INSTRUKCJA INSTALACJI:
BEZPRZEWODOWY MODUŁ ŁĄCZĄCY LUXOR®
PROGRAMOWANIE BEZPRZEWODOWEGO MODUŁU ŁĄCZĄCEGO
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Przed rozpoczęciem programowania należy określić, który bezprzewodowy moduł łączący (LINK-MOD-E) zostanie zainstalowany w
głównym sterowniku Luxor (modele LUX), a który w sterownikach satelitarnych Luxor (modele LSAT). Główne sterowniki
Luxor to te, w których zainstalowany został interfejs. Każdy moduł LINK-MOD-E przed instalacją musi być zaprogramowany w
głównym sterowniku.

PROGRAMOWANIE MODUŁU DLA GŁÓWNEGO STEROWNIKA LUXOR
1. Włóż bezprzewodowy moduł łączący (LINK-MOD-E) do jednego z
dwóch portów łączących głównego sterownika Luxor.

5. Przewiń do pola Identyfikator sieci i wybierz żądany
identyfikator sieci (0–255). Identyfikator sieci będzie musiał być
skonfigurowany tak samo we wszystkich bezprzewodowych
modułach łączących zainstalowanych w danej lokalizacji.

6. Przewiń do pola Kanał bezprzewodowy i wybierz żądany kanał
bezprzewodowy (1–10). Kanał będzie musiał być skonfigurowany
tak samo we wszystkich bezprzewodowych modułach łączących
zainstalowanych w danej lokalizacji.

2. Na ekranie głównym użyj pokrętła, aby wybrać
pozycję Konfiguracja.
3. Na ekranie Konfiguracja użyj pokrętła, aby wybrać
pozycję Łączenie.
7. Przewiń do pola Program i naciśnij pokrętło. U dołu ekranu
wyświetlony zostanie komunikat „Przypisanie zakończone
powodzeniem”. Jeśli przypisanie się nie powiedzie,
powtórz proces.

4. Przewiń do pola Numer obudowy i wybierz 0 (Główny).

8. Wyjmij moduł z portu łączącego.

Dowiedz się więcej o produktach firmy FX Luminaire. Odwiedź stronę internetową fxl.com lub zadzwoń do serwisu technicznego pod numer +1-760-591-7383.
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Przed programowaniem należy określić, który moduł zostanie zainstalowany w głównym sterowniku Luxor (modele LUX), a który w
sterownikach satelitarnych Luxor (modele LSAT). Główne sterowniki Luxor to te, w których zainstalowany został interfejs.

PROGRAMOWANIE MODUŁU DLA STEROWNIKA SATELITARNEGO LUXOR
1. Włóż bezprzewodowy moduł łączący (LINK-MOD-E) do jednego z
dwóch portów łączących głównego sterownika Luxor.

5. Przewiń do pola Identyfikator sieci i wybierz żądany identyfikator
sieci (0–255). Identyfikator sieci będzie musiał być skonfigurowany
tak samo we wszystkich bezprzewodowych modułach łączących
zainstalowanych w danej lokalizacji.

6. Przewiń do pola Kanał bezprzewodowy i wybierz żądany kanał
bezprzewodowy (1–10). Kanał będzie musiał być skonfigurowany
tak samo we wszystkich wszystkich bezprzewodowych modułach
łączących zainstalowanych w danej lokalizacji.

2. Na ekranie głównym użyj kółka przewijania, aby wybrać pozycję
Konfiguracja.
3. Na ekranie Konfiguracja użyj kółka przewijania, aby wybrać
pozycję Łączenie.

4. Przewiń do pola Numer obudowy i wybierz żądany numer
obudowy (1–10). Każda obudowa w danej lokalizacji musi
mieć oddzielny numer. Uwaga: numer 0 jest przypisany do
bezprzewodowego modułu łączącego używanego w głównym
sterowniku Luxor z interfejsem.

7. Przewiń do pola Program i naciśnij kółko przewijania. U dołu ekranu
pojawi się komunikat „Przypisanie zakończone powodzeniem”. Jeśli
przypisanie się nie powiedzie, powtórz proces.

