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1. Εισαγωγή 

Σε αυτό το φυλλάδιο θα βρείτε όλες τις οδηγίες σχετικά με την εγκα-

τάσταση και την χρήση του λογισμικού (Software) για την παραμε-

τροποίηση των συσκευών πομπού LFT169 και δέκτη LFR169 σε ηλε-

κτρονικό υπολογιστή. Το λογισμικό είναι κοινό για πομπό και δέκτη, 

καθώς η αναγνώριση και η προσαρμογή του γίνεται αυτόματα κατά 

την σύνδεση στον υπολογιστή.  

Το λογισμικό παραμετροποίησης των LFT169 και LFR169 ονομάζεται 

LFx169 Configuration Tool και λειτουργεί σε κάθε υπολογιστή 

που έχει λειτουργικό σύστημα Windows XP/VISTA/7/8.x 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παρακαλούμε να το διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις 

οδηγίες χρήσης πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Σε αυτό το 

εγχειρίδιο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εγκατάστα-

σης και χρήσης. 

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε 

να επικοινωνήσετε μαζί μας με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους: 

Τηλέφωνα: 2310 414925 - 426735 

Κινητό: 6946127975 

Fax: 2310 425495 

Email: support@pelc.gr 

 

 

 

mailto:support@pelc.gr
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2. Διαδικασία Προγραμματισμού Παραμέτρων  

Ακολουθήστε τα παρακάτω 10 βήματα για να εγκαταστήσετε και να 

χρησιμοποιήσετε το λογισμικό παραμετροποίησης των πομπών 

LFT169 και δεκτών LFR169, με το όνομα LFx169 Configuration Tool 

που έχει δημιουργήσει η Power Electronics Control για την υποστήρι-

ξη των συγκεκριμένων προϊόντων της. 

 

 
ΒΗΜΑ 1:  
Λήψη του Λογισμικού LFx169 Configuration Tool 
 

Μεταβείτε στο web site της εταιρίας μας στην σελίδα              

LFT169 & LFR169 ΠΟΜΠΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙ-

ΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ή απευθείας πληκτρολογώντας τον σύνδεσμο 

https://drive.google.com/open?id=0BxN8XYAqPxojY2o4MXNGalFJY

0k&authuser=0 και “κατεβάστε” το σχετικό αρχείο, σε υπολογιστή με 

λειτουργικό σύστημα Windows (απαραίτητη σύνδεση στο Internet). 

Αποθηκεύστε σε κάποιο κενό χώρο στον σκληρό δίσκο του υπολογι-

στή το εκτελέσιμο αρχείο LFx169 Configuration Tool.exe 

 

 
ΒΗΜΑ 2:  
Τροφοδοσία Πομπού ή Δέκτη 
 

Τοποθετήστε τον πομπό LFT169 ή τον δέκτη LFR169 κοντά στον 

υπολογιστή και τροφοδοτήστε τον με την απαιτούμενη τάση από 

κατάλληλο τροφοδοτικό (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά). Θα πρέπει να 

https://drive.google.com/open?id=0BxN8XYAqPxojY2o4MXNGalFJY0k&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0BxN8XYAqPxojY2o4MXNGalFJY0k&authuser=0
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ανάψουν διαδοχικά όλες οι led και τελικά θα παραμείνει αναμμένη 

μόνο η πράσινη led Pwr.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! στον πομπό θα παρατηρήσετε ότι άμεσα θα ανάψει η 

πορτοκαλί  led Tx, για περίπου 2sec, η οποία δείχνει ότι γίνεται εκπο-

μπή των δεδομένων. Αυτό δεν είναι πρόβλημα αν συμβεί για μία φο-

ρά αλλά είναι καλό να μη επαναλαμβάνονται εκπομπές δεδομένων 

χωρίς να υπάρχει συνδεμένη κεραία σε αυτόν. Για αυτό είτε 

συνδέστε κάποια κεραία είτε προχωρήστε γρήγορα στα παρακάτω 

βήματα και “θέστε” τον πομπό σε κατάσταση προγραμματισμού. 

