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Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci
433,92 Mhz z kodem sta³ym
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FLO

Wraz z seri¹ odbiorników FLO dostêpn¹ w wersji wewnêtrznej i uniwersalnej lub modularnej o 

mo¿liwoœci kontrolowania do 4 kana³ów, mo¿emy u¿ywaæ piloty FLO1, FLO2, FLO4 oraz piloty VE w serii 

VERY.

Dostêpne wersje odbiorników:

Wersja Zasilanie Pod³¹czenie            Format Liczba kana³ów

FLOXM 12/24 V dc/ac P³yta terminalu Modularne          Do 4

FLOXM220 220V ac P³yta terminalu Modularne Do 4

FLOX1 12/24 V dc/ac P³yta terminalu Mini puszka 1

FLOXI 12/24 V dc/ac Wciskane Mini karta 1

FLOX2 12/24 V dc/ac P³yta terminalu Mini puszka 2

FLOXB2 12/24 V dc/ac P³yta terminalu Mini (IP53) 2

FLOXI2 12/24 V dc/ac Wciskane Mini karta 2

      FLOXID            15 V dc Wciskane wersja niemiecka Mini karta 1

W serii odbiorników FLOXM FLOXM2 wyjœcie kana³ów jest wykonane z innego typu opcjonalnych 

przekaŸników modularnych z którymi mog¹ byæ osi¹gniête ró¿ne funkcje:

!MXD modularny, impulsowy

!MXP modularny, krok po kroku

!MXT modularny, czasie od 3sekund do 5 minut (u¿ywaj tylko dwóch modu³ów MXT w tym samym 

czasie).

INSTRUKCJA INSTALOWANIA

Tak jak jest pokazane w tabeli odbiorniki FLO mog¹ byæ zasilane napiêciem 24Vdc/ad lub 220V dla 

wersji FLOXM220.

W odbiornikach wersji FLOX1, FLOX2, FLOXB2 napiêcie jest regulowane prze³¹cznikiem ”B” (patrz. 

rys.2), który jeœli jest w pozycji ON, to dopuszcza zasilanie napiêciem 12V dc/ac. Napiêcie dla wersji FLOXM 

jest wybierane prze³¹cznikiem ”A” (patrz. rys. 1,) który, jeœli jest zamkniêty, dopuszcza zasilanie odbiornika 

napiêciem 12 V ac/dc; jeœli jest otwarty dopuszcza zasilanie 24 V dc/ac.

Aby zapobiec interferencjom pomiêdzy odbiornikami musz¹ one byæ zainstalowane w 

odleg³oœci co najmniej 50 cm od siebie.

Nice-Polska Sp. z o.o. ul. Parzniewska 2a, 05-800 Pruszków
INFOLINA 0 800 44 44 40                 www.nice.com.pl

www.ga
łec

ki.
pl



3

FLO

INSTALOWANIE ANTENY

Aby zagwarantowaæ optymalne u¿ytkowanie ka¿dy odbiornik w serii FLO musi byæ zainstalowany 

ze swoj¹ w³asn¹ anten¹ ABF lub ABFKIT. Antena powinna byæ zainstalowana najwy¿ej jak to tylko jest 

mo¿liwe, a jeœli znajduj¹ siê jakiekolwiek metalowe konstrukcje lub wzmacniane œciany betonowe 

zainstaluj antenê ponad nimi. Jeœli kabel dostarczony z anten¹ jest za krótki u¿yj kabla o impedancji 52 

Ohm (np. kabel RG 58). Kabel nie powinien byæ d³u¿szy ni¿ 10 m. Dla wersji FLOXM po³¹cz centralny rdzeñ 

do gniazda 2, a ekran uziemiaj¹cy do gniazda 1. Dla wersji FLOX1, FLOX2, FLOXB2, FLOXID pod³¹cz 

centraln¹ czêœæ do gniazda 2, a oplot do gniazda 1 (dwupozycyjnego gniazda). 

Jeœli nie jest mo¿liwe zainstalowanie anteny ABF lub ABFKIT, ca³kiem dobre rezultaty osi¹gnie siê 

poprzez zainstalowanie 18 -centymetrowego odcinka kabla jako anteny, le¿¹cego p³asko 

i pod³¹czonego do gniazda 2 (dwupozycyjnego gniazda). Je¿eli antena jest zainstalowana w miejscu które 

nie jest po³¹czone z ziemi¹ (np. struktury kamienne) gniazdo ekranu mo¿e byæ uziemione (tylko gdy punkt 

uziemiaj¹cy jest w bezpoœredniej bliskoœci i dobrej jakoœci).

Nadajniki FLO  (FLO1, FLO2, FLO4) mog¹ byæ u¿ywane z seri¹ odbiorników FLO, 1 2 4 kana³y 

osobno, lub mog¹ byæ te¿ u¿ywane nadajniki VE z serii VERY.

KOMPONOWANIE KODU SERII FLO

Odbiorniki i nadajniki serii FLO zawieraj¹ 10 dwupozycyjnych mikroprze³¹czników, które s¹ 

u¿ywane do ustawiania indywidualnego kodu. Kompozycja kodu musi byæ taka sama dla odbiornika i 

pod³¹czonych do niego nadajników.

