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1. Imtuvo IDO-1000 aprašymas 

 

Panaudojimas 

 

Dažniausiai IDO-1000 naudojamas: 

• Pastatų, gyvenamųjų mikrorajonų įvažiavimo ir išvažiavimo vartuose. 

• Vartotojų identifikavimo sistemose, kurios yra susietos su įvairių įrenginių, 

signalizatorių, vartų, variklių, ir t.t., įjungimu/išjungimu. 

• Nuotolinio įrenginių valdymo sistemose. 

 

Pagrindinės imtuvo IDO-1000 savybės 

 

• atmintis iki 1000 siųstuvų (pultelių) 

• atmintis 1024 įvykių (spustelėjimų) 

• informacija apie siųstuvus (26 ženklai) rodoma ekrane 

• individualus siųstuvų ištrynimas iš imtuvo atminties 

• baterijos išsekimo signalizavimas 

• netinkamo „spustelėjimų“ kiekio signalizavimas (pvz., bandymas įsilaužti naudojant 

pavogtą kodą) 

• galimybė pasirinkti vieną iš 4 relinio veikimo galimybių kiekvienam pulteliui 

• pažengusi relių veikimo režimų sistema 

• visapusiškas Keeloq f-my Microchip sistemos aptarnavimas su kintančiu kodu, kurio 

dėka užtikrinamas aukščiausio lygio saugumas 

• laikrodžiu nustatomi įvykiai (aliarmai), kurie tampa aktyvūs laikrodžiui pasiekus 

realaus laiko tam tikrą datą ir valandą 

• maitinimas 9-24V, pastovi arba kintanti įtampa  

• antena įmontuota į vidų arba prijungiamas skaitmeninės linijos 

• sąsaja leidžianti prijungti prie PC kompiuterio (komplekte laidas RS232) 

 

Trumpas veikimo aprašymas 

 

Prijungus maitinimą, IDO-1000 pradeda autotestavimo procedūrą ir jeigu suranda kritinę 
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klaidą, praneša apie tai vartotojui. Kai testas bus atliktas teisingai, ekrane pasirodys informacija apie 

programos versiją. 

>>> IDO-1000 <<< 

>         v1.10    < 

Po kelių sekundžių ekrane pasirodys laikrodis (arba kitas užrašas). 

Nuo tos akimirkos IDO-1000 pereina į klausymo režimą. Jeigu artimiausioje aplinkoje buvo 

panaudotas Keeloq sistemos siųstuvas, IDO-1000 pradės duomenų lentelės iškodavimo procedūrą. 

Siųstuvo išsiųstoje lentelėje yra pateiktas siųstuvo serijos numeris, paspausto mygtuko 

(klavišo) numeris ir mygtukų spustelėjimų skaitliukas. 

IDO-1000 savo atmintyje ieško siųstuvo su atitinkamu serijos numeriu, tikrina spustelėjimų 

kiekį skaitliuke. Jei surandamas siųstuvas, IDO-1000 imtuvas paeiliui: 

• priklausomai nuo paspausto mygtuko (klavišo) paleidžia atitinkamą relių veikimo scenarijų 

• parodo informaciją apie siųstuvą ekrane 

• siunčia informaciją apie siųstuvą į RS232 lizdą (sąsają, prievadą).  

 

Įrenginio veikimo pavyzdys: 

 

NAD-0002/03!BAT! 

Savanorių pr. 

 

Ekrane pasirodo informacija apie siųstuvo numerį (0002) ir panaudotą klavišą (03). Be to, 

pranešama, kad siųstuve yra silpna baterija (!BAT!) 

Po siųstuvo numeriu rodomas siųstuvo (siuntėjo) pavadinimas (Savanorių pr.)  

