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Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci
433,92 Mhz z kodem dynamicznie zmiennym

INSTRUKCJA OBS£UGI
DLA INSTALATORA

FloR
WSTÊP
W systemie sterowania radiowego nadajnik wysy³a do odbiornika sygna³, który, jeœli zostanie rozpoznany jako w³aœciwy,
powoduje pobudzenie przekaŸników wyjœciowych.Bior¹c pod uwagê to, ¿e nadajnik musi pobudzaæ tylko w³asny odbiornik,
a nie inny w pobli¿u, stosuje siê kodowanie wysy³anego sygna³u. Oznacza to, ¿e ka¿dy odbiornik rozpoznaje jedynie
dok³adnie okreœlony sygna³, a nie sygna³y do niego podobne.
W tradycyjnych systemach, kod mo¿na wybraæ w nadajniku za pomoc¹ szeregu mikrowy³¹czników (które pozwalaj¹ jedynie
na kilka tysiêcy kombinacji) lub mo¿e byæ zaprogramowany bezpoœrednio w fazie produkcji (w ten sposób mo¿na uzyskaæ
nawet kilka milionów odrêbnych kodów). We wszystkich przypadkach kod jest sta³y, tzn. przy ka¿dym nadawaniu wysy³a siê
zawsze ten sam sygna³. Fakt, ¿e kod jest wysy³any drog¹ radiow¹ i jest zawsze taki sam, stwarza niestety osobom
niepowo³anym mo¿liwoœæ jego odbioru (tak¿e na odleg³oœæ) i rejestracji w celu uzyskania w ten sposób „klucza” do wejœcia
do uk³adu.
System „FLOR” wykorzystuje natomiast zasadê, która umo¿liwia uczynienie sterowania radiowego niezwykle bezpiecznym.
Technika zwana nadawaniem na zmiennym kodzie (angielskie: Rolling Code) sprawia, ¿e przy ka¿dej transmisji jakaœ czêœæ
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kodu zmienia siê wed³ug z góry ustalonej kolejnoœci.

Za pomoc¹ odpowiednich funkcji matematycznych, kod jest maskowany w taki sposób, ¿e miêdzy dwoma kolejnymi
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kodami brak jest jakiegokolwiek logicznego powi¹zania. Odbiornik utrzymuje synchronizacjê z nadajnikiem, tak ¿e
przyjmuje kody tylko w przewidzianej kolejnoœci. Przy tym systemie, ca³kowicie bezu¿yteczne jest próbowanie kopiowania
nadawanego sygna³u, poniewa¿ po „zu¿yciu” jakiegoœ kodu, odbiornik rozpozna tylko nastêpny kod.
Z tego, co napisano, wydawa³oby siê niezbêdne utrzymywanie doskona³ej synchronizacji kodu wysy³anego przez nadajnik z
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kodem oczekiwanym przez odbiornik; w istocie nie jest to zasadnicze, poniewa¿ przewidziane jest okienko z kodami, które
umo¿liwia odbiornikowi akceptowanie, w kolejnoœci, nastêpnego kodu plus pewnej liczby nastêpuj¹cych potem kodów,
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jednak bez mo¿liwoœci akceptowania kodu ju¿ u¿ytego! Tak¿e na wypadek wyjœcia z okienka kodów jest przewidziana w
odbiorniku operacja resynchronizacji automatycznej; kiedy odbierze siê pierwszy kod, nie ma miejsca ¿adna aktywacja
przy nastêpnej transmisji, mamy do czynienia z faktyczn¹

w

lecz jedynie zapamiêtanie wys³anego kodu, z kolei,

resynchronizacj¹ i aktywacj¹ wyjœæ. Naturalnie, resynchronizacja automatyczna jest mo¿liwa tylko jeœli kody otrzymuje siê
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w

wed³ug przewidzianej kolejnoœci.

System „FLOR” sk³ada siê z:

"
"
"
"
"
"

Nadajników 1-, 2- lub 4-kana³owych (FLO1R, FLO2R, FLO4R)
Odbiorniki pod³¹czane zaciskowo, 1- lub 2-kana³owe (FLOX1R, FLOX2R, FLOXB2R)
Odbiorniki pod³¹czane bagnetowo, 1- lub 2-kana³owe (FLOXIR, FLOXI2R)
Odbiorniki modu³owe (FLOXM220R, FLOXMR)
Karta pamiêci zawieraj¹ca kody (MB60, BM250, BM1000, odpowiednio maksymalnie 15, 63 lub 255 kodów)
Antena (ABF - ABFKIT)

MONTA¯
Nadajniki
Dzia³aj¹ natychmiast po pod³¹czeniu, ka¿dy z w³asnym kodem, nastawionym ju¿ w fazie produkcji. Aby sprawdziæ
prawid³owoœæ dzia³ania, wystarczy nacisn¹æ jeden z przycisków i stwierdziæ miganie czerwonej diody LED, oznaczaj¹cej
nadawanie.