RYS 1 RYS 2
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WYBÓR KANA£ÓW

W modularnych odbiornikach FLOXM wyboru kana³ów dokonuje siê poprzez w³o¿enie 

przekaŸnika modularnego w odpowiedni kana³, podczas gdy dla odbiorników FLOX1, FLOX2, 

FLOXB2, FLOX12, FLOXID wyboru dokonuje siê poprzez prze³o¿enie zwory (patrz. rys. 3). W 

przypadku nadajników FLO1, FLO2 powi¹zanie przycisku z kana³em mo¿e byæ w razie potrzeby 

modyfikowane poprzez ma³¹ kroplê cyny, wiêc sygna³ nadajnika mo¿e byæ skierowany do jednego z 4 

kana³ów odbiornika.

Dla nadajników FLO4 ka¿dy przycisk wspó³pracuje z odpowiednim kana³em odbiornika.

Dla nadajników VE serii VERY powi¹zanie przycisku z kana³em nie mo¿e byæ modyfikowane.

Je¿eli nadajnik nie dzia³a sprawnie, sprawdŸ czy nie wyczerpa³a siê bateria (aby otworzyæ 

nadajnik patrz. rys. 6). 
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KOMPONOWANIE KODU SERII VERY

Mikroprze³¹czniki nadajników VE serii VERY zosta³y zast¹pione systemem programowania, który 

wykorzystuje dwa przyciski nadajnika.

Aby skomponowaæ kod postêpuj wg punktów:

    1. Wciœnij obydwa przyciski nadajnika w tym samym czasie a¿ zaœwieci siê dioda LED. Masz teraz 5

        sekund ¿eby zacz¹æ komponowaæ sekwencjê kodu.

    2. Wciœnij przycisk 1 jeœli pierwszy  mikroprze³¹cznik w odbiorniku jest w pozycji ON; wciœnij przycisk

         2 jeœli mikroprze³¹cznik jest w pozycji OFF.

    3.Powtórz punkt 2 dla wszystkich 10 mikrowy³¹czników odbiornika.

    4. Jak tylko dziesi¹ty mikroprze³¹cznik zostanie nastawiony, dioda LED bêdzie b³yska³a szybko przez

         5 sekund.

Jeœli, podczas gdy dioda LED b³yska, ¿aden przycisk nie zostanie wciœniêty kod zostanie zapamiêtany, 

w innym przypadku operacja zostanie skasowana.(przyk³ad na Rys. 5)

RYS 3

Nice-Polska Sp. z o.o. ul. Parzniewska 2a, 05-800 Pruszków
INFOLINA 0 800 44 44 40                 www.nice.com.pl

www.ga
łec

ki.
pl



5

FLO

RYS 4

RYS 5

RYS 6

RYS 8

RYS 7
DANE TECHNICZNE

ODBIORNIKI:
NADAJNIKI:

CZÊSTOTLIWOŒÆ ODBIORU                 :433,92 
CZÊSTOTLIWOŒÆ NOŒNA: 433,92 

CZU£OŒÆ: Powy¿ej 1 V dla dobrego sygna³u   MOC PROMIENIOWANA: 100 W
                                                                 (œredni zasiêg 100-150 m z anten¹ KODOWANIE: Cyfrowe 1024 kombinacji
                                                                 ABF-ABFKIT) KANA£Y: 1,2 lub 4; 2 VERY
ZASILANIE                                               12 lub 24 V dc/ac ±10%, ZASILANIE 12 V dc +20% -40% z
                                                                 220V dla wersji FLOXM220                                                                                    bat. typu 23A; 6 V z bat

                                                                                   litow¹ VERY
POBÓR PR¥DU W STANIE SPOCZYNKU: 15 mA TOLERANCJA CZÊSTOTL. NOŒNEJ                      ± 75 Khz
POBÓR PR¥DU PRZY CZYNNYM 1 KANALE: 35 mA ŒREDNI POBÓR PR¥DU: 15 mA; 10mA VERY
DEKODOWANIE: Cyfrowe (1024 kombinacji) TEMPERATURA PRACY: -40C  +85C
LICZBA KANA£ÓW: 1 lub 4, zale¿nie od wersji WYMIARY: 72 x 40 x 18h mm; 
STYK PRZEKA• NIKA: Normalnie otwarty, maks. 0,5 65 x 30 x 10h mm VERY

 A  125 V ac HOMOLOGACJA: Zgodnie z norm¹ 
CZAS WZBUDZENIA: Otrzymanie 5 pe³nych kodów I-ETS 300 220

 (250 ms)
CZAS ODWZBUDZENIA: 300 ms od ostatniego

 wa¿nego kodu
TEMPERATURA PRACY: -10C  +55C Firma Nice zastrzega sobie prawo do zmian 
WYMIARY: patrz oryg. bez wczeœniejszego powiadomienia.  
CIÊ¯AR: patrz oryg.
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