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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΣΑΡΕΛΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

KON-20-F

- Αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου.(με επιλογή).
- Φως ON (διακόπτης) για 20 λεπτά με κάθε εντολή.
- Για ηλεκτροϋδραυλική ή ηλεκτρική λειτουργία
- RF δέκτης, υψηλής απόρριψης παρασίτων.
- Απόλυτος έλεγχος τηλεκοντρόλ και πλήκτρων
(Οταν το τηλεχειριστήριο ενεργό, όχι πληκτρολόγιο.
Ενεργό πάντα μόνο ένα από τα πλήκτρα.
- Υψηλής ισχύος οδήγηση των βαλβίδων και μοτέρ.
- Κατασκευασμένο με προδιαγραφές και υλικά υψηλής
ποιότητας.
- Συνεργάζεται απόλυτα με όποιο πληκτρολόγιο
και με το πληκτρολόγιο MAR-27 της konelectronics.
- Για χρήση MARINE.

Υποστηρίζει όλα, όσα χρειάζονται για τον πλήρη και σωστό έλεγχο της πασαρέλας

Το KON-20-F είναι μονάδα ελέγχου πασαρέλας (διαδρόμου) σκαφών.
Είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με επί μέρους συστήματα, που έχουν δοκιμαστεί
για χρόνια σε παρόμοιες εφαρμογές και κατασκευασμένο με συμβατικά υλικά
υψηλής ποιότητας και μεγάλης αντοχής, σύμφωνα με προδιαγραφές.
Καλύπτει σχεδόν όλες τις περιπτώσεις αντικατάστασης ή εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων.
Υποστηρίζει όλα όσα χρειάζονται για τον πλήρη έλεγχο της πασαρέλας:
- Ελέγχει ηλεκροϋδραυλική ή ηλεκτρική πασαρέλα χωρίς καμία
παρέμβαση, παρά μόνο με διαφορετική σύνδεση.
Στην ηλεκροϋδραυλική λειτουργία ελέγχει τέσσερες βαλβίδες και
παράλληλα (ταυτόχρονα), με κάθε βαλβίδα ένα μοτέρ DC.
Στην ηλεκτρική λειτουργία, ελέγχει δύο μοτέρ συνεχούς τάσης (DC).
- Ο έλεγχος γίνεται μέ τηλεχειριστήριο και με μπουτόν (πληκτρολόγιο).
- Όταν δοθεί εντολή λειτουργίας, από το τηλεχειριστήριο ή τα μπουτόν,
μπορεί να ανάβει ένα φως για 20 λεπτά. (Η έξοδος είναι απλός διακόπτης).
(Αν δοθεί νέα εντολή, ο χρόνος ανανεώνεται).
- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να είναι, όχι κλειδωμένο ή κλειδωμένο.
(Αν πατηθεί κατά λάθος ένα πλήκτρο δεν δείνει εντολή).
- Το πληκτρολόγιο μπορεί να είναι κλειδωμένο με επιλογή από την πλακέτα.
(Τα πλήκτρα είναι ανενεργά). Για να ξεκλειδώσει πρέπει να πατηθούν δύο από τα πλήκτρα του,
(το 1 και το 4), ταυτόχρονα, για τρία δευτερόλεπτα. Κλειδώνει ξανά αυτόματα
σε 15 δευτερόλεπτα μετά από το τελευταίο πάτημα των πλήκτρων.
- Ο έλεγχος με το τηλεχειριστήριο δεν επηρεάζεται από τυχόν παράσιτα
από τα συστήματα του σκάφους (RF δέκτης υψηλής ποιότητας 433,92 MHZ)
Αν υπάρχει εξωτερικό παράσιτο (ξένη εκπομπή), ακριβώς στη συχνότητα λήψης,
η εμβέλεια ενδέχεται να είναι μειωμένη. Αυτό ιχύει για όλα τα συστήματα με τηλεχειρισμό.
- Ο έλεγχος από τα μπουτόν γίνεται με τρόπο, που και εδώ εξαλείφει
τυχόν παρεμβολές (παράσιτα), από τα συστήματα του σκάφους ή μεταβολές
στην τάση λειτουργίας (Είσοδοι με φωτοτραντζίστορ).
- Η οδήγηση (έλεγχος) των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων και των μοτέρ, γίνεται με ρελέ,
σχετικά υψηλής ισχύος. (Η επιλογή οδήγησης με ρελέ, κάνει το σύστημα ποιό αξιόπιστο).
- Η τάση λειτουργίας (εισόδου - εξόδου), «προσαρμόζεται» στην τάση λειτουργίας
των συστημάτων του σκάφους και μπορεί να είναι από 12V (με επιλογή), μέχρι 28V DC.
- Εξοδος 12V DC (200mA max). (Προστασία με θερμική ασφάλεια). (Γιά φωτιζόμενα μπουτόν).
- Μπορεί ακόμη οι έξοδοι να γίνουν απλοί διακόπτες.
Συνήθως με τον τρόπο αυτό ελέγχουμε ένα υπάρχον ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό σύστημα.
Εδώ, χρειάζεται παρέμβαση στο κύκλωμα της πλακέτας, με τρόπο που υποδεικνύεται
από συνοδευτικά σχέδια και μόνο από τεχνικό. (Παράγεται έτσι, εφ’ όσον ζητηθεί).
- Οπτικές ενδείξεις για όλες τις λειτουργίες. (Βοηθάει ώστε ο έλεγχος να είναι εύκολος).
- Οταν δέχεται εντολή από το τηλεχειριστήριο, δεν δέχεται ταυτόχρονα από τα μπουτόν.
Αν πατηθούν δύο μπουτόν ταυτόχρονα (διπλή εντολή), λειτουργεί πάντα μόνο ένα (μία εντολή).
Σε περίπτωση λάθους κατά την εγκατάσταση δεν παθαίνει κάτι, απλά «καίγεται» η ασφάλεια.
--- Τα τηλεχειριστήρια είναι αδιάβροχα.
Σημείωση: Με τα ίδια τηλεχειριστήρια και με προσθήκη ενός μικρού συστήματος, θα μπορούσε να
ανοίγει και η πόρτα του γκαράζ στο σπίτι. (Η προσθήκη πρέπει να γίνει στο γκαράζ).
Δείκτης προστασίας marine. (Πλαστικοποίηση πλακέτας). Διαστάσεις: 15x11x5 cm.
ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου μηχανισμών
επαγγεματικών προδιαγραφών
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PASSSERELLE UNIT
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
KON-20-F