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

2

FloR
Napisy „tasto” znacz¹ „przycisk”.
Nadajnik zawiera uk³ad kontroli stanu na³adowania baterii. Po naciœniêciu
jednego z przycisków, jeœli bateria jest na³adowana, dioda LED da
pocz¹tkowy impuls, po którym pojawia siê natychmiast sygna³ nadawania.
Jeœli bateria jest czêœciowo roz³adowana, po naciœniêciu przycisku dioda
daje pocz¹tkowy impuls, a nadajnik zaczyna nadawaæ dopiero po pó³
sekundzie. W takim przypadku zaleca siê mo¿liwie szybk¹ jej wymianê.
Jeœli bateria jest ca³kowicie roz³adowana, po naciœniêciu przycisku dioda

RYS 1

miga z czêstotliwoœci¹ pó³ sekundy, przy czym nadajnik nie zaczyna
nadawaæ. Bateriê trzeba wymieniæ.
Wybór kana³u w nadajniku:
W wersjach FLOR1 i FLOR2 mo¿liwa jest zmiana powi¹zania przyciskkana³. Dla 1. przycisku wystarczy przeci¹æ œcie¿kê, która ³¹czy przycisk
kropek z prawej strony, by uzyskaæ po³¹czenie z 2., 3. lub 4. kana³em.
Dla 2. przycisku wykonaæ tê sam¹ operacjê, co na rys. 1B.

Rys. 1A
Rys. 1B

R Y S 1A i 1B

Strona z lutowaniami
przeci¹æ
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T³umaczenie opisu rysunków:
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z 1. kana³em na rys. 1A i po³¹czyæ kropl¹ lutu jedn¹ z pozosta³ych
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Odbiorniki z zaciskami:

Odbiorniki z zaciskami pozwalaj¹ na u¿ytkowanie uniwersalne. Obudowa, któr¹ mo¿na przymocowaæ wkrêtami

w

lub klejem na³o¿onym na spód, daje skuteczn¹ ochronê uk³adowi elektrycznemu.
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Wykonaæ po³¹czenia wed³ug nastêpuj¹cego schematu: (patrz oryg.- przyp. t³um.)
1-2: ZASILANIE: od 10 do 28 V pr. st. lub zm.
3-4: WYJŒCIE 1 - PRZEKA• NIK: styk wolny normalnie rozwartego przekaŸnika.
5-6: WYJŒCIE 2 - PRZEKA• NIK: styk wolny normalnie rozwartego przekaŸnika (tylko w odbiornikach 2-kana³owych)
1-2: ANTENA: wejœcie sygna³ów antenowych.
T³umaczenie opisu rys. 2:
1. Prze³¹cznik napiêcia
2. Prze³¹czanie kana³ów
3. Zasilanie
4. Antena
5. Wyjœcie 2 przekaŸnik
6. Wyjœcie 1 przekaŸnik

RYS 2

Odbiorniki na z³¹cza:
Odbiorniki na z³¹cza s¹ przewidziane do wk³adania bezpoœrednio do centrali steruj¹cych NICE. Z chwil¹ w³o¿enia s¹ ju¿
gotowe do pracy, poniewa¿ wszystkie sygna³y elektryczne (zasilanie, antena i wyjœcia) dochodz¹ do odpowiednich
punktów sterownika.
T³umaczenie opisu rys.3:
1. Prze³¹czanie kana³ów
2. Nie u¿ywane
3. Zasilanie
4. Antena
5. Wyjœcie 2 przekaŸnik
6. Wyjœcie 1 przekaŸnik

