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Funktionsbeschreibung:

LCN-RT
Pilot  IR - zdalne sterowanie i kontrola dojœæ

Hardware

4 przyciski

4 poziomy klawiszy

akustyczny sygnalizator

Program operacyjny

Transmituje informacje 48 bitowe ( czterokrotnie wiêcej ni¿ 
standardowe nadajniki).

Wszystkie cztery klawisze rozró¿niaj¹: PRZYCIŒNIÊCIE, 
PRZYTRZYMANIE i ZWOLNIENIE.  

Wspomaga cztery poziomy klawiszy, dziêki czemu u¿ytkownik 
mo¿e dysponowaæ 16 klawiszami. 

Po wciœniêciu ka¿dego klawisza wysy³a równie¿ kod 
zaprogramowany przez u¿ytkownika. Wszystkie modu³y LCN s¹ 
w stanie zanalizowaæ ten kod i indywidualnie zatwierdziæ lub 
odrzuciæ nadajnik wysy³aj¹cy dany kod.  

Dodatkowo transmituje niepowtarzalny, sta³y numer seryjny, 
który mo¿e zostaæ zanalizowany w modu³ach LCN do 
indywidualnego przyporz¹dkowania klawiszy i/ lub przekazany 
dalej do komputerowej kontroli dostêpu z funkcj¹
 rozpoznawania osób. 

Generowana i przesy³ana jest równie¿ suma kontrolna, która 
umo¿liwia odbiorcy rozpoznanie zak³óceñ transmisji i unikniêcie  
b³êdnego sterowania. Jest to novum w technice zdalnego 
sterowania. 

Program operacyjny jest kompatybilny z programem 
operacyjnym du¿ego pilota LCN-RT16. Pakiet IR zawiera 
wyró¿nik umo¿liwiaj¹cy odbiorcy rozpoznanie  typu  nadajnika. 

Wskazówki 

W jednym pomieszczeniu mo¿na u¿ytkowaæ niezale¿nie od 
siebie dowoln¹ liczbê zestawów nadajnik - odbiornik. 

Dostêpna równie¿ wersja na lew¹ rêkê (podaæ przy zamówieniu)

Opis

LCN-RT jest miniaturowym nadajnikiem rêcznym na 
podczerwieñ. Wyposa¿ony jest w cztery du¿e przyciski 
zafoliowane, które wydaj¹ dŸwiêk  po  ich przyciœniêciu. 

Klawisze dzia³aj¹ tak jak standardowe przyciski w sieci LCN, 
rozró¿niaj¹ krótkie i d³ugie przyciœniêcie oraz zwolnienie 
przycisku, co  umo¿liwia wyzwolenie maksymalnie 12 poleceñ 
u odbiorcy. Na ¿yczenie u¿ytkownika mo¿na zaprogramowaæ 4 
poziomy klawiszy, wtedy liczba poleceñ wynosi 48. 

LCN-RT oferuje dodatkowo t rzy ró¿ne funkcje:  
uprzywilejowane sterowanie, system zamykania i system 
kontroli dostêpu. W tym celu pilot transmituje do odbiorcy kod 
wpisywany przez u¿ytkownika oraz numer seryjny.
Wszystkie pakiety IR w systemie zdalnego sterowania LCN 
chronione s¹ przed b³êdn¹ transmisj¹ za pomoc¹ sumy 
kontrolnej.   

Zastosowanie
 
Dziêki swym miniaturowym rozmiarom LCN-RT nadaje siê jako 
przywieszka do kluczy lub do zawieszenia na szlufce  od 
paska. W ten sposób mo¿e towarzyszyæ nam codziennie i 
zastêpuje standardowe zaœlepki w³¹czników. 
Za poœrednictwem odbiornika LCN-RR mo¿na sterowaæ 
wszystkimi funkcjami modu³ów sieci LCN w³¹cznie z zadaniem 
wartoœci ¿¹danej dla regulacji klimatyzacji itp. 
Dodatkowo mo¿na u¿ytkowaæ za poœrednictwem pilota 
równie¿ system zamykania i/lub kontrolê dostêpu z 
rozpoznawaniem osób. 

Opis funkcjonowania:
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Pilot  IR - zdalne sterowanie i kontrola wejœæ

Wymiary:

Wymiary obudowy (szer, wys, d³):

Schemat po³¹czeñ 

modu³ logiczny 
z przy³¹czem I

co najmniej 10 Metrów

20° o symetrycznej rotacji

4 x 4 poziomy przycisków 

czteromiejscowe- definiuje je
u¿ytkownik, dodatkowo numer
seryjny

litowa Cr2032, wystarcza dla 
100000 przyciœniêæ lub 2 lata 
pracy.

wzgl. wilgotnoœci, nie 
ulega obroszeniu

o o-10 C do +40 C
max. 80% 

IP 20

Zasiêg

K¹t rozsy³u

Przyciski

Kodowanie

Bateria

Ogólne dane:
Temperatura pracy
Wilgotnoœæ powietrza

Stopieñ ochrony

Dane techniczne:
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