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Belaidis optinis-akustinis  
signalizatorius  

______________________________  

Signalizatorius skirtas dirbti su  
GORKE Electronic įrenginiais priklausančiais sA serijai. 

 
TECHNINIAI PARAMETRAI 
dažnis    433,92 MHz 
transmisija    kintantis kodas 
atminties talpa   32 klavišai 
komunikacijų modulis  heterodinas H1; jautrumas -108 dBm 
maitinimas    12V DC (10 – 15V DC) 
elektros apkrova – ramybės būsenoje   22mA 
elektros apkrova – akustika (min.) – optika (max)  120 mA 
elektros apkrova – maksimali    180 ma 
garsas    2450 Hz / reguliuojamas 0-82 dB 
šviesos šaltinis   sklandus šviesumo reg. (40 x LED) 
šviesos spalva   raudona 
darbo režimas   diena I/ diena II/ naktis I/ naktis II 
darbo temperatūra   -10 ÷ +55oC 
drėgmė (max)   93   ± 3% 
dydis    80x80x60 mm 
korpuso spalva   balta 
darbas su    sA serijos pulteliais ir siųstuvais 
masė    67 g 
 

Savybės 
Stiprus šviesos šaltinis (40 LED diodų – lempučių) garantuoja ryškų signalizavimą taip pat esant stipriam 
išoriniam apšvietimui (virš 500 lux), sklandus šviesos bei garso stiprumo reguliavimas, pultelių 
paskirstymas dviems skirtingiems signalizavimo režimams – Režimo P / Režimo C, Režimo P – Režimo C 
arba vienu metu Režimų P ir C ištrynimo klavišų programavimas, du nakties režimai: akustikos išjungimas 
/ šviesos intensyvumo sumažinimas, signalizatoriaus būsenos įsiminimas senkant maitinimui.  
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Signalizavimo rūšys 
Režimas P (pulsacinis)     Režimas C (vientisinis) 
šviesa 0,5s / pertrauka 0,5 s / šviesa 0,5 s …  vientisinė šviesa 
garsas 0,5 s / pertrauka 0,5 s / garsas 0,5 s …  garsas 0,5 s / pertrauka 15 s / garsas 0,5 s… 
 

 
 

Režimo P (pulsacinis) prioritetas didesnis nei Režimo C (vientisinis) 

Pavyzdys: 
Jeigu pagalbos šaukimo kambaryje klavišas buvo užrogramuotas režimui C, o pagalbos šaukimo vonios 
kambaryje klavišas buvo užprogramuotas režimui P, tai jei bus paspausti abu pagalbos šaukimo klavišai - ir 
kambaryje, ir vonios kambaryje, tai signalizatorius pirmiausia parodys šaukimą iš vonios kambario, o po to, 
ištrynęs šaukimą iš vonios kambario, pradės signalizuoti šaukimą iš kambario.  
 
