
Instrukcja montażu i podłączenia

System radiowy BT 40 - samouczący się
1-kanałowe odbiorniki wpinane  BT40-ST, BT40-TT6

1-kanałowy odbiornik  BT40-Kabel (z kablem podłączeniowym), BT40-SO (z gniazdem 11-styk.)

GRUPA  TOUSEK  AUSTRIA
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Powyższa instrukcja jest naszą własnością i nie może być udostępniana firmom konkurencyjnym. Drukowanie, kopiowanie, także fragmentów, bez uprzedniej naszej zgody jest zabronione.  
Za ewentualne błędy w druku, pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. Wraz z pojawieniem się tego wydania, wszystkie poprzednie wersje tracą ważność.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa i ostrożności

• Montaż, regulację i konserwację może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany personel !
• Wszelkie prace przy odbiorniku dozwolone są jedynie przy wyłączonym zasilaniu.   
• Włączenie zasilania dopiero po ponownej kontroli podłączeń !      
•  Nigdy nie podłączać napięcia 230 V na wejście niskonapięciowe! Przy nieprzestrzeganiu następuje natychmiastowe 

zniszczenie - utrata gwarancji !           
• Warunkiem poprawnej pracy urządzenia jest dokładny montaż zgodny z poniższą instrukcją.   
• Chronić pilota przed wysoką temperaturą i wilgocią oraz przed działaniem promieni słonecznych przez dłuższy okres 

czasu.               
• Zużyte baterie są odpadkiem specjalnym i nie mogą być wyrzucone do tradycyjnych “śmieci”, lecz oddane do punktu 

ich zbierania.
Bezpieczeństwo
• Piloty i baterie należy przechowywać zdala od dzieci (niebezpieczeństwo połknięcia małych części, ryzyko wypadku 

poprzez nieumyślne włączenie napędu bramy).
• W przypadku połknięcia baterii przez dziecko, należy natychmiast udać się do lekarza.
• Zabronione jest używanie pilota w strefie zagrożonej niebezpieczeństwem wybuchu, w strefie gdzie zabronione jest 

używanie systemów radiowych (np. telefonów komórkowych).
• Zdalne sterowanie Tousek jest dopuszczone dla urządzeń, przy których ewentualne zakłócenie w pracy pilota lub od-

biornika nie powoduje niebezpieczeństwa dla ludzi lub strat materialnych, lub ryzyko takie jest zabezpieczone innymi 
elementami bezpieczeństwa.

 Zdalne sterowanie urządzeniami i systemami o zwiększonym ryzyku wypadku (np. dźwig) jest zabronione !
• Aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie urządzenia, muszą być zachowane obowiązujące przepisy bezpieczeństwa !
• Użytkownik musi zostać poinformowany o tym, że zdalne sterowanie urządzeń o zwiększonym ryzyku wypadku dozwo-

lone jest tylko przy bezpośrednim kontakcie wzrokowym.
Montaż
Wpinane odbiorniki (BT40-TT6, BT40-ST):
• montować tylko w suchych pomieszczeniach
• w innych pomieszczeniach należy użyć odpowiedniej obudowy ochronnej (np. IP65)
Odbiornik w obudowie (BT40-SO24V, BT40-SO230V i BT40-Kabel):
• przy użytkowaniu odbiorników radiowych w ekstremalnych warunkach pogodowych zaleca się stosowanie 

obudowy ochronnej IP65.

1. Dane ogólne  system radiowy BT 40

• Odbiorniki radiowe serii BT wykonane są w technologii samouczącej się, tzn. kod pilota zostaje wgrany do odbiornika. 
Stosując piloty typu BT40-xB lub mini-piloty MT40-A1 należy w stosowanym odbiorniku zworkę J1 ustawić w pozycji 
2-stopniowego-kodowania!

•  Do jednego odbiornika można wgrać do 64 różnych kodów pilotów BT 40-xB. Istnieje możliwość wykasowania pojedyńczych 
kodów lub całej pamięci naraz.

