Radioudstyr

Du kender kvaliteten

NASSAU Radioudstyr

Radiobetjening giver øget komfort, idet
porten kan betjenes trådløst og på afstand, hvilket er hensigtsmæssigt i forbindelse med transport gennem porte i
form af trucks, biler eller lignende.
Endvidere tilbyder NASSAUs radioprogram fleksibilitet mellem de enkelte betjeningsenheder, da én enkelt modtager
kan modtage signaler fra flere forskellige sendere.
I forbindelse med anvendelse af radioudstyr generelt er der forskellige faktorer, man skal være opmærksom på.
Nedenfor følger yderligere information.
På de følgende sider findes en beskrivelse af det komplette NASSAU radioprogram, der giver optimale tilpasningsmuligheder til kundernes individuelle
behov for betjening af porten.
Radio transmissionen
Radiosignalerne er placeret i et såkaldt
ISM frekvensområde. Disse frekvensbånd er udlagt for anvendelse indenfor industri, videnskab og medicinal og
omfatter bl.a. frekvenserne 27, 40, 315,
390, 433 MHz og 868 MHz. Dette betyder at signalet kan blive forstyrret af andre radiostyringer indenfor det samme
frekvensbånd og inden for styringens
rækkevidde.
Sikkerhed og kodning
Transmissionssikkerheden er garanteret igennem radioprogrammets tele-

gramstruktur, som består af et 48-bit
telegram, hvor der er mulighed for op til
70 millioner forskellige kombinationer.
Desuden sikrer den automatiske selvlærefunktion i modtagerne, at der altid
overføres en unik kode fra den valgte
sender, således at utilsigtet switch ikke
forekommer.
Installationsprincipper
Ved installation af radioudstyr er det
vigtigt at finde en optimal placering for
modtageren. I princippet skal en radiosender kunne ”se” modtageren for at
kunne opnå optimal rækkevidde. Hvis
radiosignalet skal passere faste genstande som træ, mursten eller metalkonstruktioner, bliver signalets styrke
reduceret, hvilket samtidig formindsker
rækkevidden.
Brug nedenstående reduceringstabel
sammen med oplysningen om senderens rækkevidde til udregning af radiostyringens reelle rækkevidde:
Materiale
Rækkevidde
Luft - åbent landskab
Træ og plastkonstruktioner

80-95 %

Mursten og betonvægge

60-90 %

Jernarmeret
betonkonstruktioner

10-50 %

Metalvægge og
metalbeklædninger

Alle viste produkter overholder de essentielle krav i
den europæiske norm R&TTE 1999/5/EC, og produktet er desuden CE-mærket.
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100 %

Radiomodtagere og antenner må ikke
installeres i nærhed af metalplader eller
i hjørner af bygninger, da det giver refleksioner af radiosignalet og forringer
modtagelsen. Hvis installering i nærheden af metalkonstruktioner ikke kan
undgås, skal der opretholdes en afstand
på mindst 10 cm, ellers bliver modtagerforholdet betydeligt forringet.
Generelle specifikationer
■ Frekvenser:
868 MHz
■ Rækkevidde (max.):
fra 100 m til 200 m
(afhængig af sendereffekten)
■ Antal kanaler sendere:
2, 4, 10 og 999
■ Antal kanaler modtagere:
1 og 3
■ Forsyningsspændingen:
12/24 VAC/DC og 230 VAC
■ Programmeringen:
Programselektor i modtageren og
automatisk selvlærefunktion mellem
sender og modtager

0-10 %

Der henvises iøvrigt til brugervejledning, som er vedlagt produktet, og som giver en uddybende beskrivelse af programmeringen.
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2-kanals håndsender
Varenummer 26–12514

Sender med lærefunktion
Senderen leveres individuelt kodet.
Over 70 millioner forskellige kombinationer sikrer, at koden er unik. Senderens
lærefunktion muliggør kopiering af én
kode fra en mastersender til så mange
sendere, som ønskes. Efterfølgende
kan koden ændres efter behov.
Du kan også ændre fabrikskode, hvis en
sender f.eks. er bortkommet, således at
misbrug ikke er mulig.

