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SMXI SMXIS

Installation instructions
Istruzioni per l’installazione
Instructions pour l’installation
Installationenleitungen
Instrucciones para la installación
Instrukcja instalowania
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Opis produktu
SMXI, SMXIS, są odbiornikami radiowymi 4 kanałowymi, do central
ze złączem SM. Nadajniki kompatybilne mają rod rozpoznawczy inny dla
każdego nadajnika. Dlatego też, aby odbiornik rozpoznał dany nadajnik
należy wczytać uprzednio kod rozpoznawczy. Czynność ta musi być
powtórzona przy każdym nadajniku używanym do sterowania centralą.
Do pamięci odbiornika może być wczytanych maksymalnie 256 nadajników.
Istnieje możliwość skasowania kodu pojedynczego nadajnika za pomocą
programatora SMU, lub wszystkich kodów.
- Do specjalnych funkcji należy zastosować programator SMU.

Odbiornik posiada 4 wyjścia na dolnym złączu, funkcje
każdego wyjścia opisane są w instrukcji centrali.
W fazie wczytywania kodu nadajnika można wybrać jeden z 2 sposobów:

Sposób I. Kolejny przycisk nadajnika uaktywnia odpowiednie wyjście w
odbiorniku, to znaczy, że 1 przycisk uaktywnia 1 wyjście, przycisk nr 2
uaktywnia wyjście 2, i tak dalej. Takiego automatycznego przypisania
dokonujemy naciskając w procesie programowania dowolny przycisk
pilota. Jeden wczytany pilot zajmie w pamięci tylko jedno miejsce.
Sposób II. Dowolny przycisk pilota można powiązać z dowolnym kanałem
odbiornika, na przykład przycisk 1 uaktywnia wyjście 2, przycisk 2
uaktywnia wyjście 1, itd. W tym przypadku wpisujemy nadajnik (pilot)
poprzez przyciśnięcie tego jego przycisku, który ma uruchamiać żądane
(wybrane uprzednio) wyjście odbiornika. Oczywiście każdy przycisk może
uaktywnić tylko jedno wyjście, ale to samo wyjście może być uaktywnione
prze więcej przycisków. Każdy przycisk zajmie jedną pozycję w pamięci.

Instalowanie anteny
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W przypadku, gdy antena jest umieszczona na nieuziemionym elemencie (np.
mur),można dodatkowo podłączyć wtedy ekran przewodu do innego punktu
uziemienia, otrzymując jeszcze lepszy zasięg. Oczywiście uziemienie (dobrej
jakości) powinno się znajdować w pobliżu. W przypadku, gdy nie można
zamontować anteny ABF lub ABFKIT można uzyskać dosyć dobre wyniki
używając zamiast anteny odcinka przewodu znajdującego się w zestawie, który
należy rozprostować i podłączyć do zacisku ANT.
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Mając na uwadze poprawne działanie odbiornika niezbędne jest zastosowanie
anteny typu ABF lub ABFKIT. Bez anteny zasięg zmniejszy się do kilku metrów.
Antena ma być zamontowana na jak największej wysokości i nad ewentualnymi
elementami metalowymi i żelbetonowymi. Aby przedłużyć przewód anteny
należy zastosować przewód współosiowy z impedancją 50 omów (np. RG58 o
niskiej stratności). Przewód ten nie może być dłuższy niż 10 m.

Wczytywanie pilotów:

.g

ał

Gdy rozpoczniemy proces wczytywania pilota, to każdy
inny nadajnik, który działa w tym samym czasie w promieniu
odbioru radiowego zostanie również wczytany.
Należy wziąć pod uwagę tę właściwość. Aby zmniejszyć
zasięg odbiornika, ewentualnie można odczepić wtedy
antenę.

1.
2.
3.

