PKC

ZDALNE
STEROWANIE

Liczba kana³ów: 1/2.
Czêstotliwoœæ: 315/433 MHz.
Zasiêg: 100/200 m.
Rodzaj: tradycyjne/kwarcowe.

Firma produkuje
zdalne sterowanie
w zakresie:1 ÷ 8 kana³ów.

Zestaw radiowy do zdalnego sterowania sk³ada siê z odbiornika i dwóch nadajników-pilotów.
Zakodowany sygna³ przesy³any jest drog¹ radiow¹ z nadajnika do odbiornika, w którym po
rozkodowaniu powoduje zadzia³anie przekaŸników.

Nowoœæ najbardziej uniwersalny sterownik
Na zamówienie wykonujemy dowoln¹ konfiguracjê urz¹dzenia: pilot 2÷8 kana³owy mo¿e
wspó³pracowaæ z odbiornikiem 1÷4 kana³owym np. pilot 8kan + 4 odbiorniki 2 kana³owe.
1. Zasilanie sta³e lub zmienne.
2. Bardzo szeroki zakres napiêcia zasilania.
3. Trzy rodzaje pracy:
a) bistabilna (ustawiana jumperami),
b) monostabilna regulowana PR w szerokim zakresie od 0,3÷60 sek., a po wymianie
kondensatorów zaznaczonych na p³ytce do 5 min. (nale¿y stosowaæ
kondensatory dobrej jakoœci, lub tantalowe),
c) po zalaniu pó³ksiê¿yców - monostabilna z podtrzymaniem (czas liczony od momentu
puszczenia przycisku pilota - regulacja czasu), (patrz punkt wy¿ej).
1 - 4 - w przypadku wspó³pracy z pilotem 4÷8 kana³owym (wybór z którego
przycisku pilota ma dzia³aæ odbiornik).
Pó³ksiê¿yce

Kan 1

Kan 2

Odbiornik:
- zasilanie: napiêcie sta³e, lub zmienne 9÷28 V ( patrz ramka 1),
- pobór pr¹du: w stanie czuwania 7 mA, w stanie pracy max. 70 mA,
- liczba kombinacji: 39=19683 * 5 (noœna) * 10 (sta³a RC) ~ 9,8 mln. kombinacji,
- czêstotliwoœæ: tradycyjny 315 MHz, kwarcowy 433,92 MHz,
- zakres temperatury pracy: -20 + 70°C,
- rodzaj pracy: monostabilna, bistabilna, monstabilna z podtrzymaniem,
- optymalna d³ugoœæ anteny: 240 mm. dla 315 MHz., 170 mm. dla 433,92 MHz.
Nadajniki: tradycyjny, kwarcowy (obudowa breloczek):
- zasilanie bateri¹ A23 12 V,
- pobór pr¹du 5 mA,
- czêstotliwoœæ pracy: 315 MHz lub 433,92 MHz,
- antena - do³o¿enie anteny zwiêksza
zasiêg do 500 m. (d³ugoœæ anteny 305 mm.),
dotyczy tylko nadajnika kwarcowego.
W przypadku pilota rezonansowego o zasiêgu 500÷600 m. nie
do³¹czaæ anteny (antena wewn¹trz obudowy).

Pilot “B”
Wersja:
-kwarcowa.

Pilot “S”
Wersje:
-tradycyjna,
-kwarcowa,
-rezonansowa.

Ramka 1. Dotyczy zasilania odbiornika - 9÷30 V sta³e i 9÷28 V przemienne.
• Do pracy monostabilnej (impulsowej), nie wymaga siê stosowania radiatora do U5.
• Przy pracy bistabilnej (dwa stany stabilne), nale¿y zastosowaæ radiator do stabilizatora U5.

(patrz ramka 1)

KODOWANIE PRZEZ U¯YTKOWNIKA
U¿ytkownik mo¿e dokonaæ wyboru kodu, ³¹cz¹c za pomoc¹ lutu odpowiednie nó¿ki
scalaka na p³ytce drukowanej z listw¹: ujemn¹, lub dodatni¹ (wg. poni¿szego wzoru).
Po³¹czenia w odbiorniku, musz¹ odpowiadaæ po³¹czeniom w nadajniku.
Przyk³ad kodowania (widok od strony lutowania)
Nó¿ki scalaka A, B, C, D, E, wykorzystywane s¹ do kodowania, nó¿ki scalaka F, G, H, I wykorzystywane s¹ przez producenta.
Opis po³¹czeñ:
Fragment nadajnika
Pionowa p³ytka
A - bez po³¹czenia
(pilota)
B z listw¹ +
w odbiorniku
C z listw¹ widok po³o¿enia lutu
D z listw¹ +
A B C D E
E z listw¹ -

Mono / bistabilna
Zmienne
9 - 28V

Sta³e
9 - 30V

listwa +

listwa -

U5

1
2

nó¿ki scalaka
A, B, C, D, E

Sta³a czasowa

4

12A - 30V
E D C B A

1

widok po³o¿enia lutu

Je¿eli zachodzi koniecznoœæ dorobienia dodatkowego pilota, cynê nale¿y po³o¿yæ wed³ug wzoru
(kodowania) w dzia³aj¹cym pilocie.

Miejsce na zamontowanie sygnalizatora dŸwiêkowego (bipera), który powiadamia czy
przekaŸnik jest w³¹czany czy wy³¹czany (dotyczy tylko pierwszego kana³u).

INSTRUKCJA MONTA¯U
ZDALNEGO STEROWANIA 1QC2
Uwaga, zdalne sterowanie nale¿y przymocowaæ do pod³o¿a anten¹ w dó³, w celu
unikniêcia przedostania siê wody do œrodka.
1.Wykonaæ otwór wiert³em ø 3 mm. w tylnej, górnej czêœci puszki plastikowej (rys. 1
strz. 1), nastêpnie rêcznie zfazowaæ wiert³em ø 6 mm.
2.Wyci¹æ otwór do wyprowadzenia przewodów zewnêtrznych (rys. 2 strz. 2a), i
przymocowaæ puszkê ko³kiem rozporowym do pod³o¿a. £eb wkrêta zabezpieczyæ
taœm¹ izolacyjn¹ (rys.1 strz.2).
3.Pod³¹czyæ przewody zewnêtrzne (zasilaj¹ce i steruj¹ce) wg (rys. 2 strz. 1a).
Dla ochrony przed wilgoci¹, w miejscach ³¹czenia obudowy urz¹dzenia, zaleca siê
uszczelnienie silikonem.

strz.1
Rys.1

strz.2

Strz.1a
Rys.2

strz.2a
antena

przewody zewnêtrzne

