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Pilot dwukierunkowy APT-100 przeznaczony jest do pracy w ramach
dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX. Obsługiwany jest przez:
− kontroler ACU-100 w wersji programowej 2.00 lub nowszej współpracujący
z centralą z serii INTEGRA w wersji programowej 1.06 lub nowszej;
− centralę INTEGRA 128-WRL w wersji programowej 1.06 lub nowszej.
Pilot może zostać przydzielony każdemu użytkownikowi systemu (z wyjątkiem
serwisu). Sposób dodawania pilotów opisany jest w instrukcji użytkownika central
z serii INTEGRA.
Główne właściwości pilota:
• Kodowana, dwukierunkowa komunikacja między pilotem a kontrolerem ACU-100
lub centralą INTEGRA 128-WRL.
• 5 przycisków pozwalających uruchomić do 6 wybranych funkcji.
• 3 diody LED informujące o stanie wybranych wyjść systemu alarmowego.
• Sygnalizacja dźwiękiem naciśnięcia klawisza.
• Sygnalizacja dźwiękiem odebrania przez kontroler ACU-100 lub centralę
INTEGRA 128-WRL transmisji z pilota.
• Podświetlenie klawiszy włączane po naciśnięciu dowolnego klawisza.
• Sygnalizacja słabej baterii.
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Rys. 1. Pilot APT-100. A – numeracja diod LED. B – numeracja przycisków pilota.
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1. Sterowanie systemem alarmowym INTEGRA
Sterowanie realizowane jest za pośrednictwem wybranych wejść systemu
alarmowego. Wejścia te nie powinny istnieć fizycznie i muszą mieć zaprogramowany
typ linii różny od BRAK CZUJKI lub WEDŁUG WYJŚCIA. Można dla nich zaprogramować
dowolny typ reakcji. Pięć przycisków pilota pozwala sterować maksymalnie sześcioma
wejściami systemu. Naciśnięcie pojedynczego przycisku lub równocześnie przycisków
1 i 5 powoduje naruszenie wejścia przypisanego do przycisku/kombinacji przycisków.
Wejście pozostaje naruszone tak długo, jak długo naciśnięty jest przycisk/kombinacja
przycisków w pilocie.
Sposób przypisywania wejść do przycisków pilota opisany jest w instrukcji
użytkownika central z serii INTEGRA.
Naciśnięcie przycisku pilota powoduje dodatkowo wygenerowanie odpowiedniego
dźwięku i włączenie podświetlenia klawiszy na 5 sekund. Kiedy kontroler ACU-100 lub
centrala INTEGRA 128-WRL potwierdzi odebranie transmisji, pilot generuje kolejny
dźwięk.

2. Sygnalizacja stanu wyjść systemu alarmowego
Po naciśnięciu dowolnego przycisku pilota (nie musi on sterować wejściem systemu),
na diodach LED przez kilka sekund prezentowana jest informacja o stanie trzech
wybranych wyjść systemu. Pozwala to uzyskać potwierdzenie wykonania funkcji lub
informację o aktualnym stanie systemu. Wyjścia, których stan prezentowany jest przy
pomocy diod LED pilota, nie muszą istnieć fizycznie.
Diody w pilocie świeceniem informują, że:
− wyjście o normalnej polaryzacji jest aktywne;
− wyjście o odwrotnej polaryzacji jest nieaktywne.
Sposób przypisywania wyjść do diod LED pilota opisany jest w instrukcji użytkownika
central z serii INTEGRA.

3. Wymiana baterii
Pilot zasilany jest baterią litową CR2032 3V. Żywotność baterii zależy wyłącznie od
sposobu użytkowania pilota. Im częściej naciskane są przyciski, tym większe zużycie
energii. Każda transmisja wysyłana z pilota zawiera informację o stanie baterii.
W przypadku słabej baterii centrala alarmowa zasygnalizuje awarię. Ponadto po
naciśnięciu dowolnego klawisza pilot sygnalizuje słabą baterię miganiem
podświetlenia klawiszy.
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Rys. 2. Wymiana baterii w pilocie.

4. Dane techniczne
Pasmo częstotliwości pracy...................................................... 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej........................................... do 150 m (w terenie otwartym)
Zasilanie ................................................................................. bateria litowa CR2032 3V
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Klasa środowiskowa wg EN50130-5 ............................................................................. II
Zakres temperatur pracy ............................................................................. -10…+55 °C
Wymiary obudowy ................................................................................ 78 x 38 x 16 mm
Waga ........................................................................................................................ 30 g
Zużytych baterii nie wolno wyrzucać, lecz należy się ich pozbywać
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
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