
SYSTEMY SYGNALIZACJI W AMANIA I NAPADU
Sterowniki radiowe / Odbiorniki

RXH-1K
ZESTAW UNIWERSALNEGO STEROWNIKA RADIOWEGO
Zestaw sterownika radiowego zapewnia uniwersalne rozwi zanie
do sterowania systemami alarmowymi, automatycznie otwieranymi
bramami czy innymi urz dzeniami. Oprócz przeka nikowych,
sterowanych za pomoc  pilotów wyj , odbiornik wyposa ony jest
w dodatkowe wyj cia powiadamiania. Mo na je wykorzysta
do sygnalizowania za czenia/wy czenia czuwania systemu
alarmowego, a tak e do ostrzegania o s abej baterii pilota. Dzi ki
odbiornikowi w uk adzie superheterodynowym z w skopasmowym
filtrowaniem, sterowniki RXH cechuj  si  zarówno du ym zasi giem
(do 300 m), jak i wysok  odporno ci  na zak ócenia

Cechy:

1 niezale ny kana  z wyj ciem  przeka nikowym
mo liwo  skonfigurowania wyj  w trybie monostabilnym
(na czas) lub bistabilnym  (w cz/wy cz)
obs uga do 40 pilotów z mo liwo ci  zarz dzania
za pomoc  komputera
sygnalizacja s abej baterii pilota
potwierdzanie za czania/wy czania czuwania
zasi g do 300 m w terenie otwartym

 

DANE TECHNICZNE
Napi cie zasilania (±15%) 12 V DC
Wymiary obudowy 72 x 118 x 24 mm
Pobór pr du w stanie gotowo ci 20 mA
Maksymalny pobór pr du 40 mA
Dopuszczalne obci enie styków przeka nika (rezystancyjne) 2 A / 24 V DC
Maksymalna wilgotno 93 ±3%
Pasmo cz stotliwo ci pracy 433,05 ÷ 434,79 MHz
Zasi g komunikacji radiowej (w terenie otwartym) do 300 m
Klasa rodowiskowa wg EN50130-5 II
Liczba wej  sterowanych 1
Zakres regulacji czasu w trybie monostabilnym 1 255 s
Obci alno  wyj cia LV (OC) 50 mA
Obci alno  wyj cia SS (OC) 500 mA
Zakres temperatur pracy odbiornika -10 +55 °C
Zakres temperatur pracy nadajnika (pilota) -10 +55 °C
Masa odbiornika 50 g
Masa nadajnika (pilota) 30 g
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