Wczytywanie – sposób I
(każdy kolejny przycisk pilota uaktywnia kolejne wyjście odbiornika)
Trzymać przycisk na odbiorniku wciśnięty przez minimum 3 sekundy
(do zaświecenia diody).
Gdy dioda odbiornika zaświeci się zwolnić przycisk
(uwaga - światełko jest słabo widoczne).
W ciągu 10 sekund nacisnąć i przytrzymać na minimum 3s. dowolny przycisk pilota.

w

Tabela “B1”

w

w

Procedury wczytywania pilotów posiadają określony czas, w którym
muszą być wykonane; należy więc przeczytać i zrozumieć całą
procedurę przed jej rozpoczęciem. Wczytywania pilotów dokonujemy
używając przycisku i diody (odpowiednio A i B, Rys. 1b) na odbiorniku
radiowym oraz przycisków pilota.

1b

Przykład

RX

RX

TX

Uwaga: Gdy wczytanie zostało wykonane prawidłowo to dioda zaświeci się (mignie) 3-krotnie.
Gdy chcemy wpisać inne nadajniki, należy powtórzyć teraz czynności z punktu 3 dla kolejnych pilotów.
Faza wpisywania kończy się po 10 sekundach, gdy w tym czasie nie wyślemy żadnego sygnału z pilota.
Tabela “B2”

Wczytywanie – sposób II
(dowolny przycisk pilota może sterować dowolnym wyjściem odbiornika)

Przycisnąć krótkimi impulsami przycisk odbiornika
(liczba naciśnięć = numer kanału odbiornika).
2.
Dioda odbiornika mignie potwierdzając
(liczba mignięć = numer wybranego kanału odbiornika).
W ciągu 10 sekund nacisnąć i przytrzymać przez minimum 2 sekundy ten przycisk pilota,
3.
który ma obsługiwać kanał odbiornika wybrany w punkcie 1.
Uwaga: Gdy wczytanie zostało wykonane prawidłowo to dioda zaświeci się (mignie) 3-krotnie.
Gdy chcemy wpisać inne nadajniki, należy powtórzyć teraz czynności z punktu 3 dla kolejnych pilotów.
Faza wpisywania kończy się po 10 sekundach, gdy w tym czasie nie wyślemy żadnego sygnału z pilota.

3s

2s

x3
Przykład

1.
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RX

TX

2s

x3

Wczytywanie pilotów na odległość - bez dostępu do
centrali
Nowy nadajnik można wpisać do pamięci odbiornika bez dostępu
do jego przycisku. Należy posiadać pilot uprzednio wczytany i
działający. Nowy nadajnik przyjmie te same właściwości co
poprzedni nadajnik. Dlatego też kiedy pierwszy nadajnik jest
wczytany na sposób - I, to i nowy zostanie wczytany na pierwszy
sposób i można wtedy

Tabela “B3”

przycisnąć dowolne przyciski nadajników.Kiedy pierwszy
nadajnik jest wczytany na sposób II to i nowy zostanie wczytany
na II sposób, ale należy wtedy przycisnąć w pierwszym nadajniku
przycisk, który uaktywnia żądane wyjście i w drugim nadajniku
ten przycisk, który to wyjście ma również obsługiwać

Wczytywanie pilotów na odległość

Przykład

1.

Nacisnąć na 8 sekund przycisk nowego nadajnika i puścić.

2.

3-kronie na 1s przycisnąć przycisk starego nadajnika z przerwami jednosekundowymi.

3.

Po sekundzie jeden raz na 1s przycisnąć przycisk nowego nadajnika.

x5s

TX

TX

1s

TX

1s

TX

TX

TX

1s
x1

Kasowanie wszystkich nadajników

ec
ki

.p
l

Uwaga: Gdy chcemy wczytać kolejne nadajniki, należy powtórzyć powyższe czynności przy dla każdego nowego nadajnika

Można skasować wszystkie kody obecne w pamięci następującą procedurą:
Tabela “B4”

Kasowanie wszystkich nadajników

Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk odbiornika.

2.

Po chwili dioda zaświeci się, po kilku sekundach zgaśnie, po czym trzy razy krótko mignie.

3.

Zwolnić przycisk natychmiast po trzecim zaświeceniu się - ale przed zgaśnięciem !!!.
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1.

