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RECETOR  BICANAL  RXB 2224 
O recetor bicanal rádio RxB 2224 Plus, permite comandar à 
distância aparelhos elétricos e eletrónicos por meio de 
Smartphone e/ou um ou mais Rádio-comandos Seav. 

- Mod.   RSB 2224  Banda estreita : BlueTooth + 433,92 MHz 
- Mod.   RHB 2224  Banda estreita : BlueTooth + 868,30 MHz 

Características Técnicas: 

- Frequência de funcionamento: ver modelo 
- Alimentação: 12-24VAC-DC 
- Consumo máx.: 5W 
- Rádio-comandos opc.:12-18-32 Bit Fixos, 66-80 bit Rolling Code  
- Comandos Bluetooth de Smatphone :  IOS/Android 
- Rádio-comandos/Smartphone totais (CH1 + CH2) : 330 Máx 
- n. 2 x Relés de comando : 30VDC 1A 
- Temperatura de funcionamento: -10÷55°C 
- Dimensões : 53x82x40mm 
- Alcance do rádio-comando em espaço livre: 50-100m 
- Alcance do Bluetooth em espaço livre: 10-80m 
- Grau de Proteção: IP54 
 

 
 

Conexões da Placa de Bornes CN1: 

1: Alimentação 12-24VAC-DC 
2: Alimentação 0V 
3: Saída contacto “normalmente aberto” CH1 
4: Saída contacto “normalmente aberto” CH1 
5: Saída contacto “normalmente aberto” CH2 
6: Saída contacto “normalmente aberto” CH2 
 

Instalação do Recetor: 

Para obter um funcionamento ideal entre transmissor e recetor, 
convém escolher com atenção o local de instalação. A 
capacidade não depende somente das características técnicas 
do dispositivo, mas varia também de acordo com as condições 
rádio-elétricas do local. O recetor é dotado de antena 
associada. 
A antena deve ser posicionada no lado externo, em pontos 
bem visíveis e longe das estruturas metálicas.  

Não é possível instalar dois recetores se não for respeitada 
uma distância mínima de 5 metros entre eles. 

Seleção da Alimentação: 

Através da seleção do Jumper J1, é possível selecionar a 
tensão da alimentação: 

Jumper J1: seleção da alimentação 12/24VAC-DC. 
Pos. 1-2 = 12VAC-DC. 
Pos. 2-3 = 24VAC-DC (padrão). 
 

Modalidades de Funcionamento CH1 - CH2 : 

O recetor é capaz de gerir os dois canais separadamente e em 
modalidade de funcionamento monoestável. 
 

Sinalizações Sonoras : 

1 BIP CURTO = Confirma Memorização/Conexão. 
2 BIPS CURTOS = Recetor pronto para funcionar. 
3 BIPS CURTOS = Memorização/Programação Falhada. 
 

1 BIP LONGO = Desconexão Bluetooth. 
2 BIPS LONGOS = Eliminação Radiocomandos/Smartphone. 
3 BIPS LONGOS = Reset. 
 

Regra do 1º Rádio-Comando Memorizado: 

Na programação dos rádio-comandos aplica-se a seguinte 
regra: se o primeiro rádio-comando a ser memorizado é do tipo 
Rolling Code Plus a central aceitará apenas rádio-comandos 
Rolling Code Plus, garantindo deste modo uma muito elevada 
segurança de anti-clonagem; se o primeiro rádio-comando a 
ser memorizado é do tipo Rolling Code a central aceitará 
apenas rádio-comandos Rolling Code  e Rolling Code Plus, 
garantindo deste modo uma boa segurança de anti-clonagem; 
se o primeiro rádio-comando a ser memorizado for do tipo de 
código fixo, o recetor aceitará tanto rádio-comandos de código 
fixo como rádio-comandos Rolling Code e Rolling Code Plus 
sem gerir o algoritmo anti-clonagem. 
 

Programação RCD Stand Alone : 
A programação dos rádio-comandos a serem associados é do 
tipo auto-aprendizagem e é efetuada com a antena não ligada 
da seguinte maneira:  
pressionar uma vez a tecla SEL, o Led CH1 começará a piscar, 
em seguida enviar o código escolhido com o rádio-comando, a 
uma distância de alguns metros, no momento no qual o Led 
CH1 permanecerá aceso fixo, o recetor emitirá um curto bip de 
confirmação, sinalizando que a programação do rádio-comando 
no canal CH1 foi completada.  
Para memorizar um novo código de rádio-comando no canal 
CH2, efetuar o mesmo procedimento acima descrito 
pressionando a tecla SEL duas vezes.  
É possível repetir o procedimento de memorização até um 
máximo de 330 códigos. Quando terminar a memória 
disponível, repetindo a operação de programação, os Leds 
CODE CH1 e CODE CH2 , iniciam a piscar muito rapidamente, 
o recetor emitirá três curtos bips de confirmação, sinalizando 
que não é possível efetuar outras memorizações. 
 

