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Identifikacinis imtuvas (pultas) 

Serija SA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imtuvo gamykliniai nustatymai: bistabilus režimas 

 
 
 
 

 
GORKE Electronic Sp. z o.o. (bendrovė su ribota atsakomybe) 

pareiškia, kad produktai: BSO-2/H1, BSO-2/H2 atitinka 

pagrindinius reikalavimus bei atitinkamus ES direktyvų 

2014/53/UE bei 2011/65/EU nutarimus. 

 
Šis produktas yra pažymėtas šalia esančiu simboliu, kuris 

informuoja, jog baigus produkto eksploatavimą, negalima jo 

išmesti į bendrus atliekų konteinerius, bet reikia pristatyti į 

suvartotų įrenginių surinkimo punktą, siekiant tinkamo 

utilizavimo ir žaliavų atgavimo. Tuo pačiu imamasi priemonių 

užkertančių kelią netinkamam atliekų sandėliavimui ir neigiamam 

poveikiui aplinkai bei žmonių sveikatai. Suvartotų elektros 

įrenginių surinkimo punktus galima surasti pvz., prie savivaldybės 

administracinių (valsčių) vienetų, kurie organizuoja atliekų 

surinkimą. 

Įrangos, atitinkančios imtuvui IDO-04/99, darbo apimtis 

(diapazonas) priklauso nuo su juo veikiančio siųstuvo tipo ir gali 

siekti nuo 200 iki 1000 metrų. Pateiki nuotoliai galioja, jei įrenginys 

veikia atviroje erdvėje (be barjerų, kuomet imtuvas ir pultelis „mato 

viens kitą”). Jeigu tarp imtuvo ir siųstuvo yra kliūtys, reikia į tai 

atsižvelgti ir sumažinti darbo diapazoną atitinkamai: 

• medienai ir gipsui 5-20% 

• plytoms 20-40 % 

• armuotam betonui 40 - 80% 

Tuo atveju, kai kliūčių yra daug, siūlome naudoti retransliatorių. 

Metalinių kliūčių atveju radijo sistemų išvis nepatariama naudoti, 

todėl reiktų pasvarstyti apie WLC-201 stiprintuvo instaliavimą, kurio 

dėka galima tokio tipo kliūtis aplenkti. 

 
Naudojimas: 
vietinės iškvietimo sistemos, siųstuvų identifikavimas.  

Kiti imtuvo parametrai: 

8 įvykių buferis 
individualus siųstuvų ištrynimas  
akustinis pranešimo priėmimo signalizavimas 
siųstuvo baterijos išsekimo signalizavimas  
pasirinkto numerio siųstuvui paskyrimas nuo 1 iki 99 (vienas numeris 
vienam siųstuvui) 

pasirinktas ID numerio PRISKYRIMAS 
BATERIJOS IŠSEKIMO signalizavimas bendradarbiaujant su baterija 
maitinamais siųstuvais 

 

Transliacija vyksta remiantis kintančiu kodu, kuris užtikrina tinkamą 

naudojimo saugumą bei atsparumą radijo signalams sklindantiems 

iš kitų įrenginių. 

Kiekvienas siųstuvas turi savo individualų kodą. Imtuvas reaguoja tik 

į tas transliacijas, kurias išsiunčia jo atmintyje užprogramuoti 

siųstuvai

 
 
 

Gamintojas pasilieka sau teisę keisti specifikaciją bei techninius duomenis. Produkto nuotrauka yra bendrinė ir gali neatitikti realybės.  

Įrenginių aprašymai atlieka tik informacinę funkciją. 
 

IDO-04/99 
 

Vartotojo instrukcija 
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transmisija kintantis kodas 

komunikacijų modulis heterodinas H2 

atminties talpa 99 siųstuvų 

maitinimas 12V DC(10-15V DC) 

elektros apkrova:  

- ramybės būsenoje 25 mA 

- maksimali 90 mA 

relinių išėjimų skaičius 1 

relių darbo režimas  monostabilus 

Monostabilaus režimo veikimo laikas  30s (opcija 1s) 

apkrova:  

- relinis išėjimas 1A/ 30V DC 

- sabotažinis išėjimas  50mA/ 12 V DC 

darbo temperatūra -10÷ +55 °C 

drėgmė (max) 93±3% 

matmenys 149*79*22 mm 

bendradarbiavimas Pasirinktas SA serijos 
siųstuvas 

antena lanksti, sąsaja F 
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Identifikacinio imtuvo (pulto) IDO-04/99 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 

 

 
Įėjimas į programavimo ir ištrynimo režimą yra įmanomas TIK esant ištrintam ekranui 

