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Oprócz podstawowego kanału przekaźnikowego (tryb bistabilny i monostabilny 1-9999s) sterownik ON_OFF Control posiada dodatkowy 
monostabilny (1-9999s) kanał tranzystorowy OC T oraz wejście sygnału zwrotnego IN PGM
Zaprojektowany został specjalnie do uzbrajania/rozbrajania pilotem z potwierdzaniem systemów alarmowych z wejściem impulsowym: 
(kolejne impulsy na przemian uzbrajają/rozbrajają alarm) i wyjściem PGM informującym o stanie alarmu - uzbrojony/rozbrojony, które analizuje wejście IN PGM
Pilotem (diodą LED na pilocie), można sprawdzić czy system jest uzbrojony, czy rozbrojony oraz wysłać (z potwierdzeniem diodą LED na pilocie) sygnał wezwania pomocy
Jeżeli kanał przekaźnikowy ON_OFF Control pracuje w trybie monostabilnym bez analizy IN PGM, to może zostać wykorzystany do załączania (z potwierdzeniem) 
na określony czas (1s - 9999s) urządzenia elektrycznego. Pilotem można sprawdzić, czy urządzenie pozostaje nadal załączone oraz można (z potwierdzeniem)
przedłużyć jego działanie lub wyłączyć urządzenie przed upływem ustawionego czasu
Każdy pilot może być zarejestrowany jako pilot STANDARD+PANIC lub pilot PANIC
Każdemu zarejestrowanemu pilotowi można nadać/odebrać uprawnienia do zdalnego zarządzania odbiornikiem - pilot MASTER umożliwia to samo, co przycisk 
na odbiorniku
Każdy pilot posiada niepowtarzalny numer, ale zostaje zarejestrowany na jednej z 999 pozycji w dowolnym odbiorniku. Pilot może zapytać wybrany 
odbiornik, na której pozycji jest w nim zarejestrowany.
Znając numer pozycji pilota w wybranym odbiorniku można go usunąć przyciskiem na odbiorniku lub pilotem MASTER bez jego obecności
* Sterownik jest wykonywany w dwóch wersjach zasilania 12 V i 24 V

zabezpieczenia budynków

KARTA PRODUKTU

ON_OFF CONTROL
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12 lub 24 V DC/AC
max. 60 mA (przekaźnik wł.)
24 V-1 A (przekaźnik NO/NC)
100 mA/24 V (tranzystor OC)
0-30 V, max. 3 mA
pasmo 868 MHz (modulacja FSK)

Charakterystyka

t

t
t

t
t

t

t

STEROWNIK
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