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INFORMACJEOGÓLNE
Urządzenie przeznaczone jest do montażu we wszelkiego rodzaju pojazdach. Wykorzystując istniejące obwody
elektryczne (np. światła drogowe), w dyskretny i łatwy sposób pozwala, poprzez drogę radiową, sterować wybranymi
urządzeniami. Sposób jego załączania zależy wyłącznie od indywidualnych potrzeb i inwencji użytkownika. Nadajnik BLINK
868 można również zintegrować z dowolnymi instalacjami alarmowymi, automatyki bramowej, a także instalacjami
inteligentnego domu wyposażonymi w dowolny odbiornik serii DTM868MHz.
Nadajnik można podłączyć bezpośrednio do elementu wykonawczego w instalacji takiego jak żarówka
niskonapięciowa, sygnalizator akustyczny, itp. Wodoodporna obudowa daje pełną swobodę w wyborze miejsca instalacji
urządzenia, a metalowy uchwyt gwarancję solidnego zamocowania.

DANE TECHNICZNE IUŻYTKOWE
4 wejście (sterowanie)
4 liczba kanałów
4 częstotliwość
4 maksymalny zasięg
4 skuteczna moc promieniowania
4 system zmiennokodowy
4 temperatura pracy
4 stopień ochrony
4 wymiary bez / z uchwytem
4 waga
4 element systemu

6...30VDC
4
868MHz
do 200m
do 10mW
104-bit IRS
-20°C / +55°C
IP-66
31x31x42mm / 31x31x62mm
40g
DTM868MHz

dioda LED sygnalizująca
pracę nadajnika radiowego

otwór mocujący
Ø6,5mm

przewód czarny
GND (0V)
wejście
(sterowanie)
+6...30VDC

Rys.1. Widok poglądowy nadajnika.
przewód czerwony

1. Instalacja nadajnika
Dla bezpieczeństwa instalacji automatyki, sterowanie nadajnikiem BLINK 868 powinno zostać
zabezpieczone bezpiecznikiem zwłocznym o wartości 500mA (np.ZKT-0.5A).
Bezpiecznika i odpowiedniego gniazda nie ma w zestawie.
Sygnał sterujący z automatyki należy podłączyć do dwóch przewodów nadajnika BLINK 868 (przewód
czerwony +6...30VDC, czarny 0V). Przykładowy schemat elektryczny obrazujący podłączenie nadajnika BLINK 868
przedstawiony jest na zamieszczonym niżej rys.2.
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Rys.2. Przykładowy schemat elektryczny podłączenia nadajnika BLINK 868 do obwodu żarówki.

2.Użytkowanie nadajnika
Sterowanie nadajnikiem działa zgodnie z zasadą "liczba impulsów równa się numerowi kanału".Oznacza to,
że podanie np. trzech impulsów odpowiada wciśnięciu trzeciego przycisku standardowego pilota. Przyjętą zasadę
obrazuje rys.3. Po każdym impulsie nadajnik czeka jeszcze przez chwilę na ewentualne kolejne impulsy, po czym
następuje transmisja sygnału radiowego. Transmisję ciągłą uzyskuje się poprzez wydłużenie ostatniego impulsu,co
ilustruje również rys.3. Każde zadziałanie nadajnika zostaje zasygnalizowane zaświeceniem diody LED
umieszczonej na zewnątrz obudowy nadajnika (rys.1).
W celu dopisania nadajnika do odbiornika w sposób bardziej komfortowy można na czas programowania odłączyć
nadajnik od instalacji i przy pomocy np. baterii, akumulatora lub innego źródła napięcia 6…30V dokonać wpisania
nadajnika w bezpośrednim sąsiedztwie odbiornika.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

hjeden krótki impuls odpowiada krótkiemu naciśnięciu przycisku numer 1

1
4

hdwa krótkie impulsy odpowiadają krótkiemu naciśnięciu przycisku numer 2

3
2

htrzy krótkie impulsy odpowiadają krótkiemu naciśnięciu przycisku numer 3
hcztery krótkie impulsy odpowiadają krótkiemu naciśnięciu przycisku numer 4
1s

numeracja przycisków
pilota VICTORY

hjeden długi impuls odpowiada przytrzymaniu przycisku numer 1
hjeden krótki i następujący po nim jeden długi impuls odpowiada przytrzymaniu
przycisku numer 2
hdwa krótkie i następujący po nim jeden długi impuls odpowiada przytrzymaniu
przycisku numer 3

max. 30s

htrzy krótkie i następujący po nim jeden długi impuls odpowiada przytrzymaniu
przycisku numer 4

Rys.3. Przyporządkowanie przycisków przykładowego pilota do odpowiedniej kombinacji impulsów na wejściu nadajnika BLINK 868.
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