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INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE I U¯YTKOWE

 Zasilanie odbiornika: 230VACh

Pamiêæ odbiornika: 35  pilotów serii DTM433MHz,h
(wersja MULTI równie¿ piloty innych producentów)

 Temperatura pracy odbiornika: od -20°C do +55°Ch

 Gabaryty zewnêtrzne obudowy: 44x37x22mmh

 Stopieñ szczelnoœci:  IP-20h

Waga: 42gh

Sposób monta¿u: w puszce instalacyjnejh

Czêstotliwoœæ pracy: 433,92MHz z modulacj¹ OOKh

Wyjœcie  przekaŸnikowe  odbiornika: typu NO/NC, o dopuszczalnym obci¹¿eniu 3A/230V ACh

 Tryb pracy: monostabilny, bistabilny, chwilowyh

Czas za³¹czenia wyjœcia w trybie monostabilnym: 0,5s / od 1 do 127s co 1 s / od 1 do 127 min. co 1 min.h

Wejœcie sterowania rêcznego: typu NOh

Bardzo przejrzysty i prosty interfejs u¿ytkownika, oparty na piêciu diodach LED i dwóch przyciskach;h

Mo¿liwoœæ zdalnego wpisywania pilotów, bez koniecznoœci u¿ywania przycisku odbiornika; h

Mo¿liwoœæ kasowania ca³ej pamiêci odbiornika i pojedynczego pilota (koniecznoœæ posiadania usuwanego pilota);h

Mo¿liwoœæ sprawdzenia liczby dopisanych pilotów.h

 
Odbiornik radiowy miniUVR to jednokana³owy odbiornik przeznaczony do wspó³pracy z urz¹dzeniami elektrycznymi 
zasilanymi napiêciem 230V. Pozwala w prosty i tani sposób poszerzyæ funkcjonalnoœæ instalacji automatyki domowej, 
bramowej i innych, o funkcjê zdalnego sterownia. Ma³a obudowa urz¹dzenia pozwala na monta¿ w puszkach instalacyjnych.

Rys. 1  Widok pogl¹dowy odbiornika miniUVR.
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1. INSTALACJA ODBIORNIKA
 

Odbiornik przeznaczony jest do zastosowañ wewn¹trz puszek instalacyjnych, wewn¹trz budynków, ewentualnie wewn¹trz 
obudów innych urz¹dzeñ automatyki, przy zapewnieniu odpowiednich warunków pracy, zgodnych z parametrami 
urz¹dzenia. Nie nale¿y montowaæ odbiornika w miejscach nara¿onych na du¿¹ wilgoæ oraz czêste i nag³e zmiany temperatury. 
Z uwagi na dostêpne z zewn¹trz z³¹cze œrubowe, nale¿y zapewniæ galwaniczn¹ izolacjê od innych urz¹dzeñ i przewodów. 
Przyk³adowe pod³¹czenie elektryczne przedstawione zosta³o na rys.2. 
Sterowane urz¹dzenie nale¿y pod³¹czyæ do zacisków bezpotencja³owego wyjœcia odbiornika C, NO lub NC. Je¿eli urz¹dzenie 
wymaga sterowania normalnie otwartego (NO), wówczas nale¿y pod³¹czyæ je do zacisków NO i C. W przypadku sterowania 
normalnie zamkniêtego NC, urz¹dzenie nale¿y pod³¹czyæ do zacisków NC i C. Pod³¹czenie zasilania 230V sygnalizowane jest 
zaœwieceniem zielonej diody PWR.  W czasie pracy urz¹dzenia, ka¿de za³¹czenie kana³u wyjœciowego sygnalizowane jest 
zapaleniem diody OUT, u¿ycie przycisku sterowania rêcznego sygnalizuje ¿ó³ta diodia S1.  Do zacisku ANT fabrycznie 
pod³¹czona jest antena drutowa. 
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Rys.2 Przyk³adowy schemat elektryczny pod³¹czenia urz¹dzenia elektrycznego do odbiornika miniUVR
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WA¯NE PRZYPOMNIENIE !!!
Instalacje elektryczne musz¹ byæ wykonane przez doœwiadczony i 
wykwalifikowany personel zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
prawa. W urz¹dzeniu wystêpuje niebezpieczne napiêcie 230V 50Hz, 
wszystkie po³¹czenia nale¿y wykonywaæ przy wy³¹czonym napiêciu.  
Zadaniem instalatora jest zamontowanie systemu w sposób bezpieczny, 
aby wykluczyæ ryzyko zwi¹zane z jego u¿ytkowaniem. Osoba 
wykonuj¹ca instalacjê urz¹dzenia bez przestrzegania wszystkich 
maj¹cych zastosowanie przepisów, jest odpowiedzialna za ewentualne 
szkody, które urz¹dzenie mo¿e spowodowaæ.