RYS 3

3
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ZASILANIE:
od 20 do 28 V pr¹du sta³ego lub zmiennego, normalnie podawane z centrali steruj¹cej.
WYJŒCIE 1. PRZEKA• NIKA:
styk wolny przekaŸnika normalnie rozwartego, u¿ywany do podawania impulsów do centrali steruj¹cej.
WYJŒCIE 2. PRZEKA• NIKA:
styk wolny przekaŸnika normalnie rozwartego na odpowiednich zaciskach centrali(tylko w odbiornikach
2-kana³owych).
ANTENA:
wejœcie dla sygna³ów antenowych, przekazywanych na odpowiednie zaciski centrali steruj¹cej.
Karta pamiêci
Ka¿dy nadajnik posiada swój w³asny kod (wybrany spoœród ponad 250 milionów kodów), który go odró¿nia od któregokolwiek
innego sterownika zdalnego. Odbiornik jest zdolny odbieraæ wszystkie kody, lecz uaktywnia siê jedynie jeœli ten szczególny kod
znajduje siê na liœcie kodów „uprawnionych”, znajduj¹cej siê na karcie pamiêci.
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Odbiorniki s¹ dostarczane ju¿ wyposa¿one w kartê pamiêci BM250, która mo¿e zawieraæ maksymalnie 63 kody (limit
maksymalny 63 uk³ady zdalnego sterowania). Mo¿e byæ tak¿e u¿ywana karta pamiêci BM60 o limicie maksymalnym kodów 16,
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albo BM1000 z limitem maksymalnym 255 kodów), które nale¿y w³o¿yæ zamiast BM250 znajduj¹cej siê ju¿ w dostawie. Kiedy
odbiornik zostanie zasilony, pokazuje rodzaj u¿ytej pamiêci. Jeœli mamy do czynienia z kart¹ pamiêci BM60, dioda LED krótko
mignie, jeœli natomiast jest za³o¿ona pamiêæ BM250, dioda mignie dwukrotnie, zaœ kiedy mamy do czynienia z pamiêci¹
BM1000, dioda mignie trzykrotnie.

Wszystkie kody znajduj¹ siê w pamiêci, dlatego, kiedy potrzebne jest maksymalne bezpieczeñstwo, konieczne jest
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zablokowanie funkcji rozpoznawania kodów (tak¿e ze wzglêdu na fakt, ¿e mo¿na to robiæ na odleg³oœæ). Po wprowadzeniu
interesuj¹cych kodów zdalnego sterowania, wystarczy zniszczyæ œcie¿kê wskazan¹ strza³k¹ (rys. 4). Jeœli kiedyœ zechce siê
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mieæ mo¿liwoœæ wprowadzenia innych kodów, nale¿y po³¹czyæ dwie kropki kropl¹ lutu (rys. 5).

w

UWAGA!!: Operacje wk³adania i wyjmowania karty pamiêci musz¹ byæ wykonywane przy wy³¹czonym odbiorniku.
Po³¹czyæ

w

w

Przeci¹æ

Jest to blokada typu „hardware'owego”, bardzo prosta do wykonania, ale przez to ³atwa do usuniêcia przez osoby postronne.
Zosta³ przewidziany drugi rodzaj blokady, typu „software'owego”, ciê¿szy do wykonania, ale niezwykle pewny, poniewa¿ jako
klucz odblokowuj¹cy musi zostaæ u¿yty ju¿ uprawniony uk³ad zdalnego sterowania (patrz: wzbudzenie - odwzbudzenie 2.
blokady).Tak¿e w ramach bezpieczeñstwa zosta³ przewidziany pewien rodzaj jeszcze pewniejszej blokady, kontrolowany
HAS£EM. Obs³uga tej funkcji jest przeprowadzana wy³¹cznie za pomoc¹ przenoœnego osprzêtu BFUPC.
REGULACJE I NASTAWY
Wybór przekaŸnika na kana³ach
Ka¿dy odbiornik potrafi rozpoznawaæ wszystkie 4 kana³y (kana³om odpowiadaj¹ przyciski) nadajnika.
Skojarzenie przekaŸnika wyjœciowego z ¿¹danym kana³em nastêpuje za pomoc¹ mostka, który wk³ada
siê w odpowiednie gniazda.
4
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Wybór przekaŸnika

Wybór przekaŸnika (jeœli istnieje)

Kana³ 1

Kana³ 1

Kana³ 2

Kana³ 2

Kana³ 3

Kana³ 3

Kana³ 4

Kana³ 4

Styk wyjœciowy
Sterowanie wyjœciami odbywa siê za pomoc¹ wolnego styku (to znaczy wolnego od innych po³¹czeñ) typu normalnie
rozwartego. W przypadku kiedy bêdzie potrzebny styk typu normalnie zwartego:
Przeci¹æ œcie¿kê NR (normalnie rozwarty) (rys. 7)
Po³¹czyæ kropl¹ lutu kropki NZ (normalnie zwarty) (rys. 8).

