
03905
Επίπεδος μηχανισμός δύο πλήκτρων διπλής λειτουργίας 
με πομπό ραδιοσυχνοτήτων τυπικής συχνότητας 2,4 GHz 
802.15.4 χωρίς μπαταρίες, τροφοδοτούμενος από την 
ενσωματωμένη ηλεκτροδυναμική γεννήτρια. Πρέπει να 
συμπληρωθεί με τα ειδικά πλήκτρα Eikon 20506 ή 20506.2, 

Arké 19506 ή 19506.2 ή Plana 14506 ή 14506.2. 

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης 



Ευρετήριο



1. Γενική περιγραφή  ……………………………………………………………………………………………………………………  4
1.1 Βασική λειτουργία ………………………………………………………………………………………………………………………  4
1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά ………………………………………………………………………………………………………………  4
1.4 Περιβαλλοντικές συνθήκες ……………………………………………………………………………………………………………  4

2. Πληροφορίες για τη λειτουργία  …………………………………………………………………………………………………  5
2.1 Πανοραμική άποψη της μονάδας 03905  ……………………………………………………………………………………………  5
2.2 Βασική λειτουργία ………………………………………………………………………………………………………………………  5
2.3 Interface χρήστη ………………………………………………………………………………………………………………………  5
2.4 Παράμετροι καναλιών ραδιοσυχνοτήτων της μονάδας 03905 ……………………………………………………………………  6
2.5 Τρόποι λειτουργίας ……………………………………………………………………………………………………………………  6

2.5.1 Τρόπος λειτουργίας δεδομένων …………………………………………………………………………………………………………  6
2.5.2 Τρόπος λειτουργίας ενεργοποίησης ……………………………………………………………………………………………………  6

2.5.2.1 Πρόσβαση στον τρόπο λειτουργίας ενεργοποίησης ……………………………………………………………………………… 6
2.5.2.2 Μετάδοση μηνύματος ενεργοποίησης ……………………………………………………………………………………………… 7
2.5.2.3 Ρύθμιση καναλιού ραδιοσυχνοτήτων ……………………………………………………………………………………………… 7
2.5.2.4 Παραδείγματα ρύθμισης καναλιού ραδιοσυχνοτήτων……………………………………………………………………………… 7
2.5.2.5 Καθορισμός σωστού καναλιού ραδιοσυχνοτήτων ………………………………………………………………………………… 7
2.5.2.6 Αποθήκευση νέου καναλιού ραδιοσυχνοτήτων και επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας δεδομένων ………………………… 8
2.5.2.7 Ρύθμιση μονάδας 03905 σε ειδική κατάσταση (τρόπος λειτουργίας δεδομένων) ……………………………………………… 8

3. Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή  ………………………………………………………………………………………  9
3.1 Εμβέλεια μετάδοσης ……………………………………………………………………………………………………………………  9