Žemiau pateikiamas spaudinio, sudaryto IDO-1000 veikimo metu, pavyzdys: 

2009-06-03 15:11:45 NAD-0002/02 ----- Jan Kowalski Cicha g-vė 102 

2009-06-03 15:11:49 NAD-0001/05 ----- Ireneusz Nowak Prosta g-vė 3 

2009-06-03 15:11:50 NAD-0002/02 ----- Jan Kowalski Cicha g-vė 102 

2009-06-03 15:11:53 NAD-0007/01 !BAT! Piotr Wysoki Kreta g-vė 33/1 

2009-06-03 15:11:54 NAD-0007/01 !BAT! Piotr Wysoki Kreta g-vė 33/1 

2009-06-03 15:11:56 NAD-0002/02 ----- Jan Kowalski Cicha g-vė 102 

2009-06-03 15:11:56 NAD-0001/06 ----- Ireneusz Nowak Prosta g-vė 3 

2009-06-03 15:12:00 NAD-0002/02 ----- Jan Kowalski Cicha g-vė 102 

 

Matome, kad siųstuve 0007 yra silpna baterija, kurią reikia pakeisti. 

Jeigu siųstuvas nesurandamas atmintyje, IDO-1000 reaguoja aliarmuodamas trumpu garsu ir 

ženkliuku ekrano viršuje, dešiniajame kampe. 
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2. Relės ir relių veikimo režimai 

 

Relės 

 

IDO-1000 turi 4 reles, kurių kontaktų apkrova - 10A. 

Į gnybtinę juostą yra išvesti NO (Normal open – normaliai atidaryti), C (Common – bendri), 

NC (Normal cloused – normaliai uždaryti) kontaktai.  

Relės suveikimas yra signalizuojamas degančiu diodu virš relės.  

Suveikimo metu, NO kontaktas yra sujungiamas su C kontaktu, o NC kontaktas atjungiamas 

nuo C kontakto. 

 

Relių veikimo režimai 

 

Kiekviena relė gali veikti kiekvienu įmanomu režimu. Kuri relė veikia kuriuo režimu, priklauso 

nuo, pirma: scenarijaus, priskirto tam tikram siųstuvui, antra: nuo siųstuve panaudoto klavišo.  



 

 

Yra šie relių veikimo režimai: 

 
Eil. 

nr. 

režimas pavadinimo 

santrumpa 

aprašymas veikimo laikas vėlavimas naudojimo pavyzdys 

1 monostabilus M_ relė įjungiama nustatytam laikui pasirinkti: timer0, timer1, 

timer2, timer3 

--neliečia-- garažo vartų valdymas (pvz., kontaktų 

sujungimas 2 sek.) 

2 monostabilus 

vėluojantis 

Mo_ relė įjungiama nustatytam laikui 

praėjus nustatytam laikui (po 

vėlavimo) 

pasirinkti: timer0, timer1, 

timer2, timer3 

pasirinkti: vėlavimas0, 

vėlavimas1, vėlavimas2, 

vėlavimas3 

sekančių durų atidarymas praėjus 

nustatytam laikui 

3 monostabilus 

su ankstesniu 

ištrynimu 

M_k relė įjungiama nustatytam laikui, 

kitas šio klavišo panaudojimas 

išjungia relę 

pasirinkti: timer0, timer1, 

timer2, timer3 

--neliečia-- šviesos įjungimas (pvz. naktį) su 

ankstesnio išjungimo galimybe 

4 monostabilus 

vėluojantis su 

ankstesniu 

ištrynimu 

Mok relė įjungiama nustatytam laikui 

praėjus nustatytam laikui, o dar 

kartą panaudojus šį klavišą, relė 

išsijungia 

pasirinkti: timer0, timer1, 

timer2, timer3 

pasirinkti: vėlavimas0, 

vėlavimas1, vėlavimas2, 

Vėlavimas3 

su vartotoju “keliaujančio” apšvietimo, 

kurį galima anksčiau išjungti, kūrimas 

5 bistabilus B_ relė perjungiama į priešingą būseną --neliečia-- --neliečia-- valdymas tuomet, kai turi įvykti 

priešinga būsena (maišytuvas) 