PrzekaŸnik 1
Rys. 8

Odbiornik

Przeci¹æ

Po³¹czyæ

NR NZ

NR NZ

NR NZ

Strona z lutowaniami

Rys. 7

Rys. 8

Przeci¹æ

Po³¹czyæ
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Funkcje specjalne

PrzekaŸnik 2
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Rys. 7

.p
l

]
]

Normalnie, dzia³anie przekaŸnika wyjœciowego jest typu natychmiastowego, tzn. przekaŸnik wzbudza siê moment po
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naciœniêciu przycisku w zdalnym sterowniku (opóŸnienie wynika z czasu rozpoznawania kodu). PrzekaŸnik siê odwzbudza

w

300 ms po odebraniu ostatniego wa¿nego kodu.

Mo¿liwe s¹ specjalne funkcje przekaŸników wyjœciowych.

w

Funkcja krokowa:
PrzekaŸnik wzbudza siê po naciœniêciu przycisku nadajnika. Pozostaje wzbudzony tak¿e po zwolnieniu przycisku. Powtórna

w

naciœniêcie przycisku odwzbudza przekaŸnik.
Funkcja dawkownika czasu:
PrzekaŸnik wzbudza siê po naciœniêciu przycisku zdalnego sterowania (na pilocie). Pozostaje wzbudzony a¿ do up³yniêcia
zaprogramowanego czasu. Odliczanie czasu rozpoczyna siê ponownie za ka¿dym ponownym naciœniêciem przycisku w
nadajniku i mo¿e zostaæ przerwane przez utrzymanie przycisku wciœniêtym przez co najmniej 3 s.
Funkcja zabezpieczenia przed kradzie¿¹:
Jest funkcj¹ kombinowan¹ wyjœæ 1 i 2. Przez naciœniêcie tylko przycisku 1, w nadajniku, na kanale 1, otrzymuje siê funkcjê
krokow¹ (przydatn¹ do w³¹czania/wy³¹czania urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego przed kradzie¿¹. Na kanale 2, oprócz
normalnego dzia³ania przypisanego przyciskowi 2 nadajnika, uzyskuje siê krótkie wzbudzenie, kiedy kana³ 1 przechodzi ze
stanu wy³¹czenia do stanu w³¹czenia oraz dwa krótkie wzbudzenia, kiedy kana³ 1 przechodzi ze stanu w³¹czenia do stanu
wy³¹czenia. Na kanale 2 mo¿na wiêc mieæ pod³¹czon¹ sygnalizacjê optyczn¹ lub akustyczn¹ do informowania o dokonaniu
w³¹czenia/wy³¹czenia urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego przed kradzie¿¹.
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Funkcje specjalne musz¹ byæ wzbudzane przez wykonanie drobnego lutowania (rys. 9) wed³ug nastêpuj¹cego wykazu:
T³umaczenie opisu:

"
"

Bez mostka
Mostek
Bez mostka:
wszystkie kana³y chwilowe
Mostek 1:
krokowy; 2,3,4 chwilowe
Mostek 2:
1,2 krokowy; 3,4 chwilowe
Mostek 3:
1 dawkownik czasu; 2,3,4 chwilowe
Mostek 4:
1+2 zabezpieczenie przed kradzie¿¹; 3,4 chwilowe
Mostek 5:
wszystkie kana³y krokowe
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MONTA¯ ANTENY
Dla dobrego dzia³ania, odbiornik wymaga anteny typu ABF lub ABFKIT. Bez anteny zasiêg zmniejsza siê do paru metrów.
Antena musi byæ zamontowana mo¿liwie najwy¿ej. W obecnoœci konstrukcji metalowych lub ¿elbetowych, antenê
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zamontowaæ na ich szczycie. Jeœli kabel dostarczany z anten¹ jest za krótki, zastosowaæ kabel koncentryczny o
impedancji 52 omów. D³ugoœæ kabla nie mo¿e przekraczaæ 10 m. Czêœæ œrodkow¹ (rdzeñ) po³¹czyæ z zaciskiem 2, a ekran
z zaciskiem 1 (zespo³u dwupo³o¿eniowego). Kiedy antena jest zainstalowana w miejscu, w którym brak dobrego pionu
uziemiaj¹cego (konstrukcje murowane), mo¿na zacisk ekranu po³¹czyæ z ziemi¹, uzyskuj¹c w ten sposób wiêkszy zasiêg.
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Naturalnie, uziemienie musi byæ w bezpoœredniej bliskoœci i dobrej jakoœci. W przypadku kiedy nie bêdzie mo¿liwe
zainstalowanie anteny ABF lub ABFKIT, nie najgorsze wyniki mo¿na uzyskaæ u¿ywaj¹c jako anteny kawa³ka drutu
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dostarczonego z odbiornikiem, tak samo zamontowanego i po³¹czonego z zaciskiem 2.