Ευρετήριο



4

Γενική περιγραφή

1. Γενική περιγραφή
1.1 Βασική λειτουργία

Η μονάδα 03905 παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ασύρματων διακοπτών με τεχνολογία energy harvesting (συλλογή ενέργειας) για τα συστήματα επικοινωνί-
ας ZigBee σύμφωνα με το πρότυπο για τις ραδιοεπικοινωνίες IEEE 802.15.4 στα 2,4 GHz.
Η μονάδα 03905 είναι μηχανικά συμβατή με τον συντελεστή μορφής PTM 21x που έχει οριστεί και μπορεί να ενσωματωθεί γρήγορα σε διάφορους σχεδιασμούς. 
Οι βασικές εφαρμογές περιλαμβάνουν επιτοίχιους ή φορητούς διακόπτες με δύο πλήκτρα διπλής λειτουργίας ή τέσσερα πλήκτρα πίεσης το μέγιστο.
Οι πομποί με πλήκτρο πίεσης της μονάδας 03905 αυτοτροφοδοτούνται (χωρίς μπαταρία) και δεν χρειάζονται καθόλου συντήρηση.
Για τον λόγο αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους χώρους, συμπεριλαμβανομένων σημείων με δύσκολη πρόσβαση, ή σε ερμητικά σφραγισμένους 
χώρους. Η απαιτούμενη ενέργεια παράγεται από ηλεκτροδυναμικό πομπό που ενεργοποιείται από μια ράβδο ενεργοποίησης στα αριστερά και στα δεξιά της 
μονάδας. Αυτή η ράβδος ενεργοποίησης μπορεί να πατηθεί από το εξωτερικό της μονάδας με ένα πλήκτρο ή ένα ειδικό πλήκτρο διπλής λειτουργίας.
Όταν πατήσετε ή αφήσετε αυτήν τη ράβδο ενεργοποίησης, παράγεται ηλεκτρική ενέργεια και μεταδίδεται ένα μήνυμα ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 2,4 GHz που 
πληροί το πρότυπο IEEE 802.15.4. Το μήνυμα ραδιοσυχνοτήτων μεταδίδει την κατάσταση λειτουργίας και στις τέσσερις επαφές τη στιγμή που θα πατήσετε ή θα 
αφήσετε τη ράβδο ενεργοποίησης.
Η μορφή των μηνυμάτων του χειριστηρίου 03905 έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να μεγιστοποιείται η συμβατότητα μέσω μιας ευρείας επιλογής μηχανισμών, 
συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων που συμμορφώνονται με το πρότυπο ZigBee Green Power, όπως για παράδειγμα οι αισθητήρες EasyAir της Philips που 
μπορούν να ενσωματωθούν σε λαμπτήρες επαγγελματικής χρήσης.
Τα μηνύματα ραδιοσυχνοτήτων προστατεύονται με κρυπτογράφηση AES-128 και μοναδικό απόρρητο κλειδί.
Ο διακόπτης είναι συμβατός με άλλα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη “Works with EasyAir”, η οποία σημαίνει ότι το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε συνδυασμό με αισθητήρες ραδιοσυχνοτήτων ZigBee EasyAir της Philips (ενσωματωμένοι σε πολλές επαγγελματικές συσκευές που υπάρχουν στην 
αγορά), για παράδειγμα, για εφαρμογές στις οποίες ένας λαμπτήρας ή μια ομάδα λαμπτήρων πρέπει να αντιδράσει στην περίπτωση κίνησης ή στην 
περίπτωση μεταβολής της έντασης του φωτός.
Η εικόνα 1 παρουσιάζει τη μονάδα 03905.

Εικ. 1: Μονάδα 03905

1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κεραία Ενσωματωμένη κεραία

Ισχύς μετάδοσης ραδιοσυχνοτήτων (θερμοκρασία αναφοράς 25°C) +2 dBm

Πρότυπο ραδιοσυχνοτήτων IEEE 802.15.4 με κανάλια ραδιοσυχνοτήτων 11 έως 26 στη ζώνη 2,4 GHz

Προκαθορισμένο κανάλι ραδιοσυχνοτήτων Κανάλι ραδιοσυχνοτήτων 11 IEEE 802.15.4

Επιλογή καναλιού ραδιοσυχνοτήτων Δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη (ενεργοποίηση)

Αναγνώριση του μηχανισμού Μοναδικό ID μηχανισμού 32 bit (εργοστασιακός προγραμματισμός)

Ασφάλεια AES128 (Τρόπος λειτουργίας CBC) με διαδοχικό κωδικό

Τροφοδοσία Ενσωματωμένο σύστημα ανάκτησης κινητικής ενέργειας, τεχνολογία Energy 
Harvesting (Συλλογή ενέργειας)

Είσοδος πλήκτρου Έως τέσσερα πλήκτρα ή δύο πλήκτρα διπλής λειτουργίας

1.3 Περιβαλλοντικές συνθήκες

Θερμοκρασία λειτουργίας -25°C ... 65°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης -25°C ... 65°C

Υγρασία Σχετική υγρασία 0% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
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2. Πληροφορίες για τη λειτουργία
2.1 Πανοραμική άποψη της μονάδας 03905

Η μονάδα πομπού με πλήκτρο 03905 της ZigBee παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ασύρματων τηλεχειριστηρίων χωρίς μπαταρία. Η τροφοδοσία παρέχεται 
από ενσωματωμένη ηλεκτροδυναμική γεννήτρια ισχύος. Η μονάδα 03905 μεταδίδει τα δεδομένα βάσει του προτύπου IEEE 802.15.4 στη ζώνη 2,4GHz.
Το εξωτερικό της μονάδας 03905 παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα 2. 

