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Montering
Mottagaren bör monteras på en skyddad plats. Undvik ställen där den utsätts för stora temperaturvariationer. Om den ska
monteras på fordon är hytten en lämplig plats. Montera ej mottagaren nära ledningar som är spänningssatta med 230/400
VAC. Avståndet till dessa ledningar bör ej understiga 20 centimeter för att undvika störningar med nedsatt räckvidd som följd.
Skruva fast mottagaren så att kabelgenomföringarna vänds nedåt.
Mottagaren kan vara konfigurerad för inbyggd kretskortsantenn eller extern antennanslutning (BNC).
Om extern antenn monteras direkt på lådan bör en vinkelkontakt användas mellan kontakten på lådan och antennsprötet.
Vinkla antennen ~45 grader från väggen om mottagaren monteras på en plåtvägg.
Om både den interna och en extra extern antenn skall användas, t.ex. på båda sidorna av en plåtvägg, måste detta särskilt
anges vid ordertillfället.
Varje mottagare är bestyckad med en, två, tre eller fyra växlande potentialfria reläkontakter. Dessa tål att belastas med maximalt 10 A 230 VAC eller 5 A 24 VDC.
Mottagaren ansluts till 12,24 VAC/DC alternativt 230 VAC matningsspänning beroende på modell, säkerställ alltid att rätt
mottagare används till rätt spänning. Text och symboler på mottagarens kretskort visar var spänningen skall anslutas.
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Spänningsanslutning

Reläanslutningar

Sändare

Inlärning
Lära in/para ihop sändare och mottagare
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Antenninstallation
Nedan visas exempel på olika antenninstallationer. Se alltid till att välja en antennlösning som passar aktuell frekvens, miljö och
utrustning.

I de fall mottagaren monteras i skåp eller
liknande av metall är en extern antennlösning alltid nödvändig, se till att hålla
avstånd mellan antenn och spänningsförande kablar.
Min

200

Om mottagaren monterats på en
plåtvägg är det ofta lämpligt att luta
antennen ~450 bort från väggen, använd
en 900 BNC-nippel för detta.

Undvik om möjligt att montera
antennen nära plåtväggar.

Max 45°
Max 45°

min 300 mm
mm

Kablar

Min

100

mm

Finns behov av en utomhusantenn skall en T-koppling av rätt modell användas, även antennen på utsidan
skall monteras på ett korrekt sätt.

Till extern antenn
Min

200

mm

För mer hjälp med antenninstallation, kontakta RadioControl SMD AB.
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