolás rádióval csak az A jumper használatával lehetséges.
-Elég csak 1. gombot beprogramozni az adón, a 2. automatikusan tárolva lesz.
-Max. 30 adó lehet a tárolva a vezérlésben (Tango 2 Slim).
Reset
A vezérlés minden tárolt kódja ki lesz törölve:
-Kösse ki az áramkörből.
-Nyomja meg a P gombot, és közben helyezze áram alá.
-Ha elkezd sípolni, engedje el a gombot.
Adók
Tango 2 Slim: Csak 1 vezérlést tud működtetni.
Tango 4 Slim: Két vezérlést tud működtetni, az egyiket az 1. és 2. gombbal, a másodikat a 3. és 4.
gombbal.
Motorok
Kösse be a motort az ábra szerint.
A B jumpert be kell iktatni.
Nyomja meg az 1. gombot az adón, a motor elindul.
Megállításhoz nyomja meg a 2. gombot.
Visszaindításhoz nyomja meg ismét a 2. gombot.
Ha a stop nincs megnyomva, a vezérlés 2.5 perc múlva megállítja a motort.
A vezetékek megcserélése helyett iktassa ki a C jumpert ha a motor az ellenkező irányban működik.
Lámpák
Kösse be a lámpákat a kép szerint. A B jumpert nem szabad használni.
1 lámpa van minden egyes gombhoz (adó).
A működtetés lépésről lépésre (step-by step) funkció.

Bekötés
Bejövő áram (230 V AC)
Ha hálózat alatt van az L LED folyamatosan világít.
Motor használat
Kimenet a motornak
A kondenzátort kösse a 3. és 5. terminálokra.
A 4. terminál a közös.
Lámpa használat
Kimenet a 230 V-os lámpáknak (neon nem használható).
Lámpa L1 a távirányító 1. gombjával működik.
Lámpa L2 a távirányító 2. gombjával működik.
A működtetés lépésről lépésre (step-by step) funkció, egy impulzus bekapcsolja,
a második lekapcsolja a lámpát.

Technikai adatok
Áramfelvétel
Áramfogyasztás

230 V AC / 50-60 Hz
6 mA stand-by; 2 A max.

Működési hőmérséklet

-20 °C / +60 °C

Méretek

110x35x24 mm