2.2 Βασική λειτουργία
Οι μονάδες 03905 περιλαμβάνουν έναν πομπό ηλεκτροδυναμικής ενέργειας που ενεργοποιείται από μια ράβδο ενεργοποίησης (1). Η ράβδος μπορεί να πατηθεί 
μέσω ειδικού πλήκτρου, πλήκτρου διπλής λειτουργίας ή παρόμοιου τύπου, τοποθετημένου στον μηχανισμό. Το εσωτερικό ελατήριο αποδεσμεύει τη ράβδο ενερ-
γοποίησης όταν δεν είναι πλέον πατημένη.
Όταν η ράβδος ενεργοποίησης είναι πατημένη, δημιουργείται ηλεκτρική ενέργεια και μεταδίδεται ένα μήνυμα ραδιοσυχνοτήτων βάσει του προτύπου IEEE 
802.15.4, το οποίο προσδιορίζει την κατάσταση των τεσσάρων επαφών με πλήκτρο (πατημένη ή μη πατημένη) (2). Με την αποδέσμευση της ράβδου ενεργοποί-
ησης παράγεται αναλογικά ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση διαφορετικού μηνύματος ραδιοσυχνοτήτων.
Επομένως, μπορείτε να διαχωρίσετε τα μηνύματα ραδιοσυχνοτήτων που αποστέλλονται όταν πατηθεί η ράβδος ενεργοποίησης από τα μηνύματα που αποστέλ-
λονται όταν αποδεσμευτεί η ράβδος ενεργοποίησης.
Προσδιορίζοντας τους διάφορους τύπους μηνυμάτων και μετρώντας το διάστημα μεταξύ του πατήματος και της αποδέσμευσης της ράβδου ενεργοποίησης, 
μπορείτε να διαχωρίσετε τα «παρατεταμένα» από τα «σύντομα» πατήματα της επαφής με πλήκτρο. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα 
εφαρμογές, όπως διακόπτες dimmer ή διακόπτες ρολών, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης για βενετικά στόρια.

2.3 Interface χρήστη
Οι μηχανισμοί 03905 διαθέτουν τέσσερις επαφές με πλήκτρο. Ομαδοποιούνται σε δύο κανάλια (κανάλι Α και κανάλι Β), καθένα από τα οποία περιλαμβάνει δύο 
επαφές με πλήκτρο (κατάσταση O και κατάσταση I).
Η κατάσταση και των τεσσάρων επαφών με πλήκτρο (πατημένες ή όχι) μεταδίδεται μαζί με ένα μοναδικό αναγνωριστικό του μηχανισμού (ID μηχανισμού 32 bit) 
κάθε φορά που πατάτε ή αφήνετε τη ράβδο ενεργοποίησης.
Η εικόνα 3 παρουσιάζει τη διάταξη των επαφών τεσσάρων πλήκτρων και την ονομασία τους:

Εικ. 2: Μονάδα πομπού με πλήκτρο 03905 ηλεκτροδυναμικής τροφοδοσίας

                                                              (1) 

(2)

Κατάσταση

Κανάλι

Εικ. 3: Ονομασία πλήκτρων επαφής
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2.4 Παράμετροι καναλιών ραδιοσυχνοτήτων της μονάδας 03905
Η μονάδα 03905 υποστηρίζει και τα 16 κανάλια ραδιοσυχνοτήτων του IEEE 802.15.4 στη ζώνη 2,4 GHz.

2.5 Τρόποι λειτουργίας
Η μονάδα 03905 μπορεί να λειτουργήσει με δύο τρόπους:
• Τρόπος λειτουργίας δεδομένων

Ο τρόπος λειτουργίας δεδομένων χρησιμοποιείται για τη μετάδοση μηνυμάτων δεδομένων που αναφέρονται στην κατάσταση των εισόδων των πλήκτρων της 
μονάδας 03905.

• Τρόπος λειτουργίας ενεργοποίησης
Ο τρόπος λειτουργίας ενεργοποίησης χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση της μονάδας 03905 σε ειδικό δέκτη ή δίκτυο. Για τον σκοπό αυτό, η μονάδα 03905 
προσδιορίζει τις λειτουργίες και τις παραμέτρους ασφαλείας και, εάν απαιτείται, τροποποιεί το κανάλι ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιεί για τη μετάδοση των 
μηνυμάτων.

