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ОПИСАНИЕ 

Двуканален радиоприемник, на честота 868 MHz, съгласно EN 12978,  

трябва да е комплект с радиопредаватели за движещи се врати RF или RF.SUN. 

 

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ 

Общите размери на кутията на радио-приемник са показани на Фигура 1.  

Двойнозалепващата лепенка е приложена за да се фиксира вътре в системата за автоматика или в централата за управление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛЕМОРЕД (фиг. 2) 

CH1 *  Изход канал 1 зависи от състоянието на чувствителния ръб запаметено по канал 1 - нормално затворен контакт. 

CH2 *  Изход канал 2 зависи от състоянието на чувствителния ръб запаметено по канал 2 - нормално затворен контакт. 

12/24   Вход, захранване 12 или 24 Vac или Vdc. Определя се от джъмпер 12 / 24. В случай, че използвате постоянно 

напрежение спазете поляритета както е показано на фигура 2. 

ANT  Вход, антена. За по-добро приемане  отстранете на фабрично инсталирания кабел и използвайте 868MHz антена. 

TST  Не се използва 

* Изходи СН1 и СН2 се свързват към входове на централата определени за чувствителен ръб. В този случай, входове 

трябва да се конфигурират за работа с механичен предпазен ръб. 

Обикновено се свързват към входове при активирането на които, системата спира и обръща движението за няколко секунди. 

Друга възможност е да се свържат към  вход за фотоклетки или вход СТОП. 

Ако два канала, трябва да бъдат свързани към един вход в централата, СН1 и СН2 трябва да бъдат свързани последователно. 

 

ДЖЪМПЕРИ 

SC.RF има 2 джъмпера за настройки преди включване към захранването: 

BZ: Звуков сигнал: 

ЗАТВОРЕН джъмпер: включен звук; 

ОТВОРЕН джъмпер: изключен звук. 

12/24 Избор на захранващо напрежение: 

ЗАТВОРЕН джъмпер: 12 Vac/dc; 

ОТВОРЕН джъмпер: 24 Vac/dc. 
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Спецификация SC.RF 

Честота 868 MHz 

Захранващо напрежение 12 Vac/Vdc или 24 Vac/Vdc 

Степен на защита IP 30 

 

Обхват 
Без антена - 30m 

С антена - 100m 

 

Канали 
2 

(макс.4 бр. RF  за всеки канал) 

Релеен контакт 1A/24 Vdc 

Работна температура -20/+50°C 

Консумация в покой 10 mA 

Консумация при един активен канал 42 mA 

Консумация при два активни канала 66 mA 

 

ПРОГРАМИРАНЕ НА РАДИОПРЕДАВАТЕЛ в паметта 

За да има връзка с радиопредавател RF или RF.SUN трябва, неговия код да се запомни и асоциира към един от двата канала.  

 

За да се запамети кода на канал 1, се процедира, както следва: 

1) Натиснете и отпуснете веднъж бутон P на приемник SC.RF;  

2) Светодиод LD 1 ще светне ЧЕРВЕНО. 

3) В рамките на 20 секунди натиснете за около 4 секунди бутон S1 на устройство RF / RF.SUN. 

4) Светодиод LD 1 изгасва за малко и се чува звук който показва, че записът в паметта е успешен. 

5) Изчакайте докато светодиод LD 1 изгасне. 

 

За да се запамети кода на канал 2, се процедира, както следва: 

1) Натиснете и отпуснете веднъж бутон P на приемник SC.RF;  

2) Светодиод LD 1 ще светне ЧЕРВЕНО. 

3) Натиснете и отпуснете още веднъж бутон P на приемник SC.RF;  

4) Светодиод LD 1 ще светне ЗЕЛЕНО. 

5) В рамките на 20 секунди натиснете за около 4 секунди бутон S1 на устройство RF / RF.SUN. 

6) Светодиод LD 1 изгасва за малко и се чува звук който показва, че записът в паметта е успешен. 

7) Изчакайте докато светодиод LD 1 изгасне. 

ВАЖНО! 

До 4 различни устройства могат да бъдат запомнени към  всеки един канал. Ако памет е запълнена, накрая светодиодът ще мигне 

три пъти и записът не е успешен . 

 

ИЗТРИВАНЕ НА ПРИЕМНИКА SC.RF 

В случай, че искате да изтриете всички настройки и се върнете към фабричните SC.RF:  

- Изключете захранването към приемника SC.RF. 

- Натиснете бутона P и го дръжте натиснат. 

- Подайте захранване като продължавате да държите натиснат на бутон P. 

- Светодиодът започва да мига с червена / зелена светлина. След около 5 секунди, когато светне оранжево, освободете бутона P и 

изчакайте докато загасне. 

 

ДИАГНОСТИКА 

При нормална работа, цвета на светодиода показва състоянието на двата канала: 

ЧЕРВЕН - канал 1 е активиран; 

ЗЕЛЕН    - канал 2 е активиран. 

Звънецът (ако е разрешен) показва следните събития: 

- При първоначално подаване на захранване; 

- При излизане от меню за конфигурация; 

- При изтощена батерия на предавателя RF (също и светодиодът на RF се включва периодично). 

 

ИЗХВЪРЛЯНЕ 

Ако продуктът трябва да се бракува, необходимо е да се следват законите, действащи в момента по отношение на депониране на 

отпадъци и рециклирането на компоненти (метали, пластмаси, електрически кабели и т.н.); За целта препоръчително е да се 

обадите на вашия монтажник или специализирана фирма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


