
1A - Opis 

Model odbiornika  SELWR433 to odbiornik 
superheterodynowy operujący na częstotliwości 433,92 MHz w AM / 
ASK. Składa się z płyty głównej, na której znajdują się złącza 
wyjściowe zasilania i karty RF.
Oba wyjścia mają otwarty kolektor sygnału wyjściowego w formacie 
"Wiegand 26 bit" ..
Urządzenie mieści się w obudowie z zastosowaniem do wewnątrz

1B Kompatybilne Nadajniki 

Seria E Rodzaj MINI. Nadajnik 2 przyciskowy: SETR2643AM2
Seria E  024A  Rodzaj S2TR2641E2-E4
Seria E 054A  Rodzaj S5TR2641E2-E4
Seria E 074A  Rodzaj S7TR2641E4

1C Specyfikacja techniczna

Typ odbiornika Superheterodyna
Demodulacja AM/ASK 
Częstotliwość 433,92 MHz
Częstotliwość lokalnego oscylatora 6.6128 MHz
Częstotliwość pośrednia 10.7 MHz
Czułość -115 dBm
Obciążenie wejściowe: 50 Ohm
Zasilanie: 12 / 24 Vac/dc
Zużycie energii:   24 mA
Liczba wyjść: 2
Typ wyjścia: Wiegand 26 bit
Maksymalny prąd wyjściowy 250 mA
Temperatura pracy -20°/+70°C
Wymiary zewnętrzne (mm) 105 x 45 x 28
Waga 65 g
Klasa szczelności IP2X

INSTRUKCJA  

INSTALACJI

433 MHz ODBIORNIK WIEGAND 1 – WPROWADZENIE

1D Układ 

P1: Przycisk programowania
L2: Czerwona dioda LED (programowania)
L1: Zielona dioda LED (zasilanie)

1E Połączenia płytki zaciskowej

1 Nie używany
2 - Wyjście DATA1 (otwarty kolektor);
3 - Wyjście DATA0 (otwarty kolektor);
4 - Zasilanie (12 ÷ 24 V AC / DC);
5 - Zasilanie GND;
6 - Nie używany;
7 - Antena ekran;
8 - Antena rdzeń;

1 – WPROWADZENIE

2 – USTAWIENIA FABRYCZNE

3 - USTAWIENIA ODBIORNIKA

4 – DOCELOWA KONFIGURACJA  ODBIORNIKA                                               

5 – WYŁĄCZENIE SPRAWDZANIE KODU OBIEKTU

6 - WIZUALIZACJA

1A Opis 
1B Kompatybilne Nadajniki 
1C Specyfikacja techniczna
1D Układ odbiornika
1E Połączenia płytki zaciskowej

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.
Zaleca się uważnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją 

produktu.

7 - KASOWANIE PAMIĘCI

 STRESZCZENIE

Wybór miejsca montażu odbiornika, jest bardzo ważny dla 
najlepszego działania systemu. Należy umieścić odbiornik z dala 
od źródeł zakłócających takich jak duże pola magnetyczne lub 
emisji radiowej. Instalacja i ustawienie anteny jest również 
bardzo ważne. Przed zainstalowaniem anteny jest to wskazane, 
aby zrobić kilka prób na miejscu. 
Do podłączenia anteny, użyj ekranowanego kabla typu RG58 
(impedancja 50 Ohm).
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8 – FORMAT SYGNAŁU WIEGAND 
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9 – ARCHITEKTURA SYGNAŁU 



2 - USTAWIENIA FABRYCZNE

3 – USTAWIENIA ODBIORNIKA

Błysk przez 1 sekundę L2 wskazuje, że odebrany został poprawny 
sygnał i że został wysłany

prawidłowy ciąg w formacie Wiegand z wyjść DANE 0 oraz DATA1.
Jeśli L2 miga szybko, oznacza to, że kombinacja nie została 
zapamiętana (inny przycisk lub inny kod obiektu)
Długi błysk L2 oznacza nadajnik z niewłaściwym kluczem 
producenta.

Informacje wysyłane przez nadajnik składają się z 4 głównych 
parametrów: KLUCZA  PRODUCENTA, KODU URZĄDZENIA, 
NUMERU SERYJNY I TYPU PRZYCISKU.
Odbiornik akceptuje wyłącznie nadajniki z właściwym Kluczem 
Producenta  i raz zainicjowany, wysyła w formacie Wiegand,  
S/N nadajników posiadających odpowiedni kod obiektu / typ 
przycisku.
Żaden sformatowany sygnał Wiegand nie jest przenoszony z 
odbiornika, chyba że procedura inicjalizacji jest wykonywana.
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby utworzyć filtr w pamięci 
odbiornika.

4 – WYŁĄCZENIE SPRAWDZANIA KODU 

Jest możliwe, aby wyłączyć test kodu urządzenia odbieranego 
sygnału, wykonywanego przez odbiornik.
Pod koniec poniższej procedury, odbiornik akceptuje dowolny kod 
obiektu i utrzymuje kontrolę na kodzie przycisku.
Ten nowy układ odbiornika jest tymczasowy i może być przywrócony 
przez wykonanie tej samej procedury.

