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RECETOR BICANAL RXX 2301 
O recetor miniatura bicanal rádio RXX 2301, permite comandar 
à distância aparelhagens elétricas e eletrónicas em 
combinação com um ou mais transmissores. 

- Mod.  RES 2301 : Narrow band ( up to 64 Bit )  433,92  MHz 
- Mod.  RXH 2301 : Narrow band ( up to 64 Bit ) 868,30 MHz 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
- Frequência de funcionamento: ver modelo 
- Alimentação: 12-24VAC-DC 
- Consumo máx.: 5W 
- Transmissores op. : Fixed code 12-18-32 Bit  
                                                                      Rolling Code 66 Bit 
- Códigos TX memorizáveis (CH1 + CH2) :  250 Máx.: 
- Relé de comando : 30VDC 1A 
- Temperatura de funcionamento: -10÷55°C 
- Dimensões : 35x52x21mm 
- Capacidade em espaço livre : 25-50m 
- Grau de Proteção:                                                          IP40 

 
 

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. 
Não é possível instalar 2 (dois) recetores se não for respeitada 
uma distância mínima de 5 metros entre eles. 
 

MODALIDADES DE FUNCIONAMENTO CH1 E CH2 
O recetor é capaz de gerir os dois canais de modo separado e, 
além disso, permite também diferentes modalidades de 
funcionamento: 

Canal CH1 : somente funcionamento monoestável com 
possibilidade de ativar a Programação à Distância. 
Canal CH2 : através da seleção dos Jumpers J1 e J2, é 
possível selecionar as seguintes modalidades de 
funcionamento para o canal CH2 (em modalidade Pgm a 
distância de funcionamento é monoestável). 
 
 
 
 

 
 
Importante !!!! :  
A seleção dos Jumpers J1 e J2 pode ser realizada 
colocando-se ou removendo-se através de um soldador 
uma gota de estanho derretido nas modalidades 
indicadas acima. 
 

MODALIDADE DE PROGRAMAÇÃO  
A programação dos Rádio-Controlos que devem ser 
associados, é do tipo com Autoaprendizagem e é realizada no 
seguinte modo: pressionar uma vez a tecla SEL. O Led CODE 
CH1 inicia a piscar e ao mesmo tempo envia o código 
predeterminado com o rádio-controlo a uma distância de 
alguns metros nos quais o Led permanece aceso 
permanentemente e então, a programação no canal CH1 será 
completada. Para memorizar um código de um rádio-controlo 
no canal CH2, efetuar o mesmo procedimento acima descrito 
pressionando a tecla SEL duas (2) vezes.  
Se tentar efetuar o procedimento de programação de um 
Rádio-Controlo já presente em memória ou 
não compatível, o LED CODE inicia a piscar 
rapidamente por alguns segundos para sinalizar a 
impossibilidade e  
retorna, a seguir, para a fase de programação. 
É possível repetir o procedimento de memorização até um 
máximo de 250 códigos. Quando terminar a memória 
disponível, repetindo a operação de programação, os Leds 
CODE CH1 e CODE CH2 , iniciam a piscar muito rapidamente, 
sinalizando que não é possível efetuar outras memorizações. 
 

REGRA DO PRIMEIRO RÁDIO-CONTROLO 
MEMORIZADO: 
Na programação dos rádios-controlos predomina a seguinte 
regra: se o primeiro rádio-controlo a memorizar for um rádio-
controlo do tipo Rolling Code, o recetor vai aceitar somente os 
aparelhos deste mesmo tipo, ou seja, Rolling Code, 
garantindo, assim, maior segurança anti-intrusão; se, do 
contrário, o primeiro rádio-controlo memorizado for um rádio-
controlo com código fixo, o recetor vai aceitar tanto rádio-
controlos com código fixo quando rádio-controlos Rolling Code. 
 

MODALIDADES DE PROGRAMAÇÃO À DISTÂNCIA 
A programação dos Rádio-Controlos à distância é efetuada 
selecionando os Jumpers J1 e J2 na modalidade Pgm à 
distância, neste modo, o recetor permite a programação do 
código de transmissão sem intervir diretamente na tecla SEL. 
A programação do código de transmissão à distância deve ser 
feita do seguinte modo: enviar de modo contínuo por um tempo 
superior a 10 segundos o código de um rádio-controlo 
memorizado num canal; ao mesmo tempo a recetora entra no 
modo de programação, como descrito a seguir, para cada um 
dos dois canais. 
 

RESET 
Caso deva ser reestabelecida a configuração inicial de fábrica 
(ou seja, nenhum código memorizado), pressionar a tecla SEL 
continuamente por 5 segundos, os Leds CODE CH1 e CODE 
CH2 emitem 3 (três) breves intermitências e se desligam. 
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IMPORTANTE PARA O INSTALADOR  
 
- A central deve ser alimentada por uma fonte SELV ou 
SELV equivalent ( baixíssima tensão de segurança ) com 
potência limitada. 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-controlos 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.  
 
 

 

 

Recetor Rádio RES 2301 – RRS 2301 – RXH 2301 
estão em conformidade com as especificações das 

diretivas  

RED 2014/53/EU. 

 
 

 

 

 

O texto completo da declaração de conformidade UE 
está disponível no seguinte endereço Internet: 
 
http://www.seav.it 
 
 


