
E2015/02(P8 R 1 Tango)A4 

P8 R 1 Tango 

P8 R 1 Time/Element 

HU Vevőkapcsoló 

ENIKA.CZ s.r.o.  
Vlkov 33, 509 01 Nová Paka, Czech Republic 
Telefon: +420 493 773311, Fax: +420 493 773322 
E-mail: enika@enika.cz, http://www.enika.cz 

United Technology Alliance 
Magyarország 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1. 
Telefon: +36 1 700 1010, Fax: +36 1 700 1099 
Email: info@unitechnal.hu, http://www.unitechnal.hu 

HU 

LEÍRÁS  

A vevővel ki és be lehet kapcsolni az elektromos készülékeket 
akár közvetlenül, akár a POSEIDON® sorozat jeladóinak 
használatával.  
Az eszközt úgy tervezték, hogy installálni lehessen min. 40 
mm mély elektronikai kapcsolódobozhoz.  

A KAPCSOLÓ FUNKCIÓI 

A vevő billentyűzetéről történő közvetlen vezérléshez az 
ON+OFF kombinált funkció előzetesen beállított, ha meg-
nyomja a billentyűzet felső részét, a kimeneti relé bezáródik, 
ha megnyomja a billentyűzet alsó részét, a relé kinyílik. 

A VEVŐ FUNCKCIÓI 

ON (BE) 
A jeladó gombjának megnyomása után a vevő reléje bezár és 
zárva is marad. 

OFF (KI) 
A jeladó gombjának megnyomása után a vevő reléje nyit és 
nyitva is marad. 

ON/OFF (BE/KI) 
Nyomja meg a jeladó gombját, hogy felváltva tudja nyitni és 
zárni a relét. 

TIMER  (IDŐZÍTŐ) 
Nyomja meg a jeladó gombját a vevő reléjének meghatározott 
idejű zárásához (3 perc az eredetileg beállított idő és 100 mp 
és 466 óra közötti tartományon belül lehet beállítani távoli 
hozzáférésen keresztül). A jeladó gombjának minden újabb 
lenyomásával újraindul az idő visszaszámolása. 

RETR 
Ez a funkció csak “továbbítja” a kódot a programozott jeladó-
nak, abban az esetben, ha a készülék hatótávolsága nem 
elegendő. Ez nem befolyásolja a relé állapotát. A minimális 
távolság az eszközök között 2 méter! 

Megjegyzés:  
A RETR funkció programozásakor, ajánlott a jeladó összes 
gombjának beprogramozása (a jeladó minden gombját nyom-
ja meg egyszerre.)  
Kézi beállításkor, csak egy jeladót lehet használni a jeladó 
kódjának továbbközvetítésére.  
Ha az eszközök hatósugara nem elegendő egy vevő haszná-
latakor a kód újraküldéséhez, a távoli hozzáférést (SW POSE-
IDON® Assistant) kell használni a többszörös újraküldéshez. 

A VEVŐ FUNKCIÓI, MELYEK TÁVOLI HOZZÁFÉRÉS-
SEL ÉRHETŐEK EL 

PUSH  (NYOMNI) 
A vevő reléje zárva marad, amíg a jeladó gombját nyomjuk.  

TIMER  /OFF (IDŐZÍTŐ/KI) 
Ha a relé nyitva van, amikor benyomjuk a jeladó gombját, a 
vevő reléje bezáródik egy meghatározott időre (1 mp-től 466 
óráig). Ha a relé zárva van, kinyílik. 

SCENE (ESEMÉNY) 
Amikor megnyomja a jeladó gombját az ESEMÉNY funkció 
programozásakor, a vevő reléje kinyílik vagy bezáródik a ké-
szülék memóriájában elmentettek szerint. Nyomja meg 
ugyanazt a gombot hosszabban, hogy felülírja a memóriát a 
kimeneti relé aktuális állapota szerint. (Különösképpen az 
ESEMÉNY funkció kiterjesztésére többcsatornás vevők és P8 
R DALI N, P8 R 01-10 N vevők esetében). Max. 16 esemé-
nyig használható.  

ELSŐ HASZNÁLATKOR 

- Az 1. ábra alapján kösse össze a vevő táp csatlakozását 
(3299U-A00006) és rögzítse a kötődobozba a feszítő kör-
mök segítségével. 

