
M/RA1FM
Modu³ do domofonu bezprzewodowego

steruj¹cy urz¹dzeniami dodatkowymi



Odbiornik M/RA1FM pozwala na sterowanie dodatkowym urz¹dzeniem takim jak
napêd bramy wjazdowej czy gara¿owej przy pomocy s³uchawki wchodz¹cej w sk³ad
domofonu bezprzewodowego Radiofon z serii 1000/2. Odbiornik umo¿liwia zapamiêtanie
kodów steruj¹cych  wysy³anych przez s³uchawkê Radiofonu, w tym celu niezbêdne
jest przeprowadzenie procedury wprowadzenia kodu ze s³uchawki.

Programowanie odbiornika

1. Pod³aczyæ zasilanie odbiornika
2. Wcisn¹æ przycisk P1- zapali siê czerwona dioda LED informuj¹ca o rozpoczêciu

procedury programowania
3. Wcisn¹æ przycisk z symbolem bramy w s³uchawce Radiofonu
4. Dioda LED zacznie pulsowaæ, po pomy�lnie przeprowadzonym i zapamiêtaniu

nowego kodu programowaniu powróci do stanu ci¹g³ego �wiecenia.
5. Je¿eli u¿ywanych jest kilka s³uchawek procedurê nale¿y przeprowadziæ dla ka¿dej

z nich.
6. Po zakoñczeniu procedury programowania nale¿y ponownie wcisn¹æ przycisk P1,

dioda LED powinna zgasn¹æ. Je¿eli w ci¹gu 10 s. od wprowadzenia ostatniego
kodu nie zostanie wci�niêty przycisk P1 odbiornik automatycznie wyjdzie z trybu
programowania.

Uwaga !
W ci¹gu 10 s. od wci�niêcia przycisku P1 nale¿y wprowadziæ pierwszy kod,
w przeciwnym wypadku procedura programowania zostanie automatycznie zakoñczona.
Ponowne wej�cie w procedurê programowania mo¿liwe bêdzie po ponownym wci�niêciu
przycisku P1.

Kasowanie kodów.

1. Wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk P1 � dioda LED zacznie pulsowaæ, wci¹¿
przytrzymuj¹c P1 wcisn¹æ przycisk oznaczony symbolem bramy w s³uchawce,
której kod chcemy usun¹æ.

2. Ponownie wcisn¹æ P1 i przytrzymaæ przez nastêpne 6 s. w celu potwierdzenia
skasowania kodu, w tym czasie dioda LED bêdzie miga³a z du¿¹ czêstotliwo�ci¹.

Wyj�cie przeka�nikowe.

Wyj�cie przeka�nikowe mo¿e pracowaæ w trybie bistabilnym lub monostabilnym.
Aby skonfigurowaæ wyj�cie do pracy w trybie monostabilnym jumper A powinien byæ
zwarty, do pracy w trybie bistabilnym rozwarty.

Pod³¹czenie anteny

Odbiornik jest przystosowany do pracy z w³asn¹ anten¹, któr¹ ³¹czy siê z ¿eñskim
z³¹czem typu F na p³ytce odbiornika.



P³ytka odbiornika

A- Wybór trybu pracy przeka�nika
B- Z³¹cze anteny typu F (¿eñskie)
C- Prze³¹cznik pamiêci
D- Z³¹cze skonfigurowane w procesie produkcji, nie zmieniaæ po³o¿enia
E- Wtyczka do pod³¹czenia urz¹dzenia z sterowanym urz¹dzeniem
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Sterowanie

S³uchawka Radiofonu umo¿liwia sterowanie zarówno
elektrozaczepem pod³¹czonym bezpo�rednio do kasety
rozmównej, jak i dowolnym urz¹dzeniem pod³¹czonym zgodnie
z instrukcj¹ do styków przeka�nika w odbiorniku M/RA1FM.
W pierwszym przypadku jest to mo¿liwe po wywo³aniu z kasety
rozmównej i uaktywnieniu s³uchawki (stan sygnalizowany
�wieceniem zielonej diody LED) przez wci�niêcie przycisku
oznaczonego symbolem bramy.
Urz¹dzenie dodatkowe mo¿na uruchomiæ po zakoñczeniu
rozmowy (zielona dioda LED w s³uchawce nie �wieci siê)
wciskaj¹c przycisk z symbolem bramy na czas ok. 2 s.
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Opis przewodów

24 V Niebieski
0 Pomarañczowy
12V Czarny
Wyj�cie NO (normalnie zwarty) ¯ó³ty
Wyj�cie NC (normalnie zwarty) Czerwony
Styk wspólny przeka�nika Zielony

Dane techniczne odbiornika M/RA1FM

Zasilanie 12-24 V AC/DC
Podór pr¹du 15 mA w stanie czuwania, 40 mA w czasie sterowania
Czêstotliwo�æ pracy 40,680 MHz
Modulacja FM
Pojemno�æ pamiêci 200 kodów
Kana³y 1
Wyj�cie przeka�nikowe monostabilne lub bistabilne
Obci¹¿alno�æ styków 0.5 A dla 12-24 V AC/DC
Zakres temperatur pracy -20/+50 C
Graniczne temp. pracy -40/+85 C
Masa 250g
Wymiary 77x80x38 mm

Zasilanie- 12...24 V AC/DC
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Sterowanie

Sterownik napdu bramy

M/RA1FM