 

 
ΒΗΜΑ 3:  
Σύνδεση καλωδίου Σειριακής Επικοινωνίας  
Πομπού ή Δέκτη με τον Υπολογιστή 
 

Συνδέστε τον πομπό LFT169 ή τον δέκτη LFR169 με μια ελεύθερη 

σειριακή θύρα του υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το σχετικό καλώδιο 

τύπου RS232 Serial Cable που την συνοδεύει. Συμβουλευτείτε το 

σχέδιο συνδεσμολογίας που συνοδεύει τον πομπό ή δέκτη.   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αν δεν υπάρχει σειριακή θύρα στον υπολογιστή τότε 

χρησιμοποιήστε έναν μετατροπέα RS232 σε USB. Αυτό βεβαίως 

απαιτεί να γίνει προηγούμενα εγκατάσταση του απαιτούμενου Driver 

(οδηγού συσκευής) που παρέχει ο κατασκευαστής του μετατροπέα, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω 

διαδικασίας θα δημιουργηθεί μια νέα εικονική θύρα στον υπολογιστή, 

η οποία πρέπει στην συνέχεια να επιλεγεί, βλ. βήμα 5.      
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ΒΗΜΑ 4:  
Εκτέλεση του λογισμικού LFx169 Configuration Tool 
  

Εκτελέστε το αρχείο LFx169 Configuration Tool.exe που προηγούμε-

να είχατε αποθηκεύσει στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Το λογι-

σμικό αυτό μπορεί να λειτουργήσει σε λειτουργικά συστήματα Win-

dows XP/VISTA/7/8.x. Η αρχική εικόνα του προγράμματος είναι η 

παρακάτω.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που ο υπολογιστής δεν διαθέτει το απαι-

τούμενο Microsoft .NET Framework 4, τότε δεν θα μπορεί να 

“εκτελέσει’’ το λογισμικό LFx169 Configuration Tool και θα ζητήσει 

την εγκατάσταση του. Τότε το Microsoft .NET Framework 4 ή νεώ-
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τερο πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας 

δώσει το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας (απαραίτητη 

σύνδεση στο Internet). 

 
ΒΗΜΑ 5:  
Επιλογή Com Port και Σύνδεση 

Επιλέξτε την σειριακή θύρα (πραγματική ή εικονική) στην οποία είναι 

συνδεμένος ο πομπός ή ο δέκτης, που στο βήμα 2 έχετε ήδη θέσει 

σε λειτουργία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επιλογή θύρας γίνεται από το πεδίο εμφάνισης των θυρών επικοι-

νωνίας, που αυτόματα ανιχνεύει το λογισμικό LFx169 Configuration 

Tool. Πατήστε το κουμπί «Σύνδεση», θα πρέπει να ανάψει η κόκκινη 

led με την ένδειξη Prog πάνω στον πομπό ή δέκτη. 
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ΒΗΜΑ 6:  
Αναγνώριση συσκευής  
  

Μετά την επιτυχή Σύνδεση, ο πομπός ή ο δέκτης έχει συνδεθεί με το 

λογισμικό παραμετροποίησης και βρίσκεται πλέον σε κατάσταση 

προγραμματισμού. Ταυτόχρονα στην οθόνη του λογισμικού θα 

εμφανιστούν οι παρακάτω πληροφορίες: 

 το είδος της συνδεμένης συσκευής («παραμετροποίηση πο-

μπού» ή «παραμετροποίηση δέκτη»). 

 ο αριθμός-Ταυτότητα του. 