2.5.1 Τρόπος λειτουργίας δεδομένων
Ο τρόπος λειτουργίας δεδομένων είναι ο τυπικός τρόπος λειτουργίας. Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η μονάδα 03905 μεταδίδει τα μηνύματα δεδομένων 
προσδιορίζοντας την κατάσταση των τεσσάρων επαφών με πλήκτρο και της ράβδου ενεργοποίησης.
Η μονάδα 03905 υποστηρίζει ενέργειες με μονό πλήκτρο (ενεργοποιείται μία μόνο επαφή με πλήκτρο ή μόνο ή ράβδος ενεργοποίησης) και ενέργειες με 
δύο πλήκτρα (ενεργοποιούνται δύο επαφές με πλήκτρο ταυτόχρονα).
Η μονάδα 03905 χρησιμοποιεί την παρακάτω ακολουθία για να προσδιορίσει και να μεταδώσει την κατάσταση της επαφής με πλήκτρο:

1. Καθορισμός κατεύθυνσης κίνησης της ράβδου ενεργοποίησης (πατημένη ή μη πατημένη).
2. Ανάγνωση κατάστασης όλων των επαφών με πλήκτρο.
3. Υπολογισμός ωφέλιμου φορτίου μηνύματος.
4. Υπολογισμός υπογραφής ασφαλείας.
5. Μορφοποίηση IEEE 802.15.4 του μηνύματος ραδιοσυχνοτήτων.
6. Μετάδοση μηνύματος ραδιοσυχνοτήτων.

2.5.2 Τρόπος λειτουργίας ενεργοποίησης
Ο τρόπος λειτουργίας ενεργοποίησης χρησιμοποιείται για διαμόρφωση της μονάδας 03905 και εκτέλεση της διαδικασίας αποθήκευσης σε υπάρχον δίκτυο.
Για τον σκοπό αυτό, παρέχονται δύο βασικές λειτουργίες:
• Μετάδοση μηνύματος ενεργοποίησης για τη διαδικασία αποθήκευσης της μονάδας 03905 σε δίκτυο.
• Επιλογή καναλιού ραδιοσυχνοτήτων για ρύθμιση του καναλιού ραδιοσυχνοτήτων της μονάδας 03905 βάσει του καναλιού που χρησιμοποιείται από το 
δίκτυο.
Αυτές οι λειτουργίες περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

2.5.2.1 Πρόσβαση στον τρόπο λειτουργίας ενεργοποίησης
Για πρόσβαση στον τρόπο λειτουργίας ενεργοποίησης, χρησιμοποιείται μια ειδική ακολουθία επαφών με πλήκτρο που παρουσιάζεται στην εικόνα 4.

Τρόπος 
λειτουργίας 
δεδομένων

Τρόπος
λειτουργίας

ενεργοποίησης

Ρύθμιση
καναλιού

ραδιοσυχνοτήτων

Ασύρματη
ρύθμιση

στο κανάλι 11

Μήνυμα
ενεργοποίησης
στο κανάλι 11

ΕΑΝ (κανάλι == 26)
ΤΟΤΕ (κανάλι == 11)
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ κανάλι ++

Μήνυμα
ενεργοποίησης στο

καινούριο κανάλι

Μήνυμα
ενεργοποίησης

στο τρέχον κανάλι

Ναι

Όχι Όχι Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

ΝαιΠαρατεταμένο 
πάτημα πλήκτρου X

(>7 δευτ.);

Παρατεταμένο
πάτημα πλήκτρου X

(>7 δευτ.);

Σύντομο
πάτημα πλήκτρου X

(<7 δευτ.);

Σύντομο πάτημα
πλήκτρου X
(<7 δευτ.);

Σύντομο πάτημα
πλήκτρου X

(<7 δευτ.);

ΠλήκτροX υποδεικνύει την επαφή με πλήκτρο A0, A1, B0 ή B1.
Πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ίδιο πλήκτρο για όλη την ακολουθία.

