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W sk³ad proponowanego przez nas sterowania radiowego wchodzi nadajnik z 99
numerowym  wyœwietlaczem oraz odbiornik z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia do 8 urz¹dzeñ.

Pilot posiada du¿y wyœwietlacz, dwa przyciski do wyboru numeru kana³u oraz
przycisk do wyboru ostatnich piêciu kana³ów. Do zatwierdzenia (wys³ania sygna³u) na danym
kanale s³u¿¹ dwa przyciski dziêki temu jeden pilot mo¿e s³u¿yæ do sterowania 198
urz¹dzeniami jednoczeœnie.

Charakterystyczn¹ cech¹ tego systemu jest mo¿liwoœæ sterowania jednym pilotem
szerokiej gamy urz¹dzeñ w firmie (wraz z kontrol¹ uprawnieñ) oraz tego samego pilota np. w
domu, do obs³ugi rolet, bram, oœwietlenia itp..

Odbiornik posiada wewnêtrzn¹ sygnalizacjê akustyczn¹ informuj¹c¹ o b³êdach
transmisji. Programowanie odbiornika odbywa siê przez z³¹cze RS-232 oraz istnieje mo¿liwoœæ
programowania drog¹ radiow¹.

Odbiornik instaluje siê mo¿liwie wysoko. Nie powinien byæ instalowany w s¹siedztwie
urz¹dzeñ elektro-energetycznych i metalowych, które stanowi¹ ekran dla fal radiowych i
niekorzystnie wp³ywaj¹ na zasiêg dzia³ania. Praktyczny zasiêg dzia³ania radiolinii uzale¿niony
jest od lokalnych warunków terenowych i zabudowy miejsca instalacji i u¿ytkowania.

Przyciski wyboru kana³u

Dwa przyciski zatwierdzaj¹ce
wybrany kana³

Pamiêæ 5-ciu ostatnio wybranych kana³ów



Instrukcja programowania systemu.

Programowanie systemu.

Tekstowy plik konfiguracyjny

W sk³ad systemu wchodzi nadajnik z wyœwietlaczem oraz odbiornik, który w podstawowej wersji
posiada dwa wyjœcia z mo¿liwoœci¹ rozszerzenia do 8 wyjœæ.
Nadajnik posiada du¿y 99 numerowy wyœwietlacz, dwa przyciski wyboru numeru, przycisk ostatnio 5
wybranych numerów oraz dwa przyciski zatwierdzaj¹ce. Jednemu wybranemu numerowi na
wyœwietlaczu odpowiadaj¹ dwa kana³y (przyciski zatwierdzaj¹ce), co daje w sumie 198 kana³ów.
Aby zapobiec szybkiemu roz³adowaniu baterii, wyœwietlacz jest automatycznie wygaszany po up³ywie
5s.

Odbiornik posiada w wersji rozszerzonej 8 przekaŸników (kana³ów), w którym mo¿emy zaprogramowaæ
do 65000 nadajników. Zaprogramowanym w odbiorniku ID pilotów mo¿emy przypisaæ uprawnienia, co
w praktyce daje mo¿liwoœæ sterowania tylko wybranymi przekaŸnikami.

Przed przyst¹pieniem u¿ytkowania systemu nale¿y zaprogramowaæ odbiornik do wspó³pracy z ¿¹dan¹
iloœci¹ nadajników.
Do zaprogramowania nadajnika potrzebny jest komputer PC z programem, kabel po³¹czeniowy oraz
odpowiednio przygotowany tekstowy plik konfiguracyjny.

Jest to zwyk³y plik tekstowy przygotowany w notatniku z nastêpuj¹cymi informacjami:
- lista numerów ID wszystkich pilotów, które maj¹ wspó³pracowaæ z nadajnikiem
- czas zadzia³ania przekaŸników
- przypisanie ka¿demu przekaŸnikowi numeru w nadajniku

A373;F1;

A393;

C357;E3;

C355;

C35D;

FFF7; 0A; Za³¹czenie 10 x 0.1s = 1,0s

FFF8; 13; PrzekaŸnik 1 Kana³=19

FFF9; 14; PrzekaŸnik 2 Kana³=20

FFFA; 93; PrzekaŸnik 3 Kana³=19+128

FFFB; 94; PrzekaŸnik 4 Kana³=20+128

FFFC; 15; PrzekaŸnik 5 Kana³=21

FFFD; 16; PrzekaŸnik 6 Kana³=22

FFFE; 17; PrzekaŸnik 7 Kana³=23

Przyk³adowy plik konfiguracyjny:
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C357;

