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Приемник 
BE/REC 

 

 
 
Програмируем дву-канален приемник, който може да се комбинира с една или повече 
клавиатури BE/PLAY. 
 

 
 

Технически характеристики на приемник BE/REC 
 
Захранване     24 Vac/Vdc 
Изходи      2 канала с максимално натоварване 500mA- 
      48Vac/dc 
Брой възможни свързани клавиатури  4 клавиатури BE/PLAY, свързани към всеки 
      приемник 
Максимално разстояние между   40m, като използвате екраниран кабел 
уредите BE/PLAY и BE/REC 
Съхранени кодове    до 255 кода. Всеки код може да се състои  
      9 цифри максимум. 
Степен на защита    IP30 
Работна температура    от -20°С до +70°С 
 

Технически характеристики на клавиатура BE/PLAY 
 
Брой връзки     2 
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Ключове     10 цифрови ключа 0-9 плюс 1 ключ за  

виатура за нощна употреба и 

0°С 

      активиране 
Сигнали     Светеща кла
      предупредителен звънец, който може и да  
      бъде изключен. 
Степен на защита    IP54 
Работна температура    от -20°С до +7
 

 
 

Функции на Входове/Изходи на приемник BE/REC 
 

-2 Изход за канал 1* (500mA-48Vac/dc max) 

урата (7-, 8+) 

 Според фабричната конфигурация изходите 1-2 са с нормално отворен контакт. Контактът им 

Функции на Входове/Изходи на клавиатура BE/PLAY 
 

-2 Сериен изход за предаващия код (1-, 2+) 

Конфигурация на приемника 
 
ма два възможни начина на работа: Основен и Усложнен 

 
 паметта 

Фун ци а: 

е с обратно броене: на всеки код му е позволен само определен брой 

- 
 определена първа цифра 

е с определена първа цифра 

 
абележка: При основния начин на работа кодовете се вкарват, като се изполва бутон PGM на 

ения начин на работа кодовете се вкарват чрез цифровата клавиатура, като 

Конфигуриране на каналите 
 

 при двата начина на работа каналите (релетата) могат да работят по два различни начина: 

1
3-4 Изход за канал 2* (500mA-48Vac/dc max) 
5-6 Вход за захранването 24 Vac/Vdc (5-, 6+) 
7-8 Сериен вход за приемащия код от клавиат
 
*
може да се промени и на нормално затворен, като се следват указанията, дадени в частта “Смяна 
на контакта на изхода от нормално отворен в нормално затворен и обратното”. 
 

1
 

И
Функции на основния начин на работа: 

- Вкарване на кода 
- Изтриване на кода
- Пълно изтриване на
к и на усложнения начин на работ
- Вкарване на кода 
- Вкарване на кодов

достъпи (от 1 до 999) 
Изтриване на кода 

- Забрана на кодове с
- Повторно активиране на вече забранени кодов
- Повторно активиране на всички кодове 
- Смяна на паролата за програмиране 

З
приемника. 
При усложн
използвате парола за достъп, без да имате нужда от достъп до приемника. 
 

И
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1 – отмерен контакт : релето променя състоянието си за време, което може да се настрои от 1 до 
6000 секунди. 
2– стабилен контакт: релето променя състоянието си, докато не бъде вкаран нов код. 
 
За да смените начина на работа: 

1 Натиснете бутон PGM на приемника 3 пъти. Светодиодът започва да примигва с  
честота 3 примигвания, последвани от пауза. 

2 На клавиатурата изберете канала (релето), който искате да конфигурирате (1 за 
канал 1, 2 за канал 2). 

3 Натиснете бутона за потвърждение. 
4 Вкарайте времето на активиране в секунди, като имате предвид че: 
- изписването на “0” активира отмерен начин на работа. 
- изписването на число от “1” до “6000” активира стабилен начин на работа. 
Фабричната настройка е време от 1 секунда. 
3 Натиснете бутона за потвърждение, звънецът иззвънява 3 пъти, за да потвърди,  
че програмирането е приключило. 

 
1– Основен начин на работа 
1.1 – Запаметяване на кодове 

1 Натиснете бутон PGM на приемника веднъж. Светодиодът започва да мига. 
2 Изпишете кода, който искате да запаметите на клавиатурата (минимум 4, максимум 

9 цифри); всеки път 6том натискате някой бутон, звънецът ще иззвънява за да 
потвърди изписването. 

3 Натиснете бутона за потвърждаване, звънецът ще иззвъни продължително. 
4 На клавиатурата изберете канала (релето), който искате да асоциирате с кода, като 

имате предвид че: 
- изписването на “1” активира канал 1. 
- изписването на “2” активира канал 2. 
- изписването на “3” активира и двата канала. 
3 Натиснете бутона за птовърждаване, звънецът иззвънява 3 пъти. 
 