8. Zainstaluj zaprogramowany moduł LINK-MOD-E w żądanym
sterowniku lub sterownikach satelitarnych.

Dowiedz się więcej o produktach firmy FX Luminaire. Odwiedź stronę internetową fxl.com lub zadzwoń do serwisu technicznego pod numer +1-760-591-7383.
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INSTALOWANIE BEZPRZEWODOWYCH MODUŁÓW ŁĄCZĄCYCH
GŁÓWNY STEROWNIK LUXOR
1. Używając bezprzewodowego modułu łączącego przypisanego do numeru obudowy 0 (główny), przełóż
kabel łączącyBmodułu bezprzewodowego
przez otwór 22 mm w dolnej części obudowy sterownika Luxor.
A
2. Nasuń dostarczoną w zestawie nakrętkę mocującą na przewód, aby zamocować bezprzewodowy moduł łączący.
3. Podłącz bezprzewodowy moduł łączący do jednego z portów łączących.
4. W przypadku zdalnych instalacji wkręć bezprzewodowy moduł łączący w dostarczony uchwyt.
Zabezpiecz moduł śrubami.

STEROWNIKI SATELITARNE LUXOR
1. Używając bezprzewodowego modułu łączącego przypisanego do wybranego numeru obudowy 1–10 (dla
satelitarnych sterowników Luxor), przełóż kabel łączący modułu bezprzewodowego przez otwór 22 mm
w dolnej części obudowy sterownika Luxor.
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Montaż na sterowniku

2. Nasuń dostarczoną w zestawie nakrętkę mocującą na przewód, aby zamocować bezprzewodowy moduł łączący.
3. Podłącz bezprzewodowy moduł łączący do jednego z portów łączących.
4. W przypadku zdalnych instalacji wkręć bezprzewodowy moduł łączący w dostarczony uchwyt.
Zabezpiecz moduł śrubami.

Uwaga: maksymalna odległość między głównym sterownikiem Luxor a najbardziej odległym
sterownikiem satelitarnym wynosi 914 m w linii prostej.

Montaż zdalny
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Zmień kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłącz urządzenie do innego obwodu elektrycznego niż odbiornik,
w którym występują zakłócenia.
Zasięgnij porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.

Wprowadzanie zmian lub modyfikacji bez zgody podmiotu
odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności może doprowadzić do
pozbawienia użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.
Zgodnie z wymaganiami przepisów FCC RF dotyczącymi mobilnych i
bazowych urządzeń transmisyjnych w trakcie pracy antena niniejszego
urządzenia powinna znajdować się w odległości nie mniejszej niż 20 cm
od użytkownika. W celu zapewnienia zgodności nie zaleca się korzystania
z urządzenia w mniejszej odległości. Antena używana do tego nadajnika
nie powinna być obsługiwana wraz z inną anteną lub nadajnikiem ani
umieszczana w ich pobliżu. Zgodnie z przepisami Industry Canada
niniejszy nadajnik radiowy może działać wyłącznie z użyciem anteny,
której typ oraz maksymalny (lub niższy) zysk energetyczny zostały
dopuszczone dla nadajnika przez Industry Canada. W celu zmniejszenia
potencjalnych zakłóceń radiowych dla innych użytkowników typ anteny i
jej zysk energetyczny należy dobrać tak, aby równoważna promieniowania
moc izotropowa nie przekraczała poziomu wymaganego do udanej
komunikacji.
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1. To urządzenie nie może powodować zakłóceń.
2. Urządzenie musi być w stanie pracować w warunkach zakłóceń, łącznie z
takimi, które mogą powodować jego nieprawidłowe działanie.
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent
appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement
économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Aby zapewnić zgodność z wymogami FCC i ISED dotyczącymi ekspozycji na
fale radiowe, urządzenie musi być zainstalowane w odległości co najmniej
20 cm od możliwego kontaktu z ludźmi.
Pour garantir la conformité aux exigences
d'exposition RF de la FCC et d'ISED Canada,
cet appareil doit être installé de manière à
laisser un minimum de 20 cm entre l'appareil
et les personnes.

fxl.help/linking
Dowiedz się więcej o produktach firmy FX Luminaire. Odwiedź stronę internetową fxl.com lub zadzwoń do serwisu technicznego pod numer +1-760-591-7383. FX-331 PL 5/22

DENOTES C

DENOTES F

SCALE:
REL.
DATE:
DRAWN
BY:
CHECKED
BY:
DESIGNER:
PRINT
DATE:

1

DRAWING

w

