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Prítomnosť napätia (zopnuté kontakty) na vstupoch A
a B, vysielanie kódu RF a pripojenie externého vysielača EXT je signalizované pomocou LED na čelnom
paneli.

Vysílač stavu kontaktů
Vysílač stavu napětí
Vysielač stavu kontaktov
Vysielač stavu napätia
The contact state transmitter
The voltage state transmitter

1. VYSIELAČ STAVU
Informácie o stavoch vstupov sa vysielajú pri každej
zmene na vstupoch – výstupné relé prijímača kopírujú
vstupy vysielača.
V režime vysielača stavu (polohy na pravej strane
prepínača) slúži prepínač MODE k nastaveniu počtu
opakovaní vysielania a pre prípadné ovládanie dvoch
na sebe nezávislých prijímačov.
Polohy N, S, L a F slúžia k nastaveniu opakovaní vysielania pri ovládaní jedného prijímača.
N (none) – informácia o zmene stavu vstupov sa vyšle v momente zmeny iba raz (bez opakovania).
S (short) – informácia o zmene stavu vstupov sa vyšle
v momente zmeny a potom 2× s časovým odstupom
5 s.
L (long) – informácia o zmene stavu vstupov sa vyšle
v momente zmeny a potom 2× s časovým odstupom
3 min.
F (full) – informácia o zmene stavu vstupov sa vyšle
v momente zmeny a potom sa opakuje s maximálnym
časovým odstupom medzi vysielaniami 10 minút –
základné nastavenie.

tab. 1
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POPIS

SK

Vysielač je možné použiť na prenos informácie o zopnutom alebo rozopnutom kontakte (prítomnosti alebo
neprítomnosti napätia). Je prispôsobený na montáž
do rozvádzačov s DIN lištou. Ponúka dva základné
režimy ovládania:
1. Vysielač stavu
2. Centrálne funkcie
Vysielač sa nastavuje pomocou otočných prepínačov
(obr. 1).

CZ

Vysílač lze použít k přenosu informace o sepnutém
nebo rozepnutém kontaktu (přítomnosti nebo nepřítomnosti napětí). Je přizpůsoben k montáži do rozvaděčů s DIN lištou. Nabízí dva základní režimy ovládání:
1. Vysílač stavu
2. Centrální funkce
Nastavení vysílače se provádí pomocí otočných přepínačů (obr. 1).
Přítomnost napětí (sepnuté kontakty) na vstupech A a
B, vysílání kódu RF a připojení externího vysílače
EXT je signalizováno pomocí LED na čelním panelu.
1. VYSÍLAČ STAVU
Informace o stavech vstupů se vysílají při každé změně na vstupech – výstupní relé přijímače kopírují
vstupy vysílače.
V režimu vysílače stavu (polohy na pravé straně přepínače) slouží přepínač MODE k nastavení počtu
opakování vysílání a pro případné ovládání dvou na
sobě nezávislých přijímačů.
Polohy N, S, L a F slouží pro nastavení opakování
vysílaní při ovládání jednoho přijímače.
N (none) – informace o změně stavu vstupů se vyšle
v okamžiku změny pouze jednou (bez opakování).
S (short) – informace o změně stavu vstupů se vyšle
v okamžiku změny a pak 2× s prodlevou 5 s.
L (long) – informace o změně stavu vstupů se vyšle
v okamžiku změny a pak 2× s prodlevou 3 min.
F (full) – informace o změně stavu vstupů se vyšle
v okamžiku změny a pak se trvale opakuje s maximální prodlevou mezi vysíláními 10 minut – základní
nastavení.
V případě, kdy se jedním vysílačem Tx Signal ovládají
dva přijímače, je třeba nastavit přepínač do příslušné
polohy v poli 2 REC. (Při zápisu inicializačního kódu
do prvního přijímače nastavte nejprve přepínač MODE do jedné z poloh N, S, L nebo F. Pak teprve nastavte konečnou polohu 2 REC a proveďte zápis do
druhého přijímače.)
Přepínače DELAY a NR. OF TX se ve většině aplikací ponechají v základním nastavení DELAY = 0 a
NR. OF TX = 1 (viz. CENTRÁLNÍ FUNKCE).
1.1 UVEDENÍ DO PROVOZU
1.1.1 Zápis vstupů A + B pro dvoukanálové přijímače, vstupu A pro jednokanálové přijímače
1.Nastavte otočný přepínač MODE do jedné z poloh
N, S, L nebo F.
2. Připojte napájecí napětí (obr. 2).
3. Připravte si zvolený přijímač (tab. 1).
4. Zapište vysílač do paměti přijímače (viz. návod příslušného přijímače). Pro odvysílání inicializačního kódu použijte tlačítko vysílače INIT. CODE (obr. 1).

