
SRS-2
System radiowego sterowania Pulson SRS-2

Charakterystyka radiolinii
– zestaw dwukanałowej radiolinii: odbiornik ORS-2 i dwa piloty dwuprzyciskowe NR-2

– odbiornik w plastikowej obudowie z kontrolą sabotażu

– odsuwana klapka osłaniająca przyciski pilota

– obsługa do 128 przycisków pilotów

– szerokie możliwości konfiguracji (niezależne ustawienia dla każdego przycisku i kanału)

– zakres czasu aktywacji wyjścia od 1 sekundy do 255 minut

– możliwość zdefiniowania przycisku dla wybranego kanału w trybie „zawsze włącz” lub „zawsze wyłącz”

– funkcja „Strażnik” nadzorująca aktywność ochrony:

Tryb wymuszający cykliczne naciskanie przycisku pilota. W przypadku przekroczenia zadanego czasu 
następuje aktywacja wyjścia odbiornika. Dodatkowa funkcja sygnalizacji upływającego czasu 
(na 1 minutę przed przekroczeniem zadanego czasu).

Możliwość aktywacji/dezaktywacji funkcji „Strażnik” przy pomocy innego pilota.

Programowalny interwał (1..255min) umożliwia dostosowanie czasu nadzoru 
do indywidualnych potrzeb.

– wyjście sygnalizacji załączenia/wyłączenia kanału 1

– sygnalizacja słabego stanu baterii pilota

– zasilanie 12VDC
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Specyfikacja techniczna 
sterownika SRS-2

Ilość kanałów: 2
Typ odbiornika: superheterodyna
Częstotliwość.: 433,92MHz
Zasięg w terenie otwartym: do 250 m
Kodowanie: zmienne Keeloq

Cechy
odbiornika
ORS-2R

Ilość kanałów: 2
Wyjścia kanałów: przekaźnikowe NO/NC 1A/30VDC
Czas załączenia kanału
(tryb monostabilny):

T1, T2: 1…255 sekund
T3: 1…255 minut

Wyjścia sygnalizacyjne: sygnalizacja S: OC 500mA
słaba bateria LB: OC 500mA

Sygnalizacja: LED: zasilanie, załączenie kanału
Ilość obsługiwanych przycisków: 128
Ochrona sabotażowa: styk wykrywający otwarcie obudowy
Sygnalizacja: LED: zasilanie, załączenie wyjścia
Zasilanie: 10-15V DC

Pobór prądu: w stanie gotowości: 16mA
przy aktywnych kanałach: 35mA

Wymiary: 88 × 56 × 24 mm

Cechy
pilota NR-2

Ilość przycisków: 2
Sygnalizacja: LED: transmisja
Zasilanie: Bateria A23 12V
Wymiary 37 × 62mm

Dane do zamówień
SRS-2 – zestaw: odbiornik ORS-2 + 2 piloty NR-2
ORS-2 – odbiornik radiolinii
NR-2 – pilot radiowy dwuprzyciskowy
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