•  W komninacji z anteną zewnętrzną FK 4/2 można uzyskać zasięg ok.100m
•  Antena wewnętrzna (długość 1,8m) jest na wyposażeniu odbiornika 

•  

Dane techniczne - Odbiornik

częstotliwość odbiornika : 40,685 MHz
wewn. częstotliwość oscylatora: 40,230 MHz
czułość: 1 µV
częstotliwość pośrednia: 455 kHz
oporność wejścia antenowego: 50 W
temperatura pracy: -20 do +55°C
opóźnienie włączenia system 2 stopniowy: 300 ms
opóźnienie włączenia system 3 stopniowy: 80 ms
opóźnienie wyłączenia system 2 stopniowy: 600 ms
opóźnienie wyłączenia system 3 stopniowy: 300 ms

Dane techniczne - Nadajnik

częstotliwość: 40,685 MHz
zakres tolerancji: 30 ppm od -10°C do +55°C
moc wysyłana: 200 µW
modulacja: AM/ASK
średnie zużycie prądu: 40 mA
temperatura pracy: -10°C do +55°C
liczba kombinacji  (2-stopniowa): 1024
dostępne kanały: 1, 2 lub 4

Dane techniczne  system radiowy BT 40
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2. Odbiorniki system radiowy BT 40

 1-kanałowe odbiorniki w obudowie odbiorniki BT 40

    1-kanałowy odbiornik z 11-stykowym wtykiem
BT40-SO24V 24V a.c./d.c. nr art. 13260020
BT40-SO230V 230V a.c. nr art. 13260010

     1-kanałowy odbiornik  z 4-żyłowym kablem
BT40-Kabel 24V a.c./d.c. nr art. 13260080

1 2

 1-kanałowe odbiorniki wpinane odbiorniki BT 40

    1-kanałowy odbiornik wpinany z listwą wtykową
wpinany do napędu garażowego TT60/120 K3
BT40-TT6 nr art. 13260040

3     1-kanałowy odbiornik wpinany z listwą wtykową
wpinany do centralki sterującej ST3 i PULL X/1
BT40-ST nr art. 13260030

4

Wpięcie anteny na  
płytce głównej

3. Modele pilotów BT 40 system radiowy BT 40
   szczegółowe informacje patrz: odpowiednia instrukcja

• Piloty BT40
 12V, 40MHz, szara klawiatura, kompa tybilne do systemu HS40

 BT40-1B 1-kanał. nr art. 13150010
 BT40-2B 2-kanał. nr art. 13150020
 BT40-4B 4-kanał. nr art. 13150030

P2

P1

P2

P1

A*
A*

L1
L1

L1 LED
P1 zapamiętaj
P2 kasuj
A wejście anteny
J1 zworka - ustawić
 w pozycji 2- stopniowego 
 kodowania („BIN.”)!

J1
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* wpinana kostka zaciskowa dla anteny 
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4. Podłączenie odbiorników system radiowy BT 40

Podłączenie anteny
Dla optymalnej pracy koniecznie należy podłączyć 
antenę.
Zazwyczaj wystarczająca jest dołączona antena 
drutowa (długości 1,8 m). Antenę należy stosować 
w pozycji poziomej rozciągniętej na całą jej długość i 
w ten sposób podłączoną do odbiornika. Największy 
zasięg otrzymuje się umieszczając antenę w dużej 
odległości od przedmiotów metalowych (rury grzewcze, 
beton zbrojony, przewody elektryczne itp.). Najlepszą 
pozycję należy uzyskać doświadczalnie.
Dla zwiększenia zasięgu można zastosować specjalną 
antenę  zewnętrzną (tousek model FK 4). Ważne jest, 
żeby ekran kabla koncentrycznego podłączyć jak na rys.

1

2

3 Przykłady podłączeń: odbiorniki jako 
płytki wpinane 
(wpinane bezpośrednio do centralki sterującej)

antena

podłączenie anteny także na płycie 
głównej (np. PULL X).

