
SMXIradiov˝ p¯ijÌmaË

Popis výrobku

Do řídící jednotky systému SPIDO je ji� instalován přijímač radiových vln z vysílačů. Tento přijímač pracuje na princi-
pu proměnného kódu, tzv. "rolling code" série FLOR a VERY VR dodávané společností TECHNOPARK. Zvlá�tnost této
série spočívá v tom, �e rozpoznávací kód je odli�ný pro ka�dý vysílač (a je měněn poka�dé, kdy� je pou�it). Aby tedy
přijímač byl schopen rozeznat ka�dý z jednotlivých vysílačů, je nutné přistoupit k ulo�ení do paměti toho rozpoznávací-
ho kódu. Tato operace musí být zopakována pro ka�dý vysílač, který chceme pou�ít pro ovládání řídící jednotky systé-
mu SP6000.

V paměti přijímače mů�e být ulo�eno maximálně 256 rozpoznávacích kódů vysílačů. Nepočítá se se smazáním jednoho
kódu vysílače, ale pouze s celkovým vymazáním v�ech kódů.

Během ukládání kódu vysílače do paměti je mo�no zvolit jednu z následujících 2 mo�ností:

Typ I. Ka�dé tlačítko vysílače aktivuje příslu�ný výstup na přijímači, to znamená, �e tlačítko 1 aktivuje výstup 1, tlačítko 2
aktivuje výstup 2, a tak dále. V tomto případě stačí jediná fáze pro  ulo�ení příslu�ných dat do paměti pro ka�dý vysílač,
během tohoto procesu není důle�ité, které tlačítko je stisknuto, a v paměti je zabráno pouze jedno místo.

Typ II. Ka�dému tlačítku vysílače mů�e být přidělen jeden výstup přijímače, na příklad tlačítko 1 aktivuje výstup 3, tlačít-
ko 2 aktivuje výstup 1, a tak dále. V tomto případě je nutné ulo�it do paměti vysílač tak, �e stiskneme po�adované tlačít-
ko pro ka�dý jednotlivý výstup, který chceme aktivovat. Přirozeně ka�dé tlačítko mů�e aktivovat pouze jeden výstup,
zatímco jeden výstup mů�e být aktivován vícero tlačítky. Ka�dé tlačítko bude v tomto případě v paměti zabírat jednu pozi-
ci.

Řídící jednotka zařízení SP6000 vyu�ívá pouze první ze čtyř kanálů přijímače; výstup číslo 1 je napojen na vstup krok za
krokem; výstupy číslo 2 - 3 - 4 nejsou vyu�ívány.
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Instalace antény

Abychom dosáhli dobré funkčnosti zařízení, musí být přijímač vybaven anténou typu ABF nebo ABFKIT; bez antény se
jeho dosah sní�í na několik málo metrů. Anténa musí být nainstalována co nejvý�e; jestli�e se v její blízkosti vyskytují
kovové materiály nebo �elezobeton, je nutné, aby anténa byla nainstalována nad nimi. Je-li dodaný kabel pro připojení
antény příli� krátký, pou�ijeme koaxiální kabel s impedancí 50 ohmů (např. RG58 s nízkou ztrátou). Kabel nesmí být del�í
ne� 10 m. Jádro kabelu připojíme na svorku číslo 10 a ovinutí na svorku 9.

V případě, �e je anténa instalována v náročněj�ím nerovném terénu (velké mno�ství zdí, apod.) je mo�né spojit svor-
ku, na kterou je připojeno ovinutí kabelu, se zemněním, čím� dosáhneme vět�ího dosahu signálu. Zemnění v tomto pří-
padě musí být v blízkosti zařízení a musí být dobře provedeno. V případě, �e není mo�né nainstalovat doporučenou anté-
nu ABF nebo ABFKIT je mo�né dosáhnout dobrých výsledků, kdy� pou�ijeme jako anténu napájený kabel s přijímačem,
který je napojený na svorku 10.

Ulo�ení dálkového ovladače do paměti

Kdy� zahájíme fázi ukládání do paměti, ka�dý vysílač, který je správně rozeznán v akčním rádiu přijímače je ulo�en do
paměti. Je třeba vzít na vědomí tuto skutečnost, eventuelně odpojit anténu, aby byla sní�ena kapacita přijímače.

Postup při ulo�ení dálkových ovladačů do paměti je časově omezen; proto je nutné si nejprve pozorně přečíst a pocho-
pit celý tento postup předtím, ne� přistoupíme k vlastnímu ukládání do paměti. K provedení následujících pokynů pro
postup je vyu�íváno tlačítko na krytu přijímače radiových vln (viz. A, obr. 1b) a příslu�ná LED kontrolka (viz. B, obr. 1b)
nalevo od tlačítka.

