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1. Opis techniczny, przeznaczenie

Przycisk napadowy nożny PN-K służy do bezgłośnego przekazywania sygnału o 
wystąpieniu sytuacji alarmowej, urządzenie wyposażone jest w szereg funkcji programowych 
umożliwiających elastyczne dopasowanie do wymogów konkretnej instalacji. Czujnik detekcji 
naciśnięcia wykonany jest w technice optycznej. Sygnał wyjściowy wystawiony jest w formie 
zwarcia/rozwarcia styków przekaźnika kontaktronowego (bezgłośnie).

Rysunek poglądowy płytki:

Opis zacisków:
 
12V zasilanie przycisku
GND  masa zasilania
RST  wejście resetujące
NO  styk zwierny przekaźnika wyjściowego
C    kotwica przekaźnika
TAMP styki wyłącznika sabotażowego

2. Sygnalizacja optyczna

Sygnalizacja podczas normalnej pracy:
 

• ciągłe świecenie diody LED sygnalizuje załączenie wyjścia przycisku.
• szybkie błyskanie oznacza odliczanie czasu do odwołanie alarmu lub restart zasilania 



3. Programowanie parametrów

Wejście w programowanie: nacisnąć i puścić przycisk PROG/RESET dłużej niż 2 s.
Dioda zacznie szybko migać, w tym trybie krótkie naciśnięcie przycisku wybiera parametr który 
chcemy edytować, numer aktualnego parametru sygnalizowany jest błyśnięciami diody LED.

  Uwaga: jeżeli w przeciągu 20s nie nastąpi naciśnięcie przycisku to urządzenie wyjdzie z trybu 
programowania 

Programy:

1. Czas wciśnięcia pedału 
2. Czas do odwołania alarmu 
3. Czas podtrzymania wyjścia w trybie monostabilnym
4. Wybór trybu pracy wyjścia 
5. Wyjście z programowania

         
Ustawianie czasów:
Zatwierdzenie wyboru programu wykonuje się przez dłuższe naciśnięcie przycisku, zostaje to 
potwierdzone krótkim błyskami. Następne naciśnięcie przycisku spowoduje zaświecenie  diody LED
Czas trzymania przycisku, jest czasem programowanego parametru. Po zwolnieniu przycisku 
długość nastawy czasu jest zapamiętywana w pamięci urządzenia i następuje wyjście do "głównego 
menu".

Czas odwołania alarmu: jest to czas, jaki ma osoba na odwołanie przypadkowego naciśnięcia, 
fabrycznie ustawiony na 0s, aby odwołać alarm w trakcie odliczania czasu odwołania należy 
powtórnie nacisnąć przycisk. 

Czas wciśnięcia przycisku: czas przez który przycisk musi być ciągle wciśnięty aby wywołać 
reakcję. Fabrycznie ustawiona jest 1 sekunda 
 
Wybór trybu pracy wyjścia:
 
 Krótkie naciśnięcie przycisku zmienia tryb pracy w następujący sposób:   
 

1) Monostabilny - wyjście jest aktywne przez określony czas (zmiana czasu podtrzymania 
program 3)

2) Zatrzask (wyjście jest aktywne do momentu podania "masy" na wejście RST lub krótkiego 
naciśnięcia przycisku PROG

3) Bistabliny (pierwsze naruszenie uaktywnia wyjście, następne kasuje wyjście itd).

 Numer aktualnie wybranego trybu sygnalizowany jest krótkimi błyskami diody (1,2,3)
 Akceptacja: długie naciśnięcie PROG/RESET lub upłynięcie 20s.
 

Resetowanie wyjścia w trybie ZATRZASK: nacisnąć krótko przycisk PROG/RESET lub podać 
masę na wejście RST.



Programowanie parametrów
Stan normalny

Tryb programowania

1. Czas wciśnięcia pedału

2. Czas odwołania alarmu

3.Czas podtrzymania
wyjścia w trybie
monostablinym

4.Wybór trybu pracy wyjścia

5.Wyjście z programowania

1.Monostabilny

2.Zatrzask

3.Bistabilny

Długie naciśnięcie PROG

Dioda błyska szybko

Dioda PROG Dioda PROG

20s bezczynności

20s bezczynności

PROG

Czas ustawiany długością trzymania
przycisku PROG

PROG

PROG

PROG

PROG

PROG

PROG

Parametry techniczne:

Parametr Wartość Uwagi
Napięcie zasilania 11-14V 
Pobór prądu 17mA

30mA
Przekaźnik wyłączony 
Przekaźnik załączony

Maksymalny prąd przełączania przekaźnika 
wyjściowego

0.5A
Maksymalne napięcie na 
stykach 50V DC lub 
30V AC

Temperatura pracy 0°C-+45°C
Wymiary szer.x wys.xgłęb. 67x40x107mm

GWARANCJA:
24 miesiące od daty sprzedaży, 30 miesięcy od daty produkcji.

GWARANCJA WAŻNA tylko po okazaniu faktury sprzedaży, której dotyczy reklamacja.
PRODUCENT:

Pulsar K.Bogusz Sp.j. 
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska

Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 www.pulsarspj.com.pl

http://www.pulsarspj.com.pl/