- Helyezze be a vezérlőegységet a kerettel (a keret nem tar-
tozék) a szerelvénybe (lásd 2. ábra). 

- Csatlakoztassa a tápellátást. A csatlakoztatott terhelés ezt 
követően vezérelhető a vevő nyomógombjának megnyo-
másával. 

- Készítse elő a kiválasztott jeladót. 
Megjegyzés: 
Csak szakképzett személy csatlakoztathatja vagy választhatja 
szét a vevőt a készülékhez (vagy a készüléktől) vagy a háló-
zathoz. 
Az érzékelési zóna csökkenésének kockázata miatt nem aján-
lott a vevőt elektromágneses interferencia közelében elhe-
lyezni. Az erős elektromágneses mező ronthatja vagy leállít-
hatja a vevő működését! Az érzékelési terület függ az anyag-
tól is, ahová a vevőt beépítették. A vezető anyagok és tárgyak 
a vevő antennája mellett csökkentik a hatótávolságot. 

A vevőegységhez csatlakoztatott elektromos rendszernek 
rendelkezni kell egy biztonsági leválasztóval (kismegszakító 
vagy olvadó biztosíték) max. 16A terhelhetőséggel. 

A) Hogyan programozzuk a jeladót a vevő memóriá-
jába?  – alapfunkciók

ON/OFF (BE/KI) 
- Nyomja meg a billentyűzet alsó részét legalább tízszer 

(10×) – bezáródik a kimeneti relé. 
- Nyomja meg a megfelelő gombo(ka)t a jeladón kétszer. Ha 

a ON1+OFF1 (ON2+OFF2) gombokat egyszerre nyomja 
meg, a jeladón programozásra kerül a kombinált ON+OFF 
funkció, így közvetlenül a vevő nyomógombjáról is lehet 
irányítani. 

- Helyes programozás esetén a kimeneti relé kinyílik. 

TIMER  (IDŐZÍTŐ)  
- Nyomja meg a billentyűzet alsó részét legalább tízszer 

(10×) – bezáródik a kimeneti relé. 
- Várjon 2 mp-et és nyomja meg újra röviden a billentyűzet 

alsó részét egyszer, kinyílik és becsukódik a kimeneti relé. 
- Nyomja meg a megfelelő gombo(ka)t a jeladón kétszer. Ha 

a jeladón egyszerre nyomja meg az ON1+OFF1 
(ON2+OFF2) gombokat, a jeladót beprogramozza a kombi-
nált TIMER+OFF funkcióra; a jeladó felső gombja less a 
TIMER, az also gombja OFF funkcióért felelős. 

- Helyes programozás esetén a kimeneti relé kinyílik. 

RETR 
- Nyomja meg a billentyűzet felső részét legalább tízszer 

(10×) – kinyílik a kimeneti relé. 
- Nyomja meg a megfelelő gombo(ka)t a jeladón kétszer. 
- A helyes programozásnak nincs külön jelzése.  

Megjegyzés:  
Ha a memóriakódok beteltek, a vevő nem rögzíti a kódokat, 
hanem 2 mp után automatikusan törölni fogja.  

B) Hogyan lehet törölni egy jeladóba programozott 
bármely funkciót, kivéve a RETR funkciót 

- Nyomja meg a billentyűzet alsó részét legalább tízszer 
(10x) – ekkor bezáródik a kimeneti relé. 

- Várjon 2 mp-et és nyomja meg újra röviden a billentyűzet 
alsó részét kétszer – ekkor kinyílik, bezáródik és újra kinyí-
lik a kimeneti relé. 

- Nyomja meg a megfelelő gombo(ka)t a jeladón kétszer. 
- A kódok törlésének nincs külön jelzése.  

Technikai adatok 
P8 R 1 Tago 
P8 R 1 Time/Element  

Csatornák száma: 1 

Tápfeszültség: 230 V ±10 % 50 Hz 

Kimeneti feszültség: 230 V 

Leadott teljesítmény: 

2300 W (klasszikus vilá-
gítás, halogén lámpák) 

1750 VA (12 V halogén 
lámpák transzformátor-
ral, ballaszttal) 

500 VA / 64µF (fluoresz-
káló lámpák) 

Kapcsolóelem: relé 

Védelem: 
IP 20 - ČSN EN 60529 
szerint 

Működési hőmérséklet: -20  + 55 °C 

Súly: 125 g 

Sorkapocs: 2,5 mm2  

Frekvencia: 868,3 MHz 

Hatótávolság: 150 méterig (nyílt téren) 

Kódok száma: 224

Kódok száma a memóriában: max. 32 

Tilos az eszközt műszakilag módosítani! 
A vevőt nem használhatjuk biztonsági megállító gombként! 