Odbiornik z wtykiem (11-stykowym)

Odbiornik z kablem 

przykład podłączenia BT40-kabel

Zaciski centralki sterującej  
PULL T5, -8, -10

BT40-SO230V  BT40-SO24V

230V a.c. 24V a.c./d.c.

wyjście 
przekaźnikowe

wyjście 
przekaźnikowe

-
+

ekran

przewód anteny

np.
BT40-TT6

4

Stosując odbiornik radiowy w niekorzyst-
nych warunkach pogodowych zaleca się 
używanie obudowy ochronnej IP65.

np. centralka ST3

BT40-ST

brąz

niebieski

czarny

czarny

zasilanie
24V AC/DC

wyjście 
przekaźnikowe 
(impulsowe)

Legenda:

+/~

-/~

antena FK 4/2

BT40-TT6

 np. centralka TT60 K3

antena

ekran

ekran

J1

 Ważne

• zworkę J1 należy 
ustawić na 2-sto-
pniowe kodowa-
nie („BIN.”)!

J1

czarny
czarny

niebieski

brązowy

antena

ekran

BT40-Kabel

40
41
43
45
46

31
37
32
30
33
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Piloty BT40-1B, BT40-2B  i  BT40-4B (z szarą klawiaturą) w 
celu ustawienia kodu lub kanału dysponują 2-stopniowymi 
mikroprzełącznikami (tzn.każdy przełącznik może zająć 
położenie “ON” lub “OFF”). 

Aby dokonać ustawień na przełączniku kodowym w pi-
locie należy pilota otworzyć.    
 

W celu otwarcia obudowy pilota umieścić pilota pomiędzy 
kciukiem a palcem wskazującym, ścisnąć do siebie i uchylić 
do góry

•  Piloty 1- i 2-kanałowe  
 wyposażone są w 12 pozycyjny mikroprzełącznik:

przełącznik 1–10: ustawienie kodu

 przełącznik 11–12: przyporządkowanie kanału       
    (K1–K4): 

W pilotach 1-kanałowych przycisk nr 1 może zostać do-
wolnie przyporządkowany każdemu z kanałów (K1 - K4).

Przy pilotach 2-kanałowych przycisk nr 1 jest 
przyporządkowany na stałe kanałowi K1. Przycisk 2 
można przyporządkować za pomocą mikroprzełącznika 
DIP 11 i 12 jednemu z kanałów K2–K4.

•  Pilot 4-kanałowy 
 wyposażony jest w 10-pozycyjny mikroprzełącznik:

 przełącznik 1–10: ustawienie kodów

•  kodowanie  mini-pilota MT40-A1  
 patrz odpowiednia dodatkowa instrukcja

stałe przyporządkowanie 
kanałów:

1 > K1
2 > K2
3 > K3
4 > K4

4. Kodowanie i przyporządkowanie przycisków pilotów BT 40    system radiowy BT 40

 Ważne

• Stosując piloty BT40-xB lub minipiloty MT40-A1 
należy koniecznie w odbiorniku ustawić zworkę J1 
w pozycji 2-stopniowego kodowania!

• Ustawienie wszystkich mikroprzełączników DIP w 
pilocie na “OFF” lub “ON” jest niedozwolone!

1
2 4

3

na stałe: 
K1

1 21

ONON 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 

+ 

ON  ON ON  OFF OFF ON OFF  OFF

K1 K2 K3 K4

ONON 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 

+ 

1111 1212 1111 1212 1111 1212 1111 1212 
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5. Kasowanie / Wgrywanie pilotów system radiowy BT 40

P1 P2

+

P2
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

+

+

Wgrywanie nowych pilotów
Do pamięci odbiornika można wgrać do 64 kodów pilotów.
Dzięki temu jest możliwe, przy  pomocy pilotów z różnymi 
kodami otworzyć tą samą bramę.
Zanim rozpoczniecie Państwo wgrywanie, należy ustawić  swój 
osobisty kod w pilocie.

Uwaga: ustawienia “wszystko na ON” lub 
“wszystko na OFF” są niedozwolone.