6 bistabilus 

vėluojantis 

Bo_ relė perjungiama į priešingą būseną 

praėjus nustatytam laikui 

(vėlavimo) 

--neliečia-- pasirinkti: vėlavimas0, 

vėlavimas1, vėlavimas2, 

Vėlavimas3 

valdymas tuomet, kai turi įvykti 

priešinga būsena (maišytuvas) 

7 įjungimas Z_ relė yra įjungiama visam laikui (iki 

laiko, kuomet paleidžiamas kitas 

režimas arba išsenka maitintuvas) 

--neliečia-- --neliečia-- apšvietimo valdymas 

8 vėluojantis 

įjungimas 

Zo_ relė yra įjungiama visam laikui 

praėjus nustatytam laikui (iki laiko, 

kuomet paleidžiamas kitas režimas 

arba išsenka maitintuvas) 

--neliečia-- pasirinkti: vėlavimas0, 

vėlavimas1, vėlavimas2, 

Vėlavimas3 

naktinio apšvietimo valdymas 

9 išjungimas W_ relė yra išjungiama visam laikui (iki 

laiko, kuomet paleidžiamas kitas 

režimas) 

--neliečia-- --neliečia-- apšvietimo valdymas 

10 vėluojantis 

išjungimas 

Wo_ relė yra išjungiama visam laikui 

praėjus nustatytam laikui (iki laiko, 

kuomet paleidžiamas kitas režimas) 

--neliečia-- pasirinkti: vėlavimas0, 

vėlavimas1, vėlavimas2, 

Vėlavimas3 

naktinio apšvietimo  valdymas 

11 laikinas C_ relė yra įjungiama taip ilgai, kaip 

ilgai yra spaudžiamas klavišas 

siųstuve 

--neliečia-- --neliečia-- valdymas priklausomas nuo paspaudimo 

laiko 

12 nėra akcijos _ relės būsena nesikeičia --neliečia-- --neliečia--  

s vertimas yra atskirame faile IDO-10ukcja_obslugi-v1.12_LT-1_OK_LENTELE]
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Veikimo ir vėlavimo laikai 
 

Monostabilių režimų atveju yra įmanoma išrinkti vieną iš keturių laikmačių, matuojančių relių 

veikimo laiką (kiekvienas yra nustatomas 0-24 val. periodu su 0.1 s žingsniu). 

Vėluojančių režimų atveju įmanoma išrinkti vieną iš keturių laikmačių matuojančių laiką iki 

scenarijaus suveikimo (kiekvienas yra nustatomas 0-24 val.periodu su 0.1 s žingsniu). 

 

Laikrodžiu nustatomi įvykiai 
 

Įrenginyje IDO-1000 galima sukonfigūruoti iki keturių laikrodžiu nustatomų įvykių, t.y. įvykių, 

kurie sukeliami tada, kai laikrodis rodantis realų laiką (RTC) pasiekia nustatytą datą ir valandą. 

Laikrodžiu nustatomi įvykiai yra priskirti siųstuvams su numeriais 1001- 1004 ir yra traktuojami taip, 

lyg būtų panaudotas įprastas siųstuvas (prieinami visi įmanomi relių veikimo režimai). Šito dėka 

galima automatiškai valdyti reles tam tikromis nustatytomis valandomis.  

Be to, datos/valandos aprašymo metu galima priskirti skaitmenį „be reikšmės” (pažymėtą *). 

Šito dėka galima sukelti laikrodžiu nustatomus įvykius ciklais. 

 

Pavyzdys 1: 

Norime panaudoti IDO-1000 apšvietimo išjungimui laiptinėje. Nustatome datą/valandą/įvykį: 

20**-**-** 23:00:00 – šiuo atveju laikrodžiu valdomas įvykis bus vykdomas kiekvieną dieną 

23:00:00 val., 2000-2099 metais. 

