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Częstotliwość pracy 433,92 MHz
Zasilanie 12V DC (10-15V DC)
Pobór prądu w stanie czuwania 2,5 mA
Maksymalny pobór prądu 25 mA
Ilość kanałów 1
Zasięg 1000 m (zalecana heterodyna H2)

NRP-102 jest nadajnikiem stacjonarnym dużego zasięgu,
wykorzystywanym do przesyłania sygnałów z oddalonych
obiektów.

Nadajnik rozpoczyna transmisję po podaniu napięcia
zasilającego. W zależności od położenia zwory ”liczba
transmisji” nadajnik poprzestanie na wysłaniu jednej paczki
sygnałów lub dla położenia zwory w pozycji “6” przez ok.  3
min. z odstępami 30 s, wysyła 6 kolejnych paczek sygnałów,
zawierających indywidualny kod nadajnika. Po zakończeniu
transmisji nadajnik przechodzi w stan spoczynkowy, a
przejście do kolejnego cyklu nadawania wymaga wyłączenia i
ponownego podania napięcia zasilającego. Nadajnik
zabezpieczony jest przed skutkami odwrotnego podłączenia
napięcia zasilającego. Wbudowany układ stabilizacji zapewnia
dodatkowo stały zasięg pracy urządzenia przy napięciu
zasilającym w zakresie od 10 do 15 V DC (brak wahań mocy
nadawania).
NRP-102 posiada obudowę hermetyczną, odporną na
niekorzystne warunki atmosferyczne, może być stosowany na
zewnątrz.

Parametry techniczne  
Częstotliwość pracy 433,92 MHz
Kodowanie transmisji danych kod zmienny
Zasilanie 12V DC (10-15V DC)
Pobór prądu w stanie czuwania 2,5 mA
Maksymalny pobór prądu 25 mA
Wyjście sabotażowe 50mA/12V DC
Współpraca dowolny odbiornik serii sA, zalecany np. OPC-

K01
Antena Prętowa, złącze BNC 50 Ohm
Moc nadawcza +10 dBm
Ilość kanałów 1
Zasięg 1000 m (zalecana heterodyna H2)
Temperatura pracy od -10 do +55C
Wilgotność max. 93%
Wymiary 76x58x33 mm

Gorke NRP-102
Nadajnik 1-kanałowy 1000m


