
 
 
 

 

ЧЕТИРИ КАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ 
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Инструкция за работа 
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RR.4WBV Програмируем, Четири канален Радио приемник 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

- четири изхода, независими и свободно конфигурируеми канала. 
- Приемник на ролинг код на честота 433.92 MHz 
- Програмиране чрез LCD дисплей. 
- Програмиране чрез програматор ADVANTAGE и съответен софтуер за РС 

Windows (възможност). 
- Стандартна памет за 512 приемника. Може да бъде заменена с модул МЕМ 

2048 за 2048 приемника. 
- Налични са версии за захранване от 230 V ас, 115 V ас или 24 V ас/dс. 
- Вход за резервна батерия 12 V dс, с автоматично зареждане. 

 
ФУНКЦИИ ВХОД / ИЗХОД 

ВХОД  
№ 

ФУНКЦИЯ ОПИСАНИЕ 

1-2 Захранване Вход 230 V ас; 50 Hz (1-фаза, 2-нула) за вариант 230 V 
Вход 115 V ас; 60 Hz (1-фаза, 2-нула) за вариант 115 V 
Вход 24 V dс; (1 +, 2 -) за вариант 24 V 

3-4 Канал 1 Изход, канал 1, макс.230 Vас, 5 А 
Нормално отворен (НО) контакт 
Превключван в нормално затворен (НЗ) с джъмпер 1 

5-6 Канал 2 Изход, канал 2, макс.230 Vас, 5 А 
Нормално отворен (НО) контакт 
Превключван в нормално затворен (НЗ) с джъмпер 2 

7-8 Канал  3 Изход, канал 3, макс.230 Vас, 5 А 
Нормално отворен (НО) контакт 
Превключван в нормално затворен (НЗ) с джъмпер 3 

9-10 Канал  4 Изход, канал 4, макс.230 Vас, 5 А 
Нормално отворен (НО) контакт 
Превключван в нормално затворен (НЗ) с джъмпер 4 

11-12 Антена Свързване на антена към вграденият приемник  
(11-оплетка; 12-сигнал) 

13-14 Батерия Вход за резервна батерия 12 V dс(13-/14+). 
Тя позволява на приемникът да работи в случай на прекъсване 
на основното захранване.  
Докато то съществува – батерията се зарежда. 
Време за зареждане на акумулатора–около 15 часа 12V/ 1.2Ah.

ADV  
ADVANTAGE 

Вход  PRX за програматор ADVANTAGE 
Паметта на приемникът може да бъде управляване чрез 
софтуер ADVANTAGE и съответен програматор. 
За повече информация, моля обърнете се към инструкцията на 
ADVANTAGE. 

 
Бележка: 

Паметта U2 съдържа максимум кодовете на 512 ролинг предаватели / дистанционни. 
Ако е необходимо, може да бъде заменена с МЕМ 2048, която може да побере да 
2048 различни кода.
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ПРОГРАМИРАНЕ 
 
Програмирането на различни функции на контролният уред се извършва чрез 
използването на LCD екранът в приемника и настройването на желаните стойности в 
програмното меню, описано по-долу: 

1. Натиснете бутон <PG>, екранът показва първият параметър на менюто “PAR”. 
2. като използвате бутоните + и -, изберете желаното меню 

(PAR>>LOG>>RADIO>>…) 
3. Натиснете бутон <PG>, екранът ще покаже първата валидна функция от 

Менюто. 
4. като използвате бутоните + и - , изберете функцията, която трябва да бъде 

променена. 
5. Натиснете бутон <PG>, точно настроената стойност на избраната функция ще 

бъде изписана. 
6. като използвате бутоните + и - , изберете стойността, която искате да дадете 

на функцията. 
7. Натиснете бутон <PG>, на екранът се изписва “PRG”, което означава, че 

програмирането е завършено успешно. 
 

Бележка: 
Едновременно натискане на бутони < +> и  <-> : 

- в менюто Ви връща към предишното меню, без да запомните промените. 
- - когато екранът е изключен, показва версията на софтуера. 
 

Натиснете <PG>, за да изберете желаната стойност. Показването на ОК означава 
успешно програмиране. 
 
Когато задържите бутон < +> или  <-> нарастването/намаляването на цифровите 
стойности става по-бързо. 
 