Εικ. 4: Ακολουθία πλήκτρων για τον τρόπο λειτουργίας ενεργοποίησης
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Για πρόσβαση στον τρόπο λειτουργίας ενεργοποίησης, ξεκινήστε επιλέγοντας μια επαφή με πλήκτρο της μονάδας 03905. Μπορείτε να χρησιμο-
ποιήσετε οποιαδήποτε επαφή της μονάδας 03905 (A0, A1, B0, B1). Αυτή η επαφή ονομάζεται ΠλήκτροX στην εικόνα 4.
Στη συνέχεια, εκτελέστε την παρακάτω ακολουθία παρατεταμένου-σύντομου-παρατεταμένου πατήματος:

1. Πατήστε παρατεταμένα την επιλεγμένη επαφή με πλήκτρο μαζί με τη ράβδο ενεργοποίησης για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα πριν την 
αφήσετε.
2. Πατήστε γρήγορα την επιλεγμένη επαφή με πλήκτρο μαζί με τη ράβδο ενεργοποίησης (κρατήστε την πατημένη για λιγότερο από 2 δευτερό-
λεπτα).
3. Πατήστε παρατεταμένα την επιλεγμένη επαφή με πλήκτρο μαζί με τη ράβδο ενεργοποίησης για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα πριν την 
αφήσετε.

Όταν ο μηχανισμός 03905 ανιχνεύσει αυτήν την ακολουθία, μεταβαίνει στον τρόπο λειτουργίας ενεργοποίησης και μεταδίδει ένα μήνυμα ενεργοποί-
ησης στο τρέχον κανάλι ραδιοσυχνοτήτων.

2.5.2.2 Μετάδοση μηνύματος ενεργοποίησης
Η μονάδα 03905 μεταδίδει ένα μήνυμα ενεργοποίησης στο τρέχον κανάλι ραδιοσυχνοτήτων μόλις μεταβεί στον τρόπο λειτουργίας ενεργοποίησης. 
Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η αποθήκευση πρόσθετων μηχανισμών χωρίς αλλαγή του καναλιού ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιείται τη 
στιγμή εκείνη.
Το προκαθορισμένο κανάλι ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιείται από τη μονάδα 03905 είναι το κανάλι 11. Μπορείτε να το τροποποιήσετε στη 
συνέχεια, όπως περιγράφεται στο παρακάτω κεφάλαιο.
Όταν επιλεγεί νέο κανάλι ραδιοσυχνοτήτων, η μονάδα 03905 μεταδίδει ένα μήνυμα ενεργοποίησης στο νέο κανάλι ραδιοσυχνοτήτων. Με τον τρόπο 
αυτό, ο δέκτης μπορεί να στείλει σήμα ανάδρασης στον χρήστη για να υποδείξει πότε η μονάδα 03905 έφτασε στο σωστό κανάλι ραδιοσυχνοτήτων 
(ή πότε ο δέκτης έλαβε μήνυμα ενεργοποίησης από τη μονάδα 03905 στο κανάλι ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιείται από τον δέκτη). Για μια 
περιγραφή των μηχανισμών ανάδρασης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2.5.2.5.

2.5.2.3 Ρύθμιση καναλιού ραδιοσυχνοτήτων
Το κανάλι ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιείται από τη μονάδα 03905 μπορεί να τροποποιηθεί όταν ο μηχανισμός βρίσκεται στον τρόπο λειτουρ-
γίας ενεργοποίησης.
Για να τροποποιήσετε το κανάλι ραδιοσυχνοτήτων, πατήστε στιγμιαία την επιλεγμένη επαφή με πλήκτρο (< 7 δευτ.) μία μόνο φορά μετά την είσοδο 
στον τρόπο λειτουργίας ενεργοποίησης. Με τον τρόπο αυτό, το κανάλι ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιείται από τη μονάδα 03905 ρυθμίζεται 
ξανά στο κανάλι 11 και μπορείτε να το τροποποιήσετε.
Εάν η μονάδα 03905 λειτουργεί ήδη στο κανάλι 11, το κανάλι ραδιοσυχνοτήτων παραμένει αμετάβλητο. Το γεγονός αυτό διασφαλίζει ότι η μονάδα 
03905 χρησιμοποιεί πάντα το κανάλι 11 ως σημείο εκκίνησης για την τροποποίηση του καναλιού ραδιοσυχνοτήτων.
Στη συνέχεια, μπορείτε να αυξήσετε τον αριθμό του καναλιού ραδιοσυχνοτήτων συνεχίζοντας να πατάτε στιγμιαία την επιλεγμένη επαφή με 
πλήκτρο (< 7 δευτ.). Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, ο αριθμός του καναλιού ραδιοσυχνοτήτων αυξάνεται. Εάν φτάσετε στο κανάλι 26, το 
επόμενο κανάλι θα είναι το 11.

