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1. Informacje ogólne
Odbiornik radiowy NANO jest uzupe³nieniem serii urz¹dzeñ systemu zdalnego
sterowania DTM433MHz, o maksymalnie uproszczone, jednokana³owe urz¹dzenie
przeznaczone do wspó³pracy ze sterownikami bram, rolet i innych urz¹dzeñ automatyki, gdzie
wymagane jest podanie impulsu steruj¹cego. Dziêki odbiornikowi NANO, w prosty i tani sposób
mo¿na poszerzyæ funkcjonalnoœæ prostszych instalacji automatyki bramowej i innych, o funkcjê
zdalnego sterowania. Odbiornik wspó³pracuje z pilotami serii DTM433MHz. Transmisja sygna³u
radiowego, jak we wszystkich urz¹dzeniach systemu DTM433MHz, oparta jest na standardzie
kodowania KeeLoq® firmy Microchip®.

2. Dane techniczne i u¿ytkowe
4
Kod dynamicznie zmienny KeeLoq® ;
4
Odbiornik superheterodynowy, czêstotliwoœæ pracy: 433,92 MHz;
4
Bardzo przejrzysty i prosty interfejs u¿ytkownika, oparty na jednym przycisku z wbudowan¹ diod¹ LED;
4
Pamiêæ odbiornika mieœci w sobie 15 pilotów z serii DTM433MHz (wersjia MULTI równie¿ innych producentów);
4
Jedno odseparowane, przekaŸnikowe wyjœcie odbiornika typu NO, o dopuszczalnym obci¹¿eniu 1A/24V AC/DC;
4
Tryb pracy: monostabilny, z czasem podtrzymania ok. 0,8 sekundy;
4
Mo¿liwoœæ prostego wpisywania pilotów, bez koniecznoœci u¿ywania przycisku odbiornika;
4
Funkcja kontroli liczby dopisanych pilotów;
4
Zasilanie odbiornika 24V AC/DC ±10%;
4
Maksymalny pobór pr¹du ok. 20mA (przy za³¹czonym przekaŸniku);
4
Stopieñ szczelnoœci IP-20, odbiornik przeznaczony do monta¿u w sterownikach bramy lub w pomieszczeniach;
4
Temperatura pracy odbiornika od -20°C do +55°C;
4
Gabaryty [mm]: 48 x 42 x 22, z uchwytami monta¿owymi 64 x 42 x 22.

3. Instalacja odbiornika NANO
Odbiornik przeznaczony jest do zastosowañ wewn¹trz budynków, ewentualnie wewn¹trz obudów innych
urz¹dzeñ automatyki, przy zapewnieniu odpowiednich warunków pracy zgodnych z parametrami technicznymi
odbiornika. Nie nale¿y montowaæ odbiornika w miejscach nara¿onych na du¿¹ wilgoæ oraz czêste i nag³e zmiany
temperatury. Z uwagi na dostêpne z zewn¹trz z³¹cze œrubowe, nale¿y zapewniæ galwaniczn¹ izolacjê od innych
urz¹dzeñ i przewodów, zw³aszcza przy monta¿u wewn¹trz obudowy innego urz¹dzenia. Nale¿y zwróciæ uwagê
równie¿ na izolacjê termiczn¹ od elementów urz¹dzeñ automatyki, które mog¹ osi¹gaæ wysok¹ temperaturê (silniki,
transformatory, uk³ady wykonawcze urz¹dzeñ steruj¹cych, wszelkie radiatory, itp.). Pod³¹czenie elektryczne nale¿y
przeprowadziæ zgodnie z rys. 1, gdzie przedstawiono odbiornik wraz z opisem wyprowadzeñ. Do zacisku ( )
fabrycznie pod³¹czona jest antena drutowa. Opcjonalnie
mo¿na u¿yæ anteny zewnêtrznej, do³¹czaj¹c j¹
Przycisk programuj¹cy
oraz kontrolka LED
przewodem koncentrycznym o impedancji 50 W
do
zacisków ( ) - œrodkowa ¿y³a kabla, ( ) - ekran kabla.

4. Programowanie odbiornika
4.1. Wpisywanie pilota do pamiêci odbiornika
Trzymaj¹c wciœniêty przycisk odbiornika,
nacisn¹æ wybrany przycisk pilota, który ma zostaæ
dopisany. Kontrolka zamigocze. Podczas wpisywania
pilota do pamiêci odbiornika, nale¿y u¿yæ tego przycisku
pilota, który ma sterowaæ kana³em wyjœciowym odbiornika.
W pamiêci odbiornika na jednej pozycji mog¹ byæ wpisane
dowolne przyciski danego pilota.

( )
Antena
( )
24V AC/DC

C1 (NO)

Uwaga!

Rys. 1. Widok odbiornika radiowego z opisem po³¹czeñ.