Tekniske data
Telegramkode

48 bit fabrikskode med over 70 millioner forskellige kombinationer. Kopiering af koden til andre sendere er mulig

Frekvens

868,3 MHz ASK

Rækkevidde

Op til 100 m i åbent terræn

Strømforsyning

1 stk. 3 Volt batteri, CR 2032 – leve tid op til 5 år

Sendekontrol

LED lyser, når senderknap aktiveres

Temperatur

-20 oC … +60 oC

Dimensioner

39 x 86 x 12 mm

Vægt

22 g med batterier

Tæthedsklasse

IP 20

Indhold

1 stk. håndsender, programmeringsstik, solskærms clips,
vægholder, batteri og betjeningsvejledning

4-kanals håndsender
Varenummer 26–12500

Sender med lærefunktion
Senderen leveres individuelt kodet.
Over 70 millioner forskellige kombinationer sikrer, at koden er unik. Senderens
lærefunktion muliggør kopiering af én
kode fra en mastersender til så mange
sendere, som ønskes. Efterfølgende
kan koden ændres efter behov.
Du kan også ændre fabrikskode, hvis en
sender f.eks. er bortkommet, således at
misbrug ikke er mulig.

Tekniske data
Telegramkode

48 bit fabrikskode med over 70 millioner forskellige kombinationer. Kopiering af koden fra andre sendere er mulig

Frekvens

868,3 MHz ASK

Rækkevidde

Op til 100 m i åbent terræn

Strømforsyning

1 stk. 3 Volt batteri, CR 2032
– levetid op til 5 år

Sendekontrol

LED lyser, når senderknap aktiveres

Temperatur

-20 oC … +60 oC

Dimensioner

39 x 86 x 12 mm

Vægt

22 g med batterier

Tæthedsklasse

IP 20

Indhold

1 stk. håndsender, programmeringsstik, solskærms clips ,
vægholder, batteri, og betjeningsvejledning
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10-kanals håndsender
Varenummer 26–12512

Sender med lærefunktion
Senderen leveres individuelt kodet.
Over 70 millioner kombinationer sikrer,
at koden er unik. Senders lærefunktion
muliggør kopiering af én kode fra en
mastersender til så mange sendere,
som ønskes. Efterfølgende kan koden
ændres efter behov. Du kan også ændre fabrikskode, hvis en sender f.eks. er
bortkommet, således at misbrug ikke er
muligt.

Tekniske data
Telegramkode

48 bit fabrikskode med over 70 millioner forskellige kombinationer. Kopiering af koden fra andre sendere er mulig.

Frekvens

868,3 MHz ASK

Rækkevidde

Op til 100 m i åbent terræn.

Strømforsyning

1 stk. 3 Volt batteri, CR 2032
– levetid op til 5 år

Sendekontrol

LED lyser, når senderknap aktiveres

Temperatur

-20 oC … +60 oC

Dimensioner

110 x 38 x 14 mm

Vægt

47 g med batterier

Tæthedsklasse

IP 20

Indhold

1 stk. håndsender, programmeringsstik, batteri,
holder og betjeningsvejledning.

8 kanals håndsender fungerer til både
Nassau 1 og 3 kanals modtagere og kan
derfor programmeres til såvel impuls- som

3 kanals op-stop-ned betjening af porten.
Håndsenderen leveres inklusiv holder.

999-kanals trucksender med display
Varenummer 26–12513

Sender med lærefunktion
Senderen leveres individuelt kodet.
Over 70 millioner forskellige kombinationer sikrer, at koden er unik. Senderens
lærefunktion muliggør kopiering af én
kode fra en mastersender til så mange
sendere, som ønskes. Efterfølgende
kan koden ændres efter behov.
Du kan også ændre fabrikskode, hvis en
sender f.eks. er bortkommet, således at
misbrug ikke er mulig.
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Tekniske data
Telegramkode

48 bit fabrikskode med over 70 millioner forskellige kombinationer. Kopiering af koden til andre sendere er mulig

