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Belaidis optinis signalizatorius 

Serija sA 

 

  
 
 
 
 

Ryškiai šviečiantis optinis signalizatorius, įjungiamas/išjungiamas 

pasirinktu sA serijos pulteliu/siųstuvu, pagamintu Gorke Electronics 

įmonėje.  

Pasirinktą pultelio klavišą galima sukonfigūruoti taip, kad jis įjungtų 

arba išjungtų optinį signalizatorių.  

 
 
 
 

 
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. 

Sąstatų, veikiančių su BSO-2/Hx signalizatoriumi ryšio nuotolis 

priklauso nuo siųstuvo, su kuriuo signalizatorius 

bendradarbiauja, tipo ir gali siekti: 

- H1 moduliui - nuo 100 iki 500 metrų 

- H2 moduliui —nuo 200 iki 1000 metrų 

Pateikti nuotoliai galioja, jei įrenginiai veikia atviroje erdvėje (be 

barjerų, kuomet imtuvas ir pultelis „mato vienas 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% 

Transliacija vyksta remiantis kintančiu kodu, kuris užtikrina 

tinkamą naudojimo saugumą bei atsparumą radijo signalams 

sklindantiems iš kitų įrenginių. 

Be to, kiekvienas siųstuvas turi savo individualų kodą. 

Signalizatorius reaguoja tik į tas transliacijas, kurias išsiunčia jo 

atmintyje užprogramuoti siųstuvai. 

 
Radijo signalizatoriai naudojami visur, kur yra poreikis valdyti jų 

darbą  radijo siųstuvais (rankiniais – pultelis arba stacionariais, 

pvz., siųstuvas NRP). Pagrindinai šie įrenginiai naudojami 

Personalo iškvietimo sistemoje pvz., ligoninėse (pacientas 

naudoja SOS pultelį, transliacija pasiekia imtuvą bei 

signalizatorių, esantį pvz., prie medicinos personalo kabineto 

durų – personalas „mato“ palatą, iš kurio šaukiamasi pagalbos, 

ir nėra reikalo kreiptis pas budėtoją. Suteikus pagalbą, 

signalizacija yra sugrąžinama į pradinę būseną (resetuojama) 

pulteliu, skirtu signalo išjungimui. 

 

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

Įrenginių aprašymai atlieka tik informacinę funkciją. 

 
Naudojimo instrukcija  

 

BSO-2/H1 

BSO-2/H2 

dažnis 433,92 MHz 

transmisija kintantis kodas 

komunikacijų modulis  heterodinas H1 lub H2 

atminties talpa 40 klavišų 

maitinimas 12V DC(10-15V DC) 

elektros apkrova:  

- ramybės būsenoje 22 mA 

- maksimali 180 mA 

darbo režimai dviejų  būsenų (galimybė sukonfigūruoti 

pultelį /klavišą taip, kad jis atliktų įjungimo-

išjungimo funkciją) 

darbo temperatūra -10÷ +55 °C 

drėgmė (max) 93±3% 

matmenys 70*120*45 mm 

bendradarbiavimas pasirinktas sA serijos siųstuvas 
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3.  

Signalizatoriaus BSO-2/H1, BSO-2/H2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 
 

 
 
 
 
 
 

Klavišo, atliekančio optinės signalizacijos įjungimo funkciją, 
užrašymas (registravimas) imtuvo atmintyje 

 

a. spausti mygtuką „ĮRAŠYMAS” bent 1s, neviršijant 3s 

b. imtuve užsidegs visi šviesos diodai (LED indikatoriai) – tuomet 
atleisti klavišą „ĮRAŠYMAS” 

c. spausti pasirinktą pultelio klavišą, kuris turės įjungti 
signalizatorių 

d. kai pasirinkto kanalo LED indikatorius (lemputė) pradės mirksėti 
– pultelio klavišą paleisti  

e. dar kartą spausti pultelio klavišą (tą patį, kaip c punkte) 

f. imtuvo lemputės pradės mirksėti, po to jos išsijungs – tai bus 
ženklas, kad pultelio registravimas įvykdytas teisingai ir taisyklingai 

g. patikrinti pultelio veikimą 
 

Jeigu imtuvo diodai (LED lemputės) nesumirksės – tai reiškia, kad 
pultelis nebuvo įrašytas į imtuvo atmintį. Galimos priežastys: 

• pasirinktas pultelis jau anksčiau buvo įrašytas į imtuvo atmintį 

• baigėsi imtuvo laukimo laikas iki pultelio signalo atsiradimo 

(apie 8s) 
 

Į imtuvo atmintį galima įrašyti 40 klavišų. Įrašus 41-ąjį klavišą, 
ištrinamas pirmasis įrašytas pultelio klavišas, ir t. t.  

 

Klavišo, atliekančio optinės signalizacijos išjungimo funkciją užrašymas 
(registravimas) imtuvo atmintyje 

 

a. spausti mygtuką „ĮRAŠYMAS” bent 3s, neviršijant 5 s iki laiko, kol 
diodai (LED indikatoriai) pradės pulsuoti – tuomet atleisti klavišą 
„MOKYMAS” 

b. spausti pasirinktą pultelio klavišą, kuris turės išjungti 
signalizatorių – valdyti signalizatoriaus darbą  

c. kai pasirinkto kanalo LED indikatorius (lemputė) pradės mirksėti – 
pultelio klavišą paleisti  

d. dar kartą spausti pultelio klavišą (tą patį, kaip b punkte) 

e. imtuvo lemputės pradės mirksėti, po to jos išsijungs – tai bus 
ženklas, kad pultelio registravimas įvykdytas teisingai ir 
taisyklingai 

f. patikrinti pultelio veikimą 
 

Jeigu imtuvo diodai (LED lemputės) nesumirksės – tai reiškia, kad pultelis 
nebuvo įrašytas į imtuvo atmintį. Galimos priežastys: 

- pasirinktas pultelis jau anksčiau buvo įrašytas į imtuvo atmintį 

- baigėsi imtuvo laukimo laikas iki pultelio signalo atsiradimo (apie 8s) 
 
 

Visų pultelių ištrynimas iš imtuvo atminties 
Ištrynimo procedūra pašalina iš atminties visus anksčiau įrašytus 
pultelius. 

 

Ištrynimo procedūra: 

a. spausti klavišą „ĮRAŠYMAS” bent 8s arba ilgiau 

b. lemputės pradės mirksėti, po akimirkos mirksės greičiau; 
palaukti, kol pradės šviesti ištisai – paleisti klavišą „ĮRAŠYMAS” 

c. visi diodai (lemputės) užges. 

Reikia patikrinti, ar ištrinta taisyklingai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