Dopisanie kolejnego przycisku tego samego pilota, nie
i
powoduje wykasowania poprzednio wpisanego
przycisku,
Zbyt d³ugie przytrzymanie przycisku odbiornika doprowadzi do usuniêcia wszystkich pilotów z pamiêci odbiornika,
i
Próba wpisania do pamiêci 16 nadajnika zakoñczy siê niepowodzeniem - kontrolka nie zamigocze.
i
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4.2. Zdalne wpisywanie pilota do pamiêci odbiornika
Jest to bardzo u¿yteczna funkcja, pozwalaj¹ca na dopisywanie nowych pilotów, bez koniecznoœci fizycznego
dostêpu do przycisku odbiornika. Warunkiem powodzenia jest koniecznoœæ znajdowania siê w zasiêgu radiowym
odbiornika oraz posiadanie wczeœniej wpisanego pilota.
a) Nacisn¹æ i przytrzymaæ ok. 15 sek. dowolny przycisk wczeœniej wpisanego pilota,
b) W czasie nie d³u¿szym ni¿ 3 sek. od puszczenia przycisku pilota, nacisn¹æ i przytrzymaæ przez ok. 15 sek. dowolny
przycisk pilota, który ma zostaæ dopisany.
c) Pilot zosta³ dopisany z przyciskiem steruj¹cym (aktywnym) tym samym co w pilocie wczeœniej zaprogramowanym,
u¿ytym w tej procedurze.

Uwaga!
Funkcja dostêpna wy³¹cznie dla pilotów z systemu DTM433MHz,
i
Nieudane dopisanie pilota mo¿e byæ spowodowane s³ab¹ bateri¹ któregoœ z pilotów, przez co nie wytrzymuje on
i
d³ugiej transmisji, lub zak³óceniami radiowymi, które mog³y pojawiæ siê w trakcie trwania procedury zdalnego
wpisywania a tak¿e ca³kowitym zape³nieniem pamiêci odbiornika (próba wpisania 16 pilota).
4.3. Usuwanie pojedynczego pilota z pamiêci odbiornika
Trzymaj¹c wciœniêty przycisk odbiornika, nacisn¹æ aktywny przycisk pilota. Prawid³owe usuniêcie pilota
zakoñczy siê zgaœniêciem kontrolki w odbiorniku.

Uwaga!
Zbyt d³ugie przytrzymanie przycisku odbiornika doprowadzi do usuniêcia wszystkich pilotów z pamiêci odbiornika.
i
4.4. Usuwanie wszystkich pilotów z odbiornika
W celu usuniêcia wszystkich pilotów z pamiêci odbiornika, nale¿y nacisn¹æ i przytrzymaæ przez ok.10 sekund
przycisk odbiornika. Przycisk nale¿y zwolniæ dopiero gdy kontrolka zgaœnie. Pamiêæ odbiornika jest pusta.
4.5. Kontrola liczby wpisanych pilotów
W celu sprawdzenia liczby pilotów wpisanych do
pamiêci odbiornika, nale¿y po operacji wpisania lub usuniêcia
pilota, przytrzymaæ wciœniêty przycisk w odbiorniku jeszcze
przez ok. 5 sek. Kontrolka zacznie pulsowaæ, wskazuj¹c liczbê
zaprogramowanych pilotów. Liczba impulsów równa jest liczbie
pilotów w pamiêci odbiornika.

5. Gwarancja
Producent DTM System spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ spó³ka komandytowa, przekazuje
urz¹dzenia sprawne i gotowe do u¿ytku. Producent udziela
gwarancji na okres 24 miesiêcy od daty zakupu przez klienta
koñcowego. Okres gwarancji okreœlany jest na podstawie
plomb gwarancyjnych producenta, umieszczanych na ka¿dym
wyrobie. Producent zobowi¹zuje siê do bezp³atnej naprawy
urz¹dzenia, je¿eli w okresie gwarancji wyst¹pi³y wady z winy
producenta. Niesprawne urz¹dzenie nale¿y dostarczyæ na
w³asny koszt do miejsca zakupu, za³¹czaj¹c krótki,
jednoznaczny opis uszkodzenia. Koszt demonta¿u i monta¿u
urz¹dzenia ponosi u¿ytkownik. Gwarancja nie obejmuje baterii
w pilotach, wszelkich uszkodzeñ powsta³ych w wyniku
nieprawid³owego u¿ytkowania, samowolnych regulacji,
przeróbek i napraw oraz uszkodzeñ powsta³ych w wyniku
wy³adowania atmosferycznego, przepiêcia lub zwarcia sieci
zasilaj¹cej. Szczegó³owe warunki udzielania gwarancji reguluj¹
stosowne akty prawne.
Urz¹dzeñ elektrycznych lub elektronicznych nie mo¿na wyrzucaæ razem z odpadami gospodarczymi.
Prawid³owa utylizacja urz¹dzenia daje mo¿liwoœæ zachowania naturalnych zasobów Ziemi na d³u¿ej i
zapobiega degradacji œrodowiska naturalnego.