V prípade, že sa jedným vysielačom Tx Signal ovládajú dva prijímače, je treba nastaviť prepínač do príslušnej polohy v poli 2 REC. (Pri zápise inicializačného kódu do prvého prijímača nastavte najprv prepínač
MODE do jednej z polôh N, S, L alebo F. Až potom
nastavte konečnú polohu 2 REC a urobte zápis do
druhého prijímača.)

1.1.2 Zápis vstupu B pro jednokanálové přijímače
1. Nastavte otočný přepínač do jedné z poloh 2 REC.
2. Připravte si zvolaný přijímač.
3. Zapište vysílač do paměti přijímače (viz. návod příslušného přijímače). Pro odvysílání inicializačního kódu použijte tlačítko vysílače INIT. CODE (obr. 1).
Vysílač lze zapsat POUZE ve funkcích ON nebo
OFF. Funkce ON = souhlasné ovládání tj. přítomnost
napětí na vstupu vysílače (sepnutý kontakt) = sepnuté
relé na výstupu přijímače, funkce OFF = inverzní
ovládání tj. přítomnost napětí na vstupu vysílače (sepnutý kontakt) = rozepnuté relé na výstupu přijímače.
Poznámky:
U přijímačů Rx2 a Rx2 N lze využít i funkce rychlého
zápisu (EASY PROGRAMMING) – vstup A se nahraje
do kanálu A, vstup B se nahraje do kanálu B. U přijímače Rx1 I a Rx1 LT je třeba vysílač zapsat ve funkci
ON/OFF.
Inverzní ovládání nelze použít u přijímačů Rx Light 1
(2, R), Rx1 LT, Rx LT R, Rx Time/Element (R), Rx
Tango (R), Rx1 I, Rx R I, Rx Door a Rx Pulse.
2. CENTRÁLNÍ FUNKCE
Vstupy vysílače se chovají jako běžná nearetovaná
tlačítka tzn. že informace se vyšle pouze po stisku
tlačítka připojeného ke vstupu (po přivedení napětí na
vstup). Vysílání informace o stisku (o přivedení napětí) se neopakuje. Nejčastější použití je pro centrální
funkce ovládání osvětlení, předokenních rolet apod.
To, jak budou reagovat výstupy přijímačů na vstupy
vysílače, určuje nastavení přepínače MODE v tomto
režimu (polohy na levé straně přepínače), kde je znázorněna odezva výstupů přijímačů na vstup A vysílače (sloupec s popisem nad LED A) a na vstup B vysílače (sloupec s popisem nad LED B).
A+B ► 1 A+B ► 0 – vstupem A vysílače se současně sepnou kanály A i B dvoukanálového přijímače.
Vstupem B vysílače se oba kanály rozepnou.
A ► 1 A ► 0 – vstupem A vysílače se sepne kanál A
na přijímači. Vstup B vysílače kanál A na přijímači rozepne.
B ► 1 B ► 0 – vstup A vysílače sepne kanál B na
přijímači. Vstup B kanál B na přijímači rozepne.
A ► 1 B ► 1 – vstupem A vysílače se sepne kanál A
na přijímači, vstupem B se sepne kanál B.

