
   

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
ЗА АВТОМАТИЗИРАНИ ВРАТИ – 12 – 30V AC/DC

 RCV2 LF1 12_24 
Модулът е предназначен за дистанционно управление на гаражни, плъзгащи, портални и др. врати, които са

оборудвани с електронен блок за управление на двигателите и този блок има предвидени клеми за включване на приемник
или вход за "START" бутон. Модулът е двуканален, което позволява с него да бъдат управлявани два блока за
автоматизирано задвижване.

Технически данни:

Захранващо напрежение: от 12 до 30V AC/DC

Изходи: Релейни с превключващи контакти
15А/24V=

15A/120V~

10A/250V~

при активен товар
Продължителност на импулса на изходите
на КАНАЛ1 и КАНАЛ2 1 сек.
Честота на радиоканала: 430MHz

Брой на програмируемите ДУ с различен код: 31

Брой на програмируемите ДУ с еднакъв код: неограничен
Брой на кодовите комбинации на ДУ: 2 097 152

Изводи:

NO1,CM1 - нормално отворен контакт на канал1

NC1,CM1 - нормално затворен контакт на канал1

   ~ , ~    - захранване 12-30V AC/DC

NO2,CM2 - нормално отворен контакт на канал2

NC2,CM2 - нормално затворен контакт на канал2

Забележка: При използване на постоянно захранващо напрежение, поляритета е без значение.

При монтиране на блока за управление на места със силно затихване на радио сигнала ,водещо до намаляване обхвата на ДУ,

антената може да бъде изнесена с коаксиален кабел, както е показано на схемата.



Програмиране:

Всеки бутон на ДУ се програмира поотделно за желания канал.

- Програмиране на ДУ за КАНАЛ1:

1.Натиска се бутона PROG и се отпуска
2.Светодиода SYS светва
3.Натиска се  за 1 сек. желания бутон на ДУ.

4.Светодиода SYS угасва

5.Натиска се повторно желания бутон на ДУ.

6.При успешно програмиране светодиода светва за 2 сек. и угасва 

- Програмиране на ДУ за КАНАЛ2:

1.Натиска се бутона PROG и се отпуска
2.Светодиода SYS светва

3.Натиска се повторно бутона PROG и се отпуска
4.Светодиода SYS мигва веднъж  и светва
5.Натиска се  за 1 сек. желания бутон на ДУ.

6.Светодиода SYS угасва
7.Натиска се повторно желания бутон на ДУ.

8.При успешно програмиране светодиода светва за 2 сек. и угасва 

- Изтриване на ДУ:

1.Натиска се бутона  PROG и се задържа.
2.Светодиода SYS светва
3.Бутона  PROG се задържа натиснат до угасването на светодиода. Всички ДУ са изтрити от паметта.

Работа: 

При натискане на бутон на ДУ изхода на канала, за който е програмиран съответния бутон изработва импулс с

продължителност 1 сек.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

  ЗА АВТОМАТИЗИРАНИ ВРАТИ

 - Микропроцесорно управление

 - Възможност за програмиране на 31

    ДУ с различен код

 - Два канала

 - Захранване:  12-30V AC/DC

 - Обхват  > 50м. при пряка видимост


