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F&Wave ir bezvadu ierīču saime, kas vadāma ar radioviļņiem līdz 100 metru rādiusā*. 
Uztvērēji ir pieejami uz DIN sliedes uzstādāmā versijā (1S korpuss) vai Ø60 
zemapmetuma versijā. Raidītāji ir pieejami kā rokā turamas tālvadības pultis vai 
zemapmetuma versijā. Uztvērēji pārraida vadības signālus. Ierīce, kas saņem vadības 
signālu no raidītāja, automātiski to pārraidīs tālāk, tādējādi palielinot tālvadības pults 
darbības rādiusu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* Līdz 100 metru darbības rādiuss atklātā vietā, kur nav traucējumu. Faktiskais darbības rādiuss var būt mazāks ēkās un 
traucējumu avotu (elektroapgādes līnijas, GSM raidītāji utt.) klātbūtnē. 

Neatbrīvojieties no šīs ierīces kopā ar citiem nešķirotiem atkritumiem!  Saskaņā ar 
Likumu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem jebkādus sadzīves 
elektroierīču atkritumus var jebkādā daudzumā bez maksas nogādāt šādā uzdevumā 
izveidotajā savākšanas punktā, kā arī veikalā, ja iegādājaties jaunu ierīci (jauno apmainot 
pret veco neatkarīgi no zīmola). Sadzīves atkritumos vai dabā izmestie elektroierīču 
atkritumi apdraud vidi un cilvēku veselību. 
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  Sistēmas apraksts  

ierīces uz 
DIN sliedes 
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 Desmit pogu tālvadības raidītājs; 
 Darbība kopā ar F&Wave sistēmas tālvadības raidītājiem; 
 Spēja vadīt jebkādu uztvērēju skaitu; 
 Ieslēgšanas/izslēgšanas funkcionalitāte (bistabils slēdzis), izmantojot 

uztvērējus: FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, 
FW-LED2D; 

 Žalūziju pacelšanas/nolaišanas funkcionalitāte, izmantojot uztvērējus: FW-STR1P, 
FW-STR1D; 

 Apgaismojuma spilgtuma regulēšanas funkcionalitāte, izmantojot uztvērējus: FW-
D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D. 

 

 

Ierīces funkcijas 

Ierīces izskats 
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① 

Pēc uztvērēja pareizas pieslēgšanas nospiediet un turiet 
PROG pogu, līdz ierīce aktivē izejas ķēdi un nodzisīs 
komunikācijas LED. 

 
 

 
② 

Nospiediet izvēlēto pogu uz tālvadības pults vai 
zemapmetuma raidītājā. 

 
 
 

③ Pareiza savienošana pārī tiks apstiprināta, uz laiku izslēdzoties izejas 
ķēdei, un atkal izgaismosies LED. 

 

 

 
 

Atcelt tālvadības pults un uztvērēja savienojumu pārī var tikai tad, ja izdzēšat visu raidītāju 
sarakstu uztvērējā. Lai nodzēstu ar uztvērēju pārī savienoto raidītāju sarakstu, nospiediet un 
vismaz 10 sekundes turiet nospiestu PROG pogu. Komunikācijas LED ātra mirgošana norāda, ka 
kontrollera atmiņa ir izdzēsta. 

Katru uztvērēja kanālu var savienot pārī ar astoņiem dažādiem 
raidītājiem (tālvadības pults pogas). Savienojot pārī ar lielāku pogu 
skaitu, tiks izdzēstas pirmās uztvērējā veiktās savienošanas pārī. 

  Savienošana pārī  

Izeja no uztvērēja programmēšanas režīma notiks automātiski pēc 30 
sekundēm, gaidot raidītāja signālu, vai pēc PROG pogas nospiešanas īsu 
brīdi. 

  Savienošanas pārī atcelšana  
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Raidītāji Uztvērēji Kārba Ø60 DIN sliede 

zemapmetuma Viens relejs FW-R1P FW-R1D 

FW-RC5 Dubultrelejs FW-R2P FW-R2D 

tālvadības pultis Universālais gaismmainis FW-D1P FW-D1D 

FW-RC4 Žalūziju regulators FW-STR1P FW-STR1D 

FW-RC10 Divkanālu LED apgaismojuma 
regulators 

FW-LED2P FW-LED2D 

Tehniskie dati 
   

barošanas avots 
jaudas patēriņš 

nospiesta poga 

3 V 
līdzstrāva 

 

20 mA 

  

gaidstāve 15 nA   
baterija CR2032 
baterijas darbības laiks apmēram 15 stundu pārraide 

(nospiesta poga uz tālvadības pults) 
darba temperatūra -25-50°C 
radioviļņu frekvence 868 MHz 
izmēri 37×72×30 mm 

Mēs neiesakām uztvērēju grupas vadībai izmantot tālvadības bistabilos 
raidītājus, jo pastāv aktivēšanas stāvokļa desinhronizācijas iespēja (sevišķi tad, 
kad darbina lielākā attālumā un/vai vienlaikus lieto uztvērēju vietējās vadības 
pogas). 

Pārraides un atkārtotas pārraides rakstura dēļ nelietojiet vienu un to pašu 
raidītāja pogu biežāk par reizi 2 sekundēs. Uztvērēja pārslēgšana var notikt ar 
nelielu aizturi. 

Pogas 

  F&Wave sistēmas ierīces  
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Uz F&F izstrādājumiem attiecas 24 mēnešu garantija no iegādes datuma. 
Garantija ir spēkā tikai ar pirkuma apliecinājuma. 
Sazinieties ar savu izplatītāju vai tieši ar mums. 
Lai iegūtu informāciju par garantijas prasības iesniegšanas procedūru, apmeklējiet 
mūsu tīmekļa vietni: www.fif.com.pl/reklamacje 

 

PN-EN 60669, PN-EN 60950, PN-EN 55024, PN-EN 61000, 
PN-ETSI EN 300 220-1, PN-ETSI EN 300 220-2, 
PN-ETSI EN 301 489-1, PN-ETSI EN 301 489-3. 
CE atbilstības deklarāciju var lejupielādēt no vietnes: www.fif.com.pl. 

 

   Garantija  

  Atbilstība standartiem  

http://www.fif.com.pl/reklamacje
http://www.fif.com.pl/