Frekvens

868,3 MHz ASK

Rækkevidde

Op til 150 m i åbent terræn

Strømforsyning

1 x 3 Volt batteri, CR 2032
- levetid op til 5 år

Sendekontrol

LED lyser, når en knap aktiveres

Temperatur

0 oC … +50 oC

Dimensioner

60 x 150 x 22 mm

Vægt

100 g med batterier

Tæthedsklasse

IP 54

Indhold

Trucksender med ”Op-Stop-Ned” knapper. Programmeringskabel, batterier, holder og betjeningsvejledning

NASSAU Radioudstyr

3-kanals trådløst kodetastatur
Varenummer 26–12504
Kodetastetur med lærefunktion
Det trådløse kodetastetur kan anvendes
til installation både inde og ude, og leveres individuelt kodet.
Kodetasteturets lærefunktion gør, at du
kan kopiere en kode fra en sender til
kodetasteturet - kun ved at trykke på én
knap.

Tekniske data
Telegramkode

48 bit fabrikskode med over 70 millioner forskellige kombinationer. Kopiering af koden fra andre sendere til det
trådløse kodetastetur er mulig. De 4-cifrede PIN koder kan
ændres af brugeren

Frekvens

868,3 MHz ASK

Rækkevidde

Op til 150 m i åbent terræn

Strømforsyning

2 stk. 3 Volt batteri, CR 2032 - levetid ca. 25.000 operationer

Sendekontrol

LED lyser, når enterknap aktiveres

Temperatur

-20 oC … +60 oC

Dimensioner

70 x 100 x 30 mm

Vægt

120 g med batterier

Tæthedsklasse

IP 54

Indhold

Trådløs kodetastetur, programmeringsstik, batterier og
vægholder med nøglelås og betjeningsvejledning

Kodetastetur leveres med 3 kanaler,
som kan aktiveres vha. 4-cifrede PIN koder, samt en ”servicekanal”, som aktive-

res ved at taste ”lys+enter”. Denne kanal
kan evt. bruges til pladsbelysning. Kodetastaturet har belysning af knapperne.

2-kanals trådløs vægsender
Varenummer 26–12510
Sender med lærefunktion
Senderen leveres individuelt kodet.
Over 70 millioner kombinationer sikrer,
at koden er unik. Senderens lærefunktion muliggør kopiering af én kode fra
en mastersender til så mange sendere,
som ønskes. Efterfølgende kan koden
ændres efter behov. Du kan også ændre fabrikskode, hvis en sender f.eks. er
bortkommet, således at misbrug ikke er
muligt.
2-kanals trådløs vægsender fungerer
som impuls betjening og kan betjene
op til 2 porte uafhængigt af hinanden.

Tekniske data
Telegramkode

48 bit fabrikskode med over 70 millioner forskellige kombinationer. Kopiering af koden fra andre sendere er muligt

Frekvens

868,3 MHz ASK

Rækkevidde

Op til 100 mtr. i åbent terræn

Strømforsyning

1 stk. 3V batteri, CR2032
- levetid op til 5 år

Sendekontrol

LED lyser, når senderknap aktiveres

Temperatur

-20 oC … +60 oC

Dimensioner

80 x 80 x 28 mm.

Vægt

Ca. 75g med batterier

Tæthedsklasse

IP 54

Indhold

1 stk. vægsender, programmeringsstik,
batteri og betjeningsvejledning

Vægsenderen er derfor en ideel løsning i situationer, hvor der er installeret
to porten, og hvor kunden ønsker en

manuel betjeningsknap til betjening af
begge porte. Vægsenderen monteres
indvendigt.
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1-kanals modtager for indbygning i NCU styringer
Varenummer 26–12515

Modtager med selvlærefunktion
Modtageren leveres som løst print til direkte placering i Nassau’s NCU-styring.
Den indbyggede selvlærefunktion i
modtageren sikrer en enkel og problemfri kodning mellem sender og modtager.
Med kun ét aktiveringstryk på senderen
lagres denne med en unik kode i modtagerens hukommelse.
Modtageren kan håndtere op til 15 forskellige sendesystemer. Hvert sendesystem kan indeholde et ubegrænset antal
sendere.