w

PROGRAMOWANIE

Ka¿dy nadajnik posiada swój w³asny kod (wybrany spoœród ponad 250 milionów kodów), który odró¿nia od jakiegokolwiek

w

innego sygna³u zdalnego. Odbiornik jest zdolny do odbioru wszystkich kodów, lecz wzbudza siê tylko jeœli ten szczególny
kod znajduje siê na liœcie kodów „uprawnionych”. Wprowadzenie lub skasowanie kodu na tej liœcie odbywa siê za pomoc¹

w

procedury „uczenia” (apprendimento). Procedurê tê uruchamia operator przez naciœniêcie przycisku znajduj¹cego siê na
karcie odbiornika. Operacje te wykonuje siê kolejno w krótkim czasie, konieczne jest zatem przeczytanie
wszystkich instrukcji, aby potem operacje wykonywaæ jedna po drugiej, bez przerw .Rozmaite fazy tej procedury s¹
pokazywane przez ma³y czerwony wskaŸnik œwietlny (LED). LED jest jedynym œrodkiem do kontrolowania rozmaitych
operacji lub stanów, w których znajduje siê odbiornik. Ze wzglêdu na wieloœæ informacji do pokazywania, przewidziano 2
stany stabilne plus szereg przerywanych impulsów œwietlnych (miganie) o dwóch czêstotliwoœciach:

"
"

LED zgaszona: dzia³anie normalne
LED zapalona: trwa procedura uczenia

Nice-Polska Sp. z o.o. ul. Parzniewska 2a, 05-800 Pruszków
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MIGOTANIE WOLNE 1/2 sekundy
Liczba migniêæ
1
2*
3
4
5
6
7
8
9

WYSZCZEGÓLNIENIE
Odebranego kodu nie ma wœród kodów uprawnionych.
Bezskuteczny up³yw czasu uczenia.
Uczenie zakoñczone wynikiem pozytywnym (kod uprawniony).
Kod jest ju¿ na liœcie kodów uprawnionych.
Lista jest pusta (bez kodów).
Lista jest pe³na (brak miejsca na dalsze kody).
Wyst¹pi³o ¿¹danie skasowania kodu, którego nie ma.
W fazie uczenia odebrano odmienne kody.
Has³o wprowadzone.

*Jeœli w³¹czony jest drugi rodzaj blokady, drugie migotanie bêdzie d³u¿sze od pierwszego
Jeœli nie jest w³¹czony drugi rodzaj blokady, obydwa migotania bêd¹ jednakowe

MIGOTANIE SZYBKIE 1/4 sekundy
Liczba migniêæ

WYSZCZEGÓLNIENIE
Przy w³¹czeniu wskazuje, ¿e mamy do czynienia z pamiêci¹ BM60; nastêpnie wskazuje, ¿e
odebrany kod jest „kopi¹”, podczas gdy wa¿ne s¹ tylko kody „oryginalne”.

2

Przy w³¹czeniu wskazuje, ¿e mamy do czynienia z pamiêci¹ BM250.

3

Przy w³¹czeniu wskazuje, ¿e mamy do czynienia z pamiêci¹ BM1000; nastêpnie wskazuje,
i¿ kodu nie ma wewn¹trz okienka kodów, lecz ¿e uleg³ resynchronizacji.

4

Przy w³¹czeniu wskazuje, ¿e pamiêæ ma wprowadzone kody, które nie s¹ wersj¹ Flor;
nastêpnie wskazuje, ¿e kodu nie ma w okienku kodów, a resynchronizacja zosta³a
zablokowana.

5

Przy w³¹czeniu wskazuje, ¿e podczas odczytywania zosta³ wykryty b³¹d w pamiêci;
nastêpnie wskazuje, ¿e kodu brak w okienku pamiêci, a resynchronizacja nie jest mo¿liwa.