Prepínače DELAY a NR. OF TX sa vo väčšine aplikácií nechajú v základnom nastavení DELAY = 0 a
NR. OF TX = 1 (viď. CENTRÁLNE FUNKCIE).
1.1 UVEDENIE DO PREVÁDZKY

A ► 0 B ► 0 – vstupem A vysílače se rozepne kanál
A na přijímači, vstupem B se rozepne kanál B
A ► 1 A+1 ► 0 – vstup A vysílače sepne kanál A na
jednom přijímači, vstup B rozepne kanál A na jiném
přijímači.
A ► 1 A+1 ► 1 – vstup A vysílače sepne kanál A na
jednom přijímači, vstup B sepne kanál A na jiném přijímači
A ► 0 A+1 ► 0 – vstup A vysílače rozepne kanál A
na jednom přijímači, vstup B rozepne kanál A na jiném přijímači
Přepínače DELAY a NR. OF TX se používají pouze
v případě, kdy se jedním vstupním signálem ovládá
více vysílačů stavu. Pro většinu aplikací se tyto přepínače nechají nastavené v základním nastavení (DELAY = 0, NR. OF TX = 1). Přepínačem DELAY se
nastavuje zpoždění vysílání, tak by se jednotlivé vysílače navzájem nerušily a přepínačem NR.OF TX se
nastaví celkový počet vysílačů se společným vstupním signálem.
2.1. UVEDENÍ DO PROVOZU
2.1.1 Zápis vstupů A + B pro dvoukanálové přijímače, zápis pro přijímače řízené vstupem A
1. Nastavte otočný přepínač MODE do jedné z pěti
poloh neoznačených A+1.
2. Připojte napájecí napětí (obr. 2).
3. Připravte si zvolený přijímač (tab. 1).
4. Podle návodu příslušného přijímače zvolte funkci,
ve které má přijímač pracovat.
5. Pro odvysílání inicializačního kódu použijte tlačítko
vysílače INIT. CODE (obr. 1).
2.1.1 Zápis pro přijímače řízené vstupem B
1. Nastavte otočný přepínač MODE do jedné ze tří poloh označených A+1.
2. Připravte si zvolený přijímač (tab. 1).

3. Podle návodu příslušného přijímače zvolte funkci,
ve které má přijímač pracovat.
4. Pro odvysílání inicializačního kódu použijte tlačítko
vysílače INIT. CODE (obr. 1).
Poznámky:
Inicializační kódy vysílače se do paměti přijímače zapisují ve dvoutlačítkovém režimu ovládání.
Lze využít funkci rychlého zápisu (EASY PROGRAMMING).
Při použití přijímačů pro ovládání rolet Rx Light R,
Rx LT R, Rx R I, Rx Tango R, Rx Time/Element R a u
přijímače Rx Door se použije poloha přepínače MODE A ► 1 A ► 0. Vstup A roletu otevírá, vstup B zavírá.
Přijímač Rx Pulse lze ovládat vstupem A i B.
UPOZORNĚNÍ!
Připojení (odpojení) vysílače k napájecímu napětí a
k síťovým obvodům mohou provádět alespoň pracovníci znalí podle §5 vyhlášky 50/1978 Sb.
Je třeba zabezpečit oddělení silových vodičů od
antény a v případě použití externího vysílače od
jeho připojovacích vodičů!
U provedení Tx Signal C DIN jsou vstupní svorky
A1, A2, B1, B2 galvanicky spojeny se svorkami
antény a externího vysílače!
V případě problémů s dosahem připojte externí vysílač Tx Ext (obr. 2) nebo Tx GP + anténu GP 433 –
není součástí dodávky.
Příklady pro nastavení a programování jsou na
www.enika.cz/aplikace.
ENIKA.CZ s.r.o. tímto prohlašuje, že tento Tx Signal
C DIN, Tx Signal U DIN, Tx Signal V DIN je ve shodě
se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

