
 
 

 
 
 

 
  



 

 
 

Технически данни 
 
 

RF  Устройство за движещ се защитен ръб  
Захранване 2 батерии, 1.5 V алкални 2.7 Ah 
Макс.обхват в оптимален режим  100 m 
Степен на защита  IP 55 
Работна температура -20°C/+70°C 
Живот на батерията 3 години при 10 отваряния на ден 
Работна честота 868 MHz 
Време за реакция 500 ms 

 
RF.SUN  Устройство за движещ се защитен ръб  
Захранване 2 акумулаторниа батери AA 1.2 V NiMh 
(1800mAh) 
Макс.обхват в оптимален режим 100 m 
Степен на защита IP 55 
Работна температура -20°C/+70°C 
Живот на батерията (без зареждане) 150 дни  
Работна честота 868 MHz  
Време за реакция 500 ms 
 
SUN  Соларен панел  
Соларна клетка аморфен силиций 
Размери 43x185x12mm 
Заряден ток 30 mA при 50000 Lux (слънце) 
 10 mA при 20000 Lux (променливо) 
 0,5 mA при 2000 (тъмно) 
Зарядно напрежение 4,5V  
Време за зареждане 96h 

  



RF / RF.SUN 

ОПИСАНИЕ 

Радио предавател за чувствителни ръбове с приложение при движещи се врати 

съвместими с Норма EN 12978. Реализира се с двупосочна радио комуникация, между  

предавател RF -разположен на движещата се част и приемник SC.RF - инсталиран в 

централата за управление. 

Има две версии (Фиг.1): 

1 RF   Захранва се от две алкални батерии AA. 

2 RF.SUN  Захранва се от две акумулаторни батерии NIMH зареждащи се от 

слънчев панел SUN (фиг.1-поз.3) инсталиран на движещата се врата. 

И при двата модела, можете да използвате двата края чувствителна съпротивителни 

(8K2) и механични ръбове с нормално затворен контакт. 

  

 

 

 

 

 

РАБОТА 

На фиг. 2 е показана типична инсталация на RF.SUN предавател върху портала. 

1 Предавател RF или RF.SUN, изпраща чрез радиовръзка към приемник SC.RF 

състоянието на чувствителния ръб. 

2 Чувствителният ръб може да е резистивен или механичен. 

3 Слънчев панел SUN, зарежда вградените в RF.SUN акумулатори. 

4 Радиоприемник SC.RF, препредава състоянието на чувствителния ръб към 

централата за управление. 

Забележки: SC.RF има два отделни канала. Към всеки от които може да се запомнят 

до 4 устройства RF или RF.SUN. Така е възможно да се инсталират максимум осем 

ръба. 

Всеки предавател трябва да се запомни в приемника, чрез бутон S1 (Фиг. 3), както е 

показано в инструкцията на SC.RF. 

 

МОНТАЖ (фиг.4) 

A основа 

В винтове за монтаж на стена 

C платка 

D винтове за платка 

И отвор за кабел 

F крайни винтове 
В отделение за две батерии AA 1.5V   



 

КЛЕМОРЕД (фиг.3) 

1-2  Вход от чувствителен ръб. 

3  Минус от соларен панел - черен (или бял) 

4  Плюс от соларен панел + червен (или кафяв). 

J1  Джъмпер за избор на захранване. 

отворен: устройството се захранва само от вътрешните батерии 

затворен: устройството се захранва от вътрешни акумулатори, чието 

зареждане е поверено на соларен панел SUN 

J2  Джъмпер за тип чувствителен ръб. 

отворен: механичен  

затворен: резистивен 8K2 

 

 

 
 

 

  Светодиодна индикация LED 

Led 2 - показан на фиг. 3, има функция за диагностика на устройството.  

Натиснете за кратко S1: 

- Ако започне да мига, то чувствителният ръб не е задействан. 

- Ако светодиодите постоянно, това означава, че има препятствие. Предавателят е 
изпратил алармен сигнал към приемника. 

 

 Смяна на батерии 

Алкалните батерии, доставени с RF устройство, след определен период зависещ от 
условията на употреба, се нуждаят от подмяна. 

Може да бъдат заменени от нормални алкални батерии AA. 

NiMH батерии, приложено SUN.RF, имат много по-дълъг живот. Замяната им се 
извършва само в края на способността за зареждане и трябва да бъдат заменени с 
подобен модел. 

Всички батерии са особен вид отпадък! 

Не замърсявайте околната среда и ги изхвърляйте съгласно действащата нормативна 
уредба 

 
  



ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

За нормалното функциониране трябва да се спазват следните правила: 

1. Слънчевият панел трябва да бъде инсталиран на място, както са изложени на 

слънчева светлина, с прозрачния панел нагоре. 

2. Уверете се, че през на деня панелът няма бъде на сянка (дървета, сгради и т.н.). 

3. Периодично почиствайте слънчевия панел от прах и мръсотия. 

4. Клкото по-добре се позиционира панела, толкова по-добре ще работи устройството. 

При монтаж на сенчести места, може да свържете два слънчеви панели в 

паралел. 

5. Коректно инсталирана и поддържана системата е в състояние да работи много 

дълъг период от време. При достигане на максималния брой цикли на зареждане ще 

бъде необходимо да подмените батериите,. 

6. Правилно инсталирано устройството позволява спазването на ниво на сигурност, 

предвидено от закона. Въпреки това, производителят не носи отговорност за всички 

вреди, причинени на хора или имущество, причинени от неправилна инсталация, 

неправилна поддръжка, неправилно използване или повредено устройство. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Монтирането на устройства за безопасност и тяхната функционална проверка трябва 

да се извършва от квалифициран персонал в съответствие с нормативните изисквания. 

Целия обслужващ персонал трябва да бъде запознат с предпазните устройства. 

Областите, в които има достъп до устройствата, трябва да бъдат заключени. 

Всякакви промени на връзките и конфигурацията трябва да се извършва само от 

квалифициран персонал упълномощен от производителя. 

В случай на повреда в устройството за безопасност на системата, след отстраняване 

на повредата, проверете настройките. В случай на неуспех да се възстанови провери 

правилното окабеляване на SC.RF и състоянието на батерията на  RF/RF Sun. 

Използвайте само оригинални резервни части, доставени от производителя. 

След инсталацията маркировките, които отличават продукта трябва да останат 

видими. 

 

ПОДДРЪЖКА 
Устройствата за безопасност трябва да се поддържат в ефективно работно състояние 
и в съответствие с инструкциите на производителя. 
Периодично проверявайте: 
- Батериите RF/RF Sun, При необходимост да се заменят. 
- Чистотата на соларния панел, ако е необходимо, да се почиства с влажна кърпа, не 
се използват разтворители за почистване. 
 

ИЗХВЪРЛЯНЕ 

Ако продуктът трябва да се демонтира, необходимо е да се спазват законите, 

действащи в момента по отношение на диференцирана за депониране на отпадъци и 

рециклирането на компоненти (метали, пластмаси, електрически кабели и т.н.); 

препоръчително е да се обадите на вашия монтажник или специализирана за целта 

фирма. 

 

 

 
 

AUTOMATISMI  BENINCA SpA- Via Capitello, 45- 36066 Sandrigo (VI)Tel. 0444 751030 r.a. - Fax 0444 759728 