 όλη η τρέχουσα Παραμετροποίηση του, δηλαδή όλες οι ρυθ-

μίσεις και παράμετροι που έχει αποθηκευμένες. 
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ΒΗΜΑ 7:  
Αλλαγή Παραμετροποίησης 
  

Τροποποιήστε τις (επιθυμητές) παραμέτρους λειτουργίας της συ-

σκευής πομπού ή δέκτη στο λογισμικό LFx169 Configuration Tool, 

π.χ. αλλάξτε την Ταυτότητα της συσκευής (επιλέξτε τον υπάρχοντα 

αριθμό με το ποντίκι και γράψτε τον νέο), τον χρόνο επανάληψης 

εκπομπής, απενεργοποιήστε τις ψηφιακές εισόδους 3 και 4 κλπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αναλυτική επεξήγηση της κάθε μιας παραμέτρου γίνεται παρακάτω, 

βλέπε ανάλυση παραμέτρων σελίδα 14. 
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ΒΗΜΑ 8:  
Προγραμματισμός της συσκευής  
  

Όταν θα έχετε τελειώσει την παραπάνω διαδικασία πατήστε το κου-

μπί «Προγραμματισμός» για να μεταφέρετε την επιλεγμένη παραμε-

τροποίηση στον πομπό ή δέκτη που έχετε συνδεμένο στον υπολογι-

στή.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η κίνηση θα αντικαταστήσει κάθε προηγούμενη 

παράμετρο της συσκευής με τις νέες που έχετε δημιουργήσει στο 

περιβάλλον του LFx169 Configuration Tool. 
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ΒΗΜΑ 9:  
Αποσύνδεση της συσκευής  
  

Μετά το τέλος του προγραμματισμού και αφού εμφανιστεί το σχετικό 

μήνυμα επιτυχούς προγραμματισμού,  

 

 

 

 

πατήστε το κουμπί «Αποσύνδεση» έτσι ώστε το λογισμικό παραμε-

τροποίησης LFx169 Configuration Tool να αποδεσμεύσει ομαλά την 

συσκευή πομπού ή δέκτη. Αυτό θα γίνει ορατό και στην συσκευή 

καθώς ταυτόχρονα θα σβήσει η κόκκινη led με την ένδειξη Prog και 

θα εισέλθει ξανά σε κατάσταση λειτουργίας. 

Αν πατήσετε το κουμπί «Αποσύνδεση» χωρίς να προγραμματίσετε 

την συσκευή και εφόσον έχετε κάνει αλλαγές στις παραμέτρους, τότε 

θα εμφανιστεί το διπλανό μήνυμα υπενθύμισης πριν να αποσυνδεθεί-

τε οριστικά από το λογισμικό.  
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ΒΗΜΑ 10:  
Αφαίρεση Σειριακής θύρας και κλείσιμο λογισμικού 
  

Τέλος απομακρύνετε το καλώδιο RS232 Serial Cable από την συ-

σκευή πομπού ή δέκτη και κλείστε το λογισμικό παραμετροποίησης 

LFx169 Configuration Tool. 

 

Η διαδικασία παραμετροποίησης πομπού ή δέκτη έχει ολοκληρωθεί 

και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Θυμηθείτε να μην αφήνετε 

στην τροφοδοσία τον πομπό αν αυτός ΔΕΝ έχει συνδεμένη την κε-

ραία του. 
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3. Ανάλυση Παραμέτρων 

Οι παράμετροι που προγραμματίζονται σε ένα  πομπό είναι οι παρα-

κάτω: 

 

Ταυτότητα Συσκευής (ID): 0 ~ 65635 

 

Είναι ο αριθμός που αποτελεί Ταυτότητα για την κάθε συσκευή πο-

μπού. Μόνο αν έχει κοινή ταυτότητα μπορεί να στέλνει δεδομένα ο 

πομπός σε ένα δέκτη. Είναι δηλαδή απαραίτητη προϋπόθεση να έ-

χουν κοινή ταυτότητα πομπός και δέκτης, διαφορετικά δεν μπορεί να 

επικοινωνήσει ο ένας με τον άλλο. Αυτό δημιουργεί ομάδες ενός ζεύ-

γους ή περισσότερων πομπών και δεκτών που ανταλλάσουν δεδομέ-

να μόνο μεταξύ τους και δεν επηρεάζονται από καμία άλλη γειτονική 

ομάδα.  