2.5.2.4 Παραδείγματα τροποποίησης καναλιού ραδιοσυχνοτήτων
Παράδειγμα 1: ενεργοποιημένη μονάδα 03905 στο κανάλι 11 (προκαθορισμένη κατάσταση) 
Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα 03905 στέλνει ένα μήνυμα ενεργοποίησης στο κανάλι 11 αμέσως μετά την ανίχνευση της ακολουθίας παρατε-
ταμένου-σύντομου-παρατεταμένου πατήματος.
Στη συνέχεια, για κάθε περαιτέρω σύντομο πάτημα του πλήκτρου, στέλνει ένα μήνυμα ενεργοποίησης στα επόμενα κανάλια ραδιοσυχνοτήτων 
ξεκινώντας από το κανάλι 11.
Με άλλα λόγια, η ακολουθία των καναλιών είναι: 

11 (τρέχον κανάλι) - 11 – 12 – 13 … 25 – 26 – 11 – 12 και ούτω καθεξής 

Παράδειγμα 2: ενεργοποιημένη μονάδα 03905 στο κανάλι 15 
Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα 03905 στέλνει ένα μήνυμα ενεργοποίησης στο κανάλι 15 αμέσως μετά την ανίχνευση της ακολουθίας παρατε-
ταμένου-σύντομου-παρατεταμένου πατήματος.
Στη συνέχεια, για κάθε περαιτέρω πάτημα του πλήκτρου, στέλνει ένα μήνυμα ενεργοποίησης στα επόμενα κανάλια ραδιοσυχνοτήτων ξεκινώντας 
από το κανάλι 11.
Με άλλα λόγια, η ακολουθία των καναλιών είναι:

15 (τρέχον κανάλι) - 11 – 12 – 13 … 25 – 26 – 11 – 12 και ούτω καθεξής

2.5.2.5 Καθορισμός σωστού καναλιού ραδιοσυχνοτήτων
Ο χρήστης χρειάζεται το σήμα ανάδρασης του συστήματος για να καθορίσει εάν έχει φτάσει στο σωστό κανάλι ραδιοσυχνοτήτων.
Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές μέθοδοι:
• Σήμα ανάδρασης από τον μηχανισμό στον οποίο αποθηκεύεται η μονάδα 03905. Για παράδειγμα, αναλαμπή λυχνίας κατάστασης, μεταγωγή 
συνδεδεμένου φορτίου, κίνηση κινητήρα κλπ.
• Σήμα ανάδρασης από ειδικό interface χρήστη. Αυτό μπορεί βοηθήσει, για παράδειγμα, τον χρήστη να μάθει την απαιτούμενη βασική ακολουθία 
και να επιβεβαιώσει τη σωστή εκτέλεση.
Ο ορισμός ενός κατάλληλου μηχανισμού ανάδρασης γίνεται από τον σχεδιαστή του συστήματος.
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2.5.2.6 Αποθήκευση νέου καναλιού ραδιοσυχνοτήτων και επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας δεδομένων
Όταν η μονάδα 03905 έχει ρυθμιστεί σωστά στο επιθυμητό κανάλι ραδιοσυχνοτήτων, το κανάλι ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να αποθηκευτεί και πρέ-
πει να επιστρέψει στον τρόπο λειτουργίας δεδομένων.
Για τον σκοπό αυτό, πατήστε μια οποιαδήποτε επαφή με πλήκτρο, διαφορετική από αυτήν που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στον τρόπο λειτουρ-
γίας ενεργοποίησης (και τροποποίησης του καναλιού). Επομένως, εάν χρησιμοποιήθηκε η επαφή με πλήκτρο A0 για πρόσβαση στον τρόπο λει-
τουργίας ενεργοποίησης, με πάτημα του πλήκτρου επαφής A1, B0 ή B1, αποθηκεύεται το τρέχον κανάλι ραδιοσυχνοτήτων και η μονάδα επιστρέφει 
στον τρόπο λειτουργίας δεδομένων.
Εάν το επιλεγμένο κανάλι ραδιοσυχνοτήτων δεν αποθηκευτεί και δεν αποκατασταθεί ο τρόπος λειτουργίας δεδομένων, η μονάδα 03905 μπορεί να 
επαναδιαμορφωθεί κατά λάθος.

2.5.2.7 Ρύθμιση μονάδας 03905 σε ειδική κατάσταση (τρόπος λειτουργίας δεδομένων)
Υπάρχει περίπτωση να μην μπορείτε να διαχωρίσετε εάν η μονάδα 03905 βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας δεδομένων ή στον τρόπο λειτουργίας 
ενεργοποίησης ή εάν έχει ήδη εκτελεστεί μέρος της ακολουθίας πρόσβασης στον τρόπο λειτουργίας ενεργοποίησης.
Η μονάδα 03905 μπορεί να ρυθμίζεται πάντα σε ειδική κατάσταση (τρόπος λειτουργίας δεδομένων) με στιγμιαίο πάτημα (< 7 δευτ.) δύο διαφορετι-
κών πλήκτρων διαδοχικά. Μετά από αυτήν τη διαδικασία, η μονάδα 03905 λειτουργεί στον τρόπο λειτουργίας δεδομένων και μπορείτε να εκτελέστε 
ολόκληρη την ακολουθία (παρατεταμένο-στιγμιαίο-παρατεταμένο πάτημα) για πρόσβαση στον τρόπο λειτουργίας ενεργοποίησης.
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3. Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή

3.1 Εμβέλεια μετάδοσης
Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την εμβέλεια μετάδοσης του συστήματος είναι οι εξής:

- Τύπος και θέση των κεραιών δέκτη και πομπού.
- Τύπος δαπέδου και βαθμός παρεμπόδισης της διαδρομής σύνδεσης.
- Πηγές παρεμβολών που επηρεάζουν τον δέκτη.
- «Νεκρά σημεία» που προκαλούνται από ανακλάσεις του σήματος παρακείμενων αγώγιμων αντικειμένων.

Από τη στιγμή που η προβλεπόμενη εμβέλεια μετάδοσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες αυτού του συστήματος, συνιστάται να εκτελείτε πάντα 
έλεγχο της εμβέλειας για προσδιορισμό της εμβέλειας που μπορεί να επιτευχθεί με ασφάλεια στις ειδικές συνθήκες.

Οι αριθμοί που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να θεωρούνται μόνο γενικός οδηγός:
- Συνδέσεις οπτικής γραμμής

Γενικά, εμβέλεια 15 m στους διαδρόμους, έως 50 m στις εισόδους.
- Τοίχοι από γυψοσανίδα/ξηρό ξύλο

Γενικά, εμβέλεια 15 m, μέσω 2 τοίχων το μέγιστο.
- Τοίχοι/οροφές από ενισχυμένο σκυρόδεμα

1 τοίχος ή 1 οροφή το μέγιστο, ανάλογα με το πάχος του υλικού.

- Τοίχοι πυροπροστασίας, θάλαμοι ανελκυστήρων, σκαλοπάτια και παρόμοιες περιοχές πρέπει να θεωρούνται θωρακισμένες.

Είναι πολύ σημαντική η γωνία πρόσπτωσης του σήματος στον τοίχο. Το ωφέλιμο πάχος του τοίχου, και μαζί με αυτό η εξασθένιση του σήματος, ποικίλλει ανάλο-
γα με αυτήν τη γωνία. Τα σήματα πρέπει να μεταδίδονται όσο το δυνατόν πιο ευθεία μέσω του τοίχου. Οι εσοχές των τοίχων πρέπει να αποφεύγονται.

Άλλοι παράγοντες που περιορίζουν την εμβέλεια της μετάδοσης είναι οι εξής:
- Τοποθέτηση του διακόπτη σε μεταλλικές επιφάνειες (έως 30% της απώλειας της εμβέλειας μετάδοσης).
- Γυψοσανίδες με το διάκενο γεμισμένο με μονωτικό μαλλί σε μεταλλικό φύλλο.
- Ψευδοροφές με πάνελ από μέταλλο ή ανθρακοΐνες.
- Μολυβδύαλος ή γυαλί με μεταλλική επένδυση, χαλύβδινες διακοσμήσεις.

Η απόσταση ανάμεσα στον δέκτη και άλλους μηχανισμούς μετάδοσης, όπως υπολογιστής, συσκευές ήχου και εικόνας που εκπέμπουν σήματα υψηλής συχνότη-
τας, πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 0,5 m.
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