Pavyzdys 2: 

Liepos mėnesį (mums atostogaujant) automatiškai įjungiame filtrą akvariume. Nustatome 

laikrodžiu valdomą įvykį: 

20**-07-** 15:00:15 - įvykis bus vykdomas liepos mėnesį, 15:00:15 val. 

Pavyzdys 3: 

Gruodžio mėnesį nuo 19:00 iki 21:00 reikia pakaitomis uždegti ir išjungti kas 1 sekundę 

informacinę lentą. Šiuo atveju panaudosime du laikrodžiu valdomus įvykius 

Pirmu laikrodžiu nustatomu įvykiu valdome relę nuo 19:00:00 iki 19:59:59 val. 

20**-12-** 19:**:** 

Kitu laikrodžiu nustatomu įvykiu valdome relę nuo 20:00:00iki20:59:59 

20**-12-** 20:**:** 

Abiem atvejais įjungiame tą patį klavišo ir scenarijaus numerį, kurį programuojame kaip 

bistabilų. Jis bus vykdomas kas sekundę nuo 19 iki 21 val. 
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3. Valdymas 

 

IDO-1000 valdomas naudojant mygtukus (klavišus) pažymėtus NO, -, +, YES . 

• Mygtukas (klavišas) YES naudojamas norint įeiti į pagrindinį ir šalutinius meniu bei patvirtinti 

pasirinkimus. 

• Mygtukas (klavišas) NO naudojamas norint išeiti iš pagrindinio ir šalutinių meniu bei anuliuoti 

pasirinkimus ir operacijas. 

• Mygtukai (klavišai) „–„ i „+” naudojami norint išrinkti poziciją iš meniu bei keisti įvairius 

parametrus.  

  

3.1. Pagrindinis meniu – prieinamas paspaudus pasirinktą mygtuką (klavišą). 

 

3.1.1. Siųstuvų įrašymas - Nauka nad. 

 

Naudojamas pultelių (siųstuvų) programavimui į IDO-1000 atmintį. Suradus laisvos vietos 

atmintyje, IDO-1000 prašo du kartus paspausti įrašytą siųstuvą.  

  

3.1.2. Siųstuvų ištrynimas - Kasowanie nad. 

 

Naudojant mygtukus (klavišus) +/- pasirenkame siųstuvą, kurį norime ištrinti, patvirtiname 

parinktį mygtuku (klavišu) „YES”. Pultelio ekrane numerio pasirodymo metu ženklas * reiškia užimtą 

vietą atmintyje (pultelis užprogramuotas į IDO-1000) 

 

3.1.3. Scenarijaus pasirinkimas - Wybor scenar. 

 

Naudojamas išrinkti relių, priskirtų tam tikram pulteliui, veikimo scenarijų. Visų pirma reikia 

išrinkti siųstuvą, o vėliau pasirinkti scenarijų, kuris bus aktyvuojamas naudojant tam tikrą siųstuvą.  

 

 

3.1.4. Įvykių istorija - Historia zd. 

 

 Jos dėka galima naršyti įvykius imtuvo atmintyje.  
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 Klavišais +/- pasirenkamas įvykis. Ekrane pasirodys kairėje pusėje data ir įvykio valanda, dešinėje – 

dešiniajame viršutiniame kampe bus matomas įvykio numeris, apačioje – pultelio numeris ir mygtuko (klavišo) 

numeris.  

09-05-28 ab12 B! 

11:53:20 0002/02 

Dešiniajame viršutiniame kampe gali pasirodyti simboliai ‘B’ ir ‘!’ , kurie reiškia silpną bateriją 

ir netinkamą spustelėjimų kiekį skaitliuke (paaiškinimai – pažengusių vartotojų sekcijoje). 

 

3.1.5. Kitos funkcijos – Pozostale 

 

3.1.5.1. Siųstuvo įrašymas pasirenkant vietą – Nauka nad. 
 

Atmintyje galima pasirinkti vietą, kur bus užprogramuotas siųstuvas. 