Ο εργοστασιακά ρυθμισμένος αριθμός - Ταυτότητας για όλους τους 

πομπούς LFT169 είναι «0». 

 

Ισχύς Εκπομπής - επιλογή: 0,5W ~ 4,5W 

 

Η νόμιμη και εργοστασιακά ρυθμιζόμενη ισχύς του πομπού 

είναι 0,5W.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να αυξήσετε την ισχύ 

εκπομπής τότε αυτό πρέπει να γίνει με σεβασμό στους ισχύοντες κα-

νόνες περί ραδιοσυχνοτήτων στην χώρα εφαρμογής και με δική σας 

ευθύνη. 
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Επανάληψη Εκπομπής - επιλογή ανάμεσα σε: χωρίς επανάληψη, 

30sec, 1min, 2min, 3min, 5min 

 

Ο χρόνος κατά τον οποίο επαναλαμβάνεται η εκπομπή από τον πο-

μπό προς τον δέκτη, ρυθμίζει την επανάληψη εκπομπής ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. Βεβαίως ο χρόνος αυτός μπορεί και είναι και 

μηδενικός, δηλαδή να ΜΗΝ υπάρχει καθόλου επανάληψη εκπο-

μπής. Ο χρόνος επανάληψης εκπομπής χρησιμεύει στην πιο αξιόπι-

στη λειτουργία των ασύρματων συστημάτων μετάδοσης δεδομένων, 

που τυχαίοι λόγοι μπορούν να εμποδίσουν την επικοινωνία για συ-

γκεκριμένες χρονικές στιγμές. Επίσης η επανάληψη εκπομπής είναι 

απαραίτητη για να δημιουργείται η ένδειξη Σφάλματος Επικοινω-

νίας στον δέκτη (σβηστή Rx led δείχνει σφάλμα επικοινωνίας).  

Ο εργοστασιακά ρυθμισμένος χρόνος επανάληψης είναι 5 λεπτά. 

 

 

Ψηφιακές Είσοδοι - επιλογή ενεργών και μη ψηφιακών εισόδων 

 

Με το σύμβολο √ στο αντίστοιχο κουτί γίνεται επιλογή των ψηφια-

κών εισόδων που θα μεταδίδονται ή δεν θα μεταδίδονται από τον 

συγκεκριμένο πομπό στον δέκτη. Αυτή η παραμετροποίηση δίνει την 

δυνατότητα να επιλέγονται από κάθε πομπό πόσες και ποιες ψηφια-

κές είσοδοι θα μεταδίδουν τα δεδομένα τους προς τον δέκτη-ες που 

έχει ίδια ταυτότητα συσκευής.  

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι να είναι όλες ενεργές.   
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Χρόνος Αδράνειας Εισόδου - επιλογή χρόνου αδράνειας ξεχωρι-

στά για κάθε μια από τις 4 εισόδους: 1 ~ 255sec. 

 

Ο χρόνος που θα πρέπει να παραμείνει σε μια συγκεκριμένη κατά-

σταση αλλαγής, (on ή off), μια ψηφιακή είσοδος ώστε να προκαλέσει 

εκπομπή προς τον δέκτη-ες που έχει ίδια ταυτότητα συσκευής.  

Ο εργοστασιακά ρυθμισμένος χρόνος αδράνειας για όλες τις ψηφια-

κές εισόδους είναι 1 δευτερόλεπτο.  

 

 

Λειτουργία Ρελέ - επιλογή ανάμεσα σε Κανονική Λειτουργία και 
Λειτουργία Μπουτόν. 

 

Αν επιλεγεί η Κανονική Λειτουργία τότε: η κατάσταση του κάθε 

Ρελέ του δέκτη γίνεται ακριβώς αντίστοιχη με την κατάσταση του 

της αντίστοιχης εισόδου του Πομπού.  

