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Rádió-távvezérléses fényerő-

szabályozó (vevő) 

cikkszám: 05411 

Rádió-távvezérléses kapcsoló (vevő) 

cikkszám: 05406 

Szerelési és kezelési útmutató 

 
 

 

1. ábra. Kódolás 

 
2. ábra. Szerelési hely 

 

 
Készülékszám Házi kód  
4. ábra: 

 

 

3. ábra. Szerelés 

 

 
A gépkönyv fedőlapjának hátoldalán további ábrák vannak. 

 

Sok szerencsét kívánunk abból az alkalommal, hogy megvásárolta a düwi rádió-távvezérléses 

terméksorozat egyik tagját. A készülék üzembe helyezése előtt olvassa át gondosan a jelen kezelési 

útmutatót. 

A rádió-távvezérléses fényerő-szabályozó (vevő) lámpáknak (izzólámpák és nagyfeszültségű 

halogénlámpák –60–300 W) a fényerő-szabályozására szolgál. 

A rádió-távvezérléses kapcsoló (vevő) révén vezeték nélkül kapcsolhatunk 1000 W/150 VA-ig terjedő 

teljesítményű készülékeket és fényforrásokat. 

Mód van arra, hogy mindkét vevőt fali jeladó, távvezérlő vagy mozgásérzékelő révén vezéreljük. 

Általában elmondható, hogy a düwi rádió-távvezérléses családhoz tartozó termékek kompatibilisek 

egymással, és ez azt jelenti, hogy pl. egy fali jeladó révén vezérelhetünk rögzített helyű (fixen szerelt) 

vevőket (kapcsolók, fényerő-szabályozók, zsalukapcsolók) és hordozható egységeket (közbenső 

dugasz) is. 

A rádiós távvezérléses rendszeren belül is mód van egyedi tervezési kialakítású egységek közti 

választásra. 

A már meglevő berendezések így könnyűszerrel kibővíthetők a rádiós távvezérlőkkel: Egyszerűen csak 

ki kell cserélni a szokásos kialakítású rendszeren belül már meglevő egyszeres keretet egy kettős 

kerettel, fel kell szerelni a düwi rádió-távvezérléses fali kapcsolót, és be kell pattintani a 

kapcsolórészt és a billenő kapcsolólapot a keret szabad kivágásába. 

A kapcsoló működtetésekor a jeladó sugárzási teljesítménye a milliwatt nagyságrendjében van, és a 

sugárzás ideje csak néhány ezredmásodperc, így nincs egészségkárosító hatás! 

 

KÓDOLÁS (1. ábra) 

A vevő távvezérelhetőségének feltétele a jeladó és a vevő azonos kódra való beállítása. 

1. Az adón levő forgókapcsolóval válasszunk meg egy adócsatornát (tetszőleges betű A-tól P-ig). Ez 

a betű tartozik majd az összes vevőhöz, amelyet egyetlen kapcsolási csoportba kívánunk 

egyesíteni (házi kód). Fontos! Ha tehát megválasztunk az adón egy betűt (pl. az I-t), akkor 

minden olyan vevő forgókapcsolóján ezt kell beállítani, amelyet a szóban forgó jeladóval 

kívánunk aktiválni. 

2. A második forgókapcsolón számok vannak (1–16). Ezek adják meg a készülékszámot. Legfeljebb 

16 készüléket lehet egymástól függetlenül egyetlen csoportban összekapcsolni. Célszerű növekvő 

sorrendben (1, 2, 3…) megadni a számokat. Ha egyidejűleg több vevőt kívánunk ugyanazzal a 

kapcsolóval kapcsolni, akkor ezek mindegyikét azonos készülékszámmal kell ellátni. 

 

TANÁCS! 

Ha több vevőt kívánunk egyidejűleg ugyanazzal a gombbal kikapcsolni, de egymástól függetlenül 

akarjuk őket bekapcsolni, akkor ajánlatos a düwi komfort távvezérlőt (cikkszáma: 05254) használni. 

Ezzel egy gombnyomással kikapcsolhatjuk az összes vevő csoportkapcsolási funkcióját (a 

csoportkapcsolási gomb megnyomásával), és egyenként kapcsolhatjuk az egyes vevőket (G1, G2). 

 

SZERELÉSI HELY (2. ábra) 

A rádió-távvezérléses átvitelnek nincs saját külön frekvenciasávja, ennélfogva nem zárhatók ki teljesen 

a zavarok. A düwi rádió-távvezérlő rendszer ugyan képes arra, hogy tégla- és egyéb falakon, 

lakberendezési tárgyakon és egyéb akadályokon keresztül is a vevőhöz továbbítsa a jeleket, de a 

hatótávolsága legfeljebb 30 méter, és függ az épület adottságaitól. Az alkalmazott anyagok és 

falvastagságok hatással vannak a rádióhullámok áthatolóképességére. Ezért a végleges szerelés előtt 

ellenőrizzük a kiválasztott helyen a távvezérlési viszonyokat. Néha előfordul, hogy a vevők egymástól 

való távolsága is hatással van a vételre. Ilyenkor tartsunk legalább 0,5 méteres távolságot a vevők 

között. 

 

SZERELÉS (3. ábra) 

A szerelést elektromos szakembernek kell végeznie a hálózati feszültség kikapcsolt állapotában. 

Kapcsoljuk ki a hálózati feszültséget, és kétpólusú feszültségvizsgálóval (fázisceruzával) ellenőrizzük a 

feszültségmentességet. Gondoskodjunk a véletlen bekapcsolás elleni védelemről. Süllyesztve 

szerelhetjük az egységeket egy kapcsolódobozba a mellékelt rögzítőcsavarokkal. A beépíthető rádió-

távvezérléses fényerő-szabályozó – a kompakt felépítése révén – beépíthető díszmennyezetbe (beépítési 

mélység legalább 32 mm), vakablakokba, álmennyezetekbe stb. is.  

Szükség esetén a fémgyűrű eltávolítható. Ha a vevőt szabadban vagy nedves helyiségekben kívánjuk 

használni, akkor az IP44-es védelmi fokozatnak megfelelő, fröccsenő víz ellen védett házra (pl. a 

18451-es cikkszámú termék) van szükség. 
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(4. ábra) Ha egy már meglevő kapcsoló helyére egy komplett rádió-távvezérléses fényerő-szabályozó 

kapcsolót (jeladó és vevő) kívánunk szerelni, akkor a kereszthornyos csavarok oldása révén távolítsuk 

el az adóról vagy a vevőről a fémgyűrűt, kódoljuk azonosan az adót és a vevőt (pl. K12), a csavarok 

révén szereljük egymásra a jeladót és a vevőt, és rögzítsük őket a süllyesztett kapcsolódobozba. 

 

ELEKTROMOS BEKÖTÉS (5. ábra) 

L = fázisvezető (230 V/50 Hz AC) 

N = nullavezető 

PE = védővezető (olyan készülékekhez és fényforrásokhoz, amelyeknek védőföldeléses  

 érintésvédelme van) 

Figyelem! A vevő működéséhez feltétlenül szükség van nullavezetőre. 

 

FÉNYTOMPÍTÓ KAPCSOLÁS a rádió-távvezérléses fali jeladó révén 

A rádió-távvezérléses fényerő-szabályozó (vevő) vezérléséhez nyomjuk meg a vevő kapcsolólapjának 

felső részét (bekapcsolás), ill. alsó részét (kikapcsolás). A fényforrás bekapcsolt állapotában a 

fénytompítás a kapcsolólap felső részének egyszerű megérintésével indítható, és az alsó részének 

megérintésével leállítható. BE/KI kapcsolás esetén megmarad az utoljára beállított fényerősség. Ha 

véletlenül fordítva szerelték fel a kapcsolót, akkor természetesen fordítva kell megérinteni a 

kapcsolólapot. 

 

FINOMBIZTOSÍTÓ 

Rádió-távvezérléses fényerő-szabályozó 

Vevő T 1,6 A (lomha oldású 1,6 amperes);  Átmérő: 5 mm, hosszúság: 20 mm, cikkszám: 05211 

Rádió-távvezérléses kapcsoló 

Vevő T 5 A (lomha oldású 5 amperes), Átmérő: 5 mm, hosszúság: 20 mm, cikkszám: 05217 

A finombiztosító olyan készülékbiztosítót jelent, amely kifejezetten a fényerő-szabályozó 

vevőjéhez/kapcsolójához való. Csak azonos biztosítóra cseréljük. 

A finombiztosító megvédi a fényerő-szabályozó vevőjét/kapcsolóját a túlterheléstől és a rövidzárlattól. 

Más terhelhetőségű biztosító használatakor fennáll a fényerő-szabályozó tönkremenetelének veszélye, 

A biztosítótartóban van tartalék biztosító. 

A biztosítócsere módját lásd a 6. ábrán. 

 

MŰSZAKI ADATOK 

Rádió-távvezérléses fényerő-szabályozó: 

Vételi frekvencia: 433,92 MHz 

Legnagyobb/legkisebb terhelés: 60-tól 300 W-ig izzólámpák és nagyfeszültségű halogénlámpák 

esetében 

Üzemi feszültség: 230 V/50 Hz AC 

Finombiztosító: T 1,6 A 

 

Rádió-távvezérléses kapcsoló: 

Vételi frekvencia: 433,92 MHz 

Legnagyobb/legkisebb terhelés: 1000 W-os ohmos terhelés/150 VA induktív terhelés 

készülékekhez és fényforrásokhoz 

Üzemi feszültség: 230 V/50 Hz AC 

Finombiztosító: T 5 A 

 

 

 

 

Lehetséges hibák: 

A vevő nem kapcsol:  

1. megoldás: Ellenőrizzük a kódolókapcsolót. Ugyanaz a házi kód van-e beállítva az adóhoz és a 

vevőhöz? Fordítsuk el ide-oda az adó és a vevő kódolókapcsolóját (érintkezési hiba a 

kódolókapcsolóknál) 

2. megoldás: Ellenőrizzük az adóban levő elemet. Helyes polaritással van behelyezve? Megoldás: 

Elemcsere 

Nincs LED, amely az elem állapotát jelezné. Szükséges elem: 12 V, A23-as típus vagy 3 V, CR 2032-

as típus)  

A vevő csak kis távolságból kapcsol be. 

1. megoldás: Ellenőrizzük az adóban levő elemet. Helyes polaritással van behelyezve? Megoldás: 

Elemcsere, Nincs LED, amely az elem állapotát jelezné. Szükséges elem: 12 V, A23-as típus vagy 3 V, 

CR 2032-as típus) 

2. megoldás: Ellenőrizzük, hogy nincsenek-e rádiózavar-források. Működnek-e a közelben 

mobiltelefonok, rádió-távvezérléses fejhallgatók vagy transzformátorok? Megoldás: A zavarforrások 

eltávolítása vagy a vevő helyének megváltoztatása, majd új próba. 

3. megoldás: Működik-e több vevő egymás közvetlen közelében? Hibalehetőség: Az egymástól 

csekély távolságban működő vevők zavarhatják egymást. Megoldás: Ügyeljünk arra, hogy meglegyen a 

vevők közti 50 cm-es minimális távolság. Vezető anyagra szereltük-e fel az adót (rádió-távvezérléses 

fali kapcsoló)? Hibalehetőség: Árnyékolóhatás létrejötte (pl. a fémek révén). 

Megoldás: Az adónak nem vezető anyagra (pl. vakolat) szerelése 

A vevő parancs nélkül is be-ki kapcsol. 

1. megoldás: Ellenőrizzük, hogy nincs-e a közelben valamely hasonló rádió-távvezérléses rendszer. A 

jeladó és a vevő kódjának megváltoztatása, majd új próba 

Erősen lecsökken a rádió-távvezérléses mozgásérzékelő hatótávolsága 

1. megoldás: Túl gyenge vagy kimerült elemek. Tanács: Ne használjunk akkumulátorokat, mert ezek 

sokszor nem adnak kellően nagy feszültséget. Ajánlatos alkalikus elemek alkalmazása (AAA típus / LR 

03, ill. mikroceruza) 

Nem kapcsol a rádió-távvezérléses mozgásérzékelő 

1. megoldás: Ellenőrizzük a házi kódokat és a vevőszámokat. Ellenőrizzük az üzemmódoknak 

megfelelő kapcsolóállásokat: 0 = KI, ML = csengőüzemmód, YC = kapcsolóüzemmód 

2. megoldás: Túl gyenge vagy kimerült elemek. Tanács: Ne használjunk akkumulátorokat, mert ezek 

sokszor nem adnak kellően nagy feszültséget. Ajánlatos alkalikus elemek alkalmazása (AAA típus / LR 

03, ill. mikroceruza) 

3. megoldás: Ellenőrizzük, hogy nincsenek-e rádiózavar-források. Működnek-e a közelben 

mobiltelefonok, rádió-távvezérléses fejhallgatók vagy transzformátorok? Megoldás: A zavarforrások 

eltávolítása vagy a adó (jelen esetben: mozgásérzékelő) helyének megváltoztatása, majd új próba. 

 

ZAVARELHÁRÍTÁSI TUDNIVALÓK 

A rádió-távvezérléses rendszerek kódolva vannak, ennélfogva a düwi rádió-távvezérléses rendszerek 

csak egymással kombinálhatók. Más gyártók által készített rendszerek nem alkalmazhatók. 

A jeladók, ill. a vevők hatótávolsága szabadban 30 méter, és függ a helyi feltételektől is. 
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Példák: 

Anyag A jelek csillapodása (gyengülése) 

fa, gipsz, gipszkarton kb. 10% 

tégla, prespán lapok kb. 30% 

vasbeton kb. 70% 

fém, fémrács, alumíniumkasírozás kb. 90% 

eső kb. 70–100% 

 

ALKALMAZÁSI HIBÁK 

Ügyeljünk arra, hogy ne legyenek bekapcsolva olyan eszközök (pl. körfűrészek), amelyek zavarokat 

okozhatnak. Csak 230 V/50 Hz-es megtáplálásra készült és engedélyezett eszközöket kapcsoljunk be. 

Ne használjunk rádió-távvezérléses fényerő-szabályozó kapcsolókat biztonságtechnikai célokra (pl. 

szükséghelyzeti kikapcsolásra vagy szükséghelyzeti hívásokhoz). 

Csak a megadott legnagyobb teljesítményig terjedően terhelhetjük a rádió-távvezérléses kapcsolókat. 

Ne használjunk más váltakozó feszültséget (pl. 110 V/60 Hz) vagy egyenfeszültséget (pl. 12 V/DC) a 

fényerő-szabályozók/kapcsolók megtáplálásához. 

 

A GYÁRTÓ GARANCIÁJA 

A düwi rádió-távvezérléses termékek a legkorszerűbb technikának megfelelően készülnek, és szigorú  

minőség-ellenőrzésen mennek keresztül. Ha mégis hibák mutatkoznak, akkor a düwi-GmbH az alábbi 

garanciát nyújtja: 

 

A garancia (garanciális teljesítések) időtartama a vásárlás napjától (a vásárlói blokkon levő dátumtól) 

számított 2 év. A garancia azoknak a hibáknak a díjtalan megszüntetésére érvényes és korlátozódik, 

amelyek bizonyíthatóan anyag- és gyártáshibára vezethetők vissza, ill. a hibás részek ingyenes cseréjét 

jelenti. 

A garancia megszűnik, ha a terméket nem a kezelési útmutatóban megadottak szerint helyezik üzembe, 

használják, ill. nem engedélyezett módon szerelik fel vagy javítják. A garancia nem érvényes a 

kopásnak kitett alkatrészekre. A gyártó fenntartja magának a garanciális szolgáltatások jogát. A 

garancia elvész, ha a készüléket a düwi szerviz munkatársain kívül más személyek nyitják fel. 

A garancia nem érvényes a szállítási sérülésekre, a karbantartás elvégzésére, ill. a hiányos karbantartás 

okozta károkra és zavarokra. 

A vásárlási igazolásához a garanciális teljesítések igénybevételekor fel kell mutatni az eredeti vásárlási 

bizonylatot (blokkot). 

A gyártó, amennyiben jogi lehetősége van rá, kizárjuk az esetleges személysérülésekért, ill. anyagi és 

következményes károkért való bárminemű felelősséget, különösen akkor, ha ezek annak 

tulajdoníthatók, hogy a készüléket nem a kezelési útmutatóban megadott célra használták fel, nem az 

ebben megadottak szerint helyezték üzembe, ill. önhatalmúan nem szakemberrel javíttatták. 

A jelen kezelési útmutatóban megadottakon túlmenő javítási vagy helyreállítási munkálatokat csak a 

gyártóval szabad elvégeztetni. 

A műszaki változtatások joga fenntartva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASZNÁLJA KI A düwi RÁDIÓ-TÁVVEZÉRLÉSES RENDSZEREK SOKOLDALÚ 

LEHETŐSÉGEIT 

 ADÓ 

  

 

Cikkszám: 05401 

Rádió-távvezérléses 

fali kapcsoló 

(adó) 

 
 

Cikkszám: 05255 

Rádió-távvezérléses 

mozgásérzékelő 

(adó) 

 

 

Cikkszám: 05253 

Rádió-távvezérléses 

fali kapcsoló 

komplett  

(adó) 
 

Cikkszám: 05254 

Rádió-távvezérléses 

komfort távvezérlő 

(adó) 

 

 

A rádió-távvezérléses 

kapcsolók 

terméksorozata a 

„rádióantennás” 

címkéről ismerhető 

fel. 

 

Cikkszám: 05399 

Rádió-távvezérlő 

(adó) 

 

 

VEVŐ 

KÖZTES DUGALJ 

    
Cikkszám: 05285 

Rádió-távvezérléses 

kapcsoló 

Vevő 

3500 W, IP X4 

 

Cikkszám: 05250 

Rádió-távvezérléses 

kapcsoló 

Vevő 

3500 W 

 

Cikkszám: 05397 

Rádió-távvezérléses 

kapcsoló 

Vevő 

1000 W 

 

Cikkszám: 05244 

Rádió-távvezérléses 

fényerő-szabályozó 

Vevő 

 

 Süllyesztett kivitel: 

 

  
  Cikkszám: 05406 

Rádió-távvezérléses 

kapcsoló 

Vevő 

1000 W 

 

Cikkszám: 05411 

Rádió-távvezérléses 

fényerő-szabályozó 

Vevő 

60–300 W 
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Beépíthető kivitel: 

    
Cikkszám: 05251 

Rádió-távvezérléses 

beépíthető kapcsoló 

Vevő 

1000 W 

 

Cikkszám: 05271 

Rádió-távvezérléses 

beépíthető kapcsoló 

Vevő 

12–24 V DC 

 

Cikkszám: 05247 

Rádió-távvezérléses 

zsalukapcsoló 

Vevő 

1000 W 

 

Cikkszám: 05252 

Rádió-távvezérléses 

beépíthető fényerő-

szabályozó 

Vevő 

60–300 W 

 

EU megfelelőségi tanúsítvány 

CE1532 

Dokumentumszám: 05406/05411 

Év/hónap: 2004. XII. 

Forgalomba hozó cég: düwi 

 für Elektrozubehör mbH 

 Harkortstraße 2 

 58339 Breckerfeld 

Termékmegnevezés: Rádió-távvezérléses vevő (RF Receiver), típus: 

 53891.00.103* 

 

 53892.00.103 

Ezennel tanúsítjuk, hogy a jelen készülék megfelel az 1999/5/EK direktíva megfelelő előírásainak és az 

idevágó alapvető kívánalmaknak. 

Előírások: Rádió EN 300 220-3/2000 

  EN 300 220-1/1997 

 Elektromágneses zavarmentesség 

  EN 301 489-3 V 1.3.1 

 Biztonság 

  EN 60 669-2-1/2000 

  EN 60 669-1/1999 

A CE-jelzés felhelyezése:  2004 

Hely, dátum: Breckerfeld, 2004. XII. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra. Elektromos bekötés 

Rádió-távvezérléses kapcsoló (háromvezetékes bekötés) 

 

 

 

 

 L = fázisvezető (230 V/50 Hz AC) 

 N = nullavezető 

 

 

 

6. ábra. A finombiztosító cseréje 

 

 
 

Düwi International Kft. 
1044Budapest, Ezred u. 1-3. C1 épület 

Magyarország 

Tel.: +36-1-399-08-50, +36-1-399-08-51 

Fax: +36-1-399-08-52 

 


