Sveikiname įsigijus naują
Forteza FMC 24 Pro dviejų pozicijų jutiklį !

1. Programinė įranga
„Forteza soft“

-

Android

-

Windows

-

rekomenduojama ją naudoti norint prisijungti prie FMC 24, FMC 24 Pro, TRIBO-S.

„Forteza software“ ( versija 3.3.7)

2. Montavimas
Jutiklio Montavimo galimybė liko universali ( stulpas, siena ), bet atsirado galimybė jutiklio
laikiklį perkelti iš vienos puses i kitą. Tam yra skirti plastmasiniai varžtai korpuse.
3. Indikacija
SIŲSTUVAS. Po maitinimo padavimo šviesos diodas sumirksės tiek kartų koks yra nustatytas
kanalas, po to pradės nuolat degti žalia spalva - tai reiškia, kad maitinimas yra teisingai paduotas ir
siųstuvas funkcionuoja normaliai.
Jei šviesos diodas mirksės raudonai, tai reiškia, kad maitinimo srovė žemiau reikiamos reikšmės 9V;

Retas raudonos spalvos šviesos diodas mirksėjimas reiškia siųstuvo sutrikimą.
IMTUVAS. Po maitinimo padavimo šviesos diodas sumirksės tiek kartų koks yra nustatytas
kanalas, po to pradės nuolat degti žalią spalvą, o tai reiškia, kad:
- maitinimas paduotas
- imtuvo su siųstuvo sinchronizacija įvyko.
- signalo lygis yra tinkamame diapazone.
- apsaugos ruožas saugomas.
Šviesodiodo švietimas raudonai reiškia, kad jutiklis yra „suveikimo“ būsenoje nes:
- iš siųstuvo negaunama signalo;
- per stiprus gaunamas signalas;
-

įsibrovimas į apsaugos zoną;

- Jei šviesos diodas mirksės raudonai, tai reiškia, kad maitinimo srovė žemiau reikiamos reikšmes 9V;
- Retas (1 kartą kas 2 sekundes) raudonos spalvos mirksėjimas, reiškia, kad signalo lygis yra
neatitinkamame diapazone.
- Pastovus švietimas raudonai su periodiniu šviesos diodo užgesimu (1 kartą kas 4 sekundes) reiškia,
jog gaunamo signalo lygis viršija leistina norma (>800 mV).
- Mirksėjimas raudonai (1 kartą kas 3 sekundes) reiškia, kad prie imtuvo prijungtas ANDROID arba
WINDOWS prietaisas ir yra vykdomas suderinamumas.

4.

Suderinamumas (maksimalaus signalo stiprumo siekimas)

- pradėti suderinamumą galima tik tada, kai imtuve degs šviesos diodas žalia spalva.
- darbinis signalo lygio diapazonas yra nuo 50 mV iki 800 mV.
- suderinamumas yra galimas be programinės įrangos tik vizualiai ( iš akies).
Jeigu po suderinamumo signalas bus netinkamame diapazone (pernelyg dideliame ar mažame
diapazone), imtuvo šviesos diodas apie tai signalizuos tam tikru mirksėjimo dažnumu.
-Tiksliam suderinamumo atlikimui itin rekomenduojame naudoti programinė įrangą „Forteza
software“ – prisijungimui prie Windows įrenginių arba „Forteza soft“ – prisijungimui prie Android
įrenginio ( versija 3.3.7 ).
4. Prisijungimo prie jutiklių variantai tiksliam suderinimui ir slenksčių nustatymui.
- Prisijungimas naudojant Android prietaisą atliekamas pagal įrengta Bluetooth ryšį. Jokių
papildomų konverterių prisijungimui prie jutiklio FMC 24 Pro nera reikalingi.
Bluetooth slaptažodį rasite po imtuvo dangteliu ( pvz. BT Pin : XXXX)

Norint prisijungti prie jutiklio naudojant Bluetooth ryšį, reikalinga jungiklį perjungti į “ON”

poziciją

(mėlynas šviesos diodas prie jungiklio (

) pradės dažnai mirksėti, tai reiškia,

kad jutiklis yra paruoštas prisijungimui per Bluetooth ryšį). Android prietaise reikalinga atlikti
atitinkamus veiksmus, kad prisijungti prie jutiklio ( sekmingai prisijungiant prie jutiklio per Bluetooth
ryšį – mėlynas šviesos diodas dvigubai mirkės kas 2 sekundės).
- Prisijungimui prie jutiklio naudojant Windows įrenginį papildomas konverteris nereikalingas,
tereikia jutiklį su kompiuteriu sujungti USB-USB laidu.
- Prisijungimas prie jutiklio naudojant 485 sąsają, reikalingas 485/USB konverteris ir atitinkama
jungiklio pozicija, prijungti baltą/žalią laidus prie konverterio A B jungčių.
5.

Kanalų jungikliai imtuve ir siųstuve randasi po skydelių, bet jų perjungimas atliekamas daug

paprasčiau. Kanalų pavadinimai liko tokie patys kaip ir FMC 24 jutiklio, šviesos diodo indikacija taip
pat išliko kaip ir FMC 24 jutiklio, t. y 1A -1 k., 2A- 2k., 3A- 3k., 4A -4 k. –vienkartinis blyksėjimas
ir 1B- 5k., 2B- 6k., 3B- 7k., 4B- 8k. – dvigubas šviesos diodo blyksėjimas .
6. Po imtuvo skydeliu atsirado galinės linijinės varžos ir tamperio linijos varžos pajungimo galimybė,
tai leidžia apsaugoti išvestą laidą iš jutiklio nuo sabotažo (imtuvo). Keičiant jungiklio pozicija tarp
2W ir 4W leidžiama pasirinkti darbo režimą su centralę.

Įmtuvo valdymo skydelis ( RX )

Pav. 1.3
Žymėjimas (RX):
1 – “RS-485“ sąsajos jungiklis
2 – “Bluetooth” sąsajos jungiklis
3 – “Bluetooth” sąsajos indikacija
4 – USB jungtis

5 – švesos diodas
6 – Tamperio grandinė
7 - Dažninių kanalų perjungikliai 1-8
8 – Suveikimo grandinės galinė varžą
9- Tamperio grandinės varžą
10- Pavojaus signalo komutacinės
schemos jungiklis

Siųstuvo valdymo skydėlis ( TX )

Pav. 1.4
Žymėjimas (TX):
1 – šviesos diodas indikatorius
2 – Tamperio grandinė
3 - Dažninių kanalų perjungikliai 1-8

Sistemos prijungimo prie apsaugos centralės būdai
Siųstuve tamperio grandinės kontaktai (“TAMPER”) turi būti prijungiami prie valdymo įtaiso
atskira uždara grandine.
Imtuve tamperio grandinės kontaktai (“TAMPER”) ir aliarmo grandinės kontaktai gali būti
prijungiami prie valdymo įtaiso (apsauginė panelės) dviem variantais:
1 variantas. Atskira uždara grandine.

Pav. 2.7
Antras variantas. Vykdančioji TAMPER relė yra įjungiama nuosekliai su vykdančiosios relės
kontaktais.

Pav. 2.8
PASTABA. Norint naudoti 1-ąjį variantą reikia jungiklius nr.10 ( žiureti pav.) įjungti į 4w padėtį.
Norint naudoti 2-ąjį variantą reikia jungiklius nr. 10 ( žiureti pav.) įjungti į 2w padėtį.
Gamykliniai nustatymai: RTAMPER = RALARM = 5,6 kOhm.

