
WIBAND 1 

WAŻNE! 

Podczas każdej operacji wkładania baterii należy pamiętad aby najpierw włożyd baterię nr 1, a 

następnie baterię nr 2. Zmiana kolejności wkładania baterii może spowodowad nieprawidłowe 

działanie. Baterie powinny byd przeznaczone do pracy w temperaturach do -20 stopni Celsjusza lub 

niższych. 

System nie jest wyposażony w bezpieczniki. Zaleca się aby zasilanie zewnętrzne było zabezpieczone 

bezpiecznikiem o wartości z przedziału pomiędzy 100-250 mA. 

1. DODAWANIE NADAJNIKA

a. przyciśnij przycisk PROG na 1,5 s znajdujący się na odbiorniku (RX)

b. po usłyszeniu sygnału dźwiękowego zwolnij przycisk PROG, w tym momencie odbiornik (RX)

jest w trybie zapamiętywania nadajników (TX)

c. dioda LED zaświeci się potwierdzając gotowośd do programowania

d. wciśnij przycisk PROG znajdujący się na nadajniku (TX)

e. otrzymanie sygnału zostanie potwierdzone przez odbiornik (RX) sygnałem dźwiękowym

f. odbiornik (RX) wyjdzie z trybu zapamiętywania nadajników (TX) w ciągu 10 sekund

2. KASOWANIE PAMIĘCI

a. wciśnij przycisk PROG odbiornika (RX)

b. trzymając nadal wciśnięty przycisk PROG, po 1,5 sekundy zostanie podany sygnał

akustyczny oznaczający wejście w tryb programowania

c. trzymając nadal wciśnięty przycisk PROG, po kolejnym czasie 3,5 sekundy zostaną

podane sygnały przez około 10 sekund

d. zwolnij przycisk PROG

e. pamięd została wykasowana, a odbiornik przez kolejne 10 sekund pozostaje w trybie

programowania nadajników

3. WSKAŹNIK ZAPEŁNIENIA PAMIĘCI

W przypadku gdy pamięd odbiornika (RX) jest pełna to podczas próby dodania kolejnego

nadajnika (TX), odbiornik (RX) poda sygnały dźwiękowe przez czas około 10 sekund. Pamięd

odbiornika to 14 nadajników.

4. WSKAŹNIK NISKIEGO POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII

Za każdym razem, gdy przesyłany jest sygnał z nadajnika (TX) do odbiornika (RX) i stan

naładowania baterii jest niski, odbiornik (RX) poda 4 sygnały dźwiękowe.

PARAMETRY 
Zasilanie odbiornika 
Zasilanie nadajnika 
Pamięd odbiornika 
Wyjście odbiornika 
Klasa szczelności (IEC 60529) 
Częstotliwości działania 
Zasięg 
Temperatura pracy 
Zgodnośd z normami 
Żywotnośd baterii  

12/24 AC/DC 
2x bateria litowa 3V DC typ CR2032 
14 nadajników  
przekaźnikowe  
IP55 
868.95MHz & 869.85MHz 
100m 
-35oC to +55oC
EN954-1 Kategoria 2 (Certified by Applus)
> 2 lata
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5. USTAWIENIA PRZEŁĄCZNIKÓW DIP NADAJNIKA TX

DIP 1 – typ krawędziowej listwy bezpieczeostwa

ON- rezystancyjna listwa bezpieczeostwa 8k2

OFF – mechaniczna listwa krawędziowa

DIP 2 – częstotliwośd działania
ON – 869,85 MHz
OFF – 868,95 MHz

Częstotliwośd nadajnika i odbiornika muszą byd takie same aby system działał.

6. LISTWA ZACISKOWA ODBIORNIKA (RX)

1 2 3 4 5 6 7 

1 – zasilanie 12/24 VDC (+) 

2 – zasilanie 12/24 VDC (-) 

3 – zacisk C - WSPÓLNY 

4 – zacisk B – STYK TYPU NO (NORMALNIE OTWARTY) 

5 – zacisk S – STYK TYPU NC (NORMALNIE ZWARTY) 

6 – zacisk wspólny TEST 

7 – zacisk TEST 

zwarcie zacisków 6 i 7 spowoduje zmianę stanu przekaźnika na zaciskach C-B i C-S 

7. LISTWA ZACISKOWA NADAJNIKA (RX)

1 2 3 

1 – BANDA – LISTWA KRAWĘDZIOWA 

2 – WSPÓLNY 

3 – F.CARR – ZŁĄCZE TESTU LISTWY 8K2 
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