Εγγραφή (δήλωδη) τηλεχειριστηρίου:
Το σύστημα δέχεται ΜΟΝΟ ΕΝΑ τηλεχειριστήριο
τεσσάρων καναλιών (τέσσερα κουμπάκια).
(Δηλώνουμε ένα τηλεχειριστήριο
και αντιγράφουμε αυτό, στα υπόλοιπα).
Για να δηλώσουμε το τηλεχειριστήριο,
«πατάμε» ένα πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο
και το μπουτόν εδώ, ταυτόχρονα.
Δηλώνοντας ένα νέο τηλεχειριστήριο (νέος κωδικός)
διαγράφεται το παλαιότερο. (Kωδικός 12 bit).

H κεραία πρέπει να είναι έξω από το κουτί. Αν τοποθετηθεί σε σημείο εγκλωβισμένο από μεταλικές επιφάνειες,
για μεγαλύτερη εμβέλεια χρειάζεται εξωτερική κεραία
για την συχνότητα 433,92 MHZ. (Δίπολο 18 + 18 cm. Καλώδιο 75Ω).
Η διαδρομή από το σημείο τοποθέτησης μέχρι την εξωτερική κεραία, με καλώδιο 75Ω.

12V - 200mA max
(προστατεύεται
με θερμική ασφάλεια)

12...28V DC

Χωρίς το Jumper
το πληκτρολόγιο
κλειδώνει σε
15 δευτερόλεπτα
μετά το τελευταίο
πάτημα
Ξεκλειδώνει πατώντας
ταυτόχρονα
τα μπουτόν 1 και 4
για τρία δευτερόλεπτα.
Με το jumber
δεν κλειδώνει ποτέ

Με το jumber 12...15V
χωρίς το Jumber, 16...28V

ασφάλεια 5A

Αν το σύστημα λειτουργεί με μοτέρ DC
και όχι με βαλβίδες,
η σύνδεση των δύο μοτέρ, όπως στο σχήμα.
(καμία μετατροπή στην πακέτα)

