
Οδηγίες Χρήσης και Σύνδεσης
Πομπό-Δέκτη LFS169

ΠΡΟΣΟΧΗ
διαβάστε και ακολουθήστε τις Οδηγίες

του παρόντος εντύπου
πριν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια !  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο LFS169 είναι ένας ασύρματος Πομπό-δέκτης που λειτουργεί στην License Free 
συχνότητα 169MHz. Χρησιμοποιείται για την μετάδοση ψηφιακών και αναλογικών 
σημάτων μεταξύ απομακρυσμένων σημείων. Μπορεί να καλύψει αποστάσεις 
μεγαλύτερες των 20km, ανάλογα με τις συνθήκες διάδοσης.
Ο LFS169 είναι σχεδιασμένος σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες. Είναι 
κατασκευασμένος για βιομηχανική χρήση, περιέχεται σε πλαστικό κουτί DIN rail για 
εύκολη τοποθέτηση σε ράγα πίνακα και καλωδιώνεται μέσω σειράς κλεμών. Η 
τροφοδοσία του γίνεται με χαμηλή συνεχή τάση. 

Σύνδεση Κεραίας: Πριν να βάλετε σε 
λειτουργία την συσκευή συνδέστε την 
κεραία που την συνοδεύει χρησιμοποι-
ώντας το ομοαξονικό καλώδιο με τα 
κατάλληλα connectors. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! μην χρησιμοποιείται τον 
LFS169 χωρίς κεραία, υπάρχει κίνδυνος
βλάβης!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμβέλεια >20Km (με οπτική επαφή)

Συχνότητα λειτουργίας 169MHz License-free

Ισχύς εκπομπής +27dbm (500mW)

Ευαισθησία δέκτη -119dbm

Ταχύτητα επικοινωνίας σε εκπομπή /λήψη 2,4Kbps

Τρόπος διαμόρφωσης GFSK

Ασφάλεια επικοινωνίας 128bit AES

Σειριακή επικοινωνία RS-232 με ταχύτητα 9600Kbps

Πρότυπα συμμόρφωσης ETSI 300 220-2 v2.4.1 και EN 13757-4

Τρόποι λειτουργίας πομπός/δέκτης/πομποδέκτης/αναμεταδότης

Ψηφιακές είσοδοι τέσσερις (4) ψυχρής επαφής

Αναλογικές είσοδοι δύο 4-20 mA ή 0-10V (ανάλυση 10bit)

Έξοδοι Relay τέσσερις έξοδοι relay (230V / 6A - AC1)

Τάση τροφοδοσίας 12 - 24VDC

Κατανάλωση ρεύματος 500mA max / 30mA min (12VDC)

Περίβλημα DIN rail 4M (τύπου ράγας) / 70x86x58mm

Αναλογικές έξοδοι δύο 0-10V (ανάλυση 10bit)