Veikimo aprašymas 
Signalizatoriaus darbo valdymas vyksta siunčiant signalus pulteliais, siųstuvais arba klavišais, kurie buvo 
užprogramuoti jo atmintyje. Signalizatoriaus reagavimo būdas kiekvienam įsimintam įrenginiui (pulteliui, 
klavišui) yra nustatomas išrenkant įrašymo metodą panaudotą jo programavimo metu. 
ĮRAŠYMO būdai 
Įrašymas 2 – įjungti Režimą C (pvz., pagalbos šaukimo kambaryje klavišą) 
Pultelio klavišo spustelėjimas, kuris yra užprogramuotas signalizatoriaus atmintyje panaudojus šį įrašymo būdą, 
įjungs signalizavimą Režimu C. 
Įrašymas 3 – išjungti Režimą C (pvz., pagalbos šaukimo kambaryje ištrynimo klavišą) 
Pultelio klavišo spustelėjimas, kuris yra užprogramuotas signalizatoriaus atmintyje panaudojus šį įrašymo būdą, 
išjungs signalizavimą Režimu C ir tai patvirtins ypatingu garso signalu. 
Įrašymas 4 – įjungti Režimą P (pvz., pagalbos šaukimo vonios kambaryje klavišą) 
Pultelio klavišo spustelėjimas, kuris yra užprogramuotas signalizatoriaus atmintyje panaudojus šį įrašymo būdą, 
įjungs signalizavimą Režimu P. 
Įrašymas 5 – išjungti Režimą P (pvz., pagalbos šaukimo vonios kambaryje ištrynimo klavišą) 
Pultelio klavišo spustelėjimas, kuris yra užprogramuotas signalizatoriaus atmintyje panaudojus šį įrašymo būdą, 
išjungs signalizavimą Režimu P ir tai taip pat patvirtins ypatingu garso signalu. 
Įrašymas 6 – išjungti Režimą C ir P (pvz., pagalbos šaukimo vonios kambaryje ir kambaryje ištrynimo klavišą) 
Pultelio klavišo spustelėjimas, kuris yra užprogramuotas signalizatoriaus atmintyje panaudojus šį įrašymo būdą, 
išjungs signalizavimą Režimu C ir P, ir tai taip pat patvirtins ypatingu garso signalu. 
Įrašymas 7 – įjungti Režimą Naktis 25% (Režimą Naktis 25% įjungiantis klavišas) 
Pultelio klavišo spustelėjimas, kuris yra užprogramuotas signalizatoriaus atmintyje panaudojus šį įrašymo būdą, 
paskatins signalizatorių pereiti į darbo režimą Naktis 25%, t.y. akustinis signalizavimas bus visiškai išjungtas, o 
optinis signalizavimas bus sumažintas iki 25% vertės nustatytos potenciometre, kuri užtikrina gerą matomumą 
sąlygomis, kai sumažėjęs išorinio apšvietimo intensyvumas.  
Įrašymas 8 – įjungti Režimą Naktis 100% (Režimą Naktis 100% įjungiantis klavišas) 
Pultelio klavišo spustelėjimas, kuris yra užprogramuotas signalizatoriaus atmintyje panaudojus šį įrašymo būdą, 
paskatins signalizatorių pereiti į darbo režimą Naktis 100%, t.y. akustinis signalizavimas bus visiškai išjungtas, 
o optinis signalizavimas nesikeis.  

Režimo Naktis 100% arba Naktis 25% įjungimą signalizuoja keturi signalizatoriaus sumirgsėjimai su 100%, 
75%, 50% ir 25% (prigesinta šviesa) šviesos intensyvumu. 

Įrašymas 9 – įjungti Režimą Diena (Režimą Diena įjungiantis klavišas) 
Pultelio klavišo spustelėjimas, kuris yra užprogramuotas signalizatoriaus atmintyje panaudojus šį įrašymo būdą, 
paskatins signalizatorių pereiti į darbo režimą Diena, t.y. šviesos ir akustinis signalizavimas bus sugrąžintas į 
lygmenį nustatytą potenciometrais. 

Režimo Diena įjungimą signalizuoja keturi signalizatoriaus sumirgsėjimai su 25%, 50%, 75% ir 100% šviesos 
intensyvumu (didėjantis šviesos intensyvumas). 
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Atmintis 
Signalizatoriaus atminties talpa – 32 įrašai, nepriklausomai nuo taikomo įrašymo režimo. 4 klavišų 
užprogramavimas iš 4 klavišų pultelio užima 4 įrašus, t. y. tiek, kiek 4 atskirų mygtukų (klavišų) 
užprogramavimas. 
 
Korpuso atidarymas 

 
Režimai: NAKTIS 25 % - NAKTIS 100% - DIENA 
Įprastai signalizatorius dirba Režimu DIENA. Pakeitimas vienu naktinių režimų, o vėliau sugrįžimas į Režimą 
DIENA vyksta pagal sklindantį pultelio signalą, kuris ir yra tam tikslui užprogramuotas (Redagavimas 7, 8, 9). 
Jeigu būtina įjungti pastoviai pvz., režimą NAKTIS 100%, ir nebus jis keičiamas, galima tai padaryti tokiu būdu: 
pasirinktą klavišą, kuris bus naudojamas signalizatoriaus išlaisvinimui, pirmiausia užprogramuoti režimu 
NAKTIS 100% [Įrašymas 8], vėliau įjungti režimą NAKTIS 100%, ir pagaliau – užprogramuoti tą klavišą režimu 
ĮRAŠYMAS 2, 3, 4, 5 arba 6, pagal paskirtį. 
Panašiai elgiamasi norint pastoviai įjungti režimą NAKTIS 25% - tuomet vietoj [Įrašymas 8] naudojame [Įrašymas 
7]. 
 
Įrašymo procedūra 

Patikrinti, ar signalizatoriaus garso rankenėlė nėra nustatyta ties minimumu – jeigu taip – nustatyti garso 
rankenėlę pusiau skalės – taip, kad galima būtų išgirsti įrašymo režimo patvirtinimą. 