.g
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WPROWADZENIE KODU (sposób szybki)

w

Jest to najszybszy sposób wprowadzenia kodu,
chocia¿ niezbyt pewny, poniewa¿ podczas

w

operacji jego zapamiêtywania odbiornik móg³by
przyj¹æ sygna³ pochodz¹cy z innego nadajnika,

w

obecnego w promieniu dzia³ania - i go

zapamiêtaæ.
Oceñ to ryzyko przed wyborem sposobu
wprowadzenia kodów.
Ta operacja umo¿liwia dodanie do pamiêci odbiornika kodu nowego nadajnika.

"
"
"
"

Nacisn¹æ i trzymaæ wciœniêty przycisk odbiornika. Zapali siê LED, po czym nale¿y:
Nadawaæ kod, a¿ do zgaœniêcia LED, naciskaj¹c którykolwiek z przycisków nadajnika.
Nastêpnie zwolniæ przycisk nadajnika; LED ponownie siê zaœwieci, gotowa do nowej operacji.
Dla nastêpnych nadajników powtórzyæ czynnoœci od punktu 2.

Nice-Polska Sp. z o.o. ul. Parzniewska 2a, 05-800 Pruszków
INFOLINA 0 800 44 44 40
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WPROWADZENIE KODU (sposób standardowy)
Tak¿e ta operacja pozwala na wprowadzenie do pamiêci odbiornika kodu nowego nadajnika.

"
"
"
"

Krótko nacisn¹æ przycisk w odbiorniku. Na 5 sekund zapali siê LED. W tym czasie nale¿y:
Nadawaæ kod, a¿ do zgaœniêcia LED, naciskaj¹c którykolwiek z przycisków nadajnika.
Zwolniæ przycisk nadajnika i odczekaæ sekundê.
Nadawaæ kod potwierdzaj¹cy, naciskaj¹c którykolwiek z przycisków nadajnika.

LED wyœle teraz 3 impulsy dla potwierdzenia, ¿e operacja przebieg³a prawid³owo. Jeœli nie bêdzie to mia³o miejsca, powtórzyæ
ca³¹ operacjê od pocz¹tku. By wprowadziæ inny nowy kod, powtórzyæ ca³¹ operacjê.
WPROWADZENIE KODU (zdalne)
Aby wprowadziæ kod nowego zdalnego sterownika bez u¿ywania przycisku odbiornika, konieczne jest dysponowanie ju¿
uprawnionym zdalnym sterownikiem (z czego wynika, ¿e pierwszy impuls zdalnego sterowania jest zawsze wprowadzany

.p
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przy u¿yciu przycisku nadajnika). Teraz, z 2 zdalnymi sterownikami, które nazwiemy NOWYM (ten z kodem do
wprowadzenia) i STARYM (ten ju¿ uprawniony), stan¹æ w promieniu dzia³ania sterowników radiowych (wewn¹trz
maksymalnego zasiêgu), po czym:

ec
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1) Nadawaæ NOWY kod przez co najmniej 5 sekund, naciskaj¹c którykolwiek z przycisków NOWEGO nadajnika.
Teraz powoli, ale zdecydowanie:
2) Nadaæ trzykrotnie STARY kod, trzykrotnie naciskaj¹c którykolwiek z przycisków STAREGO nadajnika.

ał

3) Dla potwierdzenia nadaæ jednokrotnie NOWY kod, naciskaj¹c którykolwiek z przycisków NOWEGO nadajnika.
Operacja jest teraz zakoñczona i mo¿na j¹ natychmiast powtórzyæ z innym zdalnym sterownikiem.
UWAGA!! : Ta operacja wprowadza nowy kod do wszystkich odbiorników umieszczonych wewn¹trz promienia

.g

zasiêgu, które rozpoznaj¹ stary kod. Jeœli wiêc w pobli¿u jest umieszczonych wiêcej odbiorników z ju¿

KASOWANIE KODU

w

wprowadzonym starym kodem, wy³¹czyæ zasilanie w odbiornikach nie wchodz¹cych w grê w tej operacji.

w

Ta operacja umo¿liwia usuniêcie z pamiêci kodu odbiornika. Niezbêdne jest dysponowanie nadajnikiem.