1) Trzymać wciśnięty przycisk P1, aż L2 włączy się i puścić.
2) W ciągu 1 sekundy. naciśnij ponownie P1.

W tym momencie dioda L2 zacznie migać przez 5 sek. : Odbiornik 
zaakceptuje każdy kod obiektu. Powtórz fazy 1 i 2, aby anulować 
operację i przywrócić stan początkowy.
L2 najpierw miga, a następnie wróci do ciągłego światła przez 5 sek .: 
sprawdzenie kodu obiekt zostanie przywrócone. 
Jeśli wystąpi awaria zasilania po fazie 2, nowa konfiguracja jest 
zachowana.

5 – WIZUALIZACJA

6- KASOWANIE PAMIĘCI

Procedura ta pozwala na skasowanie pamięci odbiornika.
1) Trzymać wciśnięty przycisk P1 aż L2 włączy się.
2) Puścić P1, a następnie nacisnąć go ponownie, aż L2 zacznie 

migać 3 razy.
W tym momencie przechowywane ustawienia są anulowane, a 
odbiornik akceptuje każdy kod nadajnika, jako nowy produkt.

7 – FORMAT SYGNAŁU WIEGAND 

Taktowanie sygnałów danych DATA0 i DATA1 są następujące:

NRZ

DATA1

DATA0

80 µS
2 mS

Przed rozpoczęciem procedury upewnij się, że zasilanie LED L1 jest 
włączone.
EEPROM odbiornika jest w stanie pomieścić do 50 różnych 
kombinacji: "Kod obiektu - typ Przycisku". Rodzaj przycisku każdego 
nadajnika może być A, B, C, D.
Połączenia tego typu mogą być, na przykład:
001-A, 001 B, 002-B, 003- B, 010-D, gdzie 002 oznacza kod obiektu i 
B jest przyciskiem nadajnika i tak dalej. Kombinacje jak A + B lub C + 
D nie są dozwolone.

Programowanie przycisku A nadajnika
1) Trzymać wciśnięty przycisk P1, aż L2 włączy się i puścić.
2) Nacisnąć przycisk A nadajnika, który musi zostać zaakceptowany.
3) Dioda L2 wyłączy się, a następnie wykona krótki błysk.

Po tej operacji, odbiornik będzie przyjmować i wysyłać kod obiektu 
oraz S/N wszystkich nadajników z tym samym kodem obiektu, jeden i 
ten sam przycisk używany do inicjalizacji. 
UWAGA: w ciągu sygnału Wiegand nie ma informacji na temat typu 
przycisku (patrz rozdział 8).
Zobacz poniżej, aby uzyskać sygnał z wykorzystaniem większej ilości 
kombinacji: Przyciski B, C lub D.

Programowanie przycisku B nadajnika 
1) Trzymać wciśnięty przycisk P1, aż L2 włączy się i puścić.
2) Nacisnąć przycisk B nadajnika, który musi zostać przyjęty
3) Dioda L2 wyłączy się, a następnie wykona krótki błysk.

Programowanie przycisku C nadajnika 
1) Trzymać wciśnięty przycisk P1, aż L2 włączy się i puścić.
2) Nacisnąć przycisk C nadajnika, który musi zostać przyjęty
3) Dioda L2 wyłączy się, a następnie wykona krótki błysk.

UWAGA
Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje sprzętu SATIE które nie zostały wyraźnie 
zatwierdzone przez firmę SATIE wireless, mogą unieważnić prawo

użytkownika do Gwarancji.

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji. W tym okresie, jeżeli 
urządzenie ma awarię z powodu wadliwego elementu, zostanie 
naprawione lub wymienione przez producenta. Gwarancja nie obejmuje 
plastikowej obudowy. Wsparcie techniczne, zostanie przeprowadzone na 
miejscu u producenta.

GWARANCJA

8 – ARCHITEKTURA  SYGNAŁU

P1 P2Kod obiektu Numer seryjny

Programowanie przycisku D nadajnika 
1) Trzymać wciśnięty przycisk P1, aż L2 włączy się i puścić.
2) Nacisnąć przycisk D nadajnika, który musi zostać przyjęty
3) Dioda L2 wyłączy się, a następnie wykona krótki błysk.

UWAGA: Każda niedozwolona operacja (zapamiętywanie przy pełnej 
pamięci, zapamiętywanie kodów już zapisanych) powoduje podwójne 
szybkie błyski Led L2. Nadajnik z niewłaściwym kluczem producenta 
jest sygnalizowany podczas zapamiętywania, z długim błyskiem L2.

LEGENDA:
P1 = Parytet obliczany nawet w stosunku do pierwszych 12 bitów: 
Pierwszy bit wychodzący
Kod obiektu = 8 bitów
Numer Seryjny = 16 bitów
P2 = Parytet nieparzysty obliczany w ciągu ostatnich 12 bitów: Ostatni 
bit wychodzący
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