Ulo�ení do paměti: I. způsob
(ka�dé tlačítko aktivuje odpovídající výstup přijímače)

1. Stiskneme a podr�íme tlačítko na přijímači po dobu alespoň 3 sekund.
2. Jakmile se LED kontrolka rozsvítí, pustíme tlačítko     
3. Do 10 sekund stiskneme alespoň na 2 sekundy první tlačítko vysílače, který chceme ulo�it

Poznámka: Jestli�e ulo�ení do paměti proběhlo správně, LED kontrolka na přijímači 3krát  blikne. Je-li potřeba ulo�it
do paměti dal�í vysílače, opakujeme 3. krok během dal�ích 10 sekund. Fáze ukládání do paměti je ukončena, jestli�e
během 10 sekund nejsou přijaty dal�í kódy.

Ulo�ení do paměti: II. způsob
(ka�dému tlačítku mů�e být přidělen jiný výstup přijímače)
SP600 mu�e vyu�ívat jen první výstup, proto nepou�ívejte ostatní výstupy.

1. Stiskneme a pustíme tlačítko na přijímači
2. Sledujeme jestli LED kontrolka jednou blikne
3. Do 10 sekund stiskneme alespoň na 2 sekundy po�adované tlačítko vysílače, které chceme ulo�it

Poznámka: Jestli�e ulo�ení do paměti proběhlo správně, LED kontrolka na přijímači 3krát  blikne. Je-li potřeba ulo�it
do paměti dal�í vysílače, opakujeme 3. krok během dal�ích 10 sekund. Fáze ukládání do paměti je ukončena, jestli�e
během 10 sekund nejsou přijaty dal�í kódy.

obr. 1b.
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Ulo�ení do paměti na dálku

Je mo�né ulo�it kód vysílače do paměti přijímače, ani� by bylo nutné manipulovat s jeho tlačítkem. Musíme mít k dis-
pozici dálkový ovladač, jeho� kód je u� ulo�en a je funkční. Nový vysílač "zdědí" ve�keré vlastnosti vysílače, který je k
tomuto způsobu ulo�ení dat vyu�it. To znamená �e, jestli�e je první vysílač ulo�en do paměti I. způsobem, také nový vysí-
lač bude do paměti ulo�en I. způsobem a je mo�né stisknout jakékoli tlačítko vysílače. Jestli�e je první vysílač ulo�en do
paměti II. způsobem, tak i druhý vysílač bude do paměti ulo�en II. způsobem,

ale je potřeba stisknout na prvním vysílači tlačítko, které aktivuje po�adovaný výstup, a na druhém vysílači to tlačítko,
které chceme ulo�it do paměti. Je nutné si přečíst ve�keré instrukce, aby mohly být v�echny kroky tohoto procesu prove-
deny jeden po druhém bez přeru�ení. Nyní si se dvěmi dálkovými ovladači, z nich� budeme označovat jako NOVÝ, ten,
jeho� kód chceme ulo�it; a STARÝ ten, který je ji� ulo�en do paměti, stoupneme do akčního úhlu přijímače radiových vln
a provedeme postup, který je popsán v následující tabulce.

Ulo�ení do paměti na dálku

1. Stiskneme na dobu alespoň 5 sekund tlačítko na NOVÉM vysílači a pak jej pustíme
2. Stiskneme pomalu 3krát tlačítko na STARÉM vysílači
3. Stiskneme pomalu 1krát tlačítko na NOVÉM vysílači a pak je pustíme

Poznámka: Chceme-li ulo�it do paměti dal�í vysílače, opakujeme v�echny kroky s ka�dým novým vysílačem. 

Vymazání kódů v�ech vysílačů

Kódy v�ech vysílačů je mo�né vymazat z paměti následujícím postupem:

Vymazání kódů v�ech vysílačů

1.Stiskneme a podr�íme tlačítko na přijímači
2. Počkáme a� se LED kontrolka rozsvítí, pak počkáme a� zhasne, potom počkáme a� 3krát blikne
3. Pustíme tlačítko přesně při 3. bliknutí

Poznámka: Proces proběhl správně, jestli�e po krátké chvíli LED kontrolka 5krát blikne

Technické parametry systému

Přijímač SMXI

Vysílač FLO2R

Přijímací frekvence
Impedance vstupu

Citlivost
Dekódování 

Provozní teplota

Vyzařovaný výkon 100 µV na 433.92 MHz
Počet tlačítek 2
Napájení 12 V dc  ¸ 20% - 40% baterií typu 23 A
Průměrný příkon 24 mA
Provozní teplota -40°C a� +85 °C

433.92 MHz
52 ohmů
lep�í ne� 0,5 µV (průměrný dosah 150 - 200 m s anténou ABF a ABFKIT)
Rolling code 52 bit (4,5 miliónů miliard kombinací)
-10°C a� +55 °C
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