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LO.R4WCV – LO.R4ECV PIC 
Четириканален  приемник с вариращи кодове 

Описание 
Приемниците от серия  LO.R4WCV – LO.R4ECV PIC са от типа супер 

реактивни или кварцови, с дигитален код на сигнала с вариращ код. Този код 
предлага повече от 18 милиарда възможни комбинации, гарантира голяма 
сигурност и отсъствие на нежелани действия причинени от сигнали или смущения 
излъчени от други радиокоманди. В един единствен приемник снабден с модул за 
памет LO.M1000, могат да бъдат запаметени до 1000 предаватели. Системата 
предвижда един максимум от 4 канала, за които с един единствен предавател могат 
да се командват до 4 различни апарата. 

Контактът на изходното реле предвижда максимално натоварване от 0.5А, 
120Vac или 24Vdc. 

Първият канал на приемника е фиксиран и има функция от типа 
“Незабавно” (релето се възбужда единствено в присъствието на сигнала) или от 
типа “Стъпка по стъпка” (релето остава възбудено до следваща команда). Има 
възможност да се активират втори, трети и четвърти канал на приемника, като се 
вкара реле LO.AR1  или LO.ART1 в  специални свързващи устройства. 

Функциите на тези канали са от типа “Незабавно” или “Стъпка по стъпка” 
с реле LO.AR1  и на време с реле LO.ART1. За да се избират функциите на канала 
трябва да се въздейства на джъмперите, които са поставени в средата на таблото 
(обозначени с надписа “Избор на функции”) както е показано на следващата 
страница. 

Да се изключва от ел. захранване преди да се извършва тази операция.  
 
Как се запаметяват различните кодове  

1.  Включете приемника в захранването. 
2. Натиснете бутона за автозапаметяване LEARN и  задръжте 3 секунди 

докато червения светлинен индикатор мигне 2 пъти.  
3.  Като натиснете бутон CH.SEL можете да изберете канала на приемника, 

където трябва да се запамети бутона на предавателя. 
Настроеният канал се отбелязва със светването на един от светлинните 
индикатори  Cн1, Ch2, Ch3, Ch4. Избирането става постепенно и по 
цикличен начин. 

4. Натиснете бутона на предавателя за да се запамети кода, докато 
светлинният индикатор  LEARN LED  започне да мига: ако мигне 2 пъти 
операцията е изпълнена успешно, ако обаче мигне само един път това 
означава, че съответно каналът или бутонът вече е зает, поради което 
операцията не е извършена. 

5. За да се излезе от фазата на множественото запаметяване натиснете отново 
бутон LEARN . 

Приемникът изчаква 10 секунди за да запамети кода, след което се връща 
към нормалната си функция. 



 
Забележка: Ако светлинният индикатор не мига, или е последвало само едно 
мигане, това означава, че кодът не е бил запаметен. В такъв случай трябва да 
проверите дали: 

• Предавателят има същата честота като тази на приемника. Тази проверка се 
извършва с помощта на радио диагностичния индикатор, който трябва да се 
включи когато се натисне бутона на предавателя. 

• Кода на предавателя е бил вече запаметяван преди това: натиснете бутона на 
предавателя за да се уверите кой от 4-те канала на приемника е включен. 

• Паметта не е запълнена, т.е дали не е бил запаметен максималния брой 
предаватели. Това положение може да се провери с помощта на 
програматора. 

 
Как се изтриват всички кодове 

1. Изключвате ел. захранване от таблото. 
2. Държите натиснат бутон  LEARN . 
3. Включвате таблото като продължавате да натискате бутона в продължение 

на поне 3 секунди след като сте включили ел.захранване. 
4. Когато светлинният индикатор светне, спирате да натискате бутона LEARN. 
5. Когато светлинният индикатор изгасне: това означава, че всички запаметени 

кодове са изтрити. 
 
Диагностика на радиото 
Приемникът е оборудван с индикатор за диагностика на радиото (индикатор за 
радио диагностика); техническото лице незабавно може да установи дали има 
радио смущения, които да повлияят върху правилното функциониране на 
апаратурата: 
Изгаснал индикатор = отсъствие на смущения 
Мигащ индикатор  =  леко смущение 
Непрекъснато светещ индикатор = наличие на много силно смущение 
 
Инсталиране и указания за употреба 
Свързването да се направи както е показано на схемата. Да се осигури за изход 
1 и 2 ел. напрежение от 12V или 24V променливо или постоянно (в този случай 
трябва да се спазва полярността и да се свърже отрицателното към изход 2 и 
положителното към изход 1). В случай на захранване от 12 V да се затвори 
джъмпера, който е разположен в близост до бушона. Да се свърже антената по 
начина показан на схемата: ако има възможност да се постави в земята, 
свързана с изход 11. Антената да се постави  далече от препятствия или метални 
предмети, или над тях, ако са поставени в земята. Антената е необходима, за да 
се постигнат максималните резултати от работата на апаратурата. В случай, че 
не работи, трябва да проверите захранването, антената, избора на канал и 
състоянието на акумулатора на предавателя.  
Ако са необходими няколко приемника, разположете ги на 3-4 метра един от 
друг за да се избегнат взаимни вмешателства, които биха ограничили 
рентабилността. 



 
Свързване 
1.   Захранване 12/24Vac или +12/24 Vdc  
2.   Захранване 12/24Vac или -12/24 Vcc 
3,4   Контакт на реле 1 канал (N.A.)  – нормално отворен 
5,6   Контакт на реле 2 канал (N.A.)  – нормално отворен 
7,8   Контакт на реле 3 канал (N.A.)  – нормално отворен 
9,10 Контакт на реле 4 канал (N.A.)  – нормално отворен 
11 Маса антена 
12 Сигнал антена 
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