
 
 

Externí přijímač MR6 dvoukanálový   
 
Externí přijímač MR6 ve spojení s dálkovým ovladačem MX4SP je určen k dálkovému ovládání 
zařízení, které není vyrobeno firmou Motorline 
 
Technická data: 
- Pracovní frekvence:    433,92 Mhz 
- Napájení:     12-24V AC-DC 
- Příkon:      5 W 
- Systém kódu :   12-18bit, nebo plovoucí kód 
- Parametry kontaktů relé:  30Vdc / 1A 
- Kapacita paměti:   kanál1+kanál2 max. 500 různých kódů 
- Pracovní teplota :    -20 - 55 °C 
- Rozměry:    53x82x40mm 
- Ochrana:     IP 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis svorkovnice 
1. Napájení 15-24Vdc-ac 
2. Napájení 0V 
3. Výstupní kontakt NO kanál 1 
3. Výstupní kontakt NO kanál 1 
3. Výstupní kontakt NO kanál 2 
3. Výstupní kontakt NO kanál 2 
 
Instalace 
Výběr místa instalace je velmi důležitý. Citlivost přijímače není dána jen jeho elektrickou 
charakteristikou, ale vlastnostmi okolí. Přijímač je vybaven laděnou anténou, nelze připojit externí 
anténu. Přijímač musí být instalován co nejdále od ocelových konstrukcí a nejméně 5m od jiného 
přijímače dálkového ovládání 
 
Výběr napájení 
Pomocí můstku J1 je možné provést výběr napájení: 
Pozice 1-2 =  12Vad-dc 
Pozice 2-3 =  24Vac-dc (default) 
 
 
 
 
 



 
 
Charakteristika kanálů CH1 a CH2 
Přijímač je schopen ovládat oba kanály samostatné a navíc v různých režimech: 
Kanál CH1  -  pouze monostabilní režim 
Kanál CH2 – pomocí přepínačů SW1 lze na kanálu CH2 vybrat požadovaný režim: 
 

 
 
   monostabilní doba sepnutí 30 sec doba sepnutí 60sec       bistabilní 
 
 
Programování  
Programování dálkových ovladačů probíhá v tzv. samotícím režimu a mělo by být prováděno 
s odpojenou anténou. 
Zmáčknout tlačítko SEL, dioda LED začne blikat. Zmáčkněte požadované tlačítko dálkového 
ovladače, ze vzdálenosti několik metrů. Jakmile LED dioda zůstane svítit, uložení kódu na kanálu 
CH1 je ukončeno. Pro uložení kódu na kanálu postupujte stejné, jen tlačítko SEL zmáčněte 
dvakrát. 
Tímto způsobem je možno uložit až 500 různých kódů ovladačů. Jakmile se kapacita paměti 
naplní, dioda LEC se rychle rozbliká, není možno uložit další kód. 
 
Reset  
Pokud je nutno provést kompletní reset přijímače, tj vymazání všech uložených kódů, zmáčkněte a 
držte tlačítko SEL alespoň 5 sec. LED diody kanálů 1 a 2 třikrát zablikají a potom zhasnou.  
 
 
 
Prohlášení o shodě 
Firma Stateurop prohlašuje, že přijímač:  

MR6 
jsou vyroben v souladu s evropskými směrnicemi R&TEE: 99/5/EC, EMC 2004/108/EC 


