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ODBIORNIK RADIOWY HR3000Ext (R)

W zestawie:
- Odbiornik HR3000Ext (R),
- Giętka antena,
- Ładowarka sieciowa,

- Uwaga. Cztery przewody z wtykami banankowymi (NO), do
  podłączenia odbiornika z chronometrem, nie są dołączone
  do zestawu (ze względu na różne potrzeby klientów, 
  dotyczące długości) i należy je zakupić osobno.

O produkcie:
HR3000Ext (R), to impulsowy, cyfrowy odbiornik radiowy, operujący na częstotliwość 433 MHz 
o małej mocy – 12mW. Służy do zastąpienia połączeń przewodowych, w sytemach pomiaru czasu 
Sectro, pomiędzy fotokomórkami / bramkami startowymi a chronometrem Time Master,  trans- 
misją radiową. Transmisja w paśmie 433 MHz, przy małej mocy, nie wymaga od 
użytkownika zgody ze strony Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, bądź wykupowania 
licencji radiowych na terenie: Polski, Europy, Afryki i Rosji. 

Wymagania:
1). Współpracuje z chronometrem Sectro TimeMaster (2p, 3p, 4p ... do 8p).
2). Współpracuje z nadajnikami radiowymi Sectro: HR1100 (T), HR6000 (T). 

Podłączenie:
1). Wtyk antenowy anteny (1) przykręcić do gniazda antenowego odbiornika (2).
2). Wtyki banankowe (NO) przewodów, wpiąć w gniazda odbiornika, oraz odpowiadające im 
kolorystycznie gniazda w chronometrze TimeMaster (patrz:z “Schemat podłączenia odbiornika...”). 
Należy zadbać, aby akumulator odbiornika HR3000Ext był wcześniej naładowany, choć odbiornik 
może działać też podłączony pod zasilanie sieciowe z ładowarki.
3). Prawidłowo podłączony odbiornik, po włączeniu zasilania (3), jest gotowy do pracy (pomiarów).

Zasięg radiowy:
Należy pamiętać, że zasięg radiowy jest zależy od panujących warunków atmosferycznych, 
przeszkód terenowych, wilgotności, zakłóceń ze strony innych urządzeń i wielu innych czynników.

Aby otrzymać duży zasięg radiowy i dobrą komunikację systemu pomiarowego, należy pamiętać:
- by, nie ustawiać nadajników i odbiornika blisko gruntu, 
- by, nie ustawiać nadajników i odbiornika w pobliżu masywnych metalowych obiektów!!!, 
- unikać przesłaniania drogi odbiornik - nadajnik własnym ciałem lub innymi masywnymi 
  obiektami (np. budynkami, górami, lasem),
- odbiornik HR3000Ext, powinien być usytuowany możliwie blisko wszystkich nadajników 
  systemu pomiarowego, najlepiej pomiędzy startem i metą, co gwarantuje największy osiągany
  zasięg - patrz tabela parametrów technicznych, wartość “max. start-meta”),
- utrzymywać zgodną polaryzację anten nadajników i odbiornika – poziomą (9), a najlepiej pionową  
  (prostopadłą do płaszczyzny ziemi (10)),
- bezwzględnie unikać dwóch lub więcej nadajników pracujących w systemie pomiarowym na tym 
  samym kanale (START, META, MIĘDZYCZAS... itp.),
- unikać używania systemu na terenie, gdzie pracują inne urządzenia radiowe na częstotliwości 433MHz 
  lub w pobliżu linii energetycznych wysokiego napięcia.
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Użytkowanie:
- Zakres temperatur działania: od -20 do +50 ºC, przechowywania: -40 do +60 ºC
- Odbiornik należy przechowywać w suchym miejscu.
- Unikać szybkiego włączania po gwałtownych zmianach temperatury i wilgotności. 
   Np. po wyniesieniu urządzenia z ciepłego i suchego pomieszczenia na chłód i dużą 
   wilgotność, odczekać przynajmniej 15 min. przed włączeniem.
- Czyścić lekko zwilżoną szmatką bez detergentów.
- Uwaga! Urządzenie może być używane w warunkach zewnętrznych, podczas opadów deszczu 
  i śniegu. Należy jednak unikać nadmiernego kontaktu z wodą szczególnie gniazda antenowego 
  (2) gniazda ładowarki (4), oraz banankowych (6, 7, 8, 9). Po użyciu należy odbiornik pozostawić 
   w suchym miejscu. Nie suszyć na grzejnikach i za pomocą nadmuchów elektrycznych.
- Nie rozkręcać i nie dokonywać samodzielnych napraw/modyfikacji.

