T.A.OLYMP spol. s r.o.

NICE Prijímač diaľkového ovládania FLOXI2R

PRIJÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA FLOXI2R
Technické údaje:
Pracovná frekvencia:
Vstupné impedancie:
Citlivosť:
Napájanie:
Kľudová spotreba:
Spotreba pri 1 zopnutom relé:
Typ pamäte:
Kódovanie:
Výstupný kontakt relé:
Pracovná teplota:
Počet uložených kódov:
Životnosť pamäte:

433,92 MHz
52 W
0,5 mV
10 - 18 V DC
15 mA
35 mA
EEPROM so sér. Prístupom
digitálny 52-bitový plavajúci kód (4.500.000.000.000.000 kombin.)
N.O. max. 0,5 A/50 V
-10°C +55°C
15, 63 alebo 250 podľa typu pamäťovej karty
(BM60, BM250, BM1000)
40 rokov alebo 1 milión zmien

Popis prijímača:
Programovacie tlačítko
Signalizačná LED
Pamáťová karta
Výber kanálu

Kontakty:
1,2 - Nezapojené
3,4 - Napájanie
5,6 - Výstup relé 1
7,8 - Výstup relé 2
9 - Tienenie
10 - Anténa
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Konektor

Programovanie prijímača :
1. zápis kódu vysielača:
1. stlačte programovacie tlačítko
2. rozsvieti sa LED
3. po dobu indikácie LED tlačte tlačítko nahrávaného ovládača
4. po zhasnutí LED uvolnite tlačítko ovládača
5. po cca. 1s stlačte tlačítko ovládača pre potvrdenie kódu
Pokiaľ došlo k správnemu zapísaniu kódu LED 3x blikne.
2. zápis kódu pomocou už nahraného ovládača:
1. stlačte tlačítko nového ( nenahraného ) ovládača na 5s
2. stlačte 3x tlačítko pôvodného ( už nahraného ) ovládača
3. stlačte tlačítko nového ovládača pre potvrdnie kódu
Tento postup je možné s výhodou použiť k nahraniu ovládačov bez nutnosti demontáže pohonu
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3. vymazanie kódu ovládača:
1. stlačte programovacie tlačítko a držte ho stlačené pokiaľ LED nezhasne
2. stlačte tlačítko ovládača, ktorého kód chcete vymazať a držte stlačené,
pokiaľ LED na prijímači nezhasne
3. uvoľnite tlačítko a počkajte 1 sekundu
4. vymazanie potvrďte stlačením ľubovolného tlačítka na ovládači
4. vymazanie všetkých kódov:
1. stlačte programovacie tlačítko a stále ho držte stlačené ( LED sa rozsvieti )
2. po piatich sekundách začne LED blikať v sekundových intervaloch
3. v priebehu tretieho rozsvietenia LED pustite tlačítko
4. ihned po ďalšom rozsvietení LED ( v priebehu 1/2 sekundy )
zatlačte a znova pustite programovacie tlačítko
Ako potvrdenie úspěšnosti operácie musí bezprostredne po vykonaní kroku 4 LED 5x rychle bliknúť.
Operácia môže byť úspešná jedine v tom prípade, ak stihnete zatlačiť kódovacie tlačítko
v predpísanom časovom limite ( 1/2 sekundy )
Pokiaľ sa vymazánie nepodarilo zopakujte celý postup znova.

Indikácia stavu prijímača :
Počet
bliknutí
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pomalé blikanie 1/2 sekundy
Význam
Tento ovladač nie je zapísaný
Koniec doby pre zápis - bez výsledku
Úspešný zápis kódu
Tento kód je už uložený
V pamäti nie je uložený žiadny kód
Pamäť je plná
Žiadosť o vymazanie nezapísaného kódu
Pre potvrdenie zápisu bolo použité
tlačítko iného ovladača
Vložené heslo

Rýchle blikanie 1/4 sekundy
Počet
Význam
bliknutí
1
Karta BM60
2
Karta BM250
3
Karta BM1000
4
Kód nepatrí FLOR verzii
5
Chyba pamäte pri čítaní

Výber kanálu :
Priradené 1. relé

Priradené 2. relé (ak je zapojené)
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