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STEROWNIK ZDALNEGO
OTWIERANIA DRZWI

„klamster ™”
Ver. 170.01.09
Posiadacie Państwo profesjonalne urządzenie, które zostało szczegółowo przebadane przez naszą
firmę. Jego jakość i skuteczność potwierdziło takŜe wiele zakładów na stałe z nami współpracujących.
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe tak samo waŜnym jak posiadanie niezawodnego urządzenia jest jego
solidny montaŜ. Prosimy więc o dokładne zapoznanie się z instrukcją.
Sterownik KLAMSTER przeznaczony jest do otwierania poprzez siłowniki elektryczne drzwi. Urządzenie
przystosowane jest takŜe do współpracy z alarmem bezpilotowym.
Otwieranie drzwi: Nacisnąć wybrany przycisk w pilocie.
EFEKT: pojawienie się 1 sekundowego impulsu +5 V do rozbrojenia alarmu bezpilotowego na wyjściu
12 sterownika (wyłączenie alarmu), otwarcie odpowiednich drzwi.
Włączenie alarmu: Nacisnąć jednocześnie przycisk „B” i „C” w pilocie.
EFEKT: włączenie alarmu (pojawienie się 1 sekundowego impulsu +12 V do uzbrojenia alarmu
bezpilotowego, na brązowym przewodzie złącza sterownika).
Wyłączenie alarmu: Nacisnąć jednocześnie przycisk „B” i „C” w pilocie.
EFEKT: wyłączenie alarmu, pojawienie się 1 sekundowego impulsu +12 V do rozbrojenia alarmu
bezpilotowego, na zielonym przewodzie złącza sterownika).
Wprogramowanie pilotów do pamięci sterownika:
Nacisnąć na 1 sekundę przycisk programowania PROG, następnie nacisnąć dowolny przycisk w pilocie.

GWARANCJA.
Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej
naprawy urządzenia, jeŜeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie naleŜy
dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt wraz z niniejszą gwarancją,
paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Koszt demontaŜu i montaŜu
urządzenia ponosi uŜytkownik. Gwarancja nie obejmuje baterii w pilotach oraz wszystkich uszkodzeń
powstałych w wyniku nieprawidłowego uŜytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw.

Usunięcie pilotów z pamięci sterownika:
Nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund przycisk programowania PROG, wszystkie piloty zostają
usunięte z pamięci sterownika.

Producent:
AMT, 57-100 Strzelin, ul. DzierŜoniowska 14

Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:
Napięcie zasilania
DC 12V
Częstotliwość nośna pilotów
Max pobór prądu
20 mA
Temperatura pracy w oC
Max prąd obciąŜenia na wyjściach przekaź.
4 x 10 A
Masa netto
Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy EMC 89/336 EEC
Kompatybilność Elektromagnetyczna
Posiada homologację na zgodność z Regulaminem Nr 10 EKG ONZ

Numer homologacji

433.92 MHz
-30 ÷ +85
0.186 kg*

P049

E20 10R-02 2347

Ochrona środowiska
Produkt ten nie moŜe być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci.
Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizacje.
Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaŜy
lub u przedstawicieli władz lokalnych.
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INSTRUKCJA MONTAśU:

Rys. 2. - Podłączenie sterownika do siłowników:

UWAGA!

Zalecana wartość bezpiecznika:
B1 –
15 A
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