Programação Smartphone Stand Alone : 
A programação dos Smartphones a serem associados é do tipo 
auto-aprendizagem e é efetuada da seguinte maneira:  
pressione a tecla SEL três vezes, os Leds CH1 e CH2 
começarão a piscar, abra o aplicativo " BeLite " e conecte-se 
ao receptor detectado, quando os Leds CH1 
e CH2 permanecerem estáveis, o receptor 
emitirá um breve bipe de confirmação, 
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indicando que a programação do Smartphone no receptor foi 
concluída.  
 
É possível repetir o procedimento de memorização até um 
máximo de 330 códigos. Quando terminar a memória 
disponível, repetindo a operação de programação, os Leds 
CODE CH1 e CODE CH2 , iniciam a piscar muito rapidamente, 
o recetor emitirá três curtos bips de confirmação, sinalizando 
que não é possível efetuar outras memorizações. 
 

Reset HW ( apenas se em uso Stand Alone ) : 

Caso deva ser reestabelecida a configuração inicial de fábrica 
(ou seja, nenhum código memorizado), pressionar a tecla SEL 
continuamente por 10 segundos, os Leds CH1 e CH2 emitem 
três  curtas intermitências e se desligarão, o recetor emitirá três 
longos bips de confirmação. 

Programação Avançada por Smartphone: 
 
Uma programação avançada do recetor pode 
ser realizada por Smartphone, graças à 
aplicação dedicada SEAV “ BeTech “. 
A aplicação permite ao instalador de ter um 
instrumento de trabalho completo para todas as 
instalações realizadas.  

 
Assim que terminar a instalação da automação, 
a pedido será possível configurar também uma 
eventual Aplicação Cliente “ BeLite “ para um 
uso normal usando Smartphone para o envio de 
comandos remotos.  
 

Importante: é possível realizar programação avançada através 
do aplicativo BeTech desde que não tenha sido realizada 
anteriormente uma programação Stand Alone. 
Uma vez memorizados os rádios controles e smartphones via 
aplicativo BeTech, para garantir a exclusividade do sistema, o 
instalador deverá alterar a senha padrão, desta forma, a chave 
SEL do receptor ficará desabilitada e consequentemente 
qualquer possibilidade de programação stand alone. 
 

Aplicações BeTech e BeLite : 
A aplicação SEAV “BeTech “ apresenta uma Rubrica onde 
estão presentes todos os dados dos sistemas realizados.  
Além disso permite configurar um Nome de Sistema e uma 
Palavra-Passe ( Padrão: 1 2 3 4 ) para aceder em seguida às 
várias configurações; a possibilidade de restabelecer um 
recetor avariado por um novo, recarregando todas as 
informações presentes na rubrica da aplicação. Além disso, 
inserindo um endereço email será possível receber um Backup 
de todos os sistemas no caso de avaria do Smartphone. 
Possibilidade de gerar códigos de acesso para ativação da 
Aplicação de Cliente “ BeLite “, consultar o menu Diagnóstico 
para a eventual resolução de avarias e muito mais. 
Por meio da Aplicação Cliente “ BeLite “, será também possível 
enviar comandos Por Smartphone em modo automático, ou 
seja, o envio do comando será possível apenas aproximando-
se do recetor.     
 

Modalidades de Funcionamento CH1 - CH2 : 
O recetor é capaz de gerir os dois canais de modo separado e, 
além disso, apenas para o CH2, permite também diferentes 
modalidades de funcionamento configuráveis com a aplicação 
SEAV “BeTech “ : 

Canal CH1: só funcionamento monoestável. 
 
Canal CH2: possibilidade de vários funções:  
-  Monoestável ( Padrão ) 

-  Biestável 
-  Temporizado ( 1 – 600 seg. ) Reativável 
-  Temporizado ( 1 – 600 seg. ) NÃO Reativável 
-  Temporizado ( 1 – 600 seg. ) Reinicializável. 

Configurações : 
O recetor, utilizando a aplicação dedicada SEAV “BeTech “ no 
Smartphone permite gerir uma rubrica de 330 posições globais 
Rádio-comandos e Smartphone memorizadas, programáveis 
e/ou elimináveis também individualmente.  

