AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA / ODBIORNIKI

odbiornik MARK

PRODUKT

POLSKI

3 wyjścia
NO/16A

MARK to przemysłowy dwukierunkowy 3-kanałowy odbiornik
radiowy przeznaczony do współpracy ze sterownikami bram, rolet i
innymi urządzeniami automatyki, gdzie wymagane jest podanie
impulsu sterującego na duże odległości. Dzięki dwukierunkowej
komunikacji możliwe jest wysłanie do nadajnika zwrotnej transmisji
sygnału będącej potwierdzeniem wysterowania kanału. Odbiornik
zasilany jest napięciem 230V AC. Dostarczany w obudowie
natynkowej o szczelności IP66 do montażu na zewnątrz.
Dedykowany do pracy w automatyce przemysłowej, w halach i
magazynach.

POLSKI PRODUCENT
AUTOMATYKI BRAMOWEJ

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA / ODBIORNIKI

odbiornik MARK

PRODUKT

POLSKI

potwierdzenie wysterowania kanału
zasilanie 230V AC
praca na częstotliwości 868MHz w systemie CSS
obudowa do montażu na zewnątrz
pamięć 150 pilotów
komunikacja dwukierunkowa

Parametry podstawowe
zasilanie:
system:
częstotliwość pracy:
rodzaj komunikacji:
temperatura pracy:
gabaryty płytki odbiornika:
gabaryty zewnętrzne obudowy:
obudowa:
sposób montażu:

230V AC, 50Hz
CSS
868.30MHz/868,45MHz
dwukierunkowa
od -20°C do +55°C
100x140x40mm
150x190x75mm
bryzgoszczelna plastikowa, IP66
na zewnątrz lub w obudowach innych urządzeń

Elementy wykonawcze
wyjścia przekaźnikowe:
tryby pracy wyjść:
regulacja czasu podtrzymania wyjścia
w trybie monostabilnym:
wejścia:

3 typu NO (AC1 = 16A/250V AC; AC15 = 1,5A/240V;
AC5 = 0,5kW 240V AC, silnik jednofazowy; DC1 = 16A/24V DC; DC13 = 0,1A/250V)
monostabilny, bistabilny lub chwilowy
0.5 / od 1 do 6553s / od 1 do 109 min.
3 sterujące typu NO

Parametry radiowe
moduł radiowy:
zabezpieczenie transmisji:
rodzaj modulacji / częstotliwość:
impedancja wejściowa anteny:
antena:

analogowo-cyfrowy z ultra niskim poborem mocy
128-bit AES
CSS / 868MHz
50 Ω
antena prętowa, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej

Funkcjonalność
interfejs użytkownika:
konfiguracja pilota:
potwierdzenie wysterowania kanału:
zarządzanie odbiornikiem:

sprzętowy interfejs na siedmiu diodach i trzech przyciskach, obsługujących proste menu
możliwość przypisania dowolnego z trzech kanałów odbiornika
do dowolnego pilota systemu CSS
dzięki dwukierunkowej komunikacji odbiornik wysyła do nadajnika zwrotną
transmisję sygnału będącą potwierdzeniem wysterowania kanału
za pomocą przycisków oraz poprzez podłączenie do komputera
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