
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
RXX 2322 230V

Μονοφασική ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου για την αυτοματοποίηση στο-
ριών, τεντών με ενσωματωμένο ραδιοφωνικό δέκτη για την εκτέλεση των 
εντολών που δίνονται μέσω πληκτρολογίου και τηλεχειρισμού.
RES 2322 230V  : Στενό φάσμα (μέχρι και 66 Bit)  433,92 MHz  
RXH 2322 230V : Στενό φάσμα (μέχρι και 66 Bit)   868,30 MHz

Σημαντικό για το χρήστη
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών ή από άτομα 
με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανό-
τητες ή με κάποια γνώση και εμπειρία μόνο 
εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχε-
τικά με την ασφαλή λειτουργία και τη χρήση 
έτσι ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν τους 
κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση του. 

- οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στον 
ιστότοπο www.seav.it 

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη 
συσκευή και κρατήσετε τους ραδιοελέγχους 
μακριά από αυτά.

- Eξετάστε συχνά το σύστημα για την ανί-
χνευση σημείων φθοράς. Μην χρησιμο-
ποιείτε το σύστημα αν είναι αναγκαία μια 
επέμβαση επιδιόρθωσης.  

- Μην ξεχνάτε ποτέ την αποσύνδεση της πα-
ροχής ρεύματος πριν από οποιαδήποτε ενέρ-
γεια καθαρισμού ή συντήρησης.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει 
να πραγματοποιούνται από τα παιδιά χωρίς 
την επίβλεψη ενήλικου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδη-
γιών και τηρήστε τις σχετικές σημαντικές 
προδιαγραφές ασφάλειας που περιέχονται σε 
αυτήν. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες και σοβαρά ατυχήματα.
Σημαντικό για τεχνικό εγκατάστασης
-  Βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία όπου βρί-

σκεται η εγκατάσταση επιτρέπει τη 
συμμόρφωση με τα όρια θερμοκρασίας 
λειτουργίας που ορίζεται για τη συσκευή.
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- Προτείνεται μετά το τέλος της εγκατά-
στασης, η εκτέλεση όλων των αναγκαίων 
ελέγχων (κατάλληλος προγραμματισμός 
του πίνακα ελέγχου και σωστή εγκατά-
σταση των συσκευών ασφάλειας) για να 
βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτελέσει μια συμ-
βατή εγκατάσταση. 

- Στερεώστε την κεντρική μονάδα σε έναν 
τοίχο χρησιμοποιώντας για τη συναρμο-
λόγηση το ειδικό στήριγμα με το οποίο 
είναι εξοπλισμένο το περίβλημα και αφή-
στε το εν λόγω στήριγμα προς τα κάτω 
στη βάλτε τις βίδες στερέωσης στις θέσεις 
που προβλέπονται. 

- Η κεντρική μονάδα δεν παρουσιάζει κα-
νένα τύπο διάταξης αποσύνδεσης της 
ηλεκτρικής γραμμής 230 Vac, κατά συνέ-
πεια θα πρέπει να προβλέψει ο τεχνικός 
εγκατάστασης για μια διάταξη αποσύν-
δεσης. Είναι απαραίτητο να εγκαταστή-

σετε έναν πολλαπλών πόλων διακόπτη 
με υπέρταση κατηγορίας III. Αυτός πρέ-
πει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι 
ώστε να προστατεύεται από τα τυχαία 
κλεισίματα σύμφωνα με τα όσα προβλέ-
πονται στο τμήμα 5.2.9 της EN 12453. 

- Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφωνι-
κού δέκτη, σε περίπτωση χρήσης δύο ή 
περισσοτέρων δεκτών, σας συνιστούμε να 
τις εγκαταστήσετε σε απόσταση τουλάχι-
στον 3 μέτρων μεταξύ τους.

- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή επιπλέον κατά 
τη φάση της διάτρησης του εξωτερικού 
περιβλήματος για το πέρασμα των κα-
λωδίων τροφοδοσίας και σύνδεσης και 
συναρμολόγησης των διόδων καλωδίων, 
ώστε να εγκαταστήσετε τα πάντα ώστε 
να διατηρηθούν κατά το δυνατόν τα χα-
ρακτηριστικά του βαθμού προστασίας IP 
του κουτιού.
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Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακό-
λουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: 
http://www.seav.it 

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΆΡΆΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ:

