YLEISTÄ:
Radiotaajuuksilla toimiva
-valonohjausjärjestelmä
koostuu uppoasennettavista ja pistorasiaan liitettävistä
vastaanottimista sekä pintaan asennettavista ja kädessä
pidettävistä kauko-ohjaimista.

HUOMIOITAVAA:
JKO-3500 on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa
tiloissa.
-vastaanottimia ei suositella
asennettaviksi yhtä (1) metriä lähemmäksi
toisiaan.
-laitteet eivät sovellu käytettäviksi
räjähdysherkissä tiloissa.

-valonohjausjärjestelmä ei vaadi toimiakseen
näköyhteyttä vaan yhteys toimii myös esim. seinien läpi.
Kantama ilman yhteyttä vaimentavia esteitä on n. 30m.

-vastaanottimet eivät sovellu asennettavaksi
metallikoteloon.

-tuotteilla voidaan rakentaa laaja kauko-ohjattava
järjestelmä ilman häiriöitä.
Samaa vastaanotinta voidaan ohjata useilla
kauko-ohjaimilla (esim. porraskytkentä).

JKO-3500 TEKNISET TIEDOT:
Toiminnot:
Yhteensopivuus:
Muistipaikat:
Kuorma:
Käyttöjännite:
Käyttöolosuhteet:
Käyttölämpötila:
Radiotaajuus:
Johdon pituus:
Muuta:

Uppoasennettavat mallit asennetaan syöttöjännitteen ja
valaisimen väliin esim. jako- tai kojerasiaan.
TAKUU
Kaikilla
-tuotteilla on yhden (1) vuoden vaihtotakuu.
Takuu ei korvaa virheellisestä käytöstä tai asennuksesta
aiheutuneita vikoja. Takuu ei koske paristoja.
HYVÄKSYNNÄT
-laitteet ovat CE-hyväksyttyjä ja täyttävät EU:n
sähkö- ja radiolaitteille asettamat vaatimukset (radiolaitedirektiivi R&TTE Directive 1999/5/EC).

Päälle/Pois (On/Off)
Johdoton LC- ja FC-sarjan ohjaimet
6 ohjaimen laiteosoitetta
Max. 3500 W resistiivinen*
230 V +/- 10%, 50 Hz
Kuiva tila
-10 - +45 C (ympäristö)
433,92 MHz
1,5 m
Maadoitettu ja lapsisuojattu

* Voidaan käyttää myös kohtuullisen induktiivisen
kuorman ohjaamiseen.

KLO-10 TEKNISET TIEDOT:

JKO-3500 täyttää seuraavat vaaditut EU-standardit:
EN55015:2006+A1:2007, EN6100-3-2:2006 Class C, EN6100-3-3:2008, EN61547:1995+A1:2000,
IEC61000-4-2:2008 ED.2.0, IEC61000-4-3:2006+A1:2007 ED.3.0,
IEC61000-4-4:2004+A1:2010 ED.2.0, IEC61000-4-5:2005 ED.2.0, IEC61000-4-6:2008 ED.3.0,
IEC61000-4-8:2009 ED.2.0, IEC61000-4-11:2004 ED.2.0
Testiraportit nro: CE950425L06A, RE950425L06A, 4704061 001-002
KLO-10 täyttää seuraavat vaaditut EU-standardit:
EN 300 220-1 V2.1.1 (2006-04), EN 300 220-2 V2.1.2 (2007-06),
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08),
EN 50371 (2002-03), EN 60950-1 (2006)
Testiraportit nro: ACT201876 (2009-03-16), RE980306A02 (2009-03-18),
RM980306A02 (2009-03-23), SE980306A02 (2009-03-18)
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Laiteosoitteet:
Paristo:
Radiotaajuus:
Yhteensopivuus:
Kantama:

Yksilöllinen kiinteä laiteosoite
CR2032, 3V litium (sis. pakkaukseen)
433.92 MHz
LC-sarjan vastaanottimet
n. 30 metriä esteettömässä tilassa

HUOM! TUOTETTA EI SAA HÄVITTÄÄ TALOUSJÄTTEEN
MUKANA VAAN SE ON TOIMITETTAVA SÄHKÖ- JA
ELEKTRONIIKKAROMUN KERÄYSPISTEESEEN.

JKO-3500 Kauko-ohjattava jatkojohto LC-sarja

LINKITYKSEN POISTAMINEN:

OMINAISUUDET:

YKSITTÄINEN LINKITYS:

JKO-3500 on tarkoitettu pistotulpalla varustettujen
sähkölaitteiden, kuten valaisimien ohjaamiseen radiotaajuudella toimivilla ohjaimilla.
Päälle/Pois (On/Off) -toiminto (yhtäaikaa kaikille liitännöille).
Yhteensopiva kaikkien
-ohjainten kanssa.
Samaa JKO-3500 -vastaanotinta voidaan ohjata useilla
ohjaimilla.
Linkitykset JKO-3500:n ja ohjaimen välillä säilyvät
muistissa myös sähkökatkon aikana.

Paina ohjelmointipainiketta lyhyesti. Merkkivalo alkaa
vilkkua hitaasti (kuva 1).
Paina poistettavan ohjaimen OFF-painiketta. JKO-3500 ilmoittaa
linkityksen poiston onnistuneen sytyttämällä ja sammuttamalla
siihen kytketyn valaisimen kahdesti.
Halutessasi poistaa useampia linkityksiä toista menettely.

KAIKKI LINKITYKSET:
Paina ohjelmointipainiketta noin kuuden (6) sekunnin ajan
kunnes merkkivalo alkaa vilkkua nopeammin (kuva 1).
Vapauta ohjelmointipainike ja paina sitä uudelleen lyhyesti.
JKO-3500 ilmoittaa linkitysten poiston onnistuneen sytyttämällä ja
sammuttamalla siihen kytketyn valaisimen kahdesti.

ASENNUS JA KÄYTÖÖNOTTO:
Aseta JKO-3500 pistorasiaan ja liitä ohjattavien laitteiden
(esim. valaisin) pistotulpat. Jatka linkittämällä
haluamasi ohjaimet.

Ohjelmointipainike
Merkkivalo

JKO-3500:n LINKITTÄMINEN
OHJAIMEN KANSSA:

Kuva 1.

Paina JKO-3500:n ohjelmointipainiketta lyhyesti (kuva 1).
Merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.
Paina valitsemasi ohjaimen (esim. KLO-10) ON-painiketta (kuva 2).
JKO-3500 ilmoittaa linkityksen onnistuneen sytyttämällä ja
sammuttamalla siihen kytketyn valaisimen kahdesti.*
Toista linkittäminen samalla tavoin kaikilla haluamillasi
ohjaimilla (max. 6 ohjainta / laiteosoitetta).
*Linkittäminen voidaan tehdä myös ilman
liitettyä sähkölaitetta.

Kuva 2.
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