 

3.1.5.2. Įvykių siuntimas pasirenkant – Wysylanie zd. z wyborem 

 

 Atmintyje galima pasirinkti pirmą ir paskutinį įvykį, o vėliau persiųsti jį į kompiuterį arba 

spausdintuvą. 

  

4. Prijungimas prie kompiuterio ir spausdintuvo 
 

IDO-1000 turi įmontuotą RS232 lizdą (sąsają, prievadą) (esantį PC plokštelėje), kurio dėka 

galima prisijungti prie PC tipo kompiuterio. Norint visapusiškai išnaudoti IDO-1000, būtina 

pasinaudoti kompiuteriu ir programomis, esančiomis kompaktinėje plokštelėje, kuri pateikta kartu su 

įrenginiu.  

Be to, prie IDO-1000 galima prijungti bet kurį spausdintuvą (pvz., terminį KAFKA tipo). 

Spausdintuvas nuolat spausdins priimtų siųstuvų datas, valandas, numerius ir pavadinimus. Taip pat 

iš IDO-1000 į spausdintuvą arba kompiuterį galima išsiųsti įvykių istoriją.  

 

5. Ekrano pasirinktys 
 

IDO-1000 įrenginį galima sukonfigūruoti taip, kad ekrane, budėjimo metu būtų rodoma:  
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• Einamasis laikas  

• Einamoji data ir laikas (vaizdo rodymas kaitaliojamas) 

• Paskutinis siųstuvas 

• Vartotojo įrašytas užrašas 

 

6. Išplėstiniai nustatymai 
 

Siųstuvas esantis Keeloq® sistemoje siunčia informaciją apie baterijos būseną. Jeigu IDO-1000 

priims informaciją, kad siųstuvo baterija silpna, ekrane ir spausdintuve (kompiuteryje) pasirodys 

užrašas !BAT!. Taip pat, įvykių istorijoje, prie įvykio numerio pasirodys ‘B’ raidė, kuri reiškia, kad 

siųstuvo baterija senka. 

Siųstuvas esantis Keeloq® sistemoje taip pat siunčia užkoduotą vidinę spustelėjimų skaitliuko 

būseną, kurios vertė, po kiekvieno mygtuko paspaudimo didėja 1. 

IDO-1000 tikrina, ar kiekvienas į siųstuvą atsiųstas pranešimas turi atitinkamą spustelėjimų 

skaitliuko būseną. 

Įmanomos tokios būsenos: 

• Siųstuvo išsiųstų spustelėjimų skaitliuko būsena yra 1 didesnė už anksčiau įsimintą – būsena 

normali. 

• Skaitliuko būsena yra didesnė ne daugiau nei 16-a nuo anksčiau užrašytos – būsena normali, 

tačiau vartotojas „žaidė“ siųstuvu. Keeloq® sistema, be jokių pasekmių, leidžia, kad siųstuve 

mygtukas būtų spaudžiamas 16 kartų. 

• Skaitliuko būsena yra didesnė nei 16 nuo anksčiau užrašytos, bet mažiau nei 32768 – tuomet 

IDO-1000 spustelėjimų skaitliuką dar kartą sinchronizuoja. Tokiu atveju pirmas siųstuvo 

panaudojimas neduos jokių rezultatų, o tik antras – suaktualizuos skaitliuką atmintyje ir 

paskatins relių veikimą. Ekrane, šalia siųstuvo numerio pasirodys informacija !SCN!. 

• Skaitliuko būsena yra mažesnė arba didesnė už daugiau nei 32768 nuo būsenos, esančios 

atmintyje. Tokiu atveju IDO-1000 nustato, kad sugedo pultelis, įvyko kažkokie trukdžiai 

transmisijos metu arba kažkas bando įsilaužti į siųstuvą. Tuomet informacija apie tai, kad 

toks siųstuvas surastas, bus užfiksuota IDO-1000 atmintyje, bet relės neatliks jokio veiksmo. 

Ekrane pasirodo informacija !LNA!, o įvykių istorijoje, prie įvykio numerio - ženklas ‘!’. 

Būtina įsiminti, kad siunčiama siųstuvu spustelėjimų skaitliuko būsena, yra šifruota ir joks kitas 

siųstuvas, kuris norėtų „vaidinti“ mūsų siųstuvą, neįstengtų „padirbti“ (suklastoti) jo teisingo 

parodymo. Atsižvelgiant į tai, tikimybė pataikyti į teisingą kodą yra mažesnė nei 1 iki 7.38 x 1019. 

(pagal Microchip įmonės dokumentaciją). 
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Imtuvas IDO-100 bendradarbiauja su bet kuriuo pasirinktu Gorke Electronic siųstuvu (išskyrus 

NRP-102K). Darbo atstumai, priklausomai nuo siųstuvo tipo, siekia nuo 200 iki 1000 metrų (jeigu 

aplinka atvira, o siųstuvas ir imtuvas „mato“ viens kitą). 

 

7. Techniniai duomenys 
 

Maitinimas: 

Maitinimo įtampa: 9-24V pastovi arba kintanti srovė 

Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0.09A (Uzas=9V), 0.05A (12V), 0.03A (24V)  

Energijos sąnaudos max: 0.34A (Uzas=9V), 0.24A (12V), 0.12A (24V) 

 

Radijo dalis: 

Superheterodininis imtuvas 

Dažnis: 433MHz 

Jautrumas: -115dBm 

Antenos lizdas: BNC, 50Ω 

Antena: strypinė 1/4λ komplekte arba  

 

Relės 

Kiekis: 4 

Relinė apkrova : 10A/277V AC 12A/125V AC 

 

Siųstuvų atmintis: 1000 siųstuvų 

Siųstuvo aprašymas: max 26 ženklų 

Įvykių atmintis: 1024 įvykiai 

 

Ekranas: 

Ženklinis tipas: 2 eilutės po 16 ženklų 

Apšvietimas LED valdoma PWM 

Kontrastas: reguliuojamas potenciometru  

 

Laikrodis 

Realaus laiko laikrodis su kalendoriumi Maitinamas baterija 

Baterijos tipas: CR1220 
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Laikrodžio įvykiai (aliarmai) 

Kiekis 4 

Siųstuvo priskirtas numeris 1001-1004 

 

Laikmačiai (taimeriai) 

Monostabilaus režimo reguliavimo diapazonas  0-23:59:59 su metais 0.1s  

Vėlavimų reguliavimo diapazonas  0-23:59:59 su žingsniu 0.1 Laikmačiai nėra 

susinchroninti su realaus laiko laikrodžiu. 

 

Kiti 

Jungtis Sabotažas (SAB): atgniaužiama korpuso atidarymo metu garso 

signalizatoriuje   
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9. IDO-1000 konfigūravimo programa (v1.12) 
 

Pateiktas komplekte kartu su imtuvu IDO-1000. Jo dėka imtuvas yra visapusiškai išnaudojamas 

ir galima:   

• Suteikti siųstuvams (pulteliams) pavadinimus 

• Patikrinti IDO-1000 atminties užimtumą 

• Pasirinkti siųstuvui priskirtą scenarijų 

• Sukurti relių veikimo scenarijus 

• Konfigūruoti relių veikimo ir vėlavimų laiką 

• Pasirinkti informaciją, kuri bus parodoma IDO-1000 ekrane 

• Konfigūruoti laikrodžiu nustatomus įvykius 

• Ištrinti visą IDO-1000 atmintį 

• Priimti įvykius iš IDO-1000 

 

9.1. IDO-1000 konfigūravimo programos valdymas 
 

Norint sujungti IDO-1000 su kompiuteriu ir IDO-1000 Konfigūratorius programa, reikia 

panaudoti laidą pateiktą komplekte. Vieną laido galą įjungiame į laisvą COM lizdą kompiuteryje, o 

kitą – į „PC“ jungtį esančią IDO-1000 plokštelėje. Kištukas yra atitinkