
Radiopowiadomienie RPK501

Radiopowiadomienie RP 501

odbiornik + nadajnik w zestawie,
 zasilanie: nadajnik – bateria 9V lub 12VDC, odbiornik – 12VDC,
cz stotliwo  pracy 433,92MHz,
zasi g do 500m w terenie otwartym,
4 tryby pracy urz dzenia,
kontrola cza radiowego
sygnalizacja s abej baterii w nadajniku,
4 wyj cia przeka nikowe NO/NC.
SUPERHETERODYNA

Radiopowiadomienie przeznaczone jest do bezprzewodowego przekazywania czterokana owej
informacji na odleg o  do 500 metrów. Mo e by  stosowane w systemach alarmowych do
powiadamiania o alarmie lub o stanie czujek, do zdalnego sterowania, w którym nadajnik ma by
stacjonarny, a tak e wsz dzie tam, gdzie konieczne jest bezprzewodowe przes anie czterobitowej
informacji. Zestaw sk ada si  z odbiornika i nadajnika zasilanych z 12V. Nadajnik mo e by
zasilany tak e z baterii 9V, której stan monitoruje. Zaciski wej ciowe nadajnika D1 do D4 s
ci gle sprawdzane. Ka de, nawet chwilowe rozwarcie jednego z nich wywo uje alarm, tj.
prze czenie odpowiadaj cych tym wej ciom przeka ników w odbiorniku. Dodatkowo w
odbiorniku LED zmienia kolor z zielonego na czerwony i pojawiaj  si  impulsy zwarcia do masy na
wyj ciu S w cyklu 0,5 / 0,5 sek. Alarm jest wzbudzany tak e wtedy, gdy nast pi spadek napi cia
w nadajniku poni ej 7,0 V lub gdy brak jest czno ci pomi dzy nadajnikiem a odbiornikiem
(opcjonalne). Nadajnik i odbiornik wyposa one s  we w czniki antysabota owe TAMPER
sygnalizuj ce otwarcie obudowy, w nadajniku w czony szeregowo z wej ciem D4. Otwarcie
obudowy wywo uje reakcj  tak  jak pobudzenie wej cia D4.

Odbiornik produkowany jest w dwóch wersjach:
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- odbiornik radiowy superrakcyjny,
- odbiornik radiowy superheterodynowy

Superheterodynowy modu  odbiorczy charakteryzuje si  du  czu o ci  (-110dBm) oraz
odporno ci  na zak ócenia radiowe. Zastosowanie odbiornika tego typu pozwala uzyskiwa
wi ksze zasi gi pracy. Dzi ki du ej odporno ci na zak ócenia mo liwa staje si  instalacja systemu
tam gdzie, ze wzgl du na wysoki poziom zak óce  radiowych, odbiornik superreakcyjny nie dzia a
prawid owo. Odbiorniki superheterodynowe mo na instalowa  obok siebie - nie zak ócaj  si
wzajemnie.

SPECYFIKACJA:
nadajnik: - zasilanie: 9-14 V lub bateria 9V alkaliczna; pr d spoczynkowy 17 uA; w czasie

  nadawania 10 mA
- wej cia: 4 x NC (w spoczynku zwarte do masy)
- radio: modulacja ASK z moc  < 10mW, cz stotliwo : 433,92 MHz
- transmisja: 64 bitowa, ilo  kombinacji kodu: 16777216
- temperatura pracy: od 0 do +40°C, próg zadzia ania uk adu kontroli stanu baterii: 7,0
V

odbiornik:
- superreakcyjny lub superheterodynowy
- zasilanie: napi cie stabilizowane 10-15V, pr d: 20 mA + 20 mA na ka dy
za czony
  przeka nik
- wyj cia przeka nikowe: 4 x NO/NC (60VA, max 1A, 128V) + wyj cie S typu OC:
1A/60V
- maksymalna ilo  pami tanych nadajników: 60, temperatura pracy: od 0 do
+40°C
- wymiary zewn trzne: nadajnik, odbiornik (dl/szer/wys) (mm): 94/62/29

gwarancja 12 miesi cy
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