w

1) Trzymaæ wciœniêty przycisk w odbior. (ok. 3 sek.), po czym LED zgaœnie. Nastêpnie zwolniæ przycisk.
2) Nadawaæ kod, a¿ do ponownego zgaœniêcia LED, naciskaj¹c którykolwiek z przycisków nadajnika.
3) Zwolniæ przycisk nadajnika i odczekaæ 1 sekundê.
4) Dla potwierdzenia nadaæ kod, wciskaj¹c którykolwiek z przycisków nadajnika.
LED teraz jednokrotnie mignie, by wskazaæ, ¿e kod zosta³ skasowany. Jeœli to nie bêdzie mia³o miejsca, powtórzyæ
operacjê od pocz¹tku.
KASOWANIE WSZYSTKICH KODÓW
W tej operacji kasuje siê wszystkie kody zawarte w pamiêci (pamiêæ zostaje pusta). Usuwa siê tak¿e 2. blokadê uczenia i
nastawia siê na 3 sekundy dawkownik czasu.
1) Przytrzymaæ wciœniêty przycisk w odbiorniku. Po 3 sek. zgaœnie LED.
2) Zwolniæ przycisk w czasie trzeciego migniêcia, które nast¹pi.
3) Odczekaæ oko³o 3 sekund.
4) Gdy tylko LED siê ponownie zaœwieci wcisn¹æ przycisk i zwolniæ go nim LED zgaœnie.

Nice-Polska Sp. z o.o. ul. Parzniewska 2a, 05-800 Pruszków
INFOLINA 0 800 44 44 40
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W zale¿noœci od rodzaju pamiêci, operacja ta mo¿e wymagaæ ró¿nego, liczonego w sekundach, czasu. Podczas tej fazy LED
szybko miga, po czym nastêpuje 5 migniêæ powolnych dla zaznaczenia, ¿e wyzerowanie zasz³o i pamiêæ jest pusta. Jeœli to
nie ma miejsca, ca³¹ operacjê powtórzyæ od pocz¹tku.
SPRAWDZENIE LICZBY KODÓW W PAMIÊCI

"
"

Dwukrotnie nacisn¹æ przycisk w odbiorniku.
Policzyæ liczbê nastêpuj¹cych po tym migniêæ. Ka¿de migniêcie jest kodem.

Jeœli kodów jest du¿o i chce siê przerwaæ liczenie, nacisn¹æ przycisk na 1 sek.
SPRAWDZENIE DRUGIEJ BLOKADY UCZENIA/ROZPOZNAWANIA
Na krótko wcisn¹æ przycisk w odbiorniku i odczekaæ 2 migniêcia, które oznaczaj¹ up³yniêcie czasu (oko³o 5 sek.)

- Jeœli obydwa migniêcia maj¹ taki sam czas trwania, blokada nie dzia³a.

ec
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URUCHOMIENIE DRUGIEJ BLOKADY UCZENIA/ROZPOZNAWANIA

.p
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- Jeœli drugie migniêcie trwa d³u¿ej od pierwszego, blokada dzia³a.

1) Na krótko wcisn¹æ przycisk w odbiorniku

2) Odczekaæ dwa migniêcia, które wskazuj¹ up³yw odpowiedniego czasu (oko³o 5 sek.)

ał

3) Nacisn¹æ przycisk podczas drugiego migniêcia i zwolniæ go nim zgaœnie LED.

Nast¹pi¹ dwa migniêcia, przy czym drugie migniêcie musi trwaæ d³u¿ej od pierwszego, by oznacza³o stan dzia³ania blokady.

.g

Jeœli to nie ma miejsca, powtórzyæ operacjê od pocz¹tku.

w

LIKWIDACJA DRUGIEJ BLOKADY UCZENIA/ROZPOZNAWANIA

w

Aby móc zlikwidowaæ blokadê uczenia/rozpoznawania, niezbêdne jest dysponowanie ju¿ uprawnionym zdalnym sterownikiem
.
1) Na krótko wcisn¹æ przycisk w odbiorniku. LED zaœwieci siê na 5 sek. W tym czasie nale¿y:

w

2) Nadawaæ kod, a¿ do zgaœniêcia LED, naciskaj¹c którykolwiek z przycisków nadajnika.
3) Zwolniæ przycisk nadajnika i odczekaæ 1 sek.
4) Dla potwierdzenia nadaæ kod, naciskaj¹c którykolwiek z przycisków nadajnika. LED teraz czterokrotnie b³yœnie, by daæ
znaæ, ¿e ten kod znajduje siê ju¿ na liœcie.
5) Nacisn¹æ przycisk podczas czwartego migniêcia i zwolniæ go nim LED zgaœnie.
Nast¹pi¹ dwa b³yœniêcia o takim samym czasie trwania, by wskazaæ, ¿e blokada nie dzia³a. Jeœli to nie ma miejsca,
powtórzyæ operacjê od pocz¹tku.
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PROGRAMOWANIE DAWKOWNIKA CZASU
Aby móc zaprogramowaæ dawkownik czasu, niezbêdne jest w³¹czenie funkcji DAWKOWNIK CZASU (mostek w 3, patrz rys.
9). Jeœli nie chce siê wzbudzenia przekaŸników, nale¿y chwilowo zlikwidowaæ mostek wyboru kana³ów. \
1) Nacisn¹æ i przytrzymaæ wciœniêty przycisk 1 w nadajniku (ju¿ pracuj¹cym), po czy, w ci¹gu 3 sek. nale¿y:
2) Nacisn¹æ i przytrzymaæ wciœniêty przycisk w odbiorniku
3) Zwolniæ przycisk nadajnika.
4) Zwolniæ przycisk odbiornika po czasie równym czasowi, który chce siê zaprogramowaæ (maks. 2 godz. 30 min.)
Czas jest teraz zaprogramowany i pozostaje wa¿ny a¿ do nowego zaprogramowania.
Uwaga. Podczas fazy programowania dawkownika czasu wstrzymane jest normalne dzia³anie odbiornika (kana³y nie dzia³aj¹).

.p
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
ODBIORNIKI:
CZÊSTOTLIWOŒÆ ODBIORU:
IMPEDANCJA WEJŒCIOWA:
CZU£OŒÆ:

15 mA
35 mA
Cyfrowe 52-bitowe (4.500.000.000.000.000 kombinacji)
1 lub 2, zale¿nie od wersji
Normalnie zwarty, maks. 0,5 A - 50 V pr. zm.
Otrzymanie 2 pe³nych kodów (200 ms)
300 ms od ostatniego wa¿nego kodu
-10C + 55C
67x34 wys 25 (FLOXIR, FLOXI2R)
98x41 wys 32 (FLOX1R, FLOX2R)
105x68 wys 32 (FLOXB2R)

w

w

.g

POBÓR PR¥DU W STANIE SPOCZYNKU:
POBÓR PR¥DU PRZY CZYNNYM 1 KANALE:
DEKODOWANIE:
LICZBA KANA£ÓW:
STYK PRZEKA• NIKA:
CZAS WZBUDZENIA:
CZAS ODWZBUDZENIA:
TEMPERATURA PRACY:
WYMIARY:

ał

ZASILANIE

ec
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433,92 lub 418,00 MHz kontrolowana przez SAW.
52 omy
Powy¿ej 0,5 V dla dobrego sygna³u (œredni zasiêg 150-200 m z anten¹ ABF
-ABFKIT)
od 10 do 18 V (z mostkiem) pr¹d sta³y lub zmienny
od 20 do 28 V (bez mostka) pr¹d sta³y lub zmienny

w

CIÊ¯AR:

24g FLOXIR, FLOXI2R, 59g FLOX1R, FLOX2R, 82 g FLOXB2R

NADAJNIKI:
CZÊSTOTLIWOŒÆ NOŒNA:
MOC PROMIENIOWANA:
KODOWANIE:
KANA£Y:
ZASILANIE
ŒREDNI POBÓR PR¥DU:
TEMPERATURA PRACY:
WYMIARY:
CIÊ¯AR:
HOMOLOGACJA:

433,92 lub 418,00 MHz kontrolowana przez SAW
100 W
Cyfrowe 52-bitowe (³¹cznie 4,5x1015 kombinacji)
1,2 lub 4 jednoczeœnie
12 V pr. st. +20% -40% z akumulatora typu 23A
25 mA
-40C + 85C
72 x 40 h 18
40 g
Zgodnie z norm¹ I-ETS 300 220

KARTA PAMIÊCI
LICZBA KODÓW:
TYP PAMIÊCI:
TRWA£OŒÆ PAMIÊCI:
CZAS ODCZYTU KODU:
WYMIARY:
CIÊ¯AR:

15 (BM60), 63 (BM250), 255 (BM1000)
EEPROM z dostêpem szeregowym
40 lat lub 1 milion zmian
2 ms na kod
13 x 11 h 9
1g

OSPRZÊT
BFUPC

Uk³ad programowania i kontroli kodów
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