Αντίσταση Εξόδου-Κεραίας 50Ω

Βύσμα Κεραίας SMA Female

Ψηφιακές Είσοδοι: DI1...DI4

Έξοδοι Relay N.O.: Rel1...Rel4

Αναλογικές Είσοδοι: AI1,AI2

Αναλογικές Έξοδοι: AO1,AO2

Τροφοδοσία: +
_

12/24VDC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Ο LFS169 διαθέτει ένα αριθμό ψηφιακών και αναλογικών εισόδων που εκπέμπονται 
και λαμβάνονται από κάθε LFS169 ασύρματα με σκοπό να επικοινωνεί και να 
ανταλλάσει δεδομένα με άλλες συσκευές. Για να γίνεται η επικοινωνία μέσω 
διαφορετικών LFS169 είναι απαραίτητο όλες να έχουν τον ίδιο κωδικό επικοινωνίας, 
πράγμα που εξασφαλίζεται μέσω της παραμετροποίησης των συσκευών.
Η παραμετροποίηση της LFS169 γίνεται μέσω εφαρμογής για υπολογιστή, που είναι 
φτιαγμένη ειδικά για αυτό τον σκοπό. Κάθε LFS169 διαθέτει μια θύρα σειριακής 
επικοινωνίας για να συνδέεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η παραμετροποίηση 
περιλαμβάνει μια σειρά από αρκετές ρυθμίσεις που αφορούν π.χ. τον ρόλο της 
συσκευής (πομπός, δέκτης...), την συμπεριφορά των εισόδων, την αντίδραση σε 
περίπτωση απώλειας επικοινωνίας κτλ.
Οι συσκευές LFS169 μπορούν να δημιουργήσουν επικοινωνία από σημείο σε σημείο 
ή μεταξύ περισσότερων σημείων (σταθμών). Επίσης μια συσκευή LFS169 μπορεί να 
παραμετροποιηθεί έτσι ώστε να εκτελεί μονόδρομη επικοινωνία (πομπός ή δέκτης), 
αμφίδρομη επικοινωνία (πομποδέκτης) ή να αναμεταδίδει τα επιθυμητά σήματα 
(αναμεταδότης). 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο LFS169 εγκαθίσταται σε ράγα τύπου Ω 35mm, εντός ηλεκτρικού πίνακα. Η σύνδεση 
του καλωδίου της κεραίας γίνεται μέσω του SMA connector στο πάνω μέρος της. 

       ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την επιλογή της θέσης τοποθέτησης του λάβετε πολύ LFS169 
σοβαρά υπόψη σας ότι να βρίσκεται στον ίδιο ηλεκτρικό πίνακα με  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 
οποιαδήποτε άλλη συσκευή που παράγει ισχυρό Ηλεκτρομαγνητικό Θόρυβο στο 
περιβάλλον και στα καλώδια τροφοδοσίας. Χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιων 
συσκευών είναι τα  και σε μερικές περιπτώσεις τα Τροφοδοτικά . Σε Inverter Switching
αυτή την περίπτωση πρέπει ο  να τοποθετείται σε ξεχωριστό ηλεκτρικό LFS169
μεταλλικό πίνακα, όσο το δυνατό πιο μακριά από την πηγή του ηλεκτρικού θορύβου. 
Σε διαφορετική περίπτωση η απόδοση του  μπορεί να υποστεί σημαντική LFS169
μείωση ή να παρατηρηθεί έντονη αστάθεια στην λειτουργία του.   

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Η τροφοδοσία του LFS169 απαιτεί σταθεροποιημένη τάση 12VDC ως 
24 VDC, χαμηλής κυμάτωσης (<50mV peak-peak),  με ικανότητα 
παροχής μέγιστου ρεύματος τουλάχιστον 1A. Οποιοδήποτε 
τροφοδοτικό με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί αν χρησιμοποιηθεί τροφοδοτικό 
τύπου switching, ώστε αυτό να έχει τα σωστά φίλτρα απόρριψης 
θορύβου.

Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται η χρήση 
τροφοδοτικού UPS για την αδιάλλειπτη παροχή 
τάσης του LFS169. Τότε προτείνεται η χρήση του
τροφοδοτικού-UPS CMA02 με την κατάλληλη 
εξωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία.  
Όταν μάλιστα δεν υπάρχει τάση δικτύου και 
χρειαζόμαστε Ηλιακή Τροφοδοσία τότε προτείνεται 
ο ρυθμιστής CMA03 με το ανάλογο ηλιακό πάνελ 
και μπαταρία.



ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΟΔΟΙ

Κάθε LFS169 έχει 2 αναλογικές εξόδους 0-10V (μόνο). Όταν μια συσκευή LFS169 
στείλει το περιεχόμενο της αναλογικής εισόδου AI1 ως π.χ. 4-20mA σε μια άλλη, τότε η 
τάση στην αναλογική έξοδο AO1 της δεύτερης θα πάρει τιμές τάσης 0-10V ανάλογες 
με το ρεύμα στην AI1 του πρώτου. 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ

Οι 4 ψηφιακές είσοδοι του LFS169 συνδέονται πάντα με μια 
ψυχρή επαφή χωρίς τάση προς τον αρνητικό πόλο της 
τροφοδοσίας. Παράδειγμα εισόδου είναι μια επαφή Relay, 
Φλοτέρ, επαφή θερμοστάτη κτλ.
Οι επαφές των ψηφιακών εισόδων είναι οπτικά 
απομονωμένες από την συσκευή για λόγους προστασίας.
 