Αν επιλεγεί η Λειτουργία Μπουτόν τότε:  η κατάσταση on της ει-

σόδου DI1 προκαλεί παλμό 2sec στο Ρελέ 1 ενώ η κατάσταση off 

προκαλεί παλμό 2sec στο Ρελέ 3 του δέκτη. Αντίστοιχα συμβαίνει για 

την είσοδο DI2 σε σχέση με τα Ρελέ 2 και 4. Σε αυτή την λειτουργία 

οι ψηφιακές είσοδοι DI3 και DI4 δεν συμμετέχουν.  

Η εργοστασιακά ρυθμισμένη κατάσταση είναι η Κανονική λειτουργία.  
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Κατάσταση Εξόδων μετά από Απώλεια Επικοινωνίας - επιλογή 

ανάμεσα σε Διατήρηση Εξόδων και Μηδενισμό Εξόδων. 

 

Αν επιλεγεί η Διατήρηση Εξόδων τότε: η κατάσταση των ρελέ και 

οι τιμές των αναλογικών εξόδων θα μένουν στην κατάσταση που ή-

ταν μετά την τελευταία επικοινωνία μεταξύ πομπού και δέκτη. 

Αν επιλεγεί ο Μηδενισμός Εξόδων τότε: τα ρελέ του δέκτη πηγαί-

νουν σε ηρεμία (αφόπλιση) και οι αναλογικές έξοδοι μηδενίζουν μετά 

από απώλεια επικοινωνίας. 

Η εργοστασιακά ρυθμισμένη κατάσταση είναι ο Μηδενισμός Εξόδων. 

 

 

Αναλογικές Είσοδοι - επιλογή ενεργών και μη αναλογικών εισό-
δων καθώς και είδους. 

 

Με το σύμβολο √ στο αντίστοιχο κουτί γίνεται επιλογή των αναλογι-

κών εισόδων που θα μεταδίδονται ή δεν θα μεταδίδονται από τον 

συγκεκριμένο πομπό στον δέκτη. Αυτή η παραμετροποίηση δίνει την 

δυνατότητα να επιλέγονται από κάθε πομπό πόσες και ποιες αναλογι-

κές είσοδοι θα μεταδίδουν τα δεδομένα τους προς τον δέκτη-ες που 

έχει ίδια ταυτότητα συσκευής.  

Επίσης η κάθε μια από τις δυο αναλογικές εισόδους μπορεί να ρυθμι-

στεί ώστε να δέχεται σήματα τύπου 0-10V ή 4-20mA. ΠΡΟΣΟΧΗ! 

κάθε περίπτωση απαιτεί διαφορετική συνδεσμολογία (βλ. συνδεσμο-

λογία πομπού LFT169 ). 
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Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι να είναι και οι δυο ενεργές και να δέ-

χονται σήματα τύπου 0-10V. 

 

Η μοναδική παράμετρος που προγραμματίζεται σε ένα δέκτη είναι η: 

 

Ταυτότητα Συσκευής (ID): 0 ~ 65635 

 

Είναι ο αριθμός που αποτελεί Ταυτότητα για την κάθε συσκευή δέ-

κτη. Μόνο αν έχει κοινή ταυτότητα μπορεί να δέχεται δεδομένα ένας 

δέκτης από ένα πομπό. Είναι δηλαδή απαραίτητη προϋπόθεση να 

έχουν κοινή ταυτότητα πομπός και δέκτης, διαφορετικά δεν μπορεί 

να επικοινωνήσει ο ένας με τον άλλο. Αυτό δημιουργεί ομάδες ενός 

ζεύγους ή περισσότερων πομπών και δεκτών που ανταλλάσουν δε-

δομένα μόνο μεταξύ τους και δεν επηρεάζονται από καμία άλλη γει-

τονική ομάδα.  

Ο εργοστασιακά ρυθμισμένος αριθμός - Ταυτότητας για όλους τους 

δέκτες LFR169 είναι «0». 
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