- Συχνότητα λειτουργίας : δείτε μοντέλο
- Τροφοδοσία : 230VAC
- Μέγιστη κατανάλωση : 5W
- Προαιρετικοί πομποί : Ορισμένος κωδικός 12-18-32 Bit 
                                                                  Κυλιόμενος κωδικός Code 66 Bit
- Κωδικοί TX με δυνατότητα αποθήκευσης (CH1 + CH2): 250 Max
- Ρελέ ελέγχου  : 230VAC 5A
- Θερμοκρασία λειτουργίας  : -10÷55°C
- Διαστάσεις κάρτας : 99x50x28mm
- Κουτί : ABS V-0
- Βαθμός προστασίας : IP 44 για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

DUAL CHANNEL RECEIVER 

RXX 2322 230V
The miniature RXX 2322 230V dual channel radio receiver al-
lows remote control activation of electric and electronic devices
when coupled with one or more transmitters.

- RES 2322 230V : Narrow band ( up to 66 Bit ) 433,92 MHz
- RXH 2322 230V : Narrow band ( up to 66 Bit ) 868,30 MHz

IMPORTANT FOR THE USER

- The device can be used by children over 8 years of 
age and persons with reduced physical or psychologic-
al abilities or with little knowledge and experience only 
if supervised or educated in its operation and safe use,
in order to also understand the dangers involved in its 
use.
- these instructions are also available at the website 
www.seav.it 
- Do not allow children to play with the device and keep
the remote controls out of their reach.
- Frequently examine the system to detect any signs of 
damage. Do not use the device if it is in need of repair 
work. 
-Always remember to disconnect the power supply be-
fore carrying out any cleaning or maintenance.
- Cleaning and maintenance must not be carried out by
unsupervised children

- ATTENTION: keep this instruction manual safe and 
observe the important safety requirements contained 
herein. Failure to comply with the requirements may 
cause damage and serious accidents.

IMPORTANT FOR THE INSTALLER

1)Check that the location where the installation is
located enables compliance with operating temperature
limits specified for the device. 
2)Once installation is finished, it is recommended that
all necessary checks be performed (appropriate
programming of the control panel and correct
installation of safety devices) to ensure that compliant
installation has been performed. 
3)Fix the receiver to a wall, using the relevant support
which is fitted to the casing, in such a way as to leave
said support facing downwards and insert the fixing
screws in the special holes.
4)The receiver does not have any type of isolating
device for the 230 Vac line. It is therefore the
responsibility of the installer to set up an isolating
device inside the system. It is necessary to install an
omnipolar switch, surge category III. It must be
positioned to provide protection from accidental
closing, pursuant to point 5.2.9 of EN 12453.  
1)For proper functioning of the radio receiver, if using
one or more receivers, the installation at a minimum
distance of at least 3 metres one from the other is
recommended.
13) Furthermore, care is required when drilling holes in
the outside casing where connecting and power supply
cables will pass, and when assembling the cable
glands, so that everything is installed so as to maintain
the panel's IP protection characteristics.

Radio Receivers

RES 2322 230V – RXH 2322 230V

comply with the specifications of the Directives: 

RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

The full text regarding the EU Declaration of Conformity
is available from the following Internet address:

http://www.seav.it

TECHNICAL DATA

- Work frequency: see model
- Power supply: 230VAC
- Max. consumption: 5W
- Op. transmitters: Fixed code 12-18-32 Bit 

Rolling Code 66 Bit
- TX codes that can be memorised (CH1 + CH2) :  250 Max
- Control relay: 230VAC 5A
- Working temperature: -10÷55°C
- Board dimensions                 :  99x50x28mm
- Container :  ABS V-0
- Protection rating :  IP 44 for internal use

CN1  TERMINAL BOARD CONNECTIONS

1: Power supply 230 VAC
2: Power supply 230 VAC

CN2   TERMINAL BOARD CONNECTIONS

1: “Normally open” contact output CH1
2: “Normally open” contact output CH1
3: “Normally open” contact output CH2
4: “Normally open” contact output CH2
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GB
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΡΜΆΤΙΚΟΥ:
CN1:

1   : Σροφοδοσία  230 VAC
2   : Τροφοδοσία  230 VAC

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΡΜΆΤΙΚΟΥ:
CN2:

1   : Έξοδος επαφής “ κανονικά ανοιχτή” CH1
2   : Έξοδος επαφής “ κανονικά ανοιχτή” CH1
3   : Έξοδος επαφής “ κανονικά ανοιχτή” CH2
4   : Έξοδος επαφής “ κανονικά ανοιχτή”  CH2

Εγκατάσταση του δέκτη
Για τη βέλτιστη λειτουργία μεταξύ πομπού και δέκτη, θα πρέπει να επιλέξετε προ-
σεκτικά τον χώρο εγκατάστασης. Η εμβέλεια δεν συνδέεται μόνο με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της συσκευής, αλλά επίσης ποικίλλει ανάλογα με τις ραδιοηλκτρι-
κές συνθήκες του χώρου. Ο δέκτης είναι εξοπλισμένος με συντονισμένη κεραία.
Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο δέκτες που δεν τηρούν μια απόσταση τουλά-
χιστον 5 μέτρων μεταξύ τους.