Zařízení lze provozovat na základě aktuálního VO–R/10/. 
(viz www.ctu.cz) a za podmínek v něm uvedených. 

C) Hogyan lehet törölni egy jeladót, mely RETR funk-
cióval van programozva 

- Nyomja meg a billentyűzet felső részét legalább tízszer 
(10×) – kinyílik a kimeneti relé.  

- Várjon 2 mp-et és nyomja meg újra röviden a billentyűzet 
felső részét egyszer – emiatt bezáródik a kimeneti relé. 

- Nyomja meg a megfelelő gombo(ka)t a jeladón kétszer. 
- Helyes programozás esetén a kimeneti relé kinyílik.  

D) Hogyan lehet az összes adót törölni
- Nyomja meg a billentyűzet alsó részét legalább tízszer 

(10×) – bezáródik a kimeneti relé. 
- Várjon 2 mp-ig, és hosszan (>10 mp) nyomja meg a billen-

tyűzet alsó részét - ezáltal kinyílik és bezáródik a kimeneti 
relé 

- Engedje el a gombot az összes kód törléséhez. A kimeneti 
relé kinyílik.  

Megjegyzés:  
Ha nem történt programozás, vagy ha 30 mp-en belül nincs 
változás a programozás közben vagy törlik az eszközt, a vevő 
automatikusan visszatér a gyári alapbeállításokhoz. 

TÁVOLI HOZZÁFÉRÉS KEZELÉSE 

A POSEIDON® sorozat eszközeinél a jeladó kódjainak, funk-
cióinak és paramétereinek manuális programozását helyette-
síthetjük az SW POSEIDON® Assistant programmal és a P8 
TR USB transzmitterrel. A távoli irányítást használhatja más 
funkciók és paraméterek beállításánál, melyeket nem lehet 
másképp elérni:  
- Tiltja (engedélyezi) a kézi programozást és az adók törlé-

sét. 
- Zárolja a kijelölt jeladókat a törlés ellen a vevő memóriájá-

ban.  
- Tiltja (engedélyezi) a közvetlen kimeneti szabályozást. 
- Legfeljebb három eszköz beállítása a RETR funkcióval 

ugyanahhoz a jeladóhoz.  
- Tiltja (engedélyezi) a keresést.  

Alapállapotban a vevő úgynevezett korlátozott idejű keresési 
beállításban van. Ez azt jelent, hogy amikor a vevő először 
kapcsolódik távoli hozzáféréssel, lehetséges, hogy úgy csat-
lakozik, hogy csak az első 5 percre kapcsolja a tápfeszültsé-
get vagy csak 5 percen keresztül lehet programozni.  Lehető-
ség van a távoli hozzáférés teljes tiltására is.  

1.ábra

2.ábra

http://www.enika.cz/


 

ALAPBEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA 

Amennyiben törölni akarja az összes beállított funkciót és pa-
ramétert, viszzaállíthatja a gyári alapbeállításokat..  
-  Nyomja meg a billentyűzet felső részét legalább tízszer 

(10×) 5 percen belül csatlakozik a vevő a tápfeszültséghez, 
így a kimeneti relé kinyílik. 

- Várjon 2 mp-et és nyomja meg hosszan (>10 mp) a billen-
tyűzet felső részét – emiatt bezáródik és kinyílik a kimeneti 
relé.   

- Engedje el a gombot a gyári beállítások visszaállításához. 

Megjegyzés: 
Az alapbeállítás újraprogramozásánál az összes addig be-
programozott kód törlődik a vevő memóriájából!!! 
További információért látogassa meg a 
www.enika.cz/poseidon weboldalt. 
 
Az ENIKA.CZ s.r.o. ezennel kijelenti, hogy a P8 R 1 Tango 
(Time/Element) megfelel az előírt követelményeknek és 
egyéb előírásoknak a 1999/5/EC Direktívából. 