PL

RX

x3
RX

3°
x5

w

Uwaga: Gdy procedura została wykonana prawidłowo to po krótkiej chwili dioda błyśnie 5-krotnie

Przykład

w

Charakterystyki systemu

Kodowanie

w

Odbiorniki

Zgodność nadajników
Częstotliwość odbioru
Impedancja wejścia
Wyjścia
Czułość
Zakres temperatur pracy

SMXI
Rolling code
52 bitowe FLOR
FLOR, VERY VR

SMXIS
Rolling code
64 bitowe SMILO
SMILO
433.92MHz
52ohm
4 (na złączu SM)
lepsza niż 0.5µV
-10°C ÷ + 55°C

Nadajniki
Przyciski
Zasilanie
średni pobór prądu
Częstotliwość pracy
Zakres temperatur pracy
Moc wypromieniowana

FLOR
1-2-4
12Vps bat. 23A
10mA

VERY VR
2
6Vps bat. litowe
10mA

SMILO
2-4
12Vps bat. 23A
25mA
433.92MHz
-40°C ÷ + 85°C
100µW
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Dichiarazione CE di conformità / EC declaration of conformity
Numero /Number : 151/SMXI

Data / Date: 09/2002

Revisione / Revision: 1

Il sottoscritto Lauro Buoro, Amministratore Delegato, dichiara che il prodotto:
The undersigned Lauro Buoro, General Manager of the following producer, declares that the product:

Nome produttore / Producer name: NICE s.p.a.
Indirizzo / Address: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustignè –ODERZO- ITALY
Tipo / Type:
Ricevitore radio 433MHz / Radio receiver 433MHz
Modello / Model:
SMXI, SMXIS, SMXIF

Soddisfa tutti i requisiti essenziali applicabili alla direttiva R&TTE5/99, articolo 10.3.
Satisfies all the technical regulations applicable to R&TTE5/99 directive, article 10.3.
Risulta conforme a quanto previsto dalle seguenti Norme armonizzate / Complies with the following Harmonised standards
Edizione
Issue

Titolo norma
Regulation title

Livello di valutazione
Assessment level

ETS300683

1997

Radio Equipment and Systems (RES);Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for
Short Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9KHz and 25GHz

Classe II

EN300220-3

2000

APPARATI RADIO E SISTEMI
CARATTERISTICHE TECNICHE E METODI DI MISURA PER APPARATI RADIO TRA
25MHz A 1000MHz/Radio Equipment and Sistems- Short Range Devices-Technical
characteristics and test methods for radio equipment between 25MHz and 1000 MHz
REGOLAZIONE ALL’USO DEI DISPOSITIVI A CORTO RAGGIO/Regolating to the use of
short range devices (SRD)

EN60950 2nd ed.

1992

APPARECCHIATURE PERLA TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE. SICUREZZA.
+A1: 1993 + A2: 1993 + A3: 1995 + A4: 1997 + A11: 1997 + EN41003/1993.

Classe I (LPD)
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Riferimento n°
Reference n°

(Amministratore Delegato)
(General Manager)
Lauro Buoro

w

w

ODERZO, 30 September 2002
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Il prodotto suindicato si intende parte integrante di una delle configurazioni di installazione tipiche, come riportato nei nostri cataloghi generali
The above mentioned product is meant integral part of the of one of the installation configuration as shown on our general catalogues
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Via Pezza Alta, 13 Z.I. Rustignè
Tel. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com
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Nice España Madrid E
Tel. +34.9.16.16.33.00
Fax +34.9.16.16.30.10
kamarautom@nexo.es

Nice France Buchelay F
Tel. +33.(0)1.30.33.95.95
Fax +33.(0)1.30.33.95.96
info@nicefrance.fr
Nice Polska Pruszków PL
Tel. +48.22.728.33.22
Fax +48.22.728.25.10
nice@nice.com.pl

www.niceforyou.com

IST 136 4851

Oderzo TV Italia

Nice Belgium
Leuven (Heverlee) B
Tel. +32.(0)16.38.69.00
Fax +32.(0)16.38.69.01
nice.belgium@belgacom.net

REV. 00
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