Nacisnąć przycisk P1 i przytrzymać. Po około 0,8 sek. zaświeci 
się czerwona dioda LED.
Trzymając naciśnięty P1, należy nacisnąć przycisk pilota, 
który ma być wgrany. Czerwona LED rozpoczyna migać. 
Oznacza to, że kod pilota został wgrany. Jeżeli istnieje 
koniecznośc wgrania kolejnych kodów, należy powtórzyć 
powyższy proces.

 UWAGA

Jeżli kod nie zostanie wgrany do odbiornika, może to 
mieć następujące przyczyny:
• dany kod został już wgrany do odbiornika
• pamięć jest pełna (max. 64 różne kody mogą być  

zapamiętane)
• mikroprzełączniki Dip w pilocie są ustawione wszy-

stkie na OFF lub wszystkie na ON
• ustawienie zworki J1 w odbiorniku jest niepoprawne
• niewłaściwe napięcie zasilania odbiornika

Wykasowanie jednego kodu pilota z pamięci od-
biornika.
Nacisnąć  i przytrzymać przycisk P2 odbiornika. Po około 0,8 
sek. czerwona LED odbiornika zaczyna powoli migać.
Teraz należy nacisnąć przycisk pilota, który powinien zostać 
wykasowany. Po wykasowaniu czerwona LED miga szybko.

Wykasowanie całkowite pamięci odbiornika
Należy nacisnąć przyciski odbiornika P1 i P2 jednocześnie  
i przytrzymać je w tej pozycji. Czerwona LED odbiornika 
zaczyna migać. Po 8 sek.(około 15 mignięciach) LED świeci 
ciągle. Nastapiło wykasowanie całkowite pamięci odbiornika.

Legenda:

W poniższych rysunkach dla wgrania/wykasowania pilotów 
obowiązuje:

 =  odpowiedni przycisk  
  nacisnąć i  trzymać naciśnięty

 = przycisk pilota został wgrany
 = przycisk pilota nie został wgrany

 = LED odbiornika miga / miga szybko / świeci

1) Po dokonaniu instalacji należy włączyć zasilanie .
2) Przed wgraniem pilota, ze względów bezpieczeństwa, należy wykasować całkowitą zawartość pamięci  odbiornika 

(patrz Wykasowanie pamięci odbiornika).

8 sek.

np.
BT40-TT6

P1

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

+
Code

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

+

+

ekran

kabel antenowy

P1 P2 L1

L1 LED
P1 przycisk „Zapamiętaj“
P2 przycisk „Kasuj“
A podłączenie anteny

np.
BT40-SO24V lub
BT40-SO230V

wpinana kostka 
zaciskowa dla anteny

ekran

antena

P2

P1

A

L1

A
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6. Analiza błędów  system radiowy BT 40

Błąd Możliwa przyczyna Sprawdzić

przekaźnik odbiornika nie włącza się 
przy sygnale z pilota brak zasilania

zasilanie 230V AC lub 24V AC/DC 
poprawnie podłączone?
odbiornik wpięty poprawnie do listwy 
zaciskowej ?

pilot niewgrany patrz Kasowanie/Wgrywanie pilotów

pilot uszkodzony sprawdzić baterię / zlecić sprawdzenie 
pilota

zdalne sterowanie ma za mały zasięg bateria w pilocie wyczerpana sprawdzić baterię
zła pozycja anteny,
antena w ogóle lub niepoprawnie 
podłączona

patrz punkt  „Podłączenia“

 
ODBIORNIKI RADIOWE

BT 40-ST 12V d.c. IP00 1 - /    •        13260030
BT 40-TT6 12V d.c. IP00 1 - /     •         13260040
BT 40-Kabel 24V a.c./d.c. IP20 1 230V/60W /        •     13260080
BT 40-SO24V 24V a.c./d.c. IP20 1 230V/60W /           •   13260020
BT 40-SO230V 230V a.c. +6%, -10% IP20 1 230V/60W /        •   13260010 
 50 Hz ± 0,5%