Τρόποι Λειτουργίας CH1 και CH2
Ο δέκτης είναι σε θέση να διαχειριστεί τα δύο κανάλια ξεχωριστά και επιτρέπει 
επίσης να έχουν και διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας:
Κανάλι CH1: μόνο λειτουργία  μονοσταθής με πιθανή ενεργοποίηση προγραμμα-
τισμού εξ απόστασης.
Κανάλι CH2: μέσω επιλογής του διακόπτη SW1, μπορείτε να επιλέξετε τους εξής 
τρόπους λειτουργίας για το κανάλι CH2 ( σε λειτουργία Pgm εξ αποστάσεως η λει-
τουργία είναι μονοσταθής).

INSTALLAZIONE DEL RICEVITORE

Per ottenere un funzionamento ottimale fra trasmettitore e rice-
vitore, è bene scegliere con attenzione il luogo di installazione.
La portata non è solamente legata alle caratteristiche tecniche
del dispositivo, ma varia anche dalle condizioni radioelettriche
del luogo. La ricevente è dotata di antenna accordata.
Non è possibile l'installazione di due ricevitori che non rispettino
almeno una distanza di 5 metri fra di loro.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO CH1 E CH2
La ricevente è in grado di gestire i due canali in modo separato
ed inoltre permette di avere anche diverse modalità di funziona-
mente:

Canale CH1: solo funzionamento monostabile con possibili-
tà di attivazione della Programmazione a Distanza.

Canale CH2: tramite la selezione dello Switch SW1, è
possibile selezionare le seguenti modalità di funziona-
mento per il canale CH2 ( in modalità Pgm a distanza il
funzionamento è monostabile).

MONOSTABILE    PGM A DISTANZA   TEMP. 120 SEC      BISTABILE

                                  ( CH1 E CH2)

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

La programmazione dei Radiocomandi da associare, è del tipo
ad Autoapprendimento e viene eseguita con l’antenna non
collegata nel seguente modo: premere una volta il tasto SEL, il
Led CODE CH1 inizierà a lampeggiare allo stesso tempo invia-
re il codice prescelto con il radiocomando, ad una distanza di
qualche metro, nel momento in cui il Led resterà acceso perma-
nentemente, la programmazione nel canale CH1 sarà comple-
tata. Per memorizzare un codice di un radiocomando nel canale
CH2 eseguire la stessa procedura sopra descritta premendo il
tasto SEL due volte. 
È possibile ripetere la procedura di memorizzazione fino ad un
max. di 500 codici complessivi, quando la memoria disponibile
sarà esaurita, ripetendo l'operazione di programmazione, i Led
CODE CH1 e CODE CH2 , inizierànno a lampeggiare molto ve-
locemente segnalando che non sono possibili ulteriori memoriz-
zazioni.

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE A DISTANZA

La programmazione dei Radiocomandi a distanza si ottiene se-
lezionando il Dip Switch SW1 in modalità ‘Pgm a distanza’, in 
questo modo la ricevente consente la programmazione del co-
dice di trasmissione, senza intervenire direttamente sul tasto 
SEL. 
La programmazione del codice di trasmissione a distanza, si 
esegue nel seguente modo: inviare in modo continuo per un 
tempo maggiore a 10 secondi il codice di un radiocomando in 
precedenza memorizzato in un canale, allo stesso tempo la ri-
cevente  entra in modalità di programmazione, come di seguito 
descritto, per ciascuno dei due canali.

REGOLA DEL PRIMO RADIOCOMANDO MEMORIZZATO

Nella programmazione dei radiocomandi vige la seguente rego-
la: se il primo radiocomando ad essere memorizzato è un radio-
comando di tipo Rolling Code il ricevitore accetterà poi solo ra-
diocomandi Rolling Code, garantendo così una maggiore sicu-
rezza antintrusione; se invece il primo radiocomando ad essere
memorizzato è un radiocomando a codice fisso  il ricevitore ac-
cetterà poi sia radiocomandi a codice fisso che radiocomandi
Rolling Code.