1.1.1 Zápis vstupov A + B pre dvojkanálové prijímače, vstupu A pre jednokanálové prijímače
1. Nastavte otočný prepínač MODE do jednej z polôh
N, S, L alebo F.
2. Pripojte napájacie napätie (obr. 2).
3. Pripravte si zvolený prijímač (tab. 1).
4. Zapíšte vysielač do pamäte prijímača (viď. návod
príslušného prijímača). Pre odvysielanie inicializačného kódu použite tlačítko vysielača INIT. CODE
(obr. 1).
1.1.2 Zápis vstupu B pre jednokanálové prijímače
1. Nastavte otočný prepínač do jednej z polôh 2 REC.
2. Pripravte si zvolený prijímač.
3. Zapíšte vysielač do pamäte prijímača (viď. návod
príslušného prijímača). Pre odvysielanie inicializačného kódu použite tlačítko vysielača INIT. CODE
(obr. 1).
Vysielač je možné zapísať LEN vo funkciách ON
alebo OFF. Funkcia ON = súhlasné ovládanie tj. prítomnosť napätia na vstupe vysielača (zopnutý kontakt) = zopnuté relé na výstupe prijímača, funkcia
OFF = inverzné ovládanie tj. prítomnosť napätia na
vstupe vysielača (zopnutý kontakt) = rozopnuté relé
na výstupe prijímača.
Poznámky:
U prijímačov Rx2 a Rx2 N je možné využiť i funkcie
rýchleho zápisu (EASY PROGRAMMING) – vstup A
sa nahrá do kanálu A, vstup B sa nahrá do kanálu B.
U prijímača Rx1 I a Rx1 LT je treba vysielač zapísať
vo funkcii ON/OFF.
Inverzné ovládanie nie je možné použiť u prijímačov
Rx Light 1 (2, R), Rx1 LT, Rx LT R, Rx Time/Element
(R), Rx Tango (R), Rx1 I, Rx R I, Rx Door a Rx Pulse.
2. CENTRÁLNE FUNKCIE
Vstupy vysielača sa chovajú ako bežné nearetované
tlačítka tzn. že informácia sa vyšle len po stlačení tlačítka pripojeného ku vstupu (po privedení napätia na
vstup). Vysielanie informácie o stlačení (o privedení
napätia) sa neopakuje. Najčastejšie použitie je pre
centrálne funkcie ovládanie osvetlenia, predokenných
roliet apod.

To, ako budú reagovať výstupy prijímačov na vstupy
vysielača, určuje nastavenie prepínača MODE
v tomto režime (polohy na ľavej strane prepínača),
kde je znázornená odozva výstupov prijímačov na
vstup A vysielača (stĺpec s popisom nad LED A) a na
vstup B vysielača (stĺpec s popisom nad LED B).
A+B ► 1 A+B ► 0 – vstupom A vysielača sa súčasne zopnú kanály A i B dvojkanálového prijímača.
Vstupom B vysielača sa obidva kanály rozopnú.
A ► 1 A ► 0 – vstupom A vysielača sa zopne kanál
A na prijímači. Vstup B vysielača kanál A na prijímači
rozopne.
B ► 1 B ► 0 – vstup A vysielača zopne kanál B na
prijímači. Vstup B kanál B na prijímači rozopne.
A ► 1 B ► 1 – vstupom A vysielača sa zopne kanál
A na prijímači, vstupom B sa zopne kanál B.
A ► 0 B ► 0 – vstupom A vysielača sa rozopne kanál A na prijímači, vstupom B sa rozopne kanál B
A ► 1 A+1 ► 0 – vstup A vysielača zopne kanál A
na jednom prijímači, vstup B rozopne kanál A na inom
prijímači.
A ► 1 A+1 ► 1 – vstup A vysielača zopne kanál A
na jednom prijímači, vstup B zopne kanál A na inom
prijímači
A ► 0 A+1 ► 0 – vstup A vysielača rozopne kanál A
na jednom prijímači, vstup B rozopne kanál A na inom
prijímači
Prepínače DELAY a NR. OF TX sa používajú len
v prípade, keď sa jedným vstupným signálom ovláda
viac vysielačov stavu. Pre väčšinu aplikácií sa tieto
prepínače nechajú nastavené v základnom nastavení
(DELAY = 0, NR. OF TX = 1). Prepínačom DELAY sa
nastavuje oneskorenie vysielania tak, aby sa jednotlivé vysielače navzájom nerušili a prepínačom NR.OF
TX sa nastaví celkový počet vysielačov so spoločným
vstupným signálom.
2.1. UVEDENIE DO PREVÁDZKY
2.1.1 Zápis vstupov A + B pre dvojkanálové prijímače, zápis pre prijímače riadené vstupom A
1. Nastavte otočný prepínač MODE do jednej z piatich
polôh neoznačených A+1.
2. Pripojte napájacie napätie (obr. 2).
3. Pripravte si zvolený prijímač (tab. 1).
4. Podľa návodu príslušného prijímača zvoľte funkciu,
v ktorej má prijímač pracovať.
5. Pre odvysielanie inicializačného kódu použite tlačítko vysielača INIT. CODE (obr. 1).
2.1.1 Zápis pre prijímače riadené vstupom B
1. Nastavte otočný prepínač MODE do jednej z troch
polôh označených A+1.
2. Pripravte si zvolený prijímač (tab. 1).
3. Podľa návodu príslušného prijímača zvoľte funkciu,
v ktorej má prijímač pracovať.
4. Pre odvysielanie inicializačného kódu použite tlačítko vysielača INIT. CODE (obr. 1).
Poznámky:
Inicializačné kódy vysielača sa do pamäte prijímača
zapisujú v dvojtlačítkovom režime ovládania.
Je možné využiť funkciu rýchleho zápisu (EASY PROGRAMMING).
Pri použití prijímačov pre ovládanie roliet Rx Light R,
Rx LT R, Rx R I, Rx Tango R, Rx Time/Element R a u
prijímača Rx Door sa použije poloha prepínača MODE A ► 1 A ► 0. Vstup A roletu otvára, vstup B zatvára.
Prijímač Rx Pulse ide ovládať vstupom A i B.
UPOZORNENIE!
Pripojenie (odpojenie) vysielača k napájaciemu napätiu a k sieťovým obvodom môžu zabezpečovať iba
pracovníci znalí podľa §5 vyhlášky 50/1978 Zb.
Je treba zabezpečiť oddelenie silových vodičov
od antény a v prípade použitia externého vysielača od jeho pripojovacích vodičov!
U prevedenia Tx Signal C DIN sú vstupné svorky
A1, A2, B1, B2 galvanicky spojené so svorkami
antény a externého vysielača!
V prípade problémov s dosahom pripojte externý vysielač Tx Ext (obr. 2) alebo Tx GP + anténu GP 433 –
nie je súčasťou dodávky.
Príklady pre nastavenie a programovanie sú na
www.enika.cz/aplikace.
ENIKA.CZ s.r.o. týmto prehlasuje, že tento Tx Signal
C DIN, Tx Signal U DIN, Tx Signal V DIN je v zhode
so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými
ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Technická data / Technical data