Siųstuvų (pultelių, klavišų) įrašymas signalizatoriuje vyksta pasirenkant atitinkamą įrašymo procedūros numerį. 
Tai padaroma spustelėjus klavišą ĮRAŠYMAS tiek kartų, kiek nurodo įrašymo būdo numeris.  
Pavyzdžiui, norint užprogramuoti pultelio klavišą, kuris bus atsakingas už pranešimų iš kambario ištrynimą, 
reikia panaudoti Įrašymas 5 būdą, t.y. 5 kartus paspausti klavišą įrašymas. Patekus į pasirinktą įrašymo režimą, 
tai yra signalizuojama trumpais LED lempučių (diodų) blykstelėjimais (šiuo atveju tai bus 5 blykstelėjimai – 
pertrauka – 5 blykstelėjimai – pertrauka…) Po to reikia keliskart išsiųsti transmisiją iš įrašomo įrenginio (pvz., 
spaudžiant klavišą arba traukiant už virvelės) iki laiko, kol pasigirs trumpas signalas patvirtinantis įrašymo 
taisyklingumą. 
Klavišo, kuris jau buvo užrašytas signalizatoriaus atmintyje, programavimo dėka „naujas įrašymas” yra 
įsimenamas, o senasis įrašas - ištrinamas. 
Jeigu bus išnaudota visa atmintis, bandymas programuoti sekantį, naują klavišą nepasiseks – naujas klavišas 
nebus įsimintas, o ligšioliniai įrašai nebus pakeisti. 
Išėjimas iš įrašymo režimo įvyksta po 4 blykstelėjimų serijų arba trumpai paspaudus klavišą ĮRAŠYMAS. 
 
IŠTRYNIMO procedūra 
Ištrynimo procedūros dėka iš signalizatoriaus atminties ištrinami visi įsiminti įrašai; nustatomas režimas DIENA 
bei ištrinami visi įsiminti signalai. 

1. Paspausti klavišą ĮRAŠYMAS ir laikyti 
po 5 sekundžių įsijungs LED lemputės (diodai)  
po sekančių 5 sekundžių diodai užgęs, o įsijungs skambutis, - tai signalas, kad ištrynimo procedūra atlikta 
2. Paleisti klavišą ĮRAŠYMAS 
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Panaudojimo pavyzdžiai 
 
 
 

Vonios kambarys su pavieniu šaukimo klavišu ir ištrynimo klavišu 
Signalizatoriaus švytėjimo būdas priklauso nuo panaudoto įrašymo būdo. 
a) Variantas: signalizavimas Režimu C (vientisinis) 
Šaukimo klavišas A1 – įjungia signalizavimą Režimu C (vientisinė šviesa, garso 
signalas kas 15 s) – [klavišą A1 programuoti Režimu Įrašymas 2]. 
Ištrynimo klavišas K1 – ištrina signalizavimą Režimu C – [klavišą K1 programuoti 
režimu Įrašymas 3] 
b) Variantas: signalizavimas Režimu P (pulsacinis) 
Šaukimo klavišas A1 – įjungia signalizavimą Režimu P (pulsuojanti šviesa ir 
garsas) – [klavišą A1 programuoti režimu Įrašymas 4] 
Ištrynimo klavišas K1 – ištrina signalizavimą Režimu P – [klavišą K1 programuoti 
režimu Įrašymas 5] 
 
 
 

 
 
 
 

 
Panaudojimo būdas su nepriklausomais šaukimų iš kambario ir vonios 
kambario ištrynimo klavišais 
Pagal signalizatoriaus švietimo būdą galima atpažinti, ar pagalbos šaukimas 
sklinda iš kambario, ar iš vonios kambario (pulsuojantis – iš vonios kambario, 
vientisinis – iš kambario). 
Klavišas A1 – įjungia signalizavimą režimu P (pulsuojanti šviesa ir garsas) – 
šaukimas iš vonios kambario [klavišą A1 programuoti režimu Įrašymas 4] 
Klavišas K1 – įjungia signalizavimo režimu P ištrynimą – šaukimo iš vonios 
kambario ištrynimas [klavišą K1 programuoti režimu Įrašymas 5] 
Klavišai A2 ir A3 – įjungia signalizavimą režimu C (vientisinė šviesa, garso signalas 
kas 15 s) – šaukimai iš kambario [klavišus A2 ir A3 programuoti režimu Įrašymas 
2] 
Klavišas K2 – ištrina signalizavimą režimu C – šaukimų iš kambario ištrynimas 
[klavišą K2 programuoti režimu Įrašymas 3] 
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Panaudojimo būdas su vienu bendru šaukimų iš kambario ir vonios 
kambario ištrynimo klavišu  
 
Pagal signalizatoriaus švietimo būdą galima atpažinti, ar pagalbos 
šaukimas sklinda iš kambario, ar iš vonios kambario (pulsuojantis – iš 
vonios kambario, vientisinis – iš kambario). 
 
