
ЕДНО-КАНАЛНО РАДИО РЕЛЕ        FR1 
 

Ръководство за употреба 
 
Това ръководство е изтеглено от lesibg.com и е актуално с текущите версии на продукта. То 
може да не е актуално за по-старите модели на продукта и да има разминавания в 
съдържанието и принципа на работа. Най-добра практика е да пазите конкретното 
ръководство, което идва заедно с продукта. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 
Моля, прочетете и следвайте тези указания за безопасност, за да предпазите себе си и другите:  
- Това ръководство е неразделна част от продукта и следва да бъде съхранявано. То e предназначено като 
указание за инсталирането и работата на продукта и по никакъв начин не е предназначено да замества 
инструкциите, съдържащи се в други продукти. Информацията в него може да бъде обект на промени, без 
предварително предизвестие. 
- Продуктът трябва да се монтира, настройва и поддържа от квалифицирано лице. 
- Инсталирайте продукта в кутия на подходящо закрито, сухо, защитено от течности, недостъпно за 
неквалифицирани лица и деца място.  
- Ако не е възможно в мястото за монтаж модулът да се постави в кутия, задължително трябва да се вземат 
мерки той да се обезопаси от попадане на чужди тела, влага и течности, особено ако вграденото реле на модула 
се свързва към електрическа верига с напрежение 230VAC!!! 
- Не използвайте продукта във взривоопасна и химическа среда. 
- Продуктът трябва да се използва само за целта, за която е създаден. Моля, използвайте го според 
параметрите и техническите спецификации. Всяка друга употреба се счита за неправилна.  
- Продуктът не трябва да се ползва като защита или да участва в системи касаещи функционална безопасност 
или в системи при които отказа или дефекта на продукта биха довели до наранявания. 
- Не се опитвайте сами да ремонтирате продукта - всички ремонти трябва да се извършват само от 
квалифициран персонал. 

Този знак указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно 
Директивата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване и националното законодателство 
на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или 
на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно 

оборудване OЕЕО. 
 
Описание 

Модулът FR4 е устройство, което служи за дистанционно релейно управление на обекти, като гаражни или 
портални врати и други. Отличава се висока гъвкавост (6 работни режима) с фиксиран код. 
 

Технически характеристики 
Захранващо напрежение:     12V DC (12V ) 
Максимален работен консумиран ток      mА;  
Консумиран ток в покой      max 5 mА; 
Максимални параметри на контактите на вграденото реле max 10A / 250VAC; 
Тип на кода        Фиксиран код 
Работна честота      433 MHz 
Обхват        до 50 метра; 
Програмируеми режима на работа    три 
Брой дистанционни управления     максимум 25 
 

Схема на модула 
    

Използвани съкращения в инструкцията:    
+12V/-12V - захранващ вход  
GND - маса 
хNO - нормално отворен контакт ( х-номер на релето)  
хNC - нормално затворен контакт ( х-номер на релето) 
хC  - общ край на контактите ( х-номер на релето)   
LED - светодиод за индикация 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
1. Принцип на работа  

Модулът има 6 програмируеми режима на работа.  
При записването на всяко едно дистанционно се оказва в кой от трите режима да работи то. Всяко едно 

дистанционно може да работи в различен режим (този в който е записано) 
 
Фабрична настойка:  
Заради изходните тестове при производство фабричният режим е може да е всеки един от трите. За това е 

препоръчително първо да нулирате всички настройки. Това става като натиснете сервизният бутон 8 
последователни пъти. (Тази операция изтрива и записаните дистанционни) 

 
1.1. Работен режим 1 –  моментен. За общо приложение. 

В този режим релето е включено за времето докато е натиснат бутон А на дистанционното. 
 
За да запишете дистанционно в този режим натиснете сервизният бутон веднъж. Когато Светодиодът 

светне постоянно в червено, натиснете бутон А 
 

1.2. Работен режим 2 – с тригеруване 
В този режим, при натискане на бутон А от дистанционното, релето се включва и остава включено до 

следващо натискане на бутона.  
 
За да запишете дистанционно в този режим натиснете сервизният бутон два пъти. Когато светодиодът 

светне постоянно в червено, натиснете бутон А 
 
Приложение: Дистанционно ръчно управление на консуматори.  
Предимството на този режим е, че управлявате само с един бутон, но недостатъкът е, че ако не знаете 

моментното състояние на релето Вие просто ще го превключите.  
 

1.3. Работен режим 3 – с превключване 
Натискането на бутон А винаги ще включва релето. 
Натискането на бутон В винаги ще изключва релето. 
 
За да запишете дистанционно в този режим натиснете сервизният бутон три пъти. Когато светодиодът 

светне постоянно в червено, натиснете бутон А. След това светидиода ще изгасне за момент и ще светне пак. 
О време на второто продължително светене, натиснете бутон В 

 
1.4. Работен режим 4 – със забавяне 5 сек. 

Натискането на бутон А винаги ще включва релето. То ще стои включено 5 сек. след което ще се изключи 
само. 

 
За да запишете дистанционно в този режим натиснете сервизният бутон четири пъти. Когато светодиодът 

светне постоянно в червено, натиснете бутон А. 
 

1.5. Работен режим 5 – със забавяне 10 сек. 
Натискането на бутон А винаги ще включва релето. То ще стои включено 10 сек. след което ще се изключи 

само. 
 
За да запишете дистанционно в този режим натиснете сервизният бутон пет пъти. Когато светодиодът 

светне постоянно в червено, натиснете бутон А. 
 

1.6. Работен режим 6 – със забавяне 15 сек. 
Натискането на бутон А винаги ще включва релето. То ще стои включено 15 сек. след което ще се изключи 

само. 
 
За да запишете дистанционно в този режим натиснете сервизният бутон шест пъти. Когато светодиодът 

светне постоянно в червено, натиснете бутон А. 
 
 

2. Записване на дистанционни управления  
Всяко едно дистанционно се записва като преди това се оказа в какъв режим ще работи то. 
1. Избира се режима на работа. (чрез натискане на сервизния бутон) 
2. Натиска се бутон A на новото дистанционно.(или Б при режим 3) 
 
За програмиране на друго дистанционно, трябва да се повтори описаната процедура. В един модул може 

да се програмират максимално до 25 дистанционни управления.  
 



3. Изтриване на всички дистанционни управления 
Сервизният бутон се натиска 8 последователни пъти. Това връща модула във фабрични настройки и 

изтрива всички дистанционни. 
 

 
За по-добър обхват: -  не трябва да има друг приемник в радиус от 0.70 м. от модула; изберете подходящо 

местоположение и ориентация на модула (антената). При драстично намаляване на обхвата на дистанционното 
да се провери и смени батерията.  
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