Programação do Código do Rádio-comando : 
O recetor permite memorizar até 330 rádio-comandos com 
códigos diferentes entre si, de tipo Fix, Rolling Code ou Plus. 
A programação do código de transmissão é realizada do 
seguinte modo: pressionar a tecla CODE (CÓDIGO) da 
aplicação SEAV “BeTech “ por meio Smartphone, ao mesmo 
tempo enviar o código previamente escolhido do rádio-
comando desejado; no momento em que o recetor emitir um 
curto bip de confirmação, a programação estará completada.  
Caso todos os 330 códigos sejam memorizados, repetindo a 
operação de programação, o recetor emitirá três curtos bips 
indicando que não são possíveis memorizações adicionais. 
 
Programação Smatphone utilizador : 
O recetor permite memorizar até 330 Smartphones diferentes, 
para habilitar um Smartphone ao funcionamento no recetor, é 
necessário descarregar a aplicação “ BeLite “ e inserir apenas 
a primeira vez o código de ativação fornecido pelo instalador ( 
gerado com a aplicação BeTech ).  Caso todos os 330 códigos 
sejam memorizados, repetindo a operação de programação, o 
recetor emitirá três curtos bips indicando que não são possíveis 
memorizações adicionais. 
 
Eliminação de Rádio-comando/Smartphone:  
A eliminação de um único Rádio-comando / Smatphone ou de 
todos é permitida apenas por meio da aplicação SEAV 
“BeTech “ acedendo à Rubrica do sistema, e escolhendo se se 
deseja eliminar um só Rádio-comando/Smartphone ou todos; o 
recetor emitirá dois longos bips de confirmação, precedidos de 
uma série de comunicações visíveis no Smartphone. 
 
Programming by Remote RCD (Programação por 
RCD Remoto): 
Na aplicação dedicada SEAV “BeTech “ por meio de 
Smartphone, é possível selecionar a função Programação 
remota de um Rádio-comando usando um rádio-comando já 
presente na memória: A programação do rádio-comando à 
distância é executada do seguinte modo: enviar de modo 
contínuo por um tempo superior a 10 segundos o código de um 
rádio-comando memorizado anteriormente; ao mesmo tempo a 
central entra no modo programação, como descrito no 
parágrafo “ Programação RCD Stand Alone “. 

Atenção : CH2 ( em modalidade Pgm à distância o 
funcionamento é apenas monoestável). 
 

Reset (Reinicialização): 

A central permite restaurar a central às configurações de 
fábrica utilizando a aplicação dedicada SEAV “BeTech “ 
pressionar RESET no Smartphone e ao mesmo tempo o 
recetor emitirá três longos bips de confirmação. 
 

Diagnostics (Diagnóstico) : 
A central permite a monitorização em tempo real utilizando a 
aplicação dedicada SEAV “BeTech “, o estado de todas as 
SAÍDAS, o número dos rádio-comandos presentes na Memória 
e de que Tipo e outras informações úteis para o instalador. 
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IMPORTANTE PARA O INSTALADOR 
 
- A central deve ser alimentada por uma fonte de 
alimentação em uma tensão muito baixa de 
segurança em conformidade com a norma EN61558-
2-6. As cargas ligadas aos relés também devem ser 
conformes à baixíssima tensão de segurança. 
 

 

IMPORTANTE PARA O UTILIZADOR 
 
- O dispositivo não deve ser utilizado por crianças ou pessoas 
com reduzidas capacidades psicofísicas se não forem 
supervisionadas ou instruídas para o funcionamento e a 
utilização do aparelho. 
- Os rádios-comandos devem ser mantidos fora do alcance das 
crianças e não deve ser permitido que brinquem com o 
dispositivo. 
ATENÇÃO: conservar este manual de instruções e respeitar as 
importantes prescrições de segurança nele contidas. A 
inobservância destas prescrições pode provocar danos e 
graves incidentes. 
- Examinar frequentemente o sistema para detetar eventuais 
sinais de danos. Não utilizar o dispositivo quando é necessário 
intervir para uma reparação.  
 

 

 
A SEAV s.r.l. declara que os produtos 
 

Recetores RSB 2224 -  RHB 2224 
 

estão em conformidade com as especificações das Diretivas 

RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU. 

 

                                     
 

 

 

 

 

 
Informações adicionais e o texto completo da declaração de 
conformidade UE estão disponíveis no seguinte endereço 
Internet: 
 
http://www.seav.it 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


