
Teknisk Data 
  

Radiofrekvens: 433,05 - 434,79 MHz 

Kanalseparation: > 25 kHz 

Godkännande: Godkänd för användning i Sverige av 
Post & Telestyrelsen.  
Nummer:  Ue 960171. 
Godkänd enligt kraven i  
I-ETS 300 220 Oktober 1993 

Antal kanaler: 2 st. 

Matningsspänning: 230 VAC eller 12-24V AC/DC 

Kapsling: Plast, IP 54 

Yttermått (H x B x D): 170 x 108 x 60 mm 

Antennlängd: 160 mm 

Vikt: 480 g 

Temperaturområde: -20  till +55 
o
C 

Utgångar: 2 st. Reläutgångar, kanal 1 och kanal 2. 
Momentan slutning i 2 sekunder när  
fjärrkontrollens knapp trycks in. 
2A, 230VAC 

 
 

 

 

MASTERcode 
Radiomottagare för Fjärrstyrning  

Modell RV 42 
2 Kanaler 

Multispänning 
230 VAC 

eller 
12-24V AC/DC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montering 
I leveransen ingår mottagarenhet, antenn, plastfläns med gummitätning, skruv och 

plugg. Enheten är avsedd att monteras mot vägg med tre skruvar, de två nedre fästhålen 

inuti lådan är bara markerade i plasten längst ner vid flänsen, om dessa fästhål skall 

användas måste först hålen borras upp med hjälp av skruvmejsel eller borr.  

Montera mottagaren så långt ifrån metallföremål som möjligt och undvik att montera 

enheten i ”radioskugga” för bästa tänkbara räckvidd. Skruva fast antennen med hand-

kraft. 

Inkoppling 
Koppla in matningsspänning. Enheten matas med antingen 230VAC eller 12-24V 

AC/DC. Om enheten matas med svagström, kontrollera att bygel för val av matnings-

spänning sitter rätt. Kontrollera att lysdiod som indikerar att enheten är i drift tänds. 

Programmering 
Innan mottagaren kan användas måste radiohandsändarens kod programmeras. För 

detta behövs en av fjärrkontrollerna som skall användas i systemet samt en skruvmejsel 

för att öppna luckan i mottagaren. (Luckan kan hakas bort som på bilden.) 

GÖR SÅ HÄR SÅ HÄNDER DETTA Kommentar 

1.  2 sekunder  

Lysdiod för kanal 1 börjar lysa Mottagaren är i 
programmeringsläge 

2. 
Tryck den knapp på 
fjärrkontrollen du vill 
koppla till kanal 1 

Den gröna lysdioden (signal) 
blinkar till och lysdiod för kanal 
1 blinkar en gång per sekund   

Kanal 1 är korrekt  
programmerad 

3.  

Lysdiod för kanal 2 börjar lysa  

4. 
Tryck den knapp på 
fjärrkontrollen du vill 
koppla till kanal 2 

Den gröna lysdioden, (signal) 
blinkar till och lysdiod för kanal 
2 blinkar en gång per sekund   

Kanal 2 är korrekt 
programmerad 

5.  

Lysdioder slocknar och  
mottagaren är i driftläge 

Programmeringen är 
klar 

• Du kan avbryta programmeringen genom att hoppa förbi steg 2 & 4, eventuell 

tidigare programmering finns då kvar oförändrad. 

• Du kan programmera om mottagaren flera gånger. 

• Om du lämnar mottagaren i programmeringsläge återgår den automatiskt till 

driftläge efter två minuter. 

Funktionskontroll 
Testa enheten genom att trycka på de knappar på fjärrtrollen /na du har kopplat till 

respektive kanal och kontrollera att rätt lysdiod lyser, samtidigt som respektive ut-

gångsrelä sluter. 

 

 
 

 