(ekrane šviečia du horizontalūs brūkšneliai) 
 

Piešinio aprašymas, pradedant nuo viršaus, pagal laikrodžio rodykles: 
 
Išrinkimo mygtukas (klavišas) ATGAL 
Mygtukas (klavišas)   KAS-PIL 
Išrinkimo mygtukas (klavišas) Į PRIEKĮ 
 
Antenos rozetė  F 
 
LED indikatorius   ĮRAŠYMAS  
Mygtukas (klavišas)  ĮRAŠYMAS 
 
Maitinimas   10-15 V 
 
Sabotažinis išėjimas 
 
Elektromagnetinė užkaba 
 
Antisabotažinis mygtukas (klavišas) 
 

 
1. SIŲSTUVO ĮRAŠYMAS Į IMTUVO ATMINTĮ 

 
a) spausti mygtuką ĮRAŠYMAS – užsidegs lemputė LED ĮRAŠYMAS, o ekrane bus rodomas pirmas laisvas numeris, pvz. 01. Jei pasirinktam 

siųstuvui norime pritaikyti kitą, nei aktualiai rodomas numeris, reikia ekrane mygtuku (klavišu) Į VIRŠŲ (>>) ir Į APAČIĄ (<<) išrinkti 
pageidaujamą numerį. 

 
DĖMESIO! Jeigu numeris yra užimtas, tai ekrane pasirodžius tam numeriui pradės šviesti diodas (lemputė) LED BAT. Tuomet reikia išrinkti 
kitą numerį arba ištrinti anksčiau įrašytą siųstuvą. 
DĖMESIO! Negalima įrašyti siųstuvo su užimtu numeriu. Pirmiausia reikia tą numerį ištrinti. Jeigu numeris atitinka, pradėti siųstuvo įrašymą į 
atmintį su tuo numeriu – reikia paspausti bet kurį pultelio klavišą, o stacionaraus siųstuvo registracijos atveju – paskatinti, kad suveiktų – 
priėmus transliaciją, lemputė LED ĮRAŠYMAS užges. 

 

Registruojant imtuvo atmintyje stacionarius siųstuvus, programavimo procedūros vyksta pagal instrukciją, išskyrus tai, kad idant spausti 
pultelio klavišą, reikia įrašomą siųstuvą paskatinti trumpam transliavimui. . 
* radijo pranešimų siųstuvas NRP – reikia perdėti elektromagnetinę užkabą į poziciją SERVISAS, prijungti prie siųstuvo maitinimą 12 VDC, ir 
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paspausti klavišą TRANSLIACIJA (užsidegs diodas (lemputė) TRANSLIACIJA). 
 

b) dar kartą paspausti pultelio klavišą arba paskatinti siųstuvą veiksmui – diodas (lemputė) LED ĮRAŠYMAS keliskart sumirksės ir užges, o 
ekrane per 2s bus rodomas 3 brūkšnelių simbolis, o vėliau įrenginys pereis į normalaus režimo darbą. Tai signalizuos vidurinių segmentų 

švytėjimas abiejose ekrano pozicijose. . 
 

Taisyklingo registravimo tikrinimas – paspaudus įrašyto pultelio klavišą, imtuvas turėtų parodyti tam tikram siųstuvui priskirtą numerį ir 
užsidegti diodas 1, 2, 3 arba 4, priklausomai nuo to, kuris pultelio klavišas buvo pavartotas, bei įsijungs akustinė signalizacija. 

 
SIŲSTUVO NUMERIO KEITIMAS! Negalima antrą kartą įrašyti to paties siųstuvo su kitu numeriu. Anksčiau reikia ištrinti iš imtuvo 
atminties siųstuvą su ankstesniu numeriu, ir tik po to įrašyti jį su nauju numeriu. . 

 
DĖMESIO ! Jeigu imtuvo atmintis yra išnaudota (įrašyta 99 siųstuvai), tai bandant įrašyti naują siųstuvą (raidė a) tokią būseną signalizuoja 
ekrane pasirodęs numeris 99 ir dega užimtumo diodas LED BAT. Norint priregistruoti naują siųstuvą, reikia atlaisvinti imtuvo atmintyje 
numerį (ištrinti anksčiau užprogramuotą siųstuvą). 