Tx Signal C DIN, U DIN, V DIN

Napájení / Power supply:

230 V ±10% / 50 Hz

The transmitter transmits information of closed or
open contact (present or not present voltage). It can
be installed in DIN rail switchboards. Two main control modes are available:
1. State transmitter
2. Central function
Rotating knobs are used for setting of the transmitter.

Počet kanálů / Number of channels:

2

Stupeň krytí / System of protection:

>5 kΩ ↔ 0 ÷ 1 kΩ
12 V, max. 5 mA DC
0 ÷ 30 ↔ 180 ÷ 250 V 50 Hz
48 kΩ
0 ÷ 2,5 ↔ 9,5 ÷ 30 V AC/DC
2,2 kΩ
IP 20

Voltage (closed contacts) on inputs A and B, transmitting of the RF code and connection of the EXT external transmitter is indicated by LED on the front panel.

Provozní teplota / Operating
temperature:

-10 ÷ +55 °C
(-10 ÷ +50 °C Tx Signal C DIN)

Připojovací svorky / Terminal block:

max. 2,5 mm2

Provozní kmitočet / Frequency:

433,92 MHz

Počet kódů / Number of codes:

224 (+232)*

DESCRIPTION

GB

Fig. 1

Fig. 2

Vstup / Input - Tx Signal C DIN:
Vstup / Input - Tx Signal U DIN:
Vstup / Input - Tx Signal V DIN:

