
СИСТЕМА  ЗА  РАДИОИЗВЕСТЯВАНЕ  СЪСТОЯНИЕТО  НА  ОХРАНИТЕЛНИ 
СИСТЕМИ    RIS-2 

 
 
Системата RIS-2 е предназначена за дистанционно радиоизвестяване на 
състоянието на охранителни системи, със следните технически възможности: 
 
1) Разстояние на известяване 1км при пряка видимост; 
2) Кварцова стабилизация на честотата чрез PLL система; 
3) Канали на предавателя - 2 за аларма и включена/изключена система плюс вход за 

забрана на тестовия сигнал; 
4) Канали на приемника - 12 за 4 предавателя. 
 
Системата RIS-2 работи по следния начин: при всяка промяна на състоянието на 
входовете на предавателя се излъчва четири пъти сигнал по 1 сек. продължителност, 
през 5 сек. пауза. При липса на промяна на входа на всеки 15 минути се излъчва тестови 
сигнал, който съдържа и текущото състояние на входовете на предавателя. Ако се 
подаде сигнал на входа забрана тест предавателя не излъчва тестовите сигнали през 
15 мин. като при промяна на състоянието на входовете предавателя излъчва новото 
състояние. При всяко получаване на сигнал от предавател, приемника актуализира 
състоянието на съответните си изходи. При липса на сигнал от даден предавател 
повече от 45 мин. приемника активизира изхода - липса на тест за дадения предавател. 
Всеки предавател е с уникален код и може да бъде обучен към всеки приемник, като 
обучението е енергонезависимо, т.е. след изключване и включване на приемника 
остават обучени същите предаватели. 

 

Система за радиоизвестяване на състоянието на охранителни системи 
УКАЗАНИЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

1.  Предавателя се свързва както следва: 
 
� свързва се антената на предавателя посредством BNC конектора 
� червен  +12 волта 
� син (черен) маса  
� зелен - вход забрана тест (“test”). Активира се с маса, като запалва зеления 

светодиод. При активирането му се забранява излъчването на тестовия сигнал 
през 15 минути, като сигнала при смяна на входно състояние продължава да 
се излъчва. 

� кафяв - вход канал 1 условно наречен алармен (“alarm”). Активира се с маса и 
запалва червения светодиод, като предизвиква предаване на активен сигнал 
за съответния вход. 

� жълт - вход канал 2 условно наречен включено/изключено (“status”). Активира 
се с маса и запалва жълтия светодиод, като предизвиква предаване на 
активен сигнал за съответния вход. 

 
2.  Приемника са свързва както следва: 
 
� Свързва се антената към  BNC  конектора.   
� Подава се захранване  +12V  на клема “двойка” (спазвайте поляритета, указан 

върху платката !) . 



� Трите четворки  изходи  “alarm” , “status”  и  “test” са  изведени  на  дванадесет 
изводен  клеморед ,като първия канал е първия от поредицата цветове 
светодиоди , считано от дясно на ляво. 

                Поставените срещу тях светодиоди съответстват  на  конкретния изход. 
� Поредицата  от  червени светодиоди съответства на  канал “alarm”. 
� Поредицата  от  жълти светодиоди съответства на  канал “status”. 
� Поредицата  от  зелени светодиоди съответства на  канал “test”. 

 
При поява на активен сигнал от даден предавател се активира съответния 
светодиод в приемника и изхода включва към маса. Светодиодите за липса на 
тест и изходите към тях се активират ако липсва сигнал от даден предавател 
повече от 45 минути, като при първия получен сигнал от предавателя се 
деактивира. Изходите са с активна маса, като могат да осигурят ток до 0.5 А. 
Обучението на предавател към приемник се извършва по следния начин. Окъсява 
се контакта посредством “jumper” в приемника (разположен до захранващата 
клема) и се задържа повече от 2 секунди, което предизвиква запалването на 
трите светодиода на първи предавател (червен, жълт, зелен). В това състояние 
се окъсява контакта за обучение на съответния предавател, (разположен в 
металната кутия на предавателя) и трите светодиода в приемника изгасват, с 
което този предавател е обучен на първа позиция на този приемник. След 
процедурата за обучение се премахва окъсяването на контакта за обучение в 
приемника. За обучаване на предавател към втора, трета и четвърта позиция на 
приемника е необходимо да се окъси контакта за обучение в приемника, да се 
изчака запалването на първите светодиоди, след което се премахва за кратко 
окъсяването и се поставя отново. Това предизвиква запалването на вторите 
светодиоди, ново прекъсване и възстановяване предизвиква запалването на 
третите и т.н. След като е избрана позиция се активира съответния предавател с 
окъсяване на неговия контакт за обучение и светодиодите изгасват. За тест на 
обучението е необходимо след премахване на контактите за обучение да се 
изпратят няколко команди от предавателя и да се провери пристигането им на 
съответна позиция в приемника. Излизането от режим на обучение на приемника 
се извършва или с обучението на съответния предавател или с четири 
последователни окъснявания на контакта за обучение до излизане на нулева 
позиция. Ако приемника остане в режим на обучение, той не приема кодове от 
предавателите.  
 

 
ВАЖНО!!!      Всички тестове на системата RIS-2 да се извършват при   
                      поставена на  предавателя и приемника антена. Тестовете  
                     без поставена  антена  водят  до  повреда на  предавателя и  
                     фирмата не носи отговорност за   това !!! 
 
 
Забележка: 1) За захранване на модулите  –  предавател/приемник 
                         използвайте стабилизирано захранване +12V! 
                         Консумирания ток от предавателя е  ≤≤≤≤  250 mA 
 
                     2) Монтирайте модулите далеч от метални стени и   
                         прегради!   