Tekniske data
Telegramkode

Modtageren lærer selv koden fra senderne, op til 15
forskellige sendesystemer kan håndteres samtidig pr. kanal

Kodning

Lærefunktionen aktiveres i modtageren, og herefter trykkes
den ønskede betjeningstast på senderen. Koden lagres
automatisk i modtageren

Frekvens

868,3 MHz ASK

Output funktion

Impuls (1 sek.)

Strømforsyning

12 VDC

Strømforbrug

ca. 12 mA
- ved aktivering af udgang ca. 20 mA

Udgang

1 stk. potentialfri kontakt

Temperatur

-20 oC … +60 oC

Dimensioner

38 x 64 x 11 mm

Vægt

Ca. 250 g

Tæthedsklasse

IP 00 (åben print)

1-kanals modtager for indbygning i ED styringer
Varenummer 26–12505
Receiver with self-learning function
Modtageren leveres som løst print til direkteplacering i Nassau’s ED-styring.
Den indbyggede selvlærefunktion i modtageren sikrer en enkel og problemfri
kodning mellem sender og modtager.
Med kun ét aktiveringstryk på senderen
lagres denne med en unik kode i modtagerens hukommelse.
Modtageren kan håndtere op til 15 forskellige sendesystemer. Hvert sendesystem kan indeholde et ubegrænset antal
sendere.
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Tekniske data
Telegramkode

Modtageren lærer selv koden fra senderne, op til 10 forskellige sendesystemer kan håndteres samtidig pr. kanal

Kodning

Lærefunktionen aktiveres i modtageren, og herefter aktiveresden valgte kanal på senderen, og koden bliver overført
til modtageren

Frekvens

868,3 MHz ASK

Output funktion

Impuls (1 sek.), ON/OFF - vælges på jumper

Strømforsyning

24 VDC + - 20 %

Strømforbrug

ca. 12 mA
- ved aktivering af udgang ca. 20 mA

Udgang

1 stk. NO potentialfri kontakt 60 VDC/1 A/30 W
eller 125 VAC/1 A/62 VA

Temperatur

-20 oC … +60 oC

Dimensioner

35 x 50 x 14 mm

Vægt

10 g

Tæthedsklasse

IP 00 (åben print)

NASSAU Radioudstyr

1-kanals modtager i boks (ekstra modtager)
Varenummer 26–12501

Modtager med selvlærefunktion
Modtageren leveres med 1 meter kabel
med NASSAU farvekoder for nem installation til NASSAU’s portstyring.
Den indbyggede selvlærefunktion i modtageren sikrer en problemfri og sikker
kodning mellem sender og modtager.

Tekniske data
Telegramkode

Modtageren lærer selv koden fra senderne, op til 10 forskellige sendesystemer kan håndteres samtidig pr. kanal

Kodning

Lærefunktionen aktiveres i modtageren, og herefter aktiveres den valgte kanal på senderen, og koden bliver overført
til modtageren

Frekvens

868,3 MHz ASK

Output funktion

Impuls (1 sek.), ON/OFF - vælges på jumper

Strømforsyning

12-24 VAC/DC +/- 10%

Strømforbrug

Max. 70 mA

Udgang

1 stk. NO/NC potentialfri kontakt 60 VDC/1 A/30 W
eller 125 VAC/1 A/62 VA

Temperatur

-20 oC … +60 oC

Dimensioner

72 X 115 X 37 mm.

Vægt

Ca. 100 g med kabel

Tæthedsklasse

IP 65

En modtager kan håndtere op til 10 forskellige sendesystemer pr. kanal. Inden-

for et sendesystem kan der være et ubegrænset antal sendere.

1-kanals modtager til speciel indbygning (ekstra modtager)
Varenummer 26–12502

Modtager med selvlærefunktion
Modtageren leveres med 30 cm ledning
med Nassau farvekoder for nem installation i NASSAU’s portstyring.
Den indbyggede selvlærefunktion i
modtageren garanterer en problemfri og
sikker kodning mellem sender og modtager.
En modtager kan håndtere op til 4 forskellige sendesystemer pr. kanal. Indenfor et sendesystem kan der være et
ubegrænset antal sendere.