Ако 60 секунди не натиснете бутон, приемникът напуска режим програмиране и 
екранът угасва. 
 
Всяка отделна функция, която съществува в контролният апарат, се изписва в 
следните таблици: 
 
PAR 

ПАРАМЕТРИ 
МЕНЮ ФУНКЦИИ 
 1ПР Импулс (фабр.настр.).  

При всяко натискане, релето на канал1 се активира за 1 секунда 
Псh1 tG Тригер.  

При първо натискане, релето на канал1 се активира. 
При второ натискане - се деактивира. 

 t1ПЕ Удължен импулс.  
При всяко натискане, релето на канал1 се активира от 1 до 600 секунди.  
Изберете желаното време и натиснете PG, за да запазите стойността. 

Псh2 Също като Псh1 
Псh3 Също като Псh1 
Псh4 Също като Псh1 
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LOG 
ЛОГИКИ 

МЕНЮ ФУНКЦИИ 
  
SAFE 

OFF: релето на канал 1 се активира при нормален сигнал (фабр.настр.) 
ON:   релето на канал 1 се активира при сигнал по-дълъг от 3 секунди 
 
Тази функция се използва специално за управление на алармени инсталации,  
или в случай когато трябва да бъде предотвратено единично активиране.  

 
RADIO  Меню за записване кодовете на предавателите в паметта 

РАДИО 
МЕНЮ ФУНКЦИИ 
 ch1 Записва бутон на дистанционно отговарящ за канал 1.  

Натиснете бутона за 5 секунди. 
Ролинг код е включен. (виж раздел Ролинг код). 

Add ch2 Записва бутон на дистанционно отговарящ за канал 2.  
Натиснете бутона за 5 секунди. 
Ролинг код е включен. (виж раздел Ролинг код). 

 ch3 Записва бутон на дистанционно отговарящ за канал 3.  
Натиснете бутона за 5 секунди. 
Ролинг код е включен. (виж раздел Ролинг код). 

 ch4 Записва бутон на дистанционно отговарящ за канал 4.  
Натиснете бутона за 5 секунди. 
Ролинг код е включен. (виж раздел Ролинг код). 

  SYnc Записва автоматично четири бутона на дистанционно да отговарят на 
четирите канала:  
бутон1=канал 1; бутон2=канал2; бутон3=канал 3; бутон4=канал4 
Натиснете за 5 секунди един бутон от четири каналното дистанционно. 
Ролинг код е включен. (виж раздел Ролинг код). 

 F IH Записва автоматично четири бутона на дистанционно да отговарят на 
четирите канала:  
бутон1=канал 1; бутон2=канал2; бутон3=канал 3; бутон4=канал4 
Натиснете за 5 секунди един бутон от четири каналното дистанционно. 
Ролинг код е изключен. (виж раздел Ролинг код). 

 SEr Записва дистанционни с последователни кодове. 
При серийно програмирани дистанционни от производителя.  
Първо натиснете, бутон на предавател с най-нисък сериен код,  
след това - бутон от предавателят с най-висок сериен код.  
Всички предавателни кодове, които са между тези два кода ще бъдат 
записани автоматично в паметта: бутон1=канал 1 ; бутон2=канал2.... 
Синхронизацията е активна. (виж раздел Синхронизация). 

dEL codE Трие едно дистанционно от паметта. 
Приемникът очаква да бъде натиснат бутон на записано дистанционно. 

 indh Трие дистанционно с уникален код, виж функция FInd>>codЕ. 
rES Трие всички дистанционни от паметта на приемника. 

Иска още едно потвърждение на триенето. 
FInd codE Изписва уникалния код на дистанционно.  

Приемникът очаква код.  
Натиснете бутон на дистанционно, което ако е записано в паметта. 

 n tH Изписва общ брой запомнени дистанционни. 
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Ролинг код 
 
Ако за дадено дистанционно, приемникът се програмира така, че да е включен 
ролинг код, това означава, че се използва специален алгоритъм за синхронизация 
между точно това дистанционно и приемника.  
При тази синхронизация има максимална защита и не позволява копирането му. 
 
Ако за дадено дистанционно, приемникът се програмира така, че да е с изключен 
ролинг код, това означава, че се позволява копиране на дистанционното. 
Например чрез системата ADVANTAGE, могат да бъдат създадени произволен брой 
дистанционни, идентични на оригиналното.  
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