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RDK-MKP                                                                                         Інструкція (UA: 17.12.14) 

Комплект безпровідного керування 

 

Призначення 

Безпровідний комплект «RDK-MKP» призначений для керування тривожною сигналізацією або різними 

виконавчими пристроями: електричними воротами, замками, жалюзами, освітлювальними пристроями і т. п. 

Крім даного документа необхідно ознайомитися з інструкціями на радіоприймач «RDR-433» та безпровідну 

клавіатуру «MKP-300». 

Побудова системи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Клавіатура MKP-300. 

Допускається до 4-х 

клавіатур на один RDR 

Відстань до 200 м Радіоприймач 

Централь 

Дротове 

з’єднання 

до входу 

постановки

/знімання 

Електрозамок або будь-який пристрій 

який керується через контакти реле. 

Необхідно передбачити резервне 

живлення на випадок тимчасового 

вимкнення основного або інші заходи 

аварійного відкривання 

Допускається до восьми 

радіоприймачів, які 

будуть керуватися 

окремим паролем 
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Порядок роботи 

1. Провести електричні з’єднання. 

2. Підготовка клавіатури: 

 Зняти задню кришку та підключити батарейку клавіатури; 

 Змінити стандартний пароль адміністратора «1 (перший користувач)» «*» «1» «2» «3» «4» «Ваш 4-х 

значний пароль» «#». 

Для скидання паролів клавіатури на заводські необхідно зняти батарейку, затиснути * та #, 

вставити батарейку, відпустити * та #, натиснути кнопку 1. 

3. Підготовка радіоприймача: 

 Зняти перемички «LEARN» та «OPERATE», вибрати тип «Micra»; 

 Зняти перемичку вибору режиму роботи реле 1; 

 Перевести в режим навчання. По першій комірці зберегти повідомлення «Tamper» для чого натиснути 

або відпустити кнопку заді клавіатури; 

Важливо! Перед кожною новою передачею повідомлення необхідно витримувати паузу мінімум 10 сек. 

Крім того, через випадкові записи можливо необхідно буде натискати «DELETE» перед ініціюванням. 

 По другій комірці зберегти повідомлення постановки на охорону (активність Rele-1) для чого ввести на 

клавіатурі «Ваш пароль» та «#»; 

 По дванадцятій комірці зберегти повідомлення знімання з охорони (вимкнення Rele-1) для чого ввести 

на клавіатурі «Ваш пароль» та «*». 

4. Добавлення радіоприймачів на одну клавіатуру (необов’язково): 

 В клавіатурі добавити нового користувача (вісім максимум) для чого натиснути «номер користувача 

(2…8)» «*» «Ваш 4-х значний пароль (перший користувач)» «новий пароль користувача» «#»; 

 Підготувати радіоприймач як описано вище, тільки для запам’ятовування необхідно ввести пароль 

того користувача, який буде керувати даним радіоприймачем. 

5. Добавлення клавіатур на один радіоприймач (необов’язково): 

 Підготувати клавіатуру (клавіатури), як описано вище; 

 В радіоприймачі по коміркам «3, 4, 14» «5, 6, 16» «7, 8, 18»  та «9, 10, 20» прописати повідомлення 

(порядок передач: «Tamper», «Включення #», «Виключення *»). 

6. Закрити корпуса, встановити клавіатуру та радіоприймач згідно відповідних інструкцій. Перевірити 

керування в різних ситуаціях. 

Для записів 

Адреса об’єкта: _________________________________________________________________________ 

Відповідальна особа: ____________________________________________________________________ 

Технічна служба: _______________________________________________________________________ 

Періодичне обслуговування: 


