Інструкція (UA: 17.12.14)

RDK-K2
Безпровідне керування сигналізацією

Вступ
Дана інструкція призначена для ознайомлення з можливістю постановки/знімання охорони провідної сигналізації
за допомогою безпровідних брелоків.
Крім даного документа необхідно ознайомитися з інструкціями на радіоприймач «RDR-433», брелок та централь.
Для практичної демонстрації вибраний приймально-контрольний прилад CA-6 виробництва Satel.

Побудова системи

Централь СА-6.
Забезпечує
контролювання
входів/виходів

Дротове
з’єднання
до входу
постановки
/знімання

Радіоприймач RDR

Відстань до
200 м

Провідний пульт
керування СА-6.
Дозволяє переглядати
стан системи та
ставити/знімати охорону

Брелоки. Приймач дозволяє
індивідуально запам’ятати
будь-яку з кнопок
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Підключення та програмування централі
Для прикладу використовується шлейф №6, через який буде керування охороною. При необхідності можна
використати вхід CTL:
1. Підключити в шлейф №6 контакти реле приймача NO та C.
2. Підключити живлення приймача з контактів +KPD та COM.
3. Включити живлення централі. Увійти в меню інсталятора 12345# (не забуваємо закрити тампер
клавіатури).
4. Ввести функцію налаштування типу датчика зон FS25, в який для зони Z6 необхідно вибрати тип 02 (NO,
Normally Open, нормально розімкнена). Ввід проводиться послідовно по дві цифри для кожної з восьми
зон, наприклад 03#03#03#03#03#02#03#03#.
5. Ввести функцію редагування груп FS8, FS9, де вказати до якої групи відноситься дана зона.
6. Ввести функцію вибору тип реакції зони FS26. Вибрати тип реакції зони 16 «Включити/виключити
охорону».
7. Вийти з меню FS0.

Підключення та програмування приймача
Згідно базової інструкції:
1. Зняти перемички «LEARN» та «OPERATE». Вибрати тип ваших брелоків (якщо невідома модель можна
експериментально спробувати або звернутися до нас з фото брелока та його описом).
2. Встановити перемичку «LEARN». По першій комірці зберегти код кнопки першого брелока. Натиснути
«TAMPER», по другій комірці зберегти код кнопки другого брелока. Переключити перемичку на контакти
«OPERATE».
3. Встановити перемичку вибору режиму роботи реле «PULSE».

Перевірка роботи
Необхідно перевірити роботу системи:
1. Натиснути кнопку на першому брелоку, на виносному пульті централі засвітиться світлодіод 6-ої зони.
Централь повинна змінити стан охорони на протилежний (якщо поставлена буде знята, якщо знята
поставлена), що відображається на світлодіодах пульта про стан груп.
2. Натиснути кнопку на другому брелоку, централь, аналогічно повинна змінити стан охорони на
протилежний.
3. Ввести пароль постановки/знімання на клавіатурі 1234#, централь повинна змінити стан охорони на
протилежний.
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