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Dálkový ovladač APT-100 slouží k dálkovému ovládání zabezpečovacích ústředen
INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus a VERSA IP. Dálkový ovladač je navržen
pro spolupráci s obousměrným bezdrátovým systémem ABAX. Ovladač je podporován:
• základnovou stanicí ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 (firmware verze 2.00 nebo novější) /
ACU-250 připojenou k ústřednám INTEGRA (firmware verze 1.06 nebo novější) /
INTEGRA Plus / VERSA (firmware verze 1.01 nebo novější) / VERSA Plus / VERSA IP,
• INTEGRA 128-WRL (firmware verze 1.01 nebo novější).

1. Vlastnosti
•
•
•
•
•
•

Kódovaná obousměrná komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz.
5 tlačítek pro spuštění až 6 funkcí.
3 LED zobrazující stav vybraných výstupů systému.
Akustické potvrzení příkazu.
Podsvit tlačítek.
Zobrazení stavu slabé baterie.

2. Popis

Obr. 1. APT-100 ovladač. A – číslování LED. B – číslování tlačítek ovladače.
Dálkový ovladač lze přiřadit uživateli nebo administrátorovi. Způsob přidávání ovladačů je
popsán v uživatelském manuálu základnové stanice a zabezpečovacích ústředen.
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Po stisku tlačítka se ozve pípnutí, LED třikrát zablikají, podsvítí se tlačítka a dojde k zaslání
příkazu na základnovou stanici / ústřednu. Po přijetí potvrzení ze základnové stanice /
ústředny ovladač pípne. Pokud ovladač přijme data o stavu systému, zobrazí se na LED.

2.1 Ovládání zabezpečovacího systému
Pět tlačítek vám umožňuje spustit až 6 funkcí (pro spuštění šesté funkce stiskněte současně
tlačítka
a
[1 a 5]).

Ovládání zabezpečovacího systému INTEGRA / INTEGRA Plus

Ovládání se provádí pomocí vybraných zón zabezpečovací ústředny. Tyto zóny nemusí
fyzicky existovat a typ zakončení linky musí být jiný než NEPOUŽITO nebo NÁSLEDNÝ VÝSTUP.
Těmto zónám pak můžete přiřadit jakýkoliv typ reakce. Stiskem tlačítka (nebo dvou tlačítek
najednou) narušíte zónu a spustíte příslušnou funkci na ústředně. Zóna zůstává narušena
tak dlouho jak dlouho držíte stisknuté tlačítko, avšak ne déle než 20 sekund.

Ovládání zabezpečovacího systému VERSA / VERSA Plus / VERSA IP

Popis funkcí, které lze přiřadit tlačítkům je uveden v manuálech k zabezpečovacím
ústřednám VERSA / VERSA Plus / VERSA IP. Pokud ovladač ovládá zónu, zóna nemusí
fyzicky existovat a typ zakončení linky musí být jiný než NEPOUŽITO.

2.2 Informace o stavu systému
Pro obdržení informace o stavu systému, stiskněte jakékoliv tlačítko (tlačítko nemusí mít
nadefinovanou žádnou funkci). Informace se zobrazí do několika sekund pomocí LED na
ovladači.

Informace o stavu systému na ústřednách INTEGRA / INTEGRA Plus

LED zobrazují stav tří výstupů systému. LED svítí, pokud:
• je výstup s normální polaritou aktivní,
• je výstup s reverzní polaritou neaktivní.

Informace o stavu systému na ústřednách VERSA / VERSA Plus /
VERSA IP
Seznam informací, které lze zobrazit na LED ovladače
k zabezpečovacím ústřednám VERSA / VERSA Plus / VERSA IP.

naleznete

v manuálech

3. Výměna baterií
Při použití jiné než výrobcem doporučené baterie a její nesprávnou manipulací,
hrozí výbuch.
Buďte zvláště opatrní během vkládání a výměny baterie. Výrobce nenese
žádnou odpovědnost za poškození vzniklé nesprávným vložením baterie.
Použité baterie nevyhazujte, ale zlikvidujte podle stávajících předpisů na
ochranu životního prostředí.
Délka životnosti baterie závisí na četnosti používání ovladače. Čím častěji jsou tlačítka
stisknuta, tím kratší je životnost baterií. Pokud je baterie slabá, při stisku jakéhokoliv tlačítka
dojde k signalizaci slabé baterie blikáním podsvitu tlačítek (místo aby svítil). Pokud je
v ovladači slabá baterie, ústředna nahlásí poruchu.
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Obr. 2. Výměna baterií tlačítek dálkového ovladače.

4. Specifikace
Rozsah pracovní frekvence ..................................................................868,0MHz ÷ 868,6 MHz
Dosah rádiového signálu (na volném prostranství) ...................................................... až 150m
Baterie .....................................................................................................................CR2032 3V
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Třída prostředí dle EN50130-5................................................................................................. II
Rozsah pracovních teplot................................................................................... -10 °C...+55 °C
Maximální relativní vlhkost .............................................................................................. 93±3%
Rozměry.......................................................................................................... 38 x 78 x 16 mm
Hmotnost............................................................................................................................. 30 g

Tímto firma SATEL sp. z oo, prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení
o shodě je k dispozici na adrese www.satel.eu /ce

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.eu

