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RADIOLINIA U4HS 

STEROWNIK – ODBIORNIK 4 kanałowy U4HS z 1 pilotem  do 
zdalnego otwierania przy pomocy pilota 

 
U4HS - radiolinia czterokanałowa o zasięgu 

do 100 metrów w terenie otwartym. 
 
Uniwersalna radiolinia czterokanałowa do 
zdalnego sterowania i kontroli dostępu. 
Transmisje kodowane w systemie 

KEELOQ®. 

 
Obsługa do 112 pilotów. 
  
Cztery izolowane wyjścia przekaźnikowe 
przełączające typu NO/NC (NO-normalnie 
rozwarte i NC-normalnie zwarte) pracujące 
w jednym z dwóch trybów: 

po załączeniu przekaźnika z pilota jego 
wyłączenie nastąpi po wcześniej 
zaprogramowanym czasie (tryb 
monostabilny), włącz - wyłącz (tryb 
bistabilny).  
 

 

 
SPECYFIKACJA: 

 
pilot cztero przyciskowy  

 nadajnik 433,92MHz zgodny z wymaganiami europejskich norm CE;  
 zasilanie baterią 12V typu GP23A;  
 wymiary obudowy (dł./szer./wys. w mm): 50/39/14.  

  
odbiornik 

 system kodu zmiennego KEELOQ®. firmy Microchip,.  
 zasilanie napięciem stałym 12V DC z tolerancją 11 - 

17 VDC 
 pobór prądu <20 mA w spoczynku plus 20 mA na 

każdy załączony przekaźnik;  
 4 x wyjścia przekaźnikowe (trzy styki) NO/NC 

(120VAC/30VDC, 1A);  
 czas podtrzymania wyjść przekaźn. w trybie 

monostabilnym: od 0,5s. do 4h; 
 tryb bistabilny włącz-wyłącz  
 sygnalizacja przełączenia przekaźnika na 

dwukolorowej diodzie LED;  
 wyjście S(1A/60VDC), "otwarty kolektor" dające 

impulsy zwarcia do masy;  
 wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER;  
 wymiary obudowy (dł./szer./wys.): 73/46/24mm;  
 temperatura pracy od - 20 do + 55 oC bez narażenia na bezpośrednie działanie czynników 

atmosferycznych 
 pamięć pilotów do 112 (w zestawie 1 pilot czterokanałowy) 
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Schemat zacisków centralki odbiornika radiolinii U4HS 
 
 
Zaciski Przekaźników  
D1, D2, D3, D4 
 
NC - normalnie zamknięty 
NO - normalnie otwarty 

odpowiednio ustawiane zworkami 
 

 
 
 

 
 
 

Uwagi - zalecane podłączenie elementu wykonawczego do przekaźników sterujących 
 

1. Zasilanie centralki radiolinii oraz elementu 

wykonawczego elektrozaczepu można realizować 
z tego samego źródła napięcia ale wtedy do 
zasilania każdego z tych elementów należy użyć 
osobnej pary przewodów podłączonych 
bezpośrednio do zacisków wyjściowych zasilacza 

2. Nie powinno zasilać elementu wykonawczego 
bezpośrednio z zacisków zasilania centralki 

radiolinii 
3. Równolegle do zacisków elementu wykonawczego 

elektrozaczepu należy dołączyć diodę 
półprzewodnikową ogólnego przeznaczenia (Np. 
1N4007), której celem jest blokowanie przepięć 
powstających w wyniku sterowania obciążeniem o 

charakterze indukcyjnym. Diodę tą należy podłączyć możliwie blisko elementu wykonawczego – 

elektrozaczepu 
4. Nie wolno wykorzystywać wyjścia przekaźnikowego D1, D2, D3, D4 do przełączania napięć 

wyższych niż 120VAC/30VDC, 1A 

 
 
 
Produkt jest zaprojektowany i wykonany zgodnie z normą bezpieczeństwa użytkowania  EN 60950-1, normą  
kompatybilności elektromagnetycznej EN 301 489-1 i normą zgodności w wymaganiami radiowymi EN 300 220-3.  