C355;

C35D;

FFF7; 0A; Za³¹czenie 10 x 0.1s = 1,0s

FFF8; 13;  PrzekaŸnik 1 Kana³=19

FFF9; 14;  PrzekaŸnik 2 Kana³=20

FFFA; 93;  PrzekaŸnik 3 Kana³=19+128

FFFB; 94;  PrzekaŸnik 4 Kana³=20+128

FFFC; 15;  PrzekaŸnik 5 Kana³=21

FFFD; 16;  PrzekaŸnik 6 Kana³=22

FFFE; 17;  PrzekaŸnik 7 Kana³=23

Lista ID nadajników oddzielone œrednikami

Nadawanie uprawnieñ.
Je¿eli nie ma wpisanej wartoœci tzn. ¿e s¹ nadane pe³ne uprawnienia.

Czas zadzia³ania dla wszystkich przekaŸników.
Jest to wartoœæ wyra¿ona w systemie szesnastkowym.

Numer kana³u nadajnika przypisane danemu przekaŸnikowi w kodzie HEX.

Komentarz.
Tutaj wpisujemy w kodzie dziesiêtnym numer kana³u odbiornika
który póŸniej przeliczamy na kod szesnastkowy.
Zielonemu przyciskowi zatwierdzaj¹cemu w nadajniku
odpowiadaj¹ numery od 1 do 99.
Czerwonemu przyciskowi zatwierdzaj¹cemu  w nadajniku
odpowiadaj¹ numery od 129 do 227 tzn. Numery od 1 do 99 powiêkszone o 128.

Wartoœci sta³e



Adres Bit Wartoœæ

Przeka¿nik 1 FFF7 1 1

Przeka¿nik 2 FFF8 2 0

Przeka¿nik 3 FFF9 3 1

Przeka¿nik 4 FFFA 4 0

Przeka¿nik 5 FFFB 5 0

Przeka¿nik 6 FFFC 6 1

Przeka¿nik 7 FFFD 7 1

Przeka¿nik 8 FFFE 8 1

E5

W kolejnych wierszach wpisane s¹ ID pilotów w notacji szesnastkowej (hexadecymalnej)
zakoñczone œrednikiem. Po œredniku wpisujemy liczbê definiuj¹c¹ uprawnienia danego pilota do
sterowania przekaŸnikami. Je¿eli nie ma wpisanej wartoœci tzn. ¿e s¹ nadane pe³ne uprawnienia.
Uprawnienia nadajemy ustawiaj¹c 0 na bicie odpowiadaj¹cym poszczególnym przekaŸnikom.
Wartoœæ uprawnieñ wpisujemy w kodzie hexadecymalnym.
N.p.: Wartoœæ E3 oznacza, ¿e u¿ytkownik ma uprawnienia dla przekaŸników 3, 4, 5 i nie ma
uprawnieñ dla pozosta³ych przekaŸników.
Aby przeliczyæ wartoœæ binarn¹ na hexadecymaln¹ najproœciej u¿yæ kalkulatora w widoku
naukowym pamiêtaj¹c ¿e bit 8 wyœwietlany w kalkulatorze jest na pozycji pierwszej.

Wpisujemy adres zakoñczony œrednikiem i numer przekaŸnika w notacji hexadecymalnej zakoñczony
œrednikiem. Dla wiêkszej liczby przekaŸników wpisujemy adresy przekaŸników i przypisane im
numery. Wyjœciom mo¿na przypisaæ numer od 1 do 99 dla zielonego przycisku na pilocie lub numer
od 1 do 99 powiêkszony o 128 dla przycisku czerwonego na pilocie.

11100101

Wartoœæ HEX po przeliczeni z wartoœci binarnej

- Lista ID pilotów i uprawnienia.

- Ustawienie d³ugoœci czasu za³¹czenia przeka¿ników.

- Numery przypisane do przekaŸników.

Wpisujemy „FFF7;” i wartoœæ czasu za³¹czenia w postaci hexadecymalnej zakoñczona œrednikiem.
Rzeczywisty czas wynosi wpisana liczba razy 0.1s.



Programowanie

Procedura programowania odbiornika.

