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SMILO
Nadajniki
Odbiorniki
Nadajniki Sm2 i Sm4 (rys.1) s„ od razu funkcjonalne i nie Odbiornik SMX2 (rys 2) s‡u¿y do ró¿nego u¿ytku. Skrzynka
wymagaj„ ¿adnej dodatkowej czynno ci. Kontrola dzia‡ania jest gwarantuje funkcjonalno æ i wysokie zabezpieczenie, mo¿na j„
bardzo prosta, wystarczy przycisn„æ jeden z przycisków i przykleiæ lub przykrŒciæ rubami.
sprawdziæ, czy dioda czerwona za wieci siŒ (oznaczaæ to bŒdzie
nadawanie sygna‡u).
Selekcja zasilania Poprzez mostek, do za‡o¿enia lub odprowadzenia z odpowiedniego ‡„cza (rys 3), mo¿liwe s„ do wyboru
zasilania
Mostek nie z‡o¿ony
Mostek z‡o¿ony

24 V pp/ps
12 V pp/ps
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OgraniczenianapiŒcia 18-28 V
Ograniczenia napiŒcia 10-18 V

Po‡„czenia elektryczne Odbiornik dostosowany jest do po‡„czeæ przewodów w ró¿nych kolorach (rys 4)
Czerwony/Czarny
ZASILANIE
Czerwony = Pozytywny, Czarny = Negatywny. Przy pr„dzie przemiennym nie ma ró¿nicy.
Bia‡y / Bia‡y
Wyj cie 1 PRZEKA NIK Kontakt czysty przeka nika zwykle otwartego
Fioletowy/Fioletowy
Wyj cie 2 PRZEKA NIK Kontakt czysty przeka nika zwykle otwartego
Zaciski 1,2
ANTENA
Wyj cie sygna‡u anteny (zacisk 1 oplot, zacisk 2 rdzeæ)
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KONTAKT W WYJ CIU ODBIORNIKA
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Wyj cia s„ zarz„dzane przeka nikiem z kontaktem typu zwykle otwartego NA . Gdy wymagany jest kontakt typu zwykle
zamniŒtego NC nale¿y: odci„æ zasilanie od odbiornika, otworzyæ skrzynkŒ, najpierw od do‡u - jak przedstawiono na rys 5a,
pó¿niej od góry - jak przedstawiono na rys 5b, wyci„gn„æ uwa¿nie kartŒ i wykonaæ czynno ci po stronie spawanej odbiornika
wed‡ug poni¿szych instrukcji:
1. Przyci„æ odcinek w punkcie X (rys 6)
2. Zlutowaæ pola w punkcie Y (rys 6)
UWAGA ! Czynno æ ta mo¿e byæ wykonana dla przeka nika Nr1, jak i dla przeka nika Nr 2
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ANTENA

Aby zagwarantowaæ dobre funkcjonowanie odbiornika nale¿y zastosowaæ antenŒ typu ABF lub ABFKIT. Bez anteny zasiŒg
zmniejsza sie do kilku metrów. antena powinna byæ zainstalowana na jak najwy¿szej pozycji i nad ewentualnymi elementami
metalowymi lub cementowymi. gdy dostaczony przewód jest za krótki, nale¿y zastosowaæ przewód wspó‡osiowy z impedancj„ 52
ohm (np. Rg58z nisk„ utrat„), przewód nie mo¿e byæ d‡u¿szy ni¿ 10 m. Po‡„czyæ czŒ æ rodkow„ (rdzeæ) do zacisku 2 i splot d
zacisku 1 ( w zacisku anteny na rys 4). W przypadku instalowania anteny tam, gdzie nie ma odpowiedniego pod‡o¿a (struktur
murowanych), mo¿na po‡„czyæ zacisk oplotu do uziemienia - zwiŒkszy to zasiŒg. Oczywi cie, uziemienie musi byæ funkcjonalne. W
przypadku niemo¿liwo ci zainstalowania anteny ABF lub ABFKIT uzyskamy zadawalaj„ce wyniki, poprzez pod‡„czenie,
rozci„gniŒtego na ca‡ej d‡ugo ci, odcinka przewodu do zacisku 2, dostarczonego wraz z odbiornikiem.
PROGRAMOWANIE

g
.
w
w

Aby odbiornik rozpozna‡ okre lony nadajnik nale¿y zachowaæ kod. Czynno æ ta musi byæ powtórzona przy ka¿dorazowym
zachowaniu nowego nadajnika. W odbiorniku mo¿na zachowaæ maksymalnie 256 nadajnków. Nie ma mo¿liwo ci
kasowania kodu tylko pojedyæczego nadajnika, kasuje siŒ wszystkie kody.Aby zachowaæ kod nadajnika mo¿na wybraæ
jeden z 2 sposobów:

w

SPOSÓB I: W tym przypadku istniej etylko jedna fza zachowywania dla ka¿dego nadajnika. Podczas tj fazy nie wa¿ne jest który
przycisk zostanie przyci niŒty. Ka¿dy przycisk nadajnika uaktywnia odpowiednie wyj cie w odbiorniku, to znaczy, ¿e przycisk 1
uaktywania wyj cie nr 1, przycisk 2 uaktywnia wyj cie nr 2, i tak dalej (Rys 7a)
SPOSÓB II: Do ka¿dego przycisku nadajnika mo¿e byæ przystosowane jedno specjalne wyj cie z odbiornika, na przyk‡ad:
przycisk 1 uaktywnia wyj cie nr 2, przycisk 3 uaktywnia wyj cie nr 1 itd (Rys 7b). W tym przypadku nale¿y zachowaæ nadajnik
poprzez zaznaczenie ¿„danego wyj cia i wciskaj„c ¿„dany przycisk. Oczywi cie, ka¿dy przycisk uaktywnia tylko jedno wyj cie,
ale to samo wyj cie mo¿e byæ uaktywnione kilkoma przyciskami. Zostanie zajŒte jedno miejsce w pamiŒci dla jednego
przycisku.
Podczas zachowywania, jakikolwiek nadajnik w promieniu odbioru radiowego zostanie zachowany. Nale¿y mieæ na
uwadze ten aspekt, ewentualnie od‡„czyæ antenŒ aby zmniejszyæ zasiŒg odbiornika.
Fazy zachowywania s„ ograniczone
w czasie. nale¿y wiŒc dok‡adnie przeczytaæ i zrozumieæ proceurŒ przed rozpoczŒciem tych czynno ci. Aby uaktywniæ
zachowywanie nale¿y przycisn„æ przycisk i kierowaæ sie DIOD¥ obecn„ na skrzynce odbiornika (rys 2).
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SMILO
ZACHOWYWANIE NADAJNIKA W SPOSÓB I (ka¿dy przycisk uaktywnia proporcjonalne wyj cie w odbiorniku)
1. Przycisn„æ i przytrzymaæ przycisk na ODBIORNIKU przez oko‡o 3 sekundy.
2. Gdy DIODA za wieci siŒ, zwolniæ przycisk.
3. W ci„gu 10 sekund nale¿y na minimum 2 sekundy przycisn„æ którykolwiek przycisk NADAJNIKA do zachowania.
UWAGA: Gdy zachowywanie zosta‡o wykonane poprawnie to Dioda na odbiorniku za wieci siŒ trzykrotnie. Gdy
istniej„ inne nadajniki do zachowania nale¿y powtórzyæ czynno ci z punktu 3 w ci„gu 10 sekund, inaczej faza
zachowywania koæczy siŒ automatycznie.
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ZACHOWYWANIE NADAJNIKA W SPOSÓB II (ka¿dy przycisk mo¿e byæ dostosowany do wybranego wyj cia)
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1.Przycisn„æ przycisk na ODBIORNIKU tyle razy, jaki jest numer zaznaczonego wyj cia (np.: 2 razy dla wyj cia 2)
2. Sprawdziæ, czy dioda za wieci sie tyle razy jaki jest numer zaznaczonego wyj cia ( 2 razy w tym przypadku)
3. W ci„gu 10 sekund przycisn„æ na minimum 2 sekundy ¿„dany przycisk nadajnika do zachowania.
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UWAGA: Gdy zachowywanie zosta‡o wykonane poprawnie to Dioda na odbiorniku za wieci siŒ trzykrotnie. Gdy
istniej„ inne nadajniki do zachowania nale¿y powtórzyæ czynno ci z punktu 3 w ci„gu 10 sekund, inaczej faza
zachowywania koæczy siŒ automatycznie.
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Zachowanie nadajnika na odleg‡o æ

Istnieje mo¿liwo æ zachowania nowego nadajnika bez u¿ycia przycisku. Mo¿na pos‡u¿yæ siŒ ju¿ przystosowanym i
dzia‡aj„cym pilotem. Nadajniki bŒd„ nazwane
nadajnik otrzyma w‡a ciwo ci

STAREGO

NOWY

- ten do zachowania i

nadajnika. Gdy

g
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zostanie zachowany w sposób I. Odwrotnie, gdy

STARY

przycisn„æ w‡a ciwe przyciski w dwóch nadajnikach.

STARY

STARY

ten ju¿ zachowany.

nadajnik zosta‡ zachowany w sposób i

NOWY
NOWY

bŒdzie zachowany w sposób II; to w tym przypadku nale¿y

1.Na

NOWYM

nadajniku nale¿y przycisn„æ na 5 sekund przycisk, nastŒpnie go zwolniæ.

2. Na

STARYM

nadajniku przycisn„æ i zwolniæ 3-krotnie przycisk.

3. Na

NOWYM

nadajniku przycisn„æ i zwolniæ 1 raz przycisk.

UWAGA: gdy istniej„ inne nadjniki do zachowania nale¿y powtórzyæ te same czynno ci dla ka¿dego nowego
nadajnika.
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KASOWANIE WSZYSTKICH NADAJNIKÓW (procedur„ ta kasowane s„ wszystkie kody zachowane w pamiŒci)
1. Przycisn„æ i trzymaæ wci niŒty przycisk na odbiorniku.
2. Odczekaæ do momentu za wiecenia i wy‡„czenia siŒ diody. Dioda pó niej za wieci siŒ 3-krotnie.
3. Zwolniæ przycisk po 3 za wieceniu sie Diody.
UWAGA: gdy procedura zosta‡a wykonana pozytywnie, to po chwili Dioda za wieci siŒ 5-krotnie.
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