PILOTY   kanały  napięcie zasilania     kolor przycisków

Pilot BT 40-1B   1  12V bateria alkalicz.(L1028)   szary   13150010 
Pilot BT 40-2B   2  12V bateria alkalicz.(L1028)   szary   13150020 
Pilot BT 40-4B   4  12V bateria alkalicz.(L1028)   szary   13150030
 
Opcjonalne akcesoria:
Bateria dla pilotó BT 40, 12V alkaliczna, L1028            13140010
Antena zewn. FK4/2 40MHz, z kablem koncentrycznym 2m, dla zwiększenia zasięgu        13250100
Uchwyt ścienny z klipsem dla osłony przeciwsłonecznej w samochodzie, dla pilotów BT 40 / RS 433 (czarny) 13150070
Obudowa z tworzywa     dla odbiornika, IP 65, Wys x Szer x Głęb: 200 x 155 x 80mm        12140190
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7. Elementy systemu radiowego BT 40  system radiowy BT 40



Państwa partner serwisowy :

Tousek Ges.m.b.H. Austria 
A-1230 Wien

Zetschegasse 1
Tel. +43/ 1/ 667 36 01
Fax +43/ 1/ 667 89 23

info@tousek.at

Tousek GmbH Niemcy 
D-83395 Freilassing

Traunsteiner Straße 12
Tel. +49/ 8654/ 77 66-0
Fax +49/ 8654/ 57 196

info@tousek.de

Tousek Benelux NV 
BE-3930 Hamont - Achel

Buitenheide 2A/ 1
Tel. +32/ 11/ 91 61 60
Fax +32/ 11/ 96 87 05

info@tousek.be

Tousek Sp. z o.o. Polska
PL 43-190 Mikołów (k/Katowic)

Gliwicka 67 
Tel. +48/ 32/ 738 53 65
Fax +48/ 32/ 738 53 66

info@tousek.pl

Tousek s.r.o. Czechy
CZ-252 61 Jeneč u Prahy 

Průmyslová 499 
Tel. +420 / 777 751 730 

info@tousek.cz

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, wersji, składu.  
Za ewentualne błędy w druku nie ponosimy odpowiedzialności.

PRODUKTY tousek 

• automatyka bram przesuwnych

• systemy szyn samonośnych

• automatyka bram skrzydłowych

• automatyka bram garażowych

• automatyka bram składanych

• szlabany

• centralki sterujące

• zdalne sterowanie

• włączniki kluczykowe

• kontrola dostępu

• elementy bezpieczeństwa

• akcesoria dodatkowe

tousek
PL_BT40_80301105

30. 07. 2019

Tousek Ges.m.b.H. Österreich
A-1230 Wien

Zetschegasse 1
Tel. +43/ 1/ 667 36 01
Fax +43/ 1/ 667 89 23

info@tousek.at

Tousek GmbH Deutschland 
D-83395 Freilassing

Traunsteiner Straße 12
Tel. +49/ 8654/ 77 66-0
Fax +49/ 8654/ 57 196

info@tousek.de

Tousek Benelux NV 
BE-3930 Hamont - Achel

Buitenheide 2A/ 1
Tel. +32/ 11/ 91 61 60
Fax +32/ 11/ 96 87 05

info@tousek.be

Tousek Sp. z o.o. Polen
PL 43-190 Mikołów (k/Katowic)

Gliwicka 67 
Tel. +48/ 32/ 738 53 65
Fax +48/ 32/ 738 53 66

info@tousek.pl

Tousek s.r.o.  Tschechische Rep.
CZ-252 61 Jeneč u Prahy 

Průmyslová 499 
Tel. +420 / 777 751 730 

info@tousek.cz

Ihr Servicepartner:

tousek PRODUKTE

• Schiebetorantriebe

• Laufwerke

• Drehtorantriebe

• Garagentorantriebe

• Falttorantriebe

• Schranken

• Torsteuerungen

• Funkfernsteuerungen

• Schlüsselschalter

• Zutrittskontrolle

• Sicherheitseinrichtungen

• Zubehör

Ausführung, Zusammenstellung, technische Veränderungen 
sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.


