NOWE RADIOLINIE U2HS, U2HSL, U2HR

DWUKANAŁOWE ZESTAWY ZDALNEGO STEROWANIA
Z KODEM DYNAMICZNYM typu: U2HS, U2HSL, U2HR (odbiornik)
Obecnie nasza oferta została rozszerzona o nowy produkt, odbiornik U2HR ,który jest kontynuacją modelu DWB100HR, posiada nowy
mnieszy kształt i dodatkowe możliwości dla użytkownika. Na bazie nowego urządzenia powstały nowe modele zestawów zdalnego sterowania.
Typ urządzenia
U2HS
U2HSL
U2HR








Zawartość zestawu
odbiornik U2HR + 2 piloty DWB100HT
odbiornik U2HR + 1 pilot DW200HT
tylko odbiornik (bez pilotów)

Zasięg w terenie otwartym
100 m
200 m
-

U2HR - to zminiaturyzowana i ulepszona wersja odbiornika DWB100HR, który wchodzi w skład zestawów U2HS, U2HSL
wymiary zewnętrzne (w/s/d): 24/46/73,
moduł superheterodynowy, bardzo dobra czułość, lepszy zasięg działania,
odbiornik spełnia wszystkie najwyższe aktualne normy unijne w zakresie urządzeń zdalnego sterowania,
zasilanie napięciem stałym 12V z tolerancją ±15%,
zwiększona pamięć z 12 do 104 pilotów

Możliwość przypisania dowolnych przycisków pilota do dowolnych wyjść odbiornika
Odbiornik posiada dwa przyciski programowania: PRG1 przypisany do pierwszego kanału odbiornika i PRG2 – do drugiego. Wybierając przy
programowaniu jeden z nich można przypisać dowolny przycisk pilota do wybranego kanału odbiornika.
Różne tryby pracy wyjść odbiornika
Każde wyjście odbiornika może pracować w jednym z wielu trybów określonych zworkami JP1 i JP2 oraz zaprogramowanym, dla każdego wyjścia oddzielnie, trybem pracy: mono lub bistabilnym. Pozwala to realizować różne rozwiązania w zakresie zdalnego sterownia.
Diody świecące LED
Odbiornik posiada dwie diody świecące LED. Górna dioda świeci na zielono gdy załączone jest wyjście 1, a na czerwono – gdy jest wyłączone.
Dolna dioda świeci na zielono, gdy załączone jest wyjście 2, a nie świeci - gdy wyłączone.
Wyjście sygnalizacyjne S
Odbiornik posiada wyjście typu otwarty kolektor o obciążalności 1A/60V (oznaczone literą „S”), które sygnalizuje chwilę załączenia i wyłączenia
każdego wyjścia. Sygnalizuje także naciśnięcie przycisku pilota.
Pamięć pilotów
Odbiornik może współpracować z maksymalnie 104 pilotami.
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U2HSL

U2HR - kontynuacja wersji DWB100HR
U2HS - kontynuacja wersji DWB100HS
U2HSL - kontynuacja wersji DW200HS
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