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XAT-282D – IR samolepící vyzařovač pro ovládání 
zařízení spotřební elektroniky řídicím systémem 

domácí automatizace   

 

 

 

POPIS  
Samolepící  vyzařovač XAT-282D (Designer Emitter) obsahuje v miniaturním 
elegantním pouzdře tmavého provedení LED diodu. Tato dioda vyzařuje 
infračervené (IR) záření, kterým se předávají povely z řídících jednotek 
systému domácí automatizace do ovládaných zařízení (místo původních 
ručních dálkových ovladačů). Vyzařovač  může být umístěn (nalepen) přímo 
na ovládané zařízení nebo na jiné vhodné místo ze kterého IR záření 
dosáhne k ovládaným zařízením. Vyzařovač je při provozu zcela tmavý, není 
vidět blikání LED diody, které by mohlo být rušivým prvkem. 

INSTALACE 

 
PŘIPEVNĚNÍ VYZAŘOVAČE NA OKÉNKO PŘIÍMAČE  NA OVLÁDANÉM ZAŘÍZENÍ 
• Každý vyzařovač má průhlednou samolepící vrstvu na spodní, ploché straně krytu vyzařovače. 
• Stačí sloupnout krycí papír samolepící vrstvy a přilepit vyzařovač na střed okénka přijímače IR záření na 
ovládaném zařízení. (typicky na čelním panelu zařízení- TV, zesilovač, satelitní přijímač…) 
• V případě, že je obtížné nalézt polohu okénka 
přijímače na zařízení, prostudujte příslušný manuál. 
• S ozařovačem je dodáván náhradní kus 
oboustranné samolepící pásky.  V případě, že 
potřebujete vyzařovač přemístit můžete použít pro 
kvalitní uchycení tuto náhradní pásku. 
• Krytka vyzařovače i když se jeví jako tmavá, je 
průhledná pro ovládací IR paprsky, díky čemuž 
umožňuje ovládání zařízení IR paprsky z původních IR 
dálkových ovladačů stejně jako paprsky z vyzařovače. 
POZNÁMKA:  Je-li třeba zabránit ovládání zařízení 
externím zdrojem IR záření, je nutno použít stínění 
vyzařovače a okénka přijímače materiálem 
neprůstupným pro IR záření. (Hliníková fólie nebo 
stínící kryt 28DES) 
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UMISŤOVÁNÍ VYZAŘOVAČŮ MIMO OVLÁDANÉ ZAŘÍZENÍ  
• Vysoká intenzita ovládacího záření vyzařovaná z horní/zaoblené strany vyzařovače, umožňuje ovládání 
zařízení až cca 0,9m daleko, v případě že-je přijímací okénko umístěno v ose vyzařovače. 
• Vysoká intenzita ovládacího záření umožňuje umísťovat vyzařovače skrytě, mimo čelní panely ovládaných 
zařízení a tak dosáhnout plně funkčních řešení i v esteticky náročných podmínkách. 
•Podle požadavku a možností vyberte umístění pro vyzařovač na dvířkách skříňky, horní nebo dolní straně 
poličky apod. dle ilustračních obrázků 3a/3b/3c/3d.  Zajistěte, aby při instalaci dle obr 3c a 3d hrana 
ovládaného zařízení neblokovala ovládací signál. 
 

 
UPOZORNĚNÍ: Při instalaci dle obr 3b je při otevřených dveřích skříňky obvykle přerušeno ovládání díky ztrátě 
viditelnost okénka přijímače ovládaného zařízení. 
 
PŘIPOJOVÁNÍ VYZAŘOVAČŮ 
Vyzařovače jednoduše připojte pomocí konektoru jack 3,5 mm k řídící jednotce systému domácí 
automatizace (např. Control4 apod.) 
 
UPOZORNĚNÍ: Typicky je úroveň ovládacího napětí pro LED vyzařovače v úrovních cca  1,5V. Dbejte aby 
vyzařovač byl vždy připojen na odpovídající typ výstupu pro danou řídící jednotku a ne k výstupu, který je 
 zdrojem vysokého napětí nebo zdrojem napětí s obrácenou polaritou, které by mohlo vyzařovač zničit!  
Například při zapojení vyzařovače do výstupů označených „HIGH OUT“  IN/OUT na modulech  790-00 a 791-
44 způsobí zničení vyzařovače.  
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