RESET

Nel caso sia opportuno ripristinare la ricevente alla configura-
zione di fabbrica (cioè nessun codice memorizzato), premere il
tasto SEL in modo continuo per 5 secondi, i Led CODE CH1 e
CODE CH2 emetterànno tre brevi lampeggi e si spegnerànno.

1 Rev. 1.0   13/02/2018

Ραδιοφωνικοί δέκτες 
RES 2322 230V – RXH 2322 230V                    

συμβατοί με τις προδιαγραφές των Οδηγιών  
RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Μονοσταθής Pgm εξ αποστάσεως Προσ. 120 Sec  Δισταθής
    ( CH1 και CH2)
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Λειτουργία προγραμματισμού

Ο προγραμματισμός των τηλεχειριστηρίων για αντιστοίχιση, είναι του τύπου 
αυτόματης εκμάθησης και εκτελείται με την κεραία αποσυνδεδεμένη  με τον εξής 
τρόπο: πατήστε μια φορά το κουμπί SEL, το Led CODE CH1 αρχίζει να αναβοσβή-
νει και ταυτόχρονα εκπέμπει τον προεπιλεγμένο κωδικό με το τηλεχειριστήριο, σε 
απόσταση μερικών μέτρων, τη στιγμή που το Led θα μείνει αναμμένο σταθερά, ο 
προγραμματισμός στο κανάλι CH1 θα έχει ολοκληρωθεί. Για να αποθηκεύσετε τον 
κωδικό ενός τηλεχειριστηρίου στο κανάλι CH2 εκτελέστε την ίδια διαδικασία που 
περιγράφηκε παραπάνω, πατώντας το κουμπί SEL δύο φορές. 
Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για την αποθήκευση έως και ένα μέγι-
στο συνολικά 500 κωδικών, όταν θα έχει εξαντληθεί η διαθέσιμη μνήμη, επανα-
λαμβάνοντας τη λειτουργία προγραμματισμού, τα LED CODE CH1 και CH2, θα 
αρχίσουν να αναβοσβήνουν πολύ γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι δεν μπορούν να 
αποθηκευτούν άλλοι κωδικοί.

Λειτουργία προγραμματισμού από απόσταση

Ο προγραμματισμός εξ αποστάσεως των τηλεχειριστηρίων επιτυγχάνεται με την 
επιλογή του Dip Switch SW1 σε λειτουργία «Pgm εξ αποστάσεως», με τον τρόπο 
αυτό ο δέκτης επιτρέπει τον προγραμματισμό του κωδικού μετάδοσης, χωρίς να 
παρεμβαίνει άμεσα στο κουμπί SEL. 
Ο προγραμματισμός του κωδικού μετάδοσης εξ αποστάσεως πραγματοποιείται 
με τον ακόλουθο τρόπο: αποστείλατε συνεχώς και για πάνω από 10 δευτερόλε-
πτα, τον κωδικό ενός τηλεχειριστηρίου που αποθηκεύτηκε προηγουμένως σε ένα 
κανάλι, την ίδια στιγμή ο δέκτης μπαίνει στην κατάσταση προγραμματισμού, όπως 
περιγράφεται στη συνέχεια για καθένα από τα δύο κανάλια.

Κανόνας του πρώτου αποθηκευμένου τηλεχειριστηρίου

Κατά τον προγραμματισμό των τηλεχειριστηρίων ισχύει ο εξής κανόνας: αν το 
πρώτο τηλεχειριστήριο που έχει αποθηκευτεί είναι ένα τηλεχειριστήριο κυλιό-
μενου κωδικού ο δέκτης θα αποδέχεται στη συνέχεια μόνο τηλεχειριστήρια 
κυλιόμενου κωδικού, εξασφαλίζοντας έτσι μια μεγαλύτερη ασφάλεια κατά της 
παραβίασης· αν αντίθετα το πρώτο τηλεχειριστήριο που έχει αποθηκευτεί είναι 
ένας τηλεχειριστήριο με σταθερό κωδικό ο δέκτης θα αποδεχτεί μετέπειτα τόσο 
τηλεχειριστήρια σταθερού κωδικού όσο και τηλεχειριστήρια κυλιόμενου κωδικού. 

Επαναφορά
Σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφέρετε το δέκτη στην εργοστασιακή δια-
μόρφωση (δηλαδή χωρίς κανέναν κωδικό στη μνήμη), πατήστε το κουμπί SEL 
συνεχώς για 5 δευτερόλεπτα, τα LED CODE CH1 και CODE CH2 θα εκπέμψουν 
τρεις σύντομες λάμψεις και θα σβήσουν.
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