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czterokanałowy odbiornik radiowy MAX BT
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PAMIĘĆ
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PILOTÓW

KONFIGURACJA
PRZEZ
BLUETOOTH

cztery odseparowane kanały
zaawansowane możliwości i proste
programowanie dzięki dedykowanej
aplikacji BT Control
zasilanie 12...24V AC/DC
edycja pilota bez jego fizycznej
obecności
pamięć odbiornika z opisami pilotów

MAX BT to wszechstronny czterokanałowy
odbiornik przeznaczony do współpracy ze
sterownikami bram, rolet i innymi urządzeniami
automatyki, gdzie wymagane jest podanie
sygnału sterującego. Nowoczesna konstrukcja i
wyposażenie w moduł Bluetooth umożliwiają
wygodne, bezprzewodowe programowanie
odbiornika z poziomu dedykowanej aplikacji BT
Control. Intuicyjny interfejs pozwala na szybką i
sprawną konfigurację. Odbiornik doskonale
sprawdzi się zarówno w rozbudowanych jak i
prostych instalacjach.

czterokanałowy odbiornik radiowy

Parametry podstawowe
zasilanie:
maksymalny pobór prądu:
pojemność pamięci pilotów radiowych:
pamięć zdarzeń:
temperatura pracy (min./max.):
gabaryty zewnętrzne płytki odbiornika (szer. x głęb. x wys.):
gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.):
sposób montażu
obudowa:
waga:

12...24V AC/DC ±10%
200mA (przy załączonych przekaźnikach)
1200 pilotów serii DTM433MHz
10 000
-20°C /+55°C
79x57x18mm
98(plus 40 uchwyt obudowy)x79x33mm
na zewnątrz lub w obudowach innych urządzeń
plastikowa, bryzgoszczelna, IP-53
120g

Elementy wykonawcze
wyjścia przekaźnikowe
(typ / ilość / maksymalne obciążenie): NO lub NC / 4 / 1A (24V AC/DC)
tryby pracy wyjść: monostabilny, bistabilny lub chwilowy
regulacja czasu podtrzymania wyjścia
w trybie monostabilnym: 0,1s do 90 min. z rozdzielczością 0,1s

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

zintegrowany, superheterodynowy
64-bit Keeloq®
OOK / 433,92MHz
50Ω
antena prętowa, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej

Funkcjonalność
zarządzanie odbiornikiem:
sterowanie odbiornikiem:
autoryzacja dostępu do menu odbiornika:
administracja pilotami:
konfiguracja pilota:

z poziomu dedykowanej aplikacji BT Control poprzez połączenie Bluetooth
za pomocą pilotów
zabezpieczenie dostępu do odbiornika poprzez aplikację kodem PIN
zarządzanie pilotem nawet bez jego fizycznej obecności
możliwość przypisania dowolnego z czterech kanałów odbiornika do dowolnego
przycisku

konfiguracja sposobu sterowania kanałem
za pomocą przycisku pilota: wyzwól, tylko załącz lub tylko wyłącz
wpisywanie pilota bez dostępu do aplikacji: funkcja zdalnego dopisywania pilota w zasięgu radiowym odbiornika z możliwością
zablokowania lub odblokowania funkcji
zabezpieczenie przed przypadkowym
uruchomieniem nadajnika: funkcja podwójnego wciśnięcia przycisku pilota
pamięć odbiornika: moduł pamięci M2BT na podstawce, przechowuje piloty wraz z opisem oraz
zdarzenia, możliwość przełożenia pamięci do innego odbiornika
zegar czasu rzeczywistego: z podtrzymaniem bateryjnym
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