1. STATE TRANSMITTER
Information of input states are transmitted at every input change – the output relays of the receiver copy
the transmitter inputs.
In the state transmitter mode (positions on the right
hand side of the knob), use the MODE knob to set the
number of transmission recurrence and to control two
independent receivers, as the case may be.
Use the N, S, L and F positions to set transmission
recurrence when controlling a single receiver.
N (none) – information of the input state change will
be transmitted only once at the moment of the change
(no recurrence).
S (short) – information of the input state change will
be transmitted at the moment of the change and then
two times with delay of 5 s.
L (long) – information of the input state change will be
transmitted at the moment of the change and then two
times with delay of 3 min.
F (full) – information of the input state change will be
transmitted at the moment of the change and then repeated with maximum delay of 10 minutes – default
setting.
In case two receivers are controlled by a single Tx
Signal transmitter, the knob must be set to the appropriate position in the 2 REC field. (W hen the initialization code is programmed to the first receiver, first set
the MODE knob to any of N, S, L or F positions. Then
set the final 2 REC position and program the second
receiver.)
DELAY and NR. OF TX knobs will typically remain in
default setting DELAY = 0 and NR. OF TX =1 (see
CENTRAL FUNCTION).
1.1 COMMISSIONING
1.1.1 Programming of A + B inputs for twochannel receivers, A input for single-channel receivers
1. Set the MODE rotating knob to any of the N, S, L or
F positions.
2. Connect supply voltage (fig. 2).
3. Prepare the selected receiver (chart 1).
4. Program the transmitter to the receiver memory
(see operating manual of the appropriate receiver).
Use the INIT button of the transmitter to transmit the
initialization code (fig. 1).
1.1.2 Programming of B input for single-channel
receivers
1. Set the rotating knob to any of 2 REC positions.
2. Prepare the selected receiver.
3. Program the transmitter to the receiver memory
(see operating manual of the appropriate receiver).
Use the INIT button of the transmitter to transmit the
initialization code (fig. 1).
The transmitter can ONLY be programmed in ON
or OFF function. ON function = concurrent control,
i.e. voltage on the transmitter input (closed contact) =
closed relay on the receiver output; OFF function =
inverted control, i.e. voltage on the transmitter input
(closed contact) = open relay on the receiver output.
Notes:
Rx2 and Rx2 N receivers also provide fast programming function (EASY PROGRAMMING) – the A input
is programmed to the A channel, the B input is programmed to the B channel. For Rx1 I and Rx1 LT receivers, the transmitter must be programmed in the
ON/OFF function.
Inverted control cannot be used for Rx Light 1 (2, R),
Rx1 LT, Rx LT R, Rx Time/Element (R), Rx Tango
(R), Rx1 I, Rx R I, Rx Door and Rx Pulse receivers.
2. CENTRAL FUNCTION
Transmitter inputs work as common non-locking buttons, i.e. information is transmitted only upon pressing
of the button connected to the input (after voltage has
been supplied to the input). The transmission of in-

Zařízení lze provozovat na základě VO-R/10/03.2007-4 a za podmínek v
něm uvedených.
Na zařízení není dovoleno provádět dodatečné technické úpravy! /
It is forbiden to do any technical modifikations on the device!
*Při použití přijímače s ploucím kódem. Ten je možné ovládat pouze v
režimu vysílače stavu kontaktů v poloze S nebo L. /
When a receiver with rolling code is used. This one can be controlled only
when state transmitter mode in position S or L is used.

Chart 1

formation of pressing (connection of voltage) is not
repeated. Typically, the central function is used for
controlling lights, external Venetian blinds, etc.
Reaction of receiver outputs to transmitter inputs is
specified by setting of the MODE knob in this mode
(positions on the left-hand side of the knob) – reaction
of receiver outputs to the transmitter A input (described by the column above the A LED) and to the
transmitter B input (described by the column above
the B LED).
A+B ► 1 A+B ► 0 – the transmitter A input will
close both A and B channels of a two-channel receiver. The transmitter B input will open both channels.
A ► 1 A ► 0 – the transmitter A channel will close
the A channel on the receiver. The transmitter B input
will open the A channel on the receiver.
B ► 1 B ► 0 – the transmitter A channel will close
the B channel on the receiver. The transmitter B input
will open the B channel on the receiver.
A ► 1 B ► 1 – the transmitter A channel will close
the A channel on the receiver, the B input will close
the B channel.
A ► 0 B ► 0 – the transmitter A channel will open
the A channel on the receiver, the B input will open
the B channel.
A ► 1 A+1 ► 0 – the transmitter A input will close
the A channel on one of receivers, the B input will
open the A channel on the other receiver.
A ► 1 A+1 ► 1 – the transmitter A input will close
the A channel on one of receivers, the B input will
close the A channel on the other receiver.
A ► 0 A+1 ► 0 – the transmitter A input will open
the A channel on one of receivers, the B input will
open the A channel on the other receiver
DELAY and NR. OF TX knobs are used only in case
a single input signal should control multiple state
transmitters. For most of applications, these knobs
will remain in default setting (DELAY = 0, NR. OF TX
= 1). The DELAY knob specifies delay of transmissions in order to avoid interference of individual
transmitters. The NR. OF TX knob specifies total
number of transmitters with common input signal.
2.1. COMMISSIONING
2.1.1 Programming of A + B inputs for twochannel receivers, programming for receivers
controlled by the A input
1. Set the MODE rotating knob into any of the five positions not marked by A+1.

