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Upozorn�ní
�ídící jednotka TT1L je ur�ená k ovládání jednofázového 
elektrického za�ízení napájeného sí�ovým nap�tím, nap�íklad 
osv�tlovací t�lesa, zavlažovací �erpadla apod. Jakékoliv jiné použití 

je nesprávné a zakázané. Za�ízení mohou instalovat pouze 
kvalifikovaní odborníci v souladu s platnými elektrickými 
a bezpe�nostními na�ízeními. 

 
 

1) Popis produktu 
 
�ídící jednotka TT1N umož�uje zapínat a vypínat jednofázové 
elektrické za�ízení napájené sí�ovým nap�tím.Maximální p�íkon 
tohoto za�ízení m�že být 500 W (400 VA). K dispozici jsou povely 
ZAPNOUT/VYPNOUT, DEAD MAN a �asový spína� (se dv�ma 
nezávislými �asova�i). 
�ídící jednotka obsahuje rádiový p�ijíma� pracující na frekvenci 
433,92 MHz s technologií plovoucího kódu, která zaru�uje vysokou 
úrove� bezpe�nosti. Do pam�ti každé �ídící jednotky je možné uložit 
až 30 vysíla�� („FLOR“ - Obr. 1, „VERY“ - Obr. 2. Programování lze 
provád�t p�ímo pomocí  vysíla��. Akustické signály ( pípání ) 
signalizují jednotlivé fáze programování.  
Poznámka: Krom� „FLOR“ a  „VERY“  lze �ídící jednotku ovládat 
dalšími typy vysíla�� a ovládat další provozní režimy. Podrobn�jší 
informace najdete v kapitole 4 „Dopl�ující informace“. 
 
 

 
 

 

2) Instalace 
 

Elektrické systémy a automatiza�ní za�ízení mohou 
instalovat pouze  kvalifikovaní a zkušení pracovníci v souladu 
s platnou legislativou. Všechny práce na za�ízení provád�jte po  
odpojení napájecího nap�tí! 
 
1. Z kabelu pohonu a napájecího kabelu odstra�te izolaci v délce 3 

cm , a potom jednotlivé vodi�e odizolujte v délce 5 mm. 
2. Otev�ete krabi�ku sejmutím  kabelové pr�chodky podle Obr. 4. 
3. Provle�te kabely  p�íslušnými otvory v pr�chodce (Viz Obr. 5). 
4. Vytáhn�te  desku n�kolik centimetr� z krabi�ky (Viz Obr. 6). 
5. Zapojte vodi�e do konektor� podle Obr. 7. Postupujte podle 

schéma  na Obr. 3 a popisu v kapitole 2.1. 

6. Ohn�te kabely podle Obr. 8. 
7. Zasu�te desku do krabi�ky. Odizolovaná �ást kabelu nesmí 

vy�nívat z krabi�ky. Potom zasu�te pr�chodku tak, aby se krabi�ka 
zcela uzav�ela (Viz Obr. 9). 

8. �ídící jednotku lze osadit pomocí oboustrann� lepící pásky.Kabely 
musí vždy sm��ovat sm�rem dol�, aby se zabránilo prosakování 
vody (Viz Obr. 10). Jednotku nikdy neinstalujte tak, aby kabely 
sm��ovaly nahoru (Obr. 11)! 

 

Do krabi�ky nevrtejte žádné otvory!!! 

 
2.1) Elektrické zapojení 
 

Postupujte p�esn� podle instrukcí k zapojení. Pokud máte 
jakékoliv pochybnosti, NEEXPERIMENTUJTE, prohlédn�te si 
p�íslušné listy s technickou specifikací, které najdete na stránce 
www.niceforyou.com. 
 
Nesprávné zapojení m�že zp�sobit vážné poškození �ídící 
jednotky. 
 

 

� 
 
 

 
2.1.1) P�ipojení motoru                                                                              Obr. 4 
 
Elektrické za�ízení ovládané �ídící jednotkou (max. 500 W/400 VA) 
se p�ipojuje ke svorkám 1 a 2. Svorka 3 slouží pro uzemn�ní. 
 

 

 
 
2.1.2) Napájení
 
Sí�ové napájení �ídící  jednotky musí být p�ipojené ke svorkám 5-6-7 (uzemn�ní, fáze, nulový vodi�) podle Obr. 3. 

Svorka 7 je v �ídící jednotce spojena p�ímo se svorkou 1. Pokud je za�ízení vypnuté  �ídící jednotkou,  není zcela odpojené od 
sí�ového napájení!
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3) Programování 
 
�ídící jednotka identifikuje všechny vysíla�e pomocí kódu, který je u 
každého ovlada�e jiný. Proto je nutné provést proces uložení do 
pam�ti, aby �ídící jednotka rozeznala každý  vysíla�. 
 

•  Všechny kroky ukládání do pam�ti mají �asové omezení, 
tj. musí být provedené v rámci daného �asového limitu. 

  

• Programování rádiovým signálem je možné provést u  všech 
�ídících jednotek, které jsou v dosahu vysíla�e; proto musí být 
zapnutý pouze ten, který chcete programovat. 

 
U každého vysíla�e jsou použita dv� tla�ítka: tla�ítko 1=ZAP, tla�ítko 
2=VYP, pokud má vysíla� 4 tla�ítka, lze je použít pro další �ídící 
jednotku :3=ZAP, 4 =VYP                                                    

 
Pokud nejsou v  pam�ti uložené žádné kódy, lze p�i ukládání prvního vysíla�e následující postup: 
 

Tabulka „A1“ Uložení prvního vysíla�e do pam�ti   P�íklad 
1. 

Po zapnutí �ídící jednotky zazn�jí 2 dlouhá pípnutí. 
 

2. Do 5 sekund stiskn�te a podržte tla�ítko 1 nebo 2 (3 nebo 4) na vysíla�i, který chcete 
uložit do pam�ti (p�ibližn� 3 sekundy).  

3. 
Jakmile uslyšíte první ze 3 pípnutí potvrzujících uložení do pam�ti, uvoln�te tla�ítko. 

 
Poznámka: Pokud jsou již v pam�ti �ídící jednotky uložené vysíla�e, po zapnutí uslyšíte 2 krátká pípnutí. Znamená to, že postup uvedený 
v této tabulce neplatí a je nutné postupovat podle Tabulky „A2“. 

 
Pokud jsou již v pam�ti uložené n�jaké vysíla�e, další je možné nahrát podle následujícího postupu: 
 

Tabulka „A2“ Uložení dalších vysíla�� do pam�ti   P�íklad 
1. Stiskn�te a podržte tla�ítko 1 nebo 2 (3 nebo 4) na novém vysíla�i, dokud neuslyšíte 

pípnutí (p�ibližn� po 5 sekundách), a potom ho uvoln�te. 
 

2. 
3-krát pomalu stiskn�te libovolné tla�ítko  vysíla�e, který je již uložený do pam�ti. 

 
3. Znovu stiskn�te tla�ítko 1 nebo 2 (3 nebo 4) na novém vysíla�i a uvoln�te ho, jakmile 

uslyšíte první ze 3 pípnutí.  
Poznámka: Po úsp�šném dokon�ení uložení do pam�ti uslyšíte 3 dlouhá pípnutí. Pokud je pam�� plná (30 vysíla��), uslyšíte 6 pípnutí, která  
oznamují, že vysíla� není možné uložit. 

 
 
Pokud chcete vymazat všechny údaje uložené v pam�ti �ídící 
jednotky, postupujte podle tabulky A3. 
Pam��  lze vymazat následujícím postupem: 
• pomocí vysíla�e, který není uložený v pam�ti, od bodu A, 
• pomocí vysíla�e, který je již uložený v pam�ti , potom postupujte 

od bodu �. 1. 

M�žete vymazat: 
• pouze kódy vysíla��, a to ukon�ením postupu v bod� 4, 
• všechny údaje (vysíla�e a naprogramované �asy �asova��), a to 

pokra�ováním k bodu 5. 
 

Tabulka „A3“ Vymazání pam�ti   P�íklad 
A 

 
Vypn�te �ídící jednotku a p�erušte m�stek na plošném spoji (viz Obr. 12).   M�stek 
musí z�stat rozpojený , dokud nebude procedura mazání dokon�ena.                             

 
B 

Zapn�te �ídící jednotku a po�kejte na po�áte�ní pípnutí. 
 

1 
 

Stla�te a podržte tla�ítko 2 nebo 4 na d�íve uloženém vysíla�i, dokud neuslyšíte pípnutí 
(p�ibližn� po 5 sekundách), a potom ho uvoln�te.  

2 Po 1 sekund� stiskn�te a podržte stejné tla�ítko a uvoln�te ho práv� b�hem t�etího 
pípnutí. 

 
3 Po 1 sekund� stiskn�te a podržte stejné tla�ítko a uvoln�te ho práv� b�hem t�etího 

pípnutí. 
 

4 
 

Po 1 sekund� stiskn�te a podržte stejné tla�ítko a uvoln�te ho práv� b�hem t�etího 
pípnutí.  

5 Pokud chcete vymazat všechna data v pam�ti, do 2 sekund stiskn�te stejné tla�ítko,  
dokud neuslyšíte první z 5 pípnutí a potom ho uvoln�te.  

Poznámka: Zazní 5 pípnutí, která signalizují, že byly vymazané všechny kódy uložené v pam�ti. 
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4) Dopl�ující informace 
 
Krom� vysíla�� série „FLOR“ a „VERY“ �ídící jednotka rozpozná  
další druhy vysíla�� vyrobených spole�ností NICE (viz kapitola 4.1 
„Použitelné vysíla�e“). 
 

Pomocí speciálního postupu uložení vysíla�� do pam�ti je také 
možné p�iradit každému tla�ítku vysíla�e speciální povel (viz kapitola 
4.2 „Programování vysíla�� v režimu I a režimu II“). 

4.1) Použitelné vysíla�e 
 
Vysíla�e, které je možné použít, jsou uvedené v tabulce „A5“ spolu 
s typem jejich kódování. 
 

Tabulka „A4“  
Kódování Vysíla� 

FLOR Plovoucí 
kód 

ERGO1 - ERGO4 - ERGO6 
PLANO1 - PLANO4 - PLANO6 - PLANO TIME 
FLO1R - FLO2R - FLO4R 
VERY VR 

SMILO Plovoucí  
kód SM2 – SM4 

FLO Pevný 
kód 

FLO1 - FLO2 - FLO4 
VERY VE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysíla�e mají r�zné druhy kódování a �ídící jednotka je nedokáže rozeznat sou�asn�. První vysíla� uložený do pam�ti tak ur�í typ kódování 
a následn� vysíla�e, které je možné uložit do pam�ti. 
Pokud si p�ejete zm�nit typ vysíla��, je nutné vymazat všechny kódy (viz tabulka „A3“ ). 
Typ kódu je možné zjistit spo�ítáním  pípnutí, která zazn�jí po zapnutí �ídící jednotky. 
 

Tabulka „A5“  
Pípnutí Typy kódování pro vysíla�e uložené v pam�ti 

1 krátké pípnutí   Vysíla�e s kódováním FLO 

2 krátká pípnutí   Vysíla�e s kódováním FLOR 

3 krátká pípnutí   Vysíla�e s kódováním SMILO 

2 dlouhá pípnutí      Prázdná pam�� (bez vysíla�� uložených v pam�ti) 
 
4.2) Uložení vysíla�� do pam�ti v režimu I a  v režimu II 
 
Tabulky „A1“ a „A2“ zobrazují uložení vysíla�� do pam�ti v režimu I. 
Vysíla�e lze uložit do pam�ti také v režimu II. Tento režim  poskytuje 
uživateli velkou flexibilitu p�i používaní vysíla��. 

Do pam�ti stejné �ídící jednotky lze uložit vysíla�e v režimu I a 
zárove� v režimu II. 
Rozdíly mezi t�mito 2 režimy programování jsou uvedené 
v následujícím textu: 

4.2.1) Režim I 
 
V tomto režimu jsou tla�ítk�m vysíla�e pevn� p�i�azené povely: 
tla�ítko 1 povel ZAP, tla�ítko 2 povel VYP. Pokud jsou na stejném 
vysíla�i tla�ítka 3 a 4 lze je použít pro ovládání další �ídící jednotky: 
tla�ítko 3 s povelem ZAP a tla�ítko 4 s povelem VYP 
Toto ukládání do pam�ti se provádí pro každý vysíla�; b�hem této 
etapy nezáleží na tom, které tla�ítko bylo stisknuté a v pam�ti se 
zaplní pouze jedno místo. 
 

P�íklad 1 Režim ukládání do pam�ti I 
Tla�ítko 1 ZAP TT1L �. 1  
Tla�ítko 2 VYP TT1L �. 1  
Tla�ítko 3  ZAP TT1L �. 2 
Tla�ítko 4  VYP TT1L �. 2 

 

Informace o ukládaní a vymazávání vysíla�� najdete v kapitole 3 „Programování“. 
 
4.2.2) Režim II 
 
Tento režim vám umož�uje p�i�adit jeden z následujících povel�  každému tla�ítku na vysíla�i 
1 “ZAP/VYP” (stejným tla�ítkem zapnout – vypnout – zapnout atd.) 
2 “DEAD MAN” (výstup je aktivní pouze po dobu, kdy je stisknuté tla�ítko vysíla�e) 
3 “�ASOVA�1” po stisknutí je výstup zapnutý, k vypnutí doje po uplynutí nastaveného �asu (tovární nastavení: 1 minuta) 
4“�ASOVA�2” po stisknutí je výstup zapnutý, k vypnutí doje po uplynutí nastaveného �asu (tovární nastavení: 10 minut) 
 fáze programování musí být provedena pro každé tla�ítko zvláš�. 
Tla�ítka stejného vysíla�e mohou být p�i�azena r�zným povel�m na stejné �ídící jednotce nebo stejným povel�m na více �ídících jednotkách. 
V tomto p�ípad� každý povel obsadí jedno místo v pam�ti. 
 

P�íklad 1 Režim ukládání do pam�ti II 
Tla�ítko 1 ZAP/VYP na TT1L �.1  
Tla�ítko 2 �ASOVA� 1 na TT1L �.1  
Tla�ítko 3 �ASOVA�2 na TT1L �.1  
Tla�ítko 4  DEAD MAN na TT1L �. 2 

 
P�íklad 2 Režim ukládání do pam�ti II 
Tla�ítko 1 ZAP/VYP na TT1L �.1   
Tla�ítko 2  ZAP/VYP na TT1L �.2  
Tla�ítko 3   ZAP/VYP na TT1L �.3 
Tla�ítko 4   �ASOVA� 1 na TT1L �.3 
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Pokud je pam�� prázdná, první vysíla� lze uložit do pam�ti režimu II podle následujícího postupu: 
 

Tabulka „A6“ Uložení prvního vysíla�e do pam�ti v režimu II P�íklad 
1. 

Po zapnutí �ídící jednotky zazní 2 dlouhá pípnutí. 
 

2. Stiskn�te tla�ítko vysíla�e, které chcete uložit do pam�ti b�hem 5 sekund a držte 
ho než uslyšíte 3 pípnutí, potom ho pus�te.  

3. Do 3 sekund opakovan� stiskn�te stejné tla�ítko vysíla�e tolikrát, kolik odpovídá 
požadovanému povelu: 1 = “ZAP/VYP” 2 = “DEAD MAN” 3 = “�ASOVA�1”    
4= “�ASOVA�2”.  

4. P�ibližn� po 3 sekundách uslyšíte ur�itý po�et pípnutí. Po�et pípnutí odpovídá 
zvolenému povelu.  

5. Do 2 sekund op�t stiskn�te stejné tla�ítko pro potvrzení programování. 
Uvoln�te ho, jakmile uslyšíte první ze 3 pípnutí.  

Poznámka: Pokud ukládání do pam�ti prob�hlo úsp�šn�, zazn�jí 3 dlouhá pípnutí. Pokud jste neslyšeli (v bod� 4) po�et pípnutí, která 
odpovídají  požadovanému povelu, je nutné po�kat n�kolik sekund pro ukon�ení procedury bez potvrzení uložení do pam�ti. 

 
 
 
Pokud je již jeden nebo více vysíla��  uložených v pam�ti, další lze aktivovat v režimu II podle následujícího postupu: 
 

Tabulka „A7“ Uložení dalších vysíla�� v režimu II P�íklad 
1. Stiskn�te a podržte nové tla�ítko, které chcete uložit do pam�ti, dokud neuslyšíte pípnutí 

(p�ibližn� po 5 sekundách), a potom ho uvoln�te. 
 

2. Do 5 sekund stiskn�te tla�ítko na vysíla�i, který je už uložený v pam�ti (starý) p�ibližn� na 
5 sekund, dokud neuslyšíte  2 rychlá pípnutí, a potom ho uvoln�te.  

3. Do 5 sekund stiskn�te stejné tla�ítko (starého) vysíla�e tolikrát, kolik odpovídá 
požadovaným povel�m: : 1 = “ZAP/VYP” 2 = “DEAD MAN” 3 = “�ASOVA�1”    
4= “�ASOVA�2”.  

4. P�ibližn� po 3 sekundách uslyšíte n�kolik pípnutí. Po�et t�chto pípnutí bude odpovídat 
vybranému povelu.  

5. Do 2 sekund op�t stiskn�te nové tla�ítko vysíla�e pro uložení do pam�ti a potvrzení 
programování. Uvoln�te ho, když uslyšíte první ze 3 pípnutí.  

Poznámka: 3 dlouhá pípnutí zazn�jí, pokud ukládání do pam�ti prob�hlo úsp�šn�. Pokud je  pam�� plná (30 vysíla��), zazní 6 pípnutí, která 
signalizují, že nelze vysíla� uložit do pam�ti. 

 
 
 
Pomocí postupu uvedeného v tabulce „A8“ m�žete jednoduše uložit do pam�ti nový vysíla� p�i zachování stejných vlastností jako v p�ípad� 
starého vysíla�e. 
Nové vysíla�e, které se ukládají do pam�ti tímto zp�sobem, budou mít stejné vlastnosti jako staré vysíla�e. Pokud byl starý vysíla� uložený do 
pam�ti v režimu I, nový bude pracovat také v režimu I. Pokud byl starý vysíla� uložený do pam�ti v režimu II, tla�ítko nového vysíla�e se také 
p�i�adí stejnému povelu, jako v p�ípad� starého vysíla�e. 
 

Tabulka „A8“ Uložení dalších vysíla��   P�íklad 
1. Podržte stisknuté tla�ítko nového vysíla�e (minimáln� 3 sekundy), který chcete uložit do 

pam�ti a potom ho uvoln�te. 
 

2. Stiskn�te tla�ítko starého vysíla�e (minimáln�  3 sekundy), který už byl aktivovaný a potom 
ho uvoln�te.  

3. 
Znovu stiskn�te tla�ítko nového vysíla�e (minimáln� 3 sekundy) a potom ho uvoln�te. 

 
4. Znovu stiskn�te tla�ítko starého vysíla�e, dokud nezazn�jí 3 pípnutí potvrzující uložení 

nového vysíla�e do pam�ti.  
Poznámka: Pokud je pam�� plná (30 vysíla��), zazní 6 pípnutí, která signalizují, že nelze vysíla�  uložit do pam�ti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nový 

Starý 

Starý 

Nový 

Nový 

Nový 

Starý 

Starý 
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Pokud pot�ebujete vymazat všechny údaje uložené v pam�ti �ídící jednotky pomocí vysíla�e uloženého do pam�ti v režimu II, prove	te 
následující postup. 
• Mazání s vysíla�i uloženými v režimu II je mimo�ádn� složitý proces a vyžaduje pe�livé prostudování dalšího textu. Procedura popsaná 
v tabulce A3 je jednodušší , pokud použijeme vysíla�, který nebyl uložený v pam�ti. 
• Mazání nelze provést s vysíla�em, který je uložen s povelem DEAD MAN. V tomto p�ípad� musíte použít nový vysíla� a proceduru popsanou 
v tabulce A3 
• Jestliže se mazání provádí s vysíla�em s funkcí �ASOVA�, postupujte od bodu A nebo také od bodu 1. 
 
M�žete vymazat:  
• pouze vysíla�e, a to ukon�ením postupu v bod� 4, 
• všechny údaje (vysíla�e a naprogramované �asy �asova��), a to pokra�ováním v postupu až do bodu 5. 
 

Tabulka „A9“ Vymazání pam�ti pomocí vysíla�e uloženého do pam�ti v režimu II P�íklad 
A 

 
Vypn�te �ídící jednotku a p�erušte m�stek na plošném spoji (viz Obr. 12).   M�stek musí 
z�stat rozpojený , dokud nebude procedura mazání dokon�ena.                               

B 
Zapn�te �ídící jednotku a po�kejte na po�áte�ní pípnutí. 

 
C Stiskn�te a podržte tla�ítko s povelem �ASOVA�. Relé sepne a p�ibližn� po 3 

sekundách vypne. Pokra�ujte do bodu 2 se stále stisknutým tla�ítkem.  
1. 

 
Pokud je relé vypnuté, stiskn�te a podržte tla�ítko s povelem ZAP/VYP aby bylo zapnuté. 
Stiskn�te znovu tla�ítko a držte ho stisknuté.  

2. P�ibližn� po 5 sekundách se ozve pípnutí, pus�te tla�ítko. 
  

3. Po 1 sekund� stiskn�te stejné tla�ítko a pus�te ho b�hem t�etího pípnutí . 
  

4. 
Po 1 sekund� stiskn�te stejné tla�ítko a pus�te ho b�hem t�etího pípnutí . 

 
      5. 

 
Po 1 sekund� stiskn�te stejné tla�ítko a pus�te ho b�hem t�etího pípnutí . 

 
6. Pokud chcete vymazat všechna data z pam�ti, stiskn�te stejné tla�ítko znovu do 2 

sekund dokud se neozve první z 5 pípnutí, potom ho pus�te.  
Poznámka: Zazní 5 pípnutí, která signalizují, že byly vymazané všechny kódy uložené v pam�ti. 

 
 

4.3) Dopl�kové programování 
V �ídící jednotce je možné naprogramovat prodlevy �asova�� �ASOVA�1 a �ASOVA�2. Jednotku lze programovat i pomocí vysíla�� s 3 
tla�ítky typu “
 �� ”. 
 

4.3.1) Programování �asova�� 
�ídící jednotka umož�uje uživateli použít 2 nezávislé �asova�e pro spínání relé s následným  automatickým vypnutím po nastaveném �ase: 
“�ASOVA�1” a “�ASOVA�2”. �as je vynulován, kdykoliv je povel použit, nebo je vyslán povel VYP. 
�as nastavený z výroby nebo po úplném vymazání pam�ti je 1 minuta (�ASOVA�1) a 10 minut (�ASOVA�2). 
�as sepnutí m�že být naprogramován minimáln� na 1 sekundu a maximáln� na 9 hodin. 
 
Tabulka „A10“ Programování doby �asova�e P�íklad 
1. Stiskn�te a podržte tla�ítko vysíla�e které chcete programovat jako �ASOVA�. 

Relé bude sepnuté (ZAP). 
 

2. 
Držte tla�ítko stisknuté. Relé po cca 3 sekundách vypne (VYP). 

 
3. Držte tla�ítko stále stisknuté dokud relé op�t nesepne (p�ibližn� po 8 sekundách). Fáze 

na�ítání bude okamžit� spušt�na. Pus�te tla�ítko. 
 

 
4. 

Jakmile uplyne �as, který chcete naprogramovat, stiskn�te tla�ítko vysíla�e uloženého 
v �ídící jednotce. 3 krátká pípnutí signalizují konec na�ítání �asu, následující 1 nebo 2 
pípnutí signalizují, zda byl programován �ASOVA�1 nebo �ASOVA�2. 
 

 
Poznámka: Pokud chcete zm�nit nastavení �as� v �asova�ích, postupujte od bodu 1. 
 

 
Tabulka „A11“ Funkce “ZAP” “VYP” s tla�ítky � ��  P�íklad 
1. Stiskn�te a podržte tla�ítko � vysíla�e uloženého v módu I až  uslyšíte pípnutí (po cca 5 

sekundách), potom tla�ítko pus�te. 
 

2. Do 3 sekund stiskn�te sou�asn� 2 tla�ítka 
� a držte je stisknuté p�ibližn� 5 sekund, 
dokud 3 pípnutí neoznámí ukon�ení programování funkce. 
  

Poznámka: Pokud chcete nastavit další vysíla�e, postupujte od bodu 1. 
 

 
 
 
 



OLYMPS DOOR s.r.o.  Návod na �ídící jednotku TT1L 

7 

5) Co d�lat když... 
 
 

         Po zapnutí jednotky není slyšet žádné pípnutí a vysíla�e  neovládají jednotku. Zkontrolujte, zda je jednotka správn� napájená, na 
svorkách      6 – 7musí být sí�ové nap�tí.Pokud je napájení v po�ádku, je pravd�podobné že �ídící jednotka má závažnou poruchu a musí být 
vym�n�na. 

         Po vyslání povelu se ozve 6 pípnutí a relé nesepne nebo nerozepne. Kód vysíla�e nebyl rozpoznaný. Proces uložení do pam�ti se musí 
opakovat. 

         Po vyslání povelu se ozve 10 pípnutí a relé sepne. Autodiagnostika parametr� v pam�ti detekovala chybu. 
 
 
 

6) Technické vlastnosti 
 
Všechny elektrické parametry platí p�i teplot� 20°C. 
 

Elektronická �ídící jednotka  
Napájení : 230 V~ (+10-15 %) 50 Hz 
Maximální výkon výstupu  : 500 W/400 VA 
Provozní teplota : -20÷50°C 
Rozm�ry/hmotnost : 98x26x20 mm/45g 
Ochranná t�ída : IP55 (nepoškozená krabi�ka) 
Doba �asova�e : od 1sekundy do 9 hodin ( nastavení z výroby: �ASOVA�1=1 min., 

�ASOVA�2=10 min) 
P�ijíma�  
Frekvence : 433,92 MHz 
Kódování : FLO (pevný kód), FLOR (plovoucí kód), SMILO (plovoucí kód) 
Kapacita pam�ti : 30 vysíla�� 
Dosah vysíla�� : cca 150 m ve volném prostoru, 20 m v uzav�eném prostoru * 

 
* Dosah vysíla�� je velmi ovlivn�ný dalšími za�ízeními s nep�etržitým vysíláním, které pracují na stejné  frekvenci (alarmy, sluchátka atd.). 
 
Spole�nost Nice S.p.a. si vyhrazuje právo provést zm�ny  svých produkt� vždy, když to uzná za nutné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení o shod� 
 
 
 
 
 
 
Spole�nost Nice S.p.a. via Pezza Alta, 13 Rustignè Oderzo (TV) ITÁLIE prohlašuje, že produkt: „TT1L“ spl�uje základní bezpe�nostní 
ustanovení sm�rnic: R&TTE 1999/5/CE. 
 
datum generální �editel 
20.01.2004 Lauro Buoro 
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 je divize automatizace vrat a bran spole�nosti Nice.  je divize automatizace rolet a markýz spole�nosti Nice. 

SPOLE�NOST SE 
SYSTÉMEM KVALITY 

CERTIFIKOVANÝM DNV 
=ISO 9001/2000= 


