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Speci�catii tehnice

ACS-126R
model

metri

Distanta

500

Set de radio comandă

12/24

Vcc-AC
2

Relee

relee

Specificații

Contacte

Transmisie/recepție

Moduri de operare

Capacitate

Securitate

Relee

Alimentare

Consum

Temperatura de operare

Dimensiuni

Greutate

NO/NC/COM

max. 500 metri (în câmp deschis)

puls, temporizat, on/off, continuu, buton de panică

până la 330 telecomenzi pe un receptor

Cod KEELOQ (săritor)

2 (max. 30Vcc/1A; 60Vcc/0.3A; 12cVac/0.5A)

12/24Vcc-ac

max. 39mA (repaus 15mA)

-20 - 50 grade Celsius

85 x 40 x 20 mm

129 grame

Telecomandă cu receptor

Set de radio comandă compus dintr-o unitate receptoare cu două canale și
o telecomandă cu două butoane, cu cod săritor.

Unitatea permite înrolarea a maxim 330 de telecomenzi.

Descriere

Set radiocomanda compus dintr-o unitate receptoare cu doua canale si doua telecomenzi cu doua butoane,
cu cod saritor (KEELOQ®). Unitatea permite inrolarea a maxim 330 de telecomenzi si poate � folosita la
comanda oricarui tip de echipament electric: porti electrice, usi glisante, incuietori electromagnetice, bariere,
cortine electrice, echipamente de iluminat, etc. In plus, sistemul poate � folosit si ca buton de panica in
cadrul sistemelor de alarma.
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ATENȚIE
RISC DE ȘOC ELECTRIC

NU DESCHIDEŢI

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ȘOC ELECTRIC,
NU DESCHIDETI CARCASA (SAU CAPACUL DIN
SPATE). PENTRU REPARAȚI SAU INTERVENȚI, 
SOLICITAȚI AJUTORUL PERSOANELOR AUTORIZATE. 

Asigurați-vă că echipamentul va � alimentat cu tensiune după
�nalizarea instalării;
Conectați echipamentul la împământare;
Evitați lovirea echipamentului;
Evitați expunerea directă la razele solare;
Evitați instalarea echipamentului în locuri cu  umiditate  crescută, 
vibrații, temperaturi înalte sau scazute, etc.
Folosiţi surse de alimentare din clasa 2.
Instalarea acestui aparat trebuie făcută de către o persoană autorizată 
și trebuie să adere tuturor normelor locale;

ATENȚIONARE!

Caracteristici

• Alimentare 12/24 Vcc-ac
• Moduri de functinare: impuls (1sec), temporizator, comutator, push, panica
• Distanta de receptie pana la 500m in camp deschis
• Tehnologie KEELOQ® de criptare a codurilor saritoare
• Pana la 330 de telecomenzi pe un receptor
• Temporizare mod monostabil ajustabila (0-300sec)
• Protectie la access neautorizat (in mod “Buton de Panica”)
• Memorie pentru ultimul eveniment (30 minute - in mod “Buton de Panica”)
• Alarma se declanseaza la inreruperea alimentarii (in mod “Buton de Panica”)
• Contact Anti-Tamper (in mod “Buton de Panică”)
• Memoria din receptor poate � extrasa cu memtinerea tuturor codurilor
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Frecventa

Putere radiata

433.92MHz ± 50KHz

≤10mW



ACS-126RProgramare
Modul de funcționare

Mod impuls (monostabil)

Mod impuls temoporizat (monostabil temporizat)

Mod comutator (bistabil)

Mod “Buton Push” (monostabil)

Mod “Buton de panică”

Ștergerea memoriei

Înrolarea telecomenzilor

Raza de acțiune
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Jumperii SEC-1 și TLG-1 setează modul de operare al primului canal.
Jumperii SEC-2 și TLG-2 setează modul de operare al celui de al doilea canal.

Jumperii SEC și TLG sunt instalați. Setarea se face pe fiecare canal în parte.
Butonul A va activa releul 1 pentru o secundă.
Butonul B va activa releul 2 pentru osecundă.

Jumperii SEC și TLG sunt instalați. Setarea se face pe fiecare canal în parte.
Butonul A va activa releul 1 pentru durată temporizată.
Butonul B va activa releul 2 pentru durată temporizată.
Temporizarea:
Apăsați SW2 și țineți. LED-ul se va stinge și reaprinde după 5 secunde. Eliberați SW2. Apăsați scurt butonul de pe
telecomandă corespunzator canalului pe care doriți să îl setați. LED -ul începe să clipească indicând că receptorul a început
să memoreze durata temporizării (1-300sec). Apăsați scurt același buton de pe telecomandă pentru încheierea procedurii 
după durata de timp dorită. LED-ul se va aprinde.
Resetarea temporizării
Apăsați SW2 și mențineți. LED-ul se va stinge și reaprinde după 5 secunde. Eliberați SW2. Apăsați și mențineți SW 1 pentru
5 secunde. LED-ul va clipi după care va rămâne aprins. Eliberați SW1. Pentru celălalt canal apăsați și mențineți SW1
pentru10 secunde.

Jumper-ul SEG este instalat, jumper-ul TLG nu este instalat. Setarea se face pe fiecare canal în parte.
Fiecare apăsare de buton corespunde unei pozitii a releului.
Butonul A va activa/devactiva releul 1.
Butonul B va activa/dezactiva releul 2.

Jumperul SEC nu este instalat. Jumper TLG este instalat. Setarea se face fiecare canal în parte.  Releele din
receptor sunt active atât timp cât butoanele de pe telecomandă sunt apăsate (maxim 25 secunde).

Jumperii nu sunt instalați: Setarea se face pe fiecare canale în parte. Acet mod este destinat sistemelor
de securitate. Alarma se declanșează la apăsarea butonului sau la întreruperea alimentării. 
Memoria ultimului eveniment - 30 minute.

Deconectați alimentarea. Apăsați și mențineți SW2. Alimentați. LED -ul începe să clip ească. Cănd se stinge, stergerea
telecomenzilor înrolate este completă. Eliberați SW2.

Apăsați SW2 - LED-ul se stinge. Apăsați orice buton de pe telecomandă - LED-ul va clipi. Dacă e necesar, apăsati orice buton
și de la alte telecomenzi pe care doriți să le înrolați. Apăsați SW2 - LED-ul se aprinde. Procedura de înrolare este completă.

Distanța de operare a telecomenzilor depinde de locul de montare al receptorului. Obstacolele , factorii de mediu, sursele de
radio-frecvență sau electromagnetism pot influența emisia de radio-frecvență a telecomenzi, scurtând raza de acțiune a
acesteia. Pen tru o recepție optimă, montați receptorul la cel putin 1.5 metr i deasupra pământului și cât mai departe de orice
sursă de radio-frecvență sau electromagnetism.
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