ΕΞΟΔΟΙ RELAY
 

Οι 4 έξοδοι Relay είναι κανονικά ανοικτές επαφές. Οι επαφές 
των Relay δεν έχουν καμμία τάση, οπότε μπορούν ελεύθερα 
να χρησιμοποιηθούν για την οδήγηση οποιουδήποτε 
ηλεκτρικού φορτίου (με περιορισμό στο μέγιστο ρεύμα και 
τάση, βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά). Προτείνεται πάντα να μην 
οδηγείται το τελικό φορτίο απευθείας από αυτές τις επαφές 
(ακόμα κι όταν το ρεύμα οδήγησης τους είναι αρκετά μικρό), 
για λόγους απομόνωσης και προστασίας.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ

Κάθε LFS169 έχει 2 αναλογικές εισόδους 0-10V 
ή 4-20mA (προγραμματιζόμενο με DIP 
SWITCH). Αν σε μια αναλογική είσοδο π.χ. την  
AI1 τροφοδοτηθεί ένα σήμα 4-20mA, τότε αυτό 
θα μεταδοθεί ασύρματα και θα απεικονιστεί ως 
τάση στην αναλογική έξοδο AO1 μιας άλλης 
συσκευής LFS169. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οι συσκευές LFS169 είναι ψηφιακά προγραμματιζόμενες. Ο προγραμματισμός τους 
γίνεται μέσω θύρας σειριακής επικοινωνίας RS232, κάποιου Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows (με την βοήθεια σχετικού καλωδίου 
μετατροπής με κωδικό PC232 *). Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χρειάζεται και 
το σχετικό λογισμικό που είναι κατασκευασμένο για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Το 
λογισμικό ονομάζεται LFS169_programmer και δεν απαιτεί εγκατάσταση. Οι 
κυριότεροι παράμετροι που προγραμματίζονται μέσω του LFS169_programmer είναι 
οι εξής:
 

? ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
? ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
? ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ

? ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ
? ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ κτλ.



Οι παραπάνω εικόνες δείχνουν μερικές βασικές οθόνες προγραμματισμού της 
εφαρμογής LFS169_programmer. Όλα τα μενού είναι στα Ελληνικά και πολύ απλά 
στην επιλογή των λειτουργιών.    

Η πρώτη ρύθμιση που πρέπει να γίνει  (αν η συσκευή δεν είναι ήδη 
προγραμματισμένη από τον κατασκευαστή) είναι να δοθεί ένας 
κωδικός επικοινωνίας που πρέπει να είναι κοινός μεταξύ των δυο   
(ή περισσότερων) συσκευών που θέλουν να έχουν επικοινωνία 
μεταξύ τους. Ο κωδικός επικοινωνίας δεν είναι τίποτε περισσότερο 
από έναν αριθμό όπως φαίνεται στην διπλανή εικόνα.

Η επόμενη βασική  ρύθμιση που πρέπει να γίνει είναι η επιλογή του 
τρόπου (ρόλου) λειτουργίας της LFS169, δηλαδή αν θα δουλέψει 
ως Πομπός, Δέκτης, Πομποδέκτης ή ως Αναμεταδότης.   

Κατά την διάρκεια του προγραμματισμού ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τα 
πεδία που αφορούν τον επιλεγμένο ρόλο της συσκευής, δηλαδή όταν η συσκευή  
επιλεγεί π.χ. ως πομπός τότε ενεργοποιείται το πεδίο με τις ρυθμίσεις των εισόδων 
(Inputs) ενώ όταν η συσκευή επιλεγεί ως δέκτης τότε απενεργοποιείται το πεδίο με τις 
ρυθμίσεις των εισόδων κτλ.

Το λογισμικό LFS169_programmer είναι διαθέσιμο δωρεάν σε όποιον διαθέτει 
συσκευή τύπου LFS169. Η συσκευή μπορεί να είναι προ-προγραμματισμένη απο τον 
κατασκευαστή σύμφωνα με τις ανάγκες της εφαρμογής. 
*Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη θύρα τύπου RS232 στον Η/Υ, ζητήστε μας τον σχετικό 
μετατροπέα σε USB, τύπου PC232USB.
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Power Electronics Control Ε.Π.Ε.
Capital Trade Center

Λαέρτου 22, Τ.Θ. 8805 
570 01, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 414925 - 426735
Κιν. 6946127975
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