Roger Access Control System

Moduł przekaźnikowy RM-2DR/RM-2DR-BRD
Instrukcja obsługi
Wersja sprzętowa: 1.0
Wersja dokumentu: Rev. D

1. OPIS I DANE TECHNICZNE
Moduł przekaźnika RM-2 jest dostępny w dwóch wersjach tj. w postaci urządzenia w obudowie do
montażu na szynie DIN 35mm o oznaczeniu RM-2DR oraz modułu elektronicznego o oznaczeniu
RM-2DR-BRD. Funkcjonalnie obie wersje urządzenia są identyczne.
Moduł RM-2DR zawiera dwa przekaźniki wraz z tranzystorowymi układami wyzwalania. Moduł
przeznaczony jest do zwiększania obciążalności prądowej wyjść tranzystorowych i/lub uzyskiwania
izolacji galwanicznej pomiędzy układem wyzwalającym a obciążeniem. Praktyczny przykład
zastosowania modułu RM-2DR w ramach systemu RACS 4 polega na podłączeniu linii wyjściowej
kontrolera np. IO1 o obciążalności 15VDC/1A do linii wejściowej modułu RM-2DR np. IN1 po to by
umożliwić kontrolerowi sterowanie przekaźnikiem na module RM-2DR o obciążalności 230VAC/5A.
Moduł RM-2DR może współpracować ze wszystkimi kontrolerami firmy Roger i jednocześnie jest
urządzeniem na tyle uniwersalnym, że może być stosowany poza systemem kontroli dostępu
RACS 4.
Tabela 1. Dane techniczne
Znamionowe napięcie zasilania
modułu

Nominalne 12VDC, dopuszczalne 10-15VDC

Pobór prądu

maks. 65mA

Obciążalność każdego z
przekaźników

230VAC/5A oraz 30VDC/5A

Próg załączania przekaźnika
stanem wysokim

>5V

Próg załączania przekaźnika
stanem niskim

<4V

Warunki środowiskowe

-25C..+60C, wilgotność 10-95% (bez kondensacji)

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

RM-2DR

85 x 62 x 73 mm

RM-2DR-BRD

80 x 54 mm

RM-2DR

ok. 115g

RM-2DR-BRD

ok. 50g

Waga

2. INSTALACJA
2.1 Zaciski i schemat połączeń
Tabela 2. Opis zacisków modułu RM-2DR
Opis

Zacisk

Opis

NC

Zacisk rozwierany przekaźnika

GND

Masa

COM

Zacisk wspólny przekaźnika

+12V

Zasilanie 12VDC

NO

Zacisk zwierany przekaźnika

IN2

Linia wejściowa modułu

IN1

Linia wejściowa modułu

REL2

REL1

Zacisk

NC

Zacisk rozwierany przekaźnika

COM

Zacisk wspólny przekaźnika

NO

Zacisk zwierany przekaźnika

Na rys. 2 przedstawiono typowy schemat podłączenia modułu RM-2DR do kontrolera PR402DR. W
efekcie takiego podłączenia kontroler uzyskuje możliwość sterowania w sumie 4 przekaźnikami. W
podanym przykładzie kontroler jest zasilany z napięcia 18VAC i zasila moduł RM-2DR napięciem
12VDC z wyjścia AUX. Możliwe są inne konfiguracje zasilania, w tym równoległe zasilanie obu
urządzeń czyli kontrolera i modułu z napięcia 12VDC.
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Uwaga: W systemie RACS 4 wszystkie urządzenia muszą być podłączone do wspólnego ujemnego
bieguna zasilania.

Rys. 1 Obie wersje modułu RM-2DR

Rys. 2 Schemat typowego podłączenia modułu RM-2DR do kontrolera PR402DR
Zarówno RM-2DR jak i moduł RM-2DR-BRD nie są przystosowane do pracy w warunkach
zewnętrznych i po stronie instalatora leży wybór odpowiedniego miejsca oraz sposobu ich montażu.
Obydwa urządzenia są przystosowane do montażu na szynie DIN 35mm niemniej moduł RM-2DRBRD może być również zainstalowany na płaskim podłożu przy pomocy dostarczonych w komplecie
dystansowych kołków nylonowych. W przypadku tego typu montażu wymagane jest użycie
podkładki z materiału izolacyjnego, która odizoluje elektrycznie moduł od podłoża na którym jest on
zainstalowany. Wymóg ten jest szczególnie krytyczny w przypadku gdy któreś z wyjść
przekaźnikowych ma być użyte do przełączania napięcia sieci 230VAC. Podkładka izolacyjna
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powinna być odpowiednio szersza niż obrys płytki modułu (min. 5mm na każdą stronę – patrz rys.
3). Instalację modułu należy przeprowadzić w zgodzie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa.
Uwaga: W przypadku załączania napięcia sieciowego, moduł RM-2DR musi być montowany przez
wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie zezwolenia i uprawnienia do prac w
zakresie sieci energetycznej 230VAC.

Rys. 3 Rozmieszczenie otworów montażowych modułu RM-2DR-BRD

3. KONFIGURACJA
Moduł RM-2DR w obu wersjach jest wyposażony w kontakty do zakładania zworek. Umożliwiają one
wybranie czy linie wejściowe kontrolera będą aktywowane stanem wysokim lub niskim.
Rozmieszczenie kontaktów dla obu wersji modułów przedstawiono na rys. 4

Rys. 4 Rozmieszczenie kontaktów na zworki

4. OZNACZENIA HANDLOWE
Tabela 3. Oznaczenia handlowe
Produkt

Opis

RM-2DR

Moduł przekaźnikowy w obudowie do montażu na szynie DIN 35mm

RM-2DR-BRD

Moduł przekaźnikowy RM-2DR w postaci modułu elektronicznego bez obudowy
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Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza,
że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami
gdyż może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i
zdrowia ludzi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie
zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje
na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz
lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem
odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i
recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów
naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska
naturalnego. Masa sprzętu podana jest w instrukcji.

Kontakt:
ROGER sp. z o.o. sp. k.
82-400 Sztum
Gościszewo 59
Tel.: +48 55 272 0132
Faks: +48 55 272 0133
Pomoc tech.: +48 55 267 0126
Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087
E-mail: biuro@roger.pl
Web: www.roger.pl
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