2. Connect supply voltage (fig. 2).
3. Prepare the selected receiver (chart 1).
4. Select the function for the receiver according to the
operating manual of the appropriate receiver.
5. Use the INIT button of the transmitter to transmit
the initialization code (fig. 1).
2.1.2 Programming for receivers controlled by the
B input
1. Set the MODE rotating knob into any of the three
positions marked by A+1.
2. Prepare the selected receiver (chart 1).
3. Select the function for the receiver according to the
operating manual of the appropriate receiver
4. Use the INIT button of the transmitter to transmit
the initialization code (fig. 1).
Notes:
The transmitter initialization codes are programmed to
the receiver memory in two-button control mode.
The fast programming function (EASY PROGRAMMING) can also be used.
When using Rx Light R, Rx LT R, Rx R I, Rx Tango R,
Rx Time/Element R blind control receivers or the Rx
Door receiver, use the MODE A ► 1 A ► 0 knob position. The A input will open the blind, the B input will
close the blind.
The Rx Pulse receiver can be controlled by both A
and B inputs.
WARNING!
Only qualified person can connect (disconnect) the
transmitter to (from) the supply voltage and mains.
Power conductors must be separated from aerial
and, if external transmitter is used, from connecting cables of the external transmitter!
For Tx Signal C DIN design, input terminals A1,
A2, B1, B2 are galvanic-connected with terminals
of the aerial and the external transmitter!

In case of problems with operating range, connect Tx
Ext external transmitter (fig. 2) or Tx GP + GP 433 aerial (not included).
For examples of setting and programming, see
www.enika.cz/aplikace.
Hereby, ENIKA.CZ s.r.o. declares that the Tx Signal
C DIN, Tx Signal U DIN, Tx Signal V DIN is in compliance with the basic requirements and other relevant
provisions of the Directive 1999/5/ES.
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:

Tx Signal C DIN
Tx Signal U DIN
Tx Signal V DIN

(3299–29900)
(3299–29910)
(3299–29920)

specifikace:
druh výrobku:

--přijímač dálkového ovládání

přijímací frekvence:
vf výkon:

433,92 MHz
10 dBm

- je ve shodě se základními požadavky NV 426/2000 Sb. v platném znění
- odpovídá základním požadavkům a dalším ustanovením evropské direktivy
1999/5/ES (R&TTE) (Směrnice o radiových zařízeních a telekomunikačních
koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody)
- splňuje požadavky těchto norem a předpisů:
rádiové parametry:
ČSN EN 300220-3:2000
EMC:
ČSN EN 55022:07 ed.2+A1:08, ČSN EN 61000-3-2:06 ed.3,
ČSN EN 55024:99 +A1:02+A2:03+Z1:08,
ČSN EN 61000-3-3:97+Z1:02+A2:06+Z2:07
elektrická bezpečnost: ČSN EN 60 669-2-1 ed.3:2005 v návaznosti na
ČSN EN 60 669-1 ed.2:03+A1:03+1:05+2:05
čl. 8, 8.9, 8.4, 10, 12, 13, 13.2, 13.3, 15, 15.2, 15.3, 16,
17, 20, 20.1, 21, 21.1, 21.2, 21.3, 22, 23, 24, 24.1.1, 26.
Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

V Nové Pace dne 24.04.2009

ing. Vladimír Militký,
řízení sytému jakosti

