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BE-REC  

PROGRAMOZHATÓ KÉTCSATORNÁS DEKÓDER 
 

Használati és üzembe helyezési útmutató 
szakképzett telepítőknek! 
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BE/REC DEKÓDER 
Programozható kétcsatornás vevő, párosítható a BE/PLAY egy vagy több 
nyomógombjához. 
 
BE/REC vevő műszaki jellemzői 
Táp 24 Vac/Vdc 
Kimenetek 2 csatorna max 500mA-48Vac/dc 
Csatlakoztatható 
nyomógombok száma 

4 nyomógomb BE/PLAY csatlakoztatható 
minden vevőhöz 

Maximális távolság 
BE/PLAY-BE/REC 
készülékek között 

40m, árnyékolt vezetéket használva 

Memorizálható kódok 255 kódig. Minden kód maximum 9 számból 
állhat 

Védettségi szint IP30 
Működési hőmérséklet -20C-tól +70C-ig 
 
BE/PLAY nyomógomb műszaki jellemzői 
Erek száma 2 

 

Nyomógombok 10 szám nyomógomb 0-9 és egy 
aktiváló gomb 

Jelzések Éjszakai használathoz háttérvilágítás 
és hangjelzéshez buzzer 

Védettségi szint IP54 
Működési 
hőmérséklet 

-20C-tól +70C-ig 

 
Bemenet funkciók / BE/REC vevő kimenetek 
1-2 1* csatorna kimenet (500mA-48Vac/dc max) 
3-4 2* csatorna kimenet (500mA-48Vac/dc max) 
5-6 24 Vac/Vdc (5-; 6+) táp bemenet 
7-8 Sorkapocs a nyomógombok kódjának fogadására és a BE/PLAY 

tápellátására (7-; 8+) 
 
* A gyári konfiguráció szerint az 1-2 kimenetek N.O. állapotban vannak. 
Lehetőség van N.C. állapotra módosítani, az „NO<>NC kimenet 
módosítása” a programozásban leírtak szerint. 
 
Kimenet funkciók / BE/PLAY nyomógomb kimenetek 
1-2 Sorkapocs a kódok adásához és a tápellátáshoz (1-; 2+) 
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KONFIGURÁCIÓ 

Két működési mód áll rendelkezésre: Alap és Haladó 
 
Funkciók Alap módban: 
- Kódok memorizálása 
- Kódok törlése 
- Memória teljes törlése 
Funkciók Haladó módban: 
- Kódok beillesztése 
- Lépcsőzetes kódok beírása: a kódhoz csak bizonyos számú belépés 
engedélyezett (1-999) 
- Kódok törlése 
- Meghatározott számmal kezdődő kódok felfüggesztése 
- Meghatározott számmal kezdődő kódok újraaktiválása 
- Minden kód újraaktiválása 
- Programozási jelszó módosítása 
Jegyzet: az alap módban a kódok beírása a vevőn található PGM gombbal 
történik. 
Haladó módban a beírás a számbillentyűzeten történik belépési jelszón 
keresztül, a vevőhöz való csatlakozás nélkül. 
 
Csatornák konfigurálása 
Mindkét módban a csatornáknak (reléknek) két különböző működési 
módjuk van: 
1-időzített mód: a relé állapotot vált előre beállított időre, 1-6000 
másodperc között 
2-bistabil mód: a relé állapotot vált a kód ismételt bevitelekor 
 
Mód megváltoztatásához: 
1-Nyomja meg 3-szor a PGM gombot a vevőn. 

A LED, elkezd villogni a következő sűrűséggel: 3 villogás egy szünet 
2-Válasszuk ki azt a csatorna kimenetet (relét), amit konfigurálni 
szándékozunk. 

(1 az 1 csatornához, 2 a 2 csatornához) 
3-Nyomjuk meg a  gombot a megerősítéshez 
4-Adja be az aktiválási időt másodpercekben, figyelve a következőkre: 
 -„0”-t ütve a bistabil módot aktiváljuk 
 -„1”-től „6000”-ig az időzített mód aktiválódik 

A gyári kód 1 másodpercre van beállítva. 
5-Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, a buzzer három beep 
hangot fog kiadni a  

programozás megtörténtének megerősítéseként. 
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1. ALAP MÓD 
 
1.1-Kódok memorizálása 
1-Nyomja meg egyszer a PGM gombot a vevőn. A led elkezd villogni. 
2-Üsse be a billentyűzeten a memorizálni kívánt kódot (minimum 4, 
maximum 9 számjegy),   

minden megnyomásnál a buzzer hangot fog kiadni a megnyomás 
megerősítéseként. 
3-Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez. A buzzer egy hosszú 
hangot fog kiadni. 
4-Válassza ki a nyomógombon a csatornát (relét), amit a kódhoz szeretne 
társítani: 
 -az „1”-t beütve az 1 csatornát aktiválja. 
 - a  „2”-t beütve a 2 csatornát aktiválja. 
 - a  „3”-t beütve mindkét csatornát aktiválja. 
5-Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, a buzzer három beep 
hangot ad ki. 
1.2-Kód törlése 
1-Nyomja meg 2-szer a PGM nyomógombot a vevőn. 