1.2 – Изтриване на код 
1 Натиснете бутон PGM на приемника 2 пъти. Светодиодът ще започне да мига с 

честота 2 примигвания, последвани от пауза. 
2 На клавиатурата изпишете кода, който искате да изтриете; всеки път щом натиснете 

някой бутон, звънецът иззвънява, за да потвърди изписването. 
3 Натиснете бутона за потвърждаване, звънецът ще иззвъни 3 пъти. 

 
1.3– Пълно изтриване на паметта 

1 Натиснете и задръжте натиснат бутон PGM за около 15 секунди. Червеният и 
зеленият светодиоди, които по принцип не светят, ще започнат да мигат. Когато 
престанат да мигат, паметта е напълно изтрита. 

2 След изтриването приемникът се връща към фабричните си настройки: отмерен 
изход 1 секунда и парола за достъп към усложнения начин на работа 123456. 

 
2– Усложнен начин на работа 

2.1 -Смяна на програмираната парола 
1 Изпиете фабрично запаметената парола “123456” и натиснете бутона за 

потвърждаване. 
2 Изпишете 6 и натиснете бутона за потвърждаване. 
3 Изпишете новата лична парола (6 цифри) и натиснете бутона за потвърждаване. 
4 Изпишете новата лична парола отново, потвърдете вкарването и натиснете бутона 

за потвърждаване. 
5 Звънецът ще иззвъни 3 пъти. 

 
2.2 – Вкарване на код/код с обратно броене 
1 Изпишете личната си парола и натиснете бутона за потвърждаване. 
2 Изпишете 1 и натиснете бутона за потвърждаване. 
3 Изпишете кода, който искате да запаметите и натиснете бутона за потвърждаване. 
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4 Изберете канала, който искате да се асоциира с кода (1:ch1, 2:ch2, 3:двата) и 
натиснете бутона за потвърждаване. 

5 Изпишете 1, за да деактивирате или 2, за да активирате достъпите до обратно 
броене и натиснете бутона за потвърждаване. 

6 Ако в предната фаза сте избрали 2, изпишете броя на досътпите до обратно броене 
(1-999) и натиснете бутона за потвърждаване. 

7 Звънецът ще иззвъни 3 пъти. 
 

2.3 – Изтриване на код 
1 Изпишете личната си парола и натиснете бутона за потвърждаване. 
2 Изпишете 2 и натиснете бутона за потвърждаване. 
3 Изпишете кода, който искате да изтриете и натиснете бутона за потвърждаване. 
4 Звънецът ще иззвъни 3 пъти. 

 
2.4 – Забрана на всички кодове с определена първа цифра 
1 Изпишете личната си парола и натиснете бутона за потвърждаване. 
2 Изпишете 3 и натиснете бутона за потвърждаване. 
3 Изпишете първата цифра на кодовете, които искате да забраните и натиснете бутона за 

потвърждаване. 
4 Звънецът ще иззвъни 3 пъти. 

 
2.5 – Повторно активиране на всички кодове с определена първа цифра 
1 Изпишете личната си парола и натиснете бутона за потвърждаване. 
2 Изпишете 4 и натиснете бутона за потвърждаване. 
3 Изпишете първата цифра на кодовете, които искате да активирате повторно и 

натиснете бутона за потвърждаване. 
4 Звънецът ще иззвъни 3 пъти. 

 
2.6 – Повторно активиране на всички забранени кодове 
1 Изпишете личната си парола и натиснете бутона за потвърждаване. 
2 Изпишете 5 и натиснете бутона за потвърждаване. 
3 Звънецът ще иззвъни 3 пъти. 

 
Забележки и предупреждения: 

• Не използвайте програмираната парола като код за достъп. 
• Максималната пауза между натискането на два бутона е 10секунди, след което 

всичко, което сте изписали по-рано, се изтрива. След като натиснете бутон 
PGM, имате 35секунди, за да вкарате кода, след което системата излиза от 
режим на програмиране. 

• Ако някои от стойностите, които сте изписали, са неприемливи, това се 
сигнализира от звънеца чрез 5 кратки иззвънявания. 

• Когато кодовете, които сте изписали, са правилни, звънецът иззвънява веднъж 
продължително. 

• Потвърждението на успешното програмиране на някоя от функциите 
представлява 3 иззвънявания на звънеца. 

 
Промяна на контакта на изходите (от нормално отворен в нормално 

затворен и обратното) 
Ако е необходимо, има възможност за промяна на наличния нормално отворен контакт на 
изходите на канали 1 и 2 в нормално затворен. На таблото има няколко заварени контакта близо 
до релетата: контакти J2 се отнасят за канал 1, а контакти J3 се отнасят за канал 2. 
Като изполвате поялник за електронни цели, отстранете заварката, която свързва контактите В-
С и направете джъмпер между контактите А-В. 
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