Tekniske data
Telegramkode

Modtageren lærer selv koden fra senderne, op til 4 forskellige sendesystemer kan håndteres samtidig pr. kanal

Kodning

Lærefunktionen aktiveres i modtageren, og herefter aktiveres den valgte kanal på senderen, og koden bliver overført
til modtageren

Frekvens

868,3 MHz ASK

Output funktion

Impuls (1 sek.), ON/OFF - vælges på jumper

Strømforsyning

12-24 VAC/DC +/- 10%

Strømforbrug

Max. 70 mA

Udgang

1 stk. NO/NC potentialfri kontakt 60 VDC/1 A/30 W
eller 125 VAC/1 A/62 VA

Temperatur

-20 oC … +60 oC

Dimensioner

49 x 49 x 27 mm

Vægt

Ca. 65 g med kabel

Tæthedsklasse

IP 40
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3-kanals modtager (3 kanal funktion)
Varenummer 26–12503

Modtager med selvlærefunktion
Modtageren leveres med elektronisk
indbygget antenne.
Ønskes forbedret modtagersignal kan
seperat antennekit med varenummer
26-12506 leveres som ekstraudstyr.
Antennekit indeholder ekstra antenne i
vandtæt kasse, 4 meter kabel, samt tilbehør til samling af antennekablet.
Den indbyggede selvlærefunktion i modtageren sikrer en problemfri og sikker
kodning mellem sender og modtager.

Tekniske data
Telegramkode

Modtageren lærer selv koden fra senderne. 4 forskellige
sendesystemer kan håndteres samtidig pr. kanal

Kodning

Lærefunktionen aktiveres i modtageren, og herefter aktiveres den valgte kanal på senderen, og koden bliver overført
til modtageren

Frekvens

868,3 MHz ASK

Output funktion

Impuls (1 sek.), ON/OFF, timer 30 sek., timer 3 min.,
dødmandskontrol vælges på drejevælgeren i modtageren

Strømforsyning

12-24 V AC/DC og 230 V AC

Strømforbrug

Ca. 5 VA

Udgang

3 stk. NO/NC potentialfri kontakt 30 VDC/480 W
eller 230 VAC/3600 VA

Temperatur

-20 oC … +60 oC

Dimensioner

150 x 110 x 50 mm

Vægt

500 g

Tæthedsklasse

IP 54

En modtager kan håndtere op til 4 forskellige sendesystemer pr. kanal. In-

Varenummer 26-12506
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denfor et sendesystem kan der være et
ubegrænset antal sendere.

NASSAU Radioudstyr

1-kanals administrativ modtager
Varenummer 26–12508
Modtager med selvlærefunktion
Modtagerboksen leveres komplet samlet med ekstern antenne. Enheden kan
modtage op til 699 individuel kodet
1-kanals håndsendere eller eks. 174 stk.
4-kanals håndsendere.
Foruden den individuelle kodning er der
ligeledes mulighed for at slette tidligere
kodede håndsendere. Dette kan være
hensigtsmæssigt, hvis en håndsender
er bortkommet, så man derved undgår
uønsket misbrug af produktet.

Tekniske data
Telegramkode

Modtageren lærer selv koden fra senderen. Op til 699 forskellige koder kan håndteres pr. administrativ modtagerboks

Kodning

Lærefunktionen aktiveres i modtageren, og herefter trykkes
den ønskede betjeningstast på senderen. Koden lagers
automatisk

Frekvens

868,3 MHz ASK

Output funktion

Impuls (1 sek.)

Strømforsyning

230 VAC +/- 10%

Strømforbrug

3 VA

Udgang

1 stk. NO potentialfri kontakt

Temperatur

-20 oC … +60 oC

Dimensioner

180 x 94 x 59 mm.

Vægt

480 g (uden antenne)

Tæthedsklasse

IP 66

Den indbyggede selvlærefunktion i modtageren sikrer en problemfri og sikker
kodning mellem sender og modtager.

Alle viste produkter overholder de essentielle krav i
den europæiske norm R&TTE 1999/5/EC, og produktet er desuden CE-mærket.

Med kun ét aktiveringstryk på senderen
lagres denne med en unik kode i modtagerens hukommelse.

Der henvises iøvrigt til brugervejledning, som er vedlagt produktet, og som giver en uddybende beskrivelse af programmeringen.
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