A LED elkezd villogni a következő gyakorisággal: 2 villogás egy 
szünettel kísérve. 
2-Üsse be a nyomógombon a törölni kívánt kódot, minden megnyomásnál 
a buzzer hangot  

fog kiadni a megnyomás megerősítéseként. 
3-Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, a buzzer három beep 
hangot fog kiadni. 
 
1.3-Memória teljes törlése 
1-Nyomja meg és tartsa lenyomva a PGM gombot 15 másodpercig. 

A piros és zöld LED felváltva villog, a villogás végeztével a törlés 
teljes. 
2-A törlés után a vevő visszaáll a gyári beállításokra: 

időzített kimenet 1 másodperc és haladó módba való belépéshez 
jelszó kódja 123456. 
 
 
2. HALADÓ MÓD 
 
2.1-Programozási jelszó személyre szabása 
1-Üsse be a gyári jelszót: „123456” és nyomja meg a  gombot. 
2-Üsse be a 6-ot és nyomja meg a  gombot. 
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3-Üsse be az új személyes jelszót (6 számjegy) és nyomja meg a  
gombot. 
4-Újra üsse be az új személyes jelszót megerősítéseként, és nyomja 
meg a  gombot. 
5-A buzzer három beep hangot fog kiadni. 
 
2.2.1-Kód memorizálása 
1-Üsse be a személyes jelszót (gyári: 123456) és nyomja meg a  
gombot. 
2-Üsse be az 1-et és nyomja meg a  gombot. 
3-Üsse be a memorizálandó kódot és nyomja meg a  gombot. 
4-Válassza ki a kódhoz társítandó csatornát 

1:ch1, 2:ch2, 3:mindkettő, és nyomja meg a  gombot. 
5-Nyomja meg az 1-es gombot, majd nyomja meg a  gombot. 
6-A buzzer három beep hangot fog kiadni. 
 
2.2.2-Ideiglenes kód memorizálása 
1-Üsse be a személyes jelszót (gyári: 123456) és nyomja meg a  
gombot. 
2-Üsse be az 1-et és nyomja meg a  gombot. 
3-Üsse be a memorizálandó ideiglenes kódot és nyomja meg a  
gombot. 
4-Válassza ki a kódhoz társítandó csatornát 

1:ch1, 2:ch2, 3:mindkettő és nyomja meg a  gombot. 
5-Nyomja meg a 2-es gombot, majd nyomja meg a  gombot. 
6-Üsse be az ideiglenes kóddal való belépések számát 

1-999 és nyomja meg a  gombot. 
7-A buzzer három beep hangot fog kiadni. 
 
2.3-Egy kód törlése 
1-Üsse be a személyes jelszót és nyomja meg a  gombot. 
2-Üsse be a 2-t és nyomja meg a  gombot. 
3-Üsse be a törlendő kódot és nyomja meg a  gombot. 
4-A buzzer három beep hangot fog kiadni. 
 
2.4-Meghatározott számmal kezdődő kódok felfüggesztése 
1-Üsse be a személyes jelszót és nyomja meg a  gombot. 
2-Üsse be a 3-at és nyomja meg a  gombot. 
3-Üsse be a felfüggesztendő kódok kezdő számjegyét és nyomja meg a 

 gombot. 
4-A buzzer három beep hangot fog kiadni. 
 
2.5-Meghatározott számmal kezdődő kódok újraaktiválása 
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1-Üsse be a személyes jelszót és nyomja meg a  gombot. 
2-Üsse be a 4-et és nyomja meg a  gombot. 
3-Üsse be az újraaktiválandó kódok kezdő számjegyét és nyomja meg a 

 gombot. 
4-A buzzer három beep hangot fog kiadni. 
 
2.6-Minden kód újraaktiválása 
1-Üsse be a személyes jelszót és nyomja meg a  gombot. 
2-Üsse be az 5-öt és nyomja meg a  gombot. 
3-A buzzer három beep hangot fog kiadni. 
 
Jegyzetek és figyelmeztetések: 
 Ne használja belépési kódként a programozási jelszót. 
 Két nyomógomb megnyomása közötti szünet maximum 10 másodperc, 

ennek elmúltával a korábbi beütések törlődnek. A PGM gomb 
megnyomása után 35 másodperc áll rendelkezésre a kód beütéséhez, 
ennek elmúltával kilép a programozási módból. 

 Nem memorizált kódok beütését 5 rövid beep hang jelzi. 
 Helyes kódok beütését egy hosszú beep hang jelzi. 
 Egy funkció programozásának megerősítését három beep hang jelzi. 
 
KIMENET KAPCSOLATOK MÓDOSÍTÁSA (N.O. > N.C.) 
Abban az esetben, ha szükséges, meg lehet 
változtatni az N.O. kapcsolatot, ami az 1 és 2 
csatornakimeneten van, N.C. kapcsolatra. 
A kártyán (lásd ábra) a relék közelében vannak a 
forrasztandó jumper-ek: a J2 vonatkozik az 1 
csatornára, a J3 pedig a 2 csatornára. 
Egy forrasztópákával oldja a B-C kapcsokat és hozzon 
létre egy másikat az A-B kapcsokon.  
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