
6 RÖLELİ, RADYO FREKANSLI UZAKTAN KUMANDA ALICISI  
TEKNİK ÖZELLİKLER: 
 
Alıcı çalışma voltajı : 220V AC 50 Hz 
Röle akımı                 : 5A NO kontaklı 
Etkili mesafe             : 50m -3 km 
Çalışma frekansı      : 433 MHz  yasal bant  
 
ÇALIŞMA  ŞARTLARI:   
 
Firmamızın üretimini yaptığı radyo frekanslı, yüksek güvenlikli, 6 röleli uzaktan kumanda cihazı uzaktan kontrol 
etmek istediğiniz cihazlarınızı kontrol edebilmenize olanak sağlar.  
Röle kontakları, akımı 5 Ampere kadar olan yüklerin kontrolü için uygundur. Daha büyük akımlı yüklerin kontrolü 
için harici bir röle veya kontaktör kullanınız. (Bakınız aşağıdaki şekil) 
Showroom ve mağaza aydınlatması, ray spot aydınlatması, selenoid valf ve yüksek akımlı uygulamalarda 
kullanılabilir. 

 
 
 
PROĞRAMLAMA: Cihazın çalışma şekli sağ alt taraftaki jumper ile değiştirilebilir. 
 

 



AŞIRI YÜKTE KULLANIM: Aşırı yük uygulamalarınızda mutlaka kontaktör ve filtre kullanınız 

 
Alıcı Üzerindeki Ledler: 
220V besleme uçlarının yanındaki yeşil renkli flaş yapan ledin yanması devre beslemesi var, sistem normal çalışıyor 
anlamına gelir. Diğer klemenslerin yanlarındaki sarı ledler ise hangi role çıkışının aktif olduğunu göstermektedir. 

Yedek Kumanda Siparişi: Kumanda alıcısı üzerindeki cihaz şifre kodu ile yedek kumanda isteyiniz. 
 
MONTAJ : 

➢ Kumanda alıcısını 1A otomatik sigorta ile besleyiniz. Kontrol ettiğiniz yükün sigortasını toplam 
yüke göre tayin ediniz. 5A ‘den fazla akım çeken yüklerin/almaçların kontrolünü harici bir röle 
veya kontaktörle yapınız. 

➢ Alıcının metal pano içerisine montaj edilmesi durumunda kumanda çekim mesafesi düşecektir, 
mesafeyi arttırmak için harici anten kullanılmalıdır. 

➢ Kumanda pilinin zayıflaması çekim mesafesini düşürecektir. 
➢ Kumanda(elcik/verici) anteninin kapalı olması çekim mesafesini düşürecektir. 
➢ Uzaktan kumanda cihazı motor sürücüsü(invertör-konvertör), fırçalı motor vb. yakınına montaj 

edilirse çalışma mesafesi düşecektir. 
 

NOT: Ürün videosu için tıklayın https://youtu.be/sM2Ko0-s-7w 
     Ürünün plastik kutusunun ölçüleri için tıklayın https://www.altinkaya.com.tr/documents/RT-409.pdf 
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