Klavišas A1 – įjungia signalizavimą režimu P (pulsuojanti šviesa ir 
garsas) – šaukimas į vonios kambarį [klavišą A1 programuoti režimu 
Įrašymas 4]. 
Klavišai A2 ir A3 įjungia signalizavimą režimu C (vientisinė šviesa, 
garso signalas – kas 15s) – šaukimai į kambarį [klavišus A2 ir A3 
programuoti režimu Įrašymas 2] 
Klavišas K1 – ištrina signalizavimą režimu P ir C – vienu metu ištrinami 
šaukimai iš kambario ir vonios kambario [klavišą K1 prograuoti 
režimu Įrašymas 6] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Panaudojimas 
Signalizatorius BSO-300 suprojektuotas šaukimo sistemoms (koridorinio tipo), bet atsižvelgiant į jo galimybes, 
galima jį naudoti įvairiais būdais. Įrenginys skirtas naudoti uždarose patalpose. 
 
Aprašymas 
Radijo transmisijos pagrindas yra kintantis kodas, kuris užtikrina vartotojui aukšto lygio apsaugą bei atsparumą 
radijo signalams sklindantiems iš kitų įrenginių. Kiekvienas siųstuvas turi savo individualų kodą. Imtuvas 
reaguoja tik į tas transmisijas, kurios jį pasiekia iš jo atmintyje užprogramuotų siųstuvų. Pultelyje gali būti 
užprogramuotas begalinis imtuvų kiekis. 

Su vienu imtuvu gali dirbti įvairių tipų pulteliai, klavišai, siųstuvai su sąlyga, kad jie priklauso  serijai. 
Pateikti diapazonai (nuotoliai) yra įmanomi, jei įrenginiai veikia atviroje aplinkoje, be kliūčių, kuomet imtuvas 
ir pultelis „mato vienas kitą“. Jeigu tarp imtuvo ir siųstuvo yra kliūtys, reikia numatyti darbo atstumų 
sumažinimą, atitinkamai: 

- Medžiui ir gipsui – 5-20% 
- Plytoms – 20-40% 
- Armuotam betonui – 40-80% 

Esant dideliam kliūčių kiekiui, rekomenduojame naudoti retransmiterį arba didesnės galios pultelius. Esant 
metalinėms kliūtims, radijo sistemų išvis nepatariama naudoti. Tokiu atveju reikėtų apsvarstyti WLC 201 
modulio, kuris sugeba aplenkti tokias kliūtis, instaliavimą. 
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Netinkamai naudojant bateriją arba naudojant kitą bateriją, nei rekomenduoja gamintojas, gali 
įvykti sprogimas. Baterijos keitimo metu reikia būti ypatingai atsargiems bei atsiminti apie 
baterijos poliškumą.   
Negalima sukelti baterijos trumpojo sujungimo, jos perforacijos arba kitų pažeidimų. Negalima 
naudoti pažeistų ir išeksploatuotų baterijų, kurias reikia nedelsiant iškeisti į taisyklingai 
veikiančias. Baterijų negalima pakrauti. 
Įrenginio gamintojas neprisiima atsakomybės už netinkamo baterijų naudojimo pasekmes. 
 
 
 
 

GORKE Electronic Sp. z o.o. įmonė pareiškia, kad gaminiai PUK-101; PUK-102; PUK104; PUK-112/1; 
PUK-112/2; PUK-188 atitinka esminius reikalavimus bei kitus atitinkamus 2014/53/UE Direktyvų 
nutarimus. 

 
Šis produktas yra pažymėtas šalia esančiu simboliu, kuris reiškia, kad baigiant jį 
eksploatuoti, jis negali būti talpinamas kartu su kitomis atliekomis, bet turi būti atiduotas 
į sunaudotos įrangos surinkimo punktą tinkamam jo utilizavimui ir žaliavų atgavimui. Tuo 
pačiu imamasi priemonių, kurių dėka siekiama užkirsti kelią neigiamam poveikiui aplinkai 
ir žmonių sveikatai, sukeltam dėl netinkamo atliekų sandėliavimo. Atliekų surinkimo 
punktus organizuoja savivaldybių organizaciniai vienetai. 

 
 
 
 
 
 
 