. 

 

Prohlášení o shodě 
 
Výrobce: ENIKA.CZ  s. r. o. 
 190 00  PRAHA 9,  Pod Harfou 933/86 
 IČO: 28218167 
 

tímto prohlašuje, že výrobek 
 

typové označení: P8 R 1 Tango   
 P8 R 1 Time/Element   
 
specifikace: --- 
druh výrobku: přijímač se spínačem 
 
frekvence: 868,3 MHz 
citlivost: -110 dBm 
 

- je ve shodě se základními požadavky NV 426/2000 Sb. v platném 
znění a s NV 481/2012 Sb. v platném znění 

- odpovídá základním požadavkům a dalším ustanovením evropské di-
rektivy 1999/5/ES (R&TTE) (Směrnice o radiových zařízeních a tele-
komunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich 
shody) a evropské direktivy 2011/65/EU (RoHS) 

- splňuje požadavky těchto norem a předpisů: 
 
rádiové parametry, EMC:  ČSN ETSI EN 300220-1 V2.1.1:2006 
 ČSN ETSI EN 300220-2 V2.1.1:2006 
 EN 301 489-1 V1.5.1:04 
elektrická bezpečnost:  ČSN EN 60 669-2-1 ed.3:05 
 ČSN EN 60 669-1 ed.2:03 
 
Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce. 
 

                                                                      

 

 
V Nové Pace dne 28.02.2013 ing. Vladimír Militký,  
 řízení sytému jakosti 

 

 

Prohlášení o shodě 
 
Výrobce: ENIKA.CZ  s. r. o. 
 190 00  PRAHA 9,  Pod Harfou 933/86 
 IČO: 28218167 
 

tímto prohlašuje, že výrobek 
 

typové označení: P8 T PSMR16/A  
 P8 T PSMR16/A HR  
 
specifikace: --- 
druh výrobku: infrapasivní snímač pohybu vysílací 
 
frekvence: 868,3 MHz 
vf výkon: 10 dBm 
 

- je ve shodě se základními požadavky NV 426/2000 Sb. v platném 
znění a s NV 481/2012 Sb. v platném znění 

- odpovídá základním požadavkům a dalším ustanovením evropské di-
rektivy 1999/5/ES (R&TTE) (Směrnice o radiových zařízeních a tele-
komunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich 
shody) a evropské direktivy 2011/65/EU (RoHS) 

- splňuje požadavky těchto norem a předpisů: 
 
rádiové parametry, EMC:  ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.1.1: 2007 
 ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.1.1: 2006 
 ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.4.1: 2003 
elektrická bezpečnost:  ČSN EN 60950-1 ed.2: 2006 
 
Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce. 
 

                                                                                       

 

 
V Nové Pace dne 28.02.2013 ing. Vladimír Militký,  
 řízení sytému jakosti 

 

 

Prohlášení o shodě 
 
Výrobce: ENIKA.CZ  s. r. o. 
 190 00  PRAHA 9,  Pod Harfou 933/86 
 IČO: 28218167 
 

tímto prohlašuje, že výrobek 
 

typové označení: P8 T PSMR16/A  
 P8 T PSMR16/A HR  
 
specifikace: --- 
druh výrobku: infrapasivní snímač pohybu vysílací 
 
frekvence: 868,3 MHz 
vf výkon: 10 dBm 
 

- je ve shodě se základními požadavky NV 426/2000 Sb. v platném 
znění a s NV 481/2012 Sb. v platném znění 

- odpovídá základním požadavkům a dalším ustanovením evropské di-
rektivy 1999/5/ES (R&TTE) (Směrnice o radiových zařízeních a tele-
komunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich 
shody) a evropské direktivy 2011/65/EU (RoHS) 

- splňuje požadavky těchto norem a předpisů: 
 
rádiové parametry, EMC:  ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.1.1: 2007 
 ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.1.1: 2006 
 ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.4.1: 2003 
elektrická bezpečnost:  ČSN EN 60950-1 ed.2: 2006 
 
Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce. 
 

                                                                                       

 

 
V Nové Pace dne 28.02.2013 ing. Vladimír Militký,  
 řízení sytému jakosti 

 

http://www.enika.cz/poseidon