- Przygotowanie pliku konfiguracyjnego.
- Uruchomienie programu do komunikacji z odbiornikiem.
- Za³adowanie pliku konfiguracyjnego do programu

Po wczeœniejszym przygotowaniu pliku konfiguracyjnego uruchamiamy program za³¹czony na CD.
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okno edycyjne œcie¿ki pliku  wpisujemy pe³n¹ œcie¿kê dostêpu do pliku tekstowego z wpisanymi
numerami ID pilotów np.: C:\Moje dokumenty\lista_id\lista_id.txt.

przycisk otwieraj¹cy okno umo¿liwiaj¹ce wskazanie lokalizacji pliku tekstowego z wpisanymi
numerami ID pilotów.

okno w którym pokazana jest zawartoœæ otwartego pliku tekstowego.
przycisk nawi¹zania komunikacji z odbiornikiem przez ³¹cze RS-232.

Ikona  informuje o mo¿liwoœci podjêcia próby nawi¹zania po³¹czenia. Po udanym po³¹czeniu ikona
na przycisku zmienia siê na .

okienko informuj¹ce na którym porcie szeregowym bêdzie nawi¹zywana komunikacja z
odbiornikiem przez ³¹cze RS-232.

przycisk otwieraj¹cy okienko umo¿liwiaj¹ce zmianê numeru portu z³¹cza RS-232.
napis informuj¹cy o stanie po³¹czenia z odbiornikiem.
przycisk „Dekoduj ”  przekszta³ca wczytany plik tekstowy na plik hex. Przed wys³aniem danych

do odbiornika wartoœci z pliku tekstowego musz¹ byæ przetworzone na postaæ hexadecymaln¹ i
zapisane do pliku.

przycisk „Wyœlij ”  przesy³a wczytane dane do odbiornika.
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£adujemy plik konfiguracyjny do programu.

Mo¿na to wykonaæ na dwa sposoby:
- w okienku wpisujemy œcie¿kê dostêpu do pliku tekstowego z rozszerzeniem txt.
- klikamy w przycisk i w otwartym oknie wskazujemy lokalizcjê pliku konfiguracyjnego.
- klikamy w przycisk „Dekoduj ” .
W oknie wyœwietlona jest zawartoœæ wczytanego  pliku tekstowego. Je¿eli podana lokalizacja jest
nieprawid³owa poka¿e siê komunikat:
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nale¿y sprawdziæ, czy ustawiony jest w³aœciwy numer portu
(je¿eli w komputerze jest kilka portów RS-232)
i poprawnoœæ po³¹czenia kablowego komputera z odbiornikiem.

Klikamy w przycisk „Wyœlij” w celu wys³ania danych do odbiornika. Napis zmieni siê na
„Transmisja ODB”.
Po zakoñczeniu programowania odbiornika poka¿e siê komunikat o zakoñczeniu transmisji.

7

Klikamy w przycisk , aby po³¹czyæ siê z odbiornikiem.
Po udanym nawi¹zaniu po³¹czenia napis zmieni siê na „ ”.
Je¿eli zobaczymy komunikat:

4
7 ODB po³¹czony

W oknie ustawiamy numer portu szeregowego do komunikacji z odbiornikiem. Numer portu
wybieramy klikaj¹c na przycisk . W otwartym okienku zaznaczamy pozycjê odpowiadaj¹c¹
portowi u¿ywanemu do komunikacji. Je¿eli wybierzemy numer, którego nie ma w systemie
operacyjnym komputera poka¿e siê komunikat:

5
6



Je¿eli zobaczymy komunikat:

oznacza, ¿e nie zdekodowalismy pliku konfiguracyjnego. Kliknij na przycisk „Dekoduj ” .8



Dane techniczne:
Zasilanie odbiornika: 9 - 24V AC/DC
Zasilanie pilota: bateria 12V
Transmisja: szeregowa, kod Manchester
Czêstotliwoœæ: 433,92 MHz
Maksymalna obci¹¿alnoœæ: 2 kana³y 2A, 6 kana³ów 0,5A
Zasiêg dzia³ania: 200 m w terenie otwartym
Liczba kana³ów nadajnika: 99
Liczba kana³ów pojedynczego odbiornika: od 2 do 8
Mo¿liwoœæ zapamiêtania do 65000 nadajników
Temperaturowy zakres pracy: od -20°C do +35°C

Dystrybutor urz¹dzenia:

Art Green:

Producent urzadzenia:

Green Computer

Biuro:
ul. Zwoleñska 127 lok.34
04-767 Warszawa

Telefony:
+48 (22) 498 66 28
+48 (22) 615 78 19
+48 604218360 - Robert Urbanik

E-mail:
biuro@greencomputer.pl

www.greencomputer.pl