Znane problemy:

Nadajnik wraz z odbiornikiem

Brak informacji przecięcia 
wiązki podczerwieni fotokomórki 
w oprogramowaniu pomiarowym,
pomimo iż fotokomórka wykrywa
ten stan (dźwięk i dioda).

nie osiągają zamierzonego
dystansu.

1) Naładuj akumulator odbiornika HR3000Ext.

1) Podłącz poprawnie przewody gniazd banankowych odbiornika do
odpowiadających im kolorystycznie gniazd chronometru TimeMaster.
Szczególnie te, które są wykorzystywane w Twoim systemie pomiarowym.
2) Sprawdź, czy wszystkie elementy sytemu pomiarowego są
włączone, naładowane, odpowiednio podłączone i przygotowane
do pracy.

Bliski rozładowania akumulator odbiornika, może wpływać na 
zasięg całego systemu radiowego. Można też ew. podpiąć ładowarkę.
2) Usuń obiekty/przeszkody zasłaniające drogę nadajnik-odbiornik.
Ukształtowanie terenu lub obiekty zasłaniające drogę nadajnik-
-odbiornik mogą wpływać na zasięg systemu radiowego
3) Odsuń nadajniki i odbiornik od masywnych obiektów metalowych.
Obiekty takie znacząco zmniejszają zasięg systemu radiowego np.
kontenery, słupy energetyczne, pojazdy itp.
4) Podnieś wysokość umiejscowienia nadajnika i odbiornika.
Może to poprawić wydajność systemu.
5) Nadajniki i odbiornik ustaw w jednej płaszczyźnie.
Patrz poniższy schemat (10)(11).
6) Umieść obiornik w połowie drogi pomiędzy nadajnikami.
Gwarantuje to osiągnięcie maksymalnego zasięgu start-meta.

Rozwiązania:

10 11

Nadajniki
np. HR1100 (T)

Nadajniki
np. HR1100 (T)

NADAJNIKI I ODBIORNIK POZIOMO. NADAJNIKI I ODBIORNIK PIONOWO (zalecane).

Odbiornik
HR3000Ext (R)

Odbiornik
HR3000Ext (R)
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Przykręcany wtyk antenowy (2)1

Gniazdo 

Włącznik zasilania
odbiornika
radiowego

Dioda sygnalizacji
włączonego
zasilania
(opcjonalnie)

Gniazdo
ładowarki
sieciowej (14)

Gniazdo
banankowe

(NO) zielowe
START

(do zielonego
gniazda w

chronometrze
Time Master)

Gniazdo
banankowe

(NO) czerwone
META

(do czerwonego
gniazda w

chronometrze
Time Master)

Gniazdo banankowe
(NO) żółte - MIĘDZYCZAS
(do żółtego gniazda w
chronometrze Time Master)

Gniazdo banankowe (NO)
niebieskie lub ew. czarne - MASA
(do niebieskiego lub czarnego, w zależności od
wersji, gniazda w chronometrze Time Master)

antenowe (1)
2

3
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Otwory montażowe umożliwiające
opcjonalne przykręcenie odbiornika

 do płaskiej powierzchni
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Wtyki
banankowe

(NO)
(do odbiornika

radiowego
HR3000Ext,

6, 7, 8, 9)

Wtyki
banankowe
(NO)
(do chronometru
TimeMaster)

ŁADOWARKA SIECIOWA

PRZEWODY PODŁĄCZENIOWE BANANKOWE (NO)

Wtyk zasilania
dla fotokomórki (4)

Diody LED: Wtyczka
sieciowa
220V

- sygnalizacja zasilania
- sygnalizacja stanu

ładowania
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zielony

nieb. niebieski niebieski niebieski

żółty żółty czerwony

0

1

zielony

niebieski
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czerwony

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ODBIORNIKA RADIOWEGO DO CHRONOMETRU TIME MASTER

Chronometr
TIME MASTER 4p

Przewody
Podłączeniowe

Banankowe (NO)

Odbiornik radiowy
HR3000Ext (R)

Zasilanie:
- Odbiornik posiada wbudowany akumulator, ładowany sieciowo przez gniazdo zasilania (4).
!!! - Urządzenie należy ładować wyłącznie, za pomocą specjalnie przeznaczonego dla niego zasilacza. 
- Czas ładowania akumulatora interfejsu: do ok. 5 godzin (stan ładowania wskazuje dioda (13).
- Po pełnym naładowaniu akumulatora, może on nieprzerwanie pracować od 24 do 70 godzin.
- Akumulator nie posiada “efektu pamięci”, można go ładować w dowolnym stanie rozładowania.
- Akumulator można ładować w czasie pracy odbiornika.
- Nie zaleca się pozostawiać włączonego ładowania, po pełnym naładowaniu akumulatora.
!!! - Ładowanie nie powinno odbywać się w mocnym słońcu.

Najważniejsze jest połączenie odpowiadających sobie kolorystycznie gniazd (NO) obu urządzeń. 
Mogą istnieć modele, które zamiast niebieskich gniazd (NO) Masy, mają czarne (dotyczy głównie 
chronometru), wtedy czarny = niebieski. Masę odbiornika (9) najlepiej podłączyć pod wejściem 
Startu chronometru (niebieskie lub czarne gniazdo (21) tuż pod zielonym (18)), choć system powin-
ien działać również przy podłączeniu (9) także pod inne niebieskie (lub czarne) gniazda chronometru 
(22)(23)(24)... Międzyczas (8) najlepiej podłączyć pod pierwsze wolne, zółte gniazdo chronometru, 
z reguły oznaczone cyfrą “2” na panelu chronometru (19) (za wyjątkiem modelu “2p” chrnonometru, 
który nie obsługuje międzyczasu - wtedy żółtego (8) nie podłączamy).
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Gniazda:

 Czułość:

Wtyki:

- antenowe, ładowarki, 4 banankowe (NO): Start, Meta, Międzyczas, Masa

- w urządzeniu brak, w przewodach 4x(NO) na 4x(NO)

Zasięg: z nadajnikiem: standardowy: osiągany: max. (start-chrono.-meta):

- wbudowany akumulator 2,5 Ah

- trzy: “Start”, “Meta”, “Międzyczas”

- HR1100 (T); - HR6000 (T)

- Time Master od “2p” do “8p”

Produkt i wszystkie jego elementy elektroniczne, akumulatory, przewody itp.
należy utylizować w specjalnych punktach składowania tego typu odpadów.

Uwaga! Urządzenie elektryczne. Zachować ostrożność.
Chronić przed bezpośrednim zamoczeniem/zalaniem.

Produkt zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy europejskiej 
dla tego typu produktów.

- od -20ºC do +50ºC

- minimalna: -110 dBm; typowa: -113 dBm;

HR1100 (T) 750 m 1000 m 2000 m

4000 m2000 m1500 mHR6000 (T)

Częstotliwość radiowa: - odbiornik 433 MHz - bez koniecznej licencji w Polsce, UE, Afryce, Rosji

Temperatura pracy:

- pracy do 80%Zalecana wilgotność:

- ok. 0.5 kg Waga:

Zasilanie:

Obsługiwane kanały:

Współpracuje 
z nadajnikami:

Współpracuje 
z chronometrami:
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Paramatry techniczne odbiornika radiowego HR3000Ext (R)*:

* Zastrzegamy możliwość zmiany parametrów, opcji i wyposażenia, szczególnie w wypadku realizacji na indywidualne zamówienie.

Urządzenie radiowe, operujące na częstotliwości 433 MHz.433
MHz