 
2. INDIVIDUALUS IŠTRYNIMAS 

 

a) spausti mygtuką ĮRAŠYMAS – diodas (lemputė) LED ĮRAŠYMAS užsidegs, o ekrane bus rodomas pirmasis laisvas numeris . 
b) klavišu Į VIRŠŲ-Į APAČIĄ ekrane nustatyti numerį priskirtą ištrinamam siųstuvui – diodas (lemputė) LED ĮRAŠYMAS vis dar šviečia 
c) spausti klavišą KAS-PIL – diodas (lemputė) LED ĮRAŠYMAS du kartus sumirksės ir užges, ekrane per apie 2 s bus rodomas trijų 

brūkšnelių simbolis, o vėliau imtuvas sugrįš į normalaus darbo režimą – tai signalizuos vidurinių segmentų švytėjimas abiejose ekrano 
pusėse.   

 

Taisyklingai ištrynus, imtuvas nereaguoja į siunčiamą transmisiją iš ištrinto iš jo atminties siųstuvo (bus tylus). 
. 

 
 

3. VISŲ SIŲSTUVŲ IŠTRYNIMAS IŠ ATMINTIES 
 

Ištrynimo metu spaudžiant mygtuką ĮRAŠYMAS per bent 8s (kol diodas (lemputė) LED ĮRAŠYMAS užges) visi imtuvo atmintyje įrašyti 
siųstuvai bus pašalinti. ŠVARI ATMINTIS. . 

 
 

4. DARBAS 
Normalaus darbo režimo metu, t. y. laukiant signalo iš siųstuvų (be įsimintų įvykių), imtuvas tokią būseną signalizuoja ekrane rodydamas du 
šviečiančius horizontalius brūkšnelius. Priėmus signalą: . 
* įsijungs vidinis akustinis signalizatorius ir veiks per 30s arba iki ištrynimo mygtuku KAS, esančiu priekiniame skydelyje . 
* įsijungs relė (NO-C kontaktų trumpasis jungimas) ir veiks per 30s arba iki ištrynimo mygtuku KAS . 
* ekrane bus rodomas siųstuvo identifikacinis numeris . 
* užsidegs atitinkamas diodas (lemputė) LED su numeriu nuo 1 iki 4, atitinkamai pagal išsiųstą kodą (pvz. 1-ojo, 2-ojo, 3-ojo arba 4-ojo 

pultelio klavišo spustelėjimas). . 
 
 

5. AKUSTINĖS SIGNALIZACIJOS IR RELINIO IŠĖJIMO IŠTRYNIMAS  
 

Akustinės signalizacijos ir tuo pat metu relinio išėjimo ištrynimui naudojamas KAS mygtukas, esantis imtuvo priekiniame skydelyje. Jeigu jis 
nebus panaudotas ištrynimui rankiniu būdu, tai praėjus apie 30s akustinė signalizacija ir relinis išėjimas bus automatiškai išjungti. . 
Dėmesio! Perkirtus elektromagnetinę užkabą, išsijungs vidinis akustinis signalizatorius. 

 
 

6. ĮVYKIŲ ATMINTIS IR UŽRAŠŲ IŠTRYNIMAS IŠ ĮVYKIŲ ATMINTIES  
 

Jeigu imtuvas priiminės sekančius siųstuvų signalus, ekrane bus rodomi pagal eilę priimtų siųstuvų numeriai. Jeigu tie užrašai nebus kaskart 
ištrinami, imtuvas tuos duomenis išsaugos ir rodys juos pagal seką, cikliškai, kiekvieną per 3 s.   

 
Įvykių atminties skaitymas – pradžią reikia skaičiuoti nuo to laiko, kai ekrane per apie 1 s bus rodomi du horizontalūs brūkšneliai. Po to 
rodomas pirmasis numeris – tai informacija, kuri buvo priimta kaip paskutinė, t. y. naujausia (įvykiai yra rodomi pradedant nuo naujausio iki 
seniausio). 
Įvykių atminties talpa - 8 informacijos, 9-oji ištrina seniausią. IŠTRYNIMAS. Įvykių atmintyje įsiminta informacija gali būti ištrinama 
naudojant mygtuką KAS, bet tai yra įmanoma tik anksčiau ištrynus akustinę signalizaciją. Jeigu įvykių atmintyje yra keli užrašai, o norime 
ištrinti tik vieną iš jų, tai reikia palaukti kol ekrane bus rodomas tas užrašas ir tuomet spausti klavišą KAS ir prilaikyti iki to laiko, kuomet 
ekrane bus rodomas užrašas CA (reiškiantis užrašo pašalinimą iš atminties). Jei dar ilgiau prilaikysime mygtuką KAS, bus ištrinamas sekantis 
užrašas. Ištrynus visą informaciją, ekrane per apie 2 s bus rodomas trijų horizontalių brūkšnelių simbolis – įvykių atmintis tuščia. Imtuvas 
sugrįžta į normalų darbo režimą.  

 


