receptor comandat de cãtre
un termostat cu radiofrecvenþã
Q3RF, Q7RF sau Q8RF

Manual de utilizare

1. PREZENTAREA GENERALÃ RECEPTORULUI:
Receptorul COMPUTHERM Q1 RX a fost proiectat
pentru a funcþiona în loc de, sau în paralel cu receptoarele
termostatelor cu radiofrecvenþã COMPUTHERM Q3RF,
Q7RF sau Q8RF. Receptorul poate alimenta orice
aparat electric (radiator, electrovalvã, pompã etc.) care
funcþioneazã cu tensiunea de reþea (230V ca). Utilizarea
este foarte simplã, nu necesitã niciun fel de operaþii de
montaj. La comanda primitã de la termostatul cu care este
acordat, receptorul racordat la reþeaua de 230V
conecteazã sau deconecteazã aceastã tesniune pe
ieºirea sa.
2. PUNEREA îN FUNCþIUNE
Racordaþi receptorul COMPUTHERM Q1 RX la o prizã
de perete în apropierea echipamentului pe care doriþi sã-l
comande. Dupã câteva secunde LED-urile vor lumina pentru scurt timp, dupã care receptorul se aflã în stare de
funcþionare.
Pentru a putea fi comandat, receptorul trebuie acordat
cu termostatul corespunzãtor.
3. ACORdAREA RECEPTORULUI CU UN
TERmOsTAT
Atenþe! Dacã doriþi utillizarea receptorului în paralel cu receptorul termostatului, acordarea acestora
trebuie efectuatã simultan.
Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul on/of al receptorului
pânã ce LED-ul verde începe sã pâlpâie (aprox. 10 sec.).
Dacã doriþi utilizarea în paralel ºi a receptorului termostatului, comutaþi receptorul în mod de lucru acordare (con-

sultaþi manualul de utilizare) semnalizat prin pâlpâirea
LED-ului verde (Q3RF sau Q7RF) sau roºu (Q8RF).
Efectuaþi acum operaþiunile de acordare conform cu manualul termostatului.
4. TEsTAREA RAZEI dE ACþIUNE
Cu ajutorul butonului TEsT al termostatului se poate
verifica dacã termostatul ºi receptorul se aflã în conexiune
de radiofrecvenþã. Apãsaþi aprox. 2 secunde butonul
TEsT. Termostatul va emite pentru 2 minute semnale de
cuplare (5 secunde) ºi de decuplare (5 secunde) - apare
ºi dispare semnul . Pe receptor, cuplarea este semnalizatã de aprinderea, iar decuplarea prin stingerea
LED-ului roºu. Aþi ieºit din raza de acþiune dacã semnalele
nu mai ajung la receptor (nu se mai poate observa alternanþa aprinderii LED-ului roºu). Mutaþi termostatul ºi
receptorul mai aproape.
5. COmANdA mANUALÃ A RECEPTORULUI
Prin apãsarea butonului manual, priza va trece pe
funþionare manualã, LED-ul verde lumineazã continuu.
Tesniunea de pe ieºire va putea fi comutatã cu ajutorul
butonului on/off. În stare on LED-ul roºu lumineazã
continuu.
Ieºirea din modul de lucru manual se face apãsând din
nou butonul manual (LED-ul verde se stinge).
6. EVITAREA PERTURBAþIILOR
Sistemul nu este deranjat de telefoane mobile, aparate
radio etc. Dacã totuºi un alt aparat cu radiofrecvenþã
creeazã interferenþe ºi perturbã funcþionarea sistemului
Dvs, efectuaþi operaþiunea de reacordare conf. pct. 3

7. CARACTERIsTICI TEHNICEþIILOR
Putere absorbitã:
6W
Tensiune de alimentare:
230V ca. /50 Hz
Tensiune de ieºire:
230V ca. /50 Hz
Curent maxim pe ieºire:
10A (3A pe sarcinã inductivã)
Masa:
150g

Echipamentul Computherm Q1 RX a fost produs conform directivelor U. E.
EMC89/336/EEC; LVD 73/23/EEC; 93/68/EEC ºi
R&TTE 1999/5/EC.
Poartã marcajul
.
Îndeplineºte cerinþele Ministerului Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiei, poate fi introdus pe piaþã ºi utilizat
pe teritoriul României.
ISO 9001
COMPUTHERM®