2. PROGRAMOWANIE ODBIORNIKA

Odbiornik posiada mo¿liwoœæ programowania parametrów pracy. Przed rozpoczêciem programowania, nale¿y zapoznaæ siê z 
rys.1 przedstawiaj¹cym widok odbiornika w celu zlokalizowania przycisków programowania P1 i P2 oraz diod LED, 
sygnalizuj¹cych œwieceniem tryb pracy kana³u odbiornika. 

2.1 Wpisywanie pilota do pamiêci odbiornika
W trybie pracy odbiornika wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk P1 , zaœwieci siê czerwona dioda OUT,  nastêpnie nacisn¹æ wybrany 
przycisk pilota, który ma sterowaæ kana³em. Udane dopisanie sygnalizuje zamruganie diody OUT. 

2.2. Usuwanie pojedynczego pilota z pamiêci odbiornika
W celu usuniêcia pilota nale¿y wcisn¹æ jednoczeœnie i przytrzymaæ przyciski P1 i P2 odbiornika, zaczn¹ mrugaæ wszystkie 
diody, nastêpnie wcisn¹æ  przycisk pilota. Udane usuniêcie pilota sygnalizuje zamruganie diody OUT.

Zbyt d³ugie trzymanie przycisków P1 i P2 doprowadzi do sformatowania pamiêci odbiornika (patrz pkt.2.7.).
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Rys. 4. Usuniêcie pilota z odbiornika.

Rys. 3. Wpisanie pilota do odbiornika.



2.3. Zdalne wpisywanie pilota do pamiêci odbiornika
Funkcja zdalnego wpisywania pilota pozwala na dopisanie pilota bez koniecznoœci fizycznego dostêpu do odbiornika. 
Warunkiem powodzenia jest koniecznoœæ znajdowania siê w zasiêgu radiowym odbiornika oraz posiadanie wczeœniej 
wpisanego pilota.
Aby zdalnie dopisaæ pilota nale¿y w zasiêgu odbiornika wcisn¹æ na 15 sekund przycisk ju¿ dopisanego pilota. W czasie nie 
d³u¿szym ni¿ 3 sekundy wcisn¹æ i przytrzymaæ przez 15 sekund przycisk pilota, który ma zostaæ dopisany.

Funkcja zdalnego wpisywania jest niedostêpna w przypadku:
· skonfigurowania kana³u do pracy w trybie chwilowym,
· w³¹czonej blokady zdalnego dopisywania pilotów.

Nieudane dopisanie pilota mo¿e byæ spowodowane:
· s³ab¹ bateri¹ któregoœ z pilotów,
· zak³óceniami radiowymi, które mog³y pojawiæ siê w trakcie trwania procedury zdalnego wpisywania,
· zape³nieniem pamiêci odbiornika (próba wpisania 36 pilota).

Funkcja zdalnego wpisywania dostêpna jest wy³¹cznie dla pilotów serii DTM433MHz.

2.4. Zablokowanie / odblokowanie zdalnego wpisywania pilotów
Chc¹c zabezpieczyæ urz¹dzenie przed nieuprawnionymi próbami dopisania dodatkowego pilota (szczególnie istotne w 
obszarach o chronionym dostêpie u¿ytkowników), nale¿y zablokowaæ funkcjê zdalnego dopisywania pilotów. W celu 
zablokowania/odblokowania funkcji zdalnego dopisywania pilotów nale¿y przycisn¹æ przyciski P1 i P2 odbiornika, nastêpnie 
zwolniæ przycisk P2. Po up³ywie 5 sekund dioda OUT zacznie cyklicznie, co 5 sekund, zapalaæ siê i gasn¹æ.  Zwolnienie przycisku 
P1 w momencie gdy:
· dioda OUT œwieci - w³¹czy blokadê zdalnego dopisywania
· dioda OUT zgaszona - wy³¹czy blokadê zdalnego dopisywania.

Zwolnienie przycisku P1, przed up³ywem 5 sekund od momentu zwolnienia przycisku P2, spowoduje wyjœcie z 
procedury bez zapamiêtywania zmian.
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Rys. 5. Zdalne wpisanie pilota.

Rys.6. Zablokowanie / odblokowanie zdalnego wpisywania pilotów.
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2.5. Ustawienie trybu pracy kana³u wyjœciowego na bistabilny lub chwilowy.
W celu ustawienia trybu pracy kana³u, nale¿y nacisn¹æ i zwolniæ przycisk P1, zaœwieci siê czerwona dioda OUT oraz ¿ó³ta dioda 
LED sygnalizuj¹ca aktualnie ustawiony tryb pracy kana³u. Naciskaj¹c wielokrotnie przycisk P1 nale¿y ustawiæ ¿¹dany tryb 
pracy. ¯ó³ta dioda LED z opisem MOM ustawi tryb chwilowy, dioda z opisem BIST - tryb bistabilny, a z opisem MONO - tryb 
monostabilny. Dla zatwierdzenia wybranego trybu pracy nale¿y nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk P1 odbiornika. Dioda OUT 
zamruga, po czym dioda OUT i dioda sygnalizuj¹ca wybrany tryb  zgasn¹.

Wciœniêcie przycisku P2 spowoduje wyjœcie z trybu programowania bez zatwierdzenia zmian.
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Rys.7. Ustawienie trybu bistabilnego lub chwilowego.
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2.6. Ustawienie trybu pracy kana³u wyjœciowego na monostabilny.
W celu ustawienia trybu pracy kana³u na monostabilny, nale¿y nacisn¹æ i zwolniæ przycisk P1, zaœwieci siê czerwona dioda OUT 
oraz ¿ó³ta dioda LED sygnalizuj¹ca aktualnie ustawiony tryb pracy kana³u. Naciskaj¹c wielokrotnie przycisk P1 nale¿y ustawiæ 
tryb monostabilny, sygnalizowany ¿ó³t¹ diod¹ LED z opisem MONO. W celu zatwierdzenia, nacisn¹æ ponownie i przytrzymaæ 
przycisk P1. Dioda LED z opisem MONO zgaœnie i po chwili rozpocznie pulsowanie. Ca³y czas trzymaj¹c wciœniêty przycisk P1 
nale¿y odliczyæ ¿¹dan¹ liczbê mrugniêæ, po czym zwolniæ przycisk P1. Odliczona liczba impulsów diody MONO oznacza czas 
za³¹czenia kana³u w sekundach, lub minutach gdy po zwolnieniu przycisku szybko na chwile naciœniêty zostanie ponownie 
przycisk P1. Dla ustawienia czasu za³¹czenia 0,5s nale¿y zwolniæ przycisk P1 jeszcze przed pierwszym mrugniêciem ¿ó³tej 
diody LED z opisem MONO.

1 2 3 4PRZYCISN¥Æ 
PRZYCISK P1

ZAŒWIEC¥ SIÊ DIODY
OUT + MOM / MONO / BIST

PRZYCISKAJ¥C P1
ZAŒWIECIÆ DIODÊ MONO

NACISN¥Æ PONOWNIE
I PRZYTRZYMAÆ

PRZYCISK P1

5
NA CHWILÊ ZGAŒNIE

DIODA MONO...

6a
ZWOLNIENIE PRZYCISKU P1

W TYM MOMENCIE
PROGRAMUJE CZAS 0,5S

6b
...DIODA MONO ZACZNIE
PULSOWAÆ ODLICZAJ¥C
LICZBÊ SEKUND/MINUT

7
ZWOLNIÆ PRZYCISK P1

PO ODLICZENIU ¯¥DANEGO
CZASU W SEKUNDACH

8
PRZYCIŒNIÊCIE P1 PODCZAS

MRUGANIA DIODY MONO
USTAWI CZAS W MINUTACH

Rys.8. Ustawienie trybu monostabilnego.



2.7. Formatowanie pamiêci odbiornika.
W celu sformatowania pamiêci odbiornika, nale¿y nacisn¹æ i przytrzymaæ przez 15 sekund przyciski P1 i P2 odbiornika.  
Przyciski nale¿y zwolniæ dopiero gdy diody zgasn¹.

Formatowanie pamiêci:
 usuwa wszystkie piloty z odbiornika,h

wy³¹cza blokadê zdalnego wpisywania  pilotów,h

ustawia tryb pracy kana³u na monostabilny z czasem za³¹czenia 0,5s.h

2.8. Kontrola liczby wpisanych pilotów
W celu sprawdzenia liczby pilotów wpisanych do pamiêci odbiornika nale¿y po operacji wpisania lub usuniêcia pilota, 
przytrzymaæ wciœniêty przycisk w odbiorniku jeszcze przez ok. 5 sekund. Kontrolka zacznie pulsowaæ, wskazuj¹c liczbê 
zaprogramowanych pilotów. Kolejno pokazywana jest liczba dziesi¹tek (od 0 do 3 d³ugich impulsów) nastêpnie cyfra 
jednoœci (od 0 do 9 krótkich impulsów). Przyk³ad impulsów pokazuj¹cych liczbê wpisanych pilotów przedstawiony zosta³ na 
rys. 10. 

Rys. 10. Przyk³ad impulsów pokazuj¹cych liczbê wpisanych pilotów - 26 sztuk.

liczba dziesi¹tek - 2x10 liczba jednostek - 6
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Rys.9. Formatowanie pamiêci odbiornika.
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Producent DTM System, przekazuje urz¹dzenia sprawne i 
gotowe do u¿ytku. Producent udziela gwarancji na okres 24 
miesiêcy od daty zakupu przez klienta koñcowego. Okres 
g w a r a n c j i  o k r e œ l a n y  j e s t  n a  p o d s t a w i e  p l o m b  
gwarancyjnych producenta, umieszczanych na ka¿dym 
wyrobie. Producent zobowi¹zuje siê do bezp³atnej naprawy 
urz¹dzenia, je¿eli w okresie gwarancji wyst¹pi³y wady z winy 
producenta. Niesprawne urz¹dzenie nale¿y dostarczyæ na 
w³asny koszt do miejsca zakupu, za³¹czaj¹c kopie dowodu 
zakupu i krótki, jednoznaczny opis uszkodzenia. Koszt 
demonta¿u i monta¿u urz¹dzenia ponosi u¿ytkownik. 
Gwarancja nie obejmuje baterii w pilotach, wszelkich 
uszkodzeñ powsta³ych w wyniku nieprawid³owego 
u¿ytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw 
oraz uszkodzeñ powsta³ych w wyniku wy³adowania 
atmosferycznego, przepiêcia lub zwarcia sieci zasilaj¹cej. 
Szczegó³owe warunki udzielania gwarancji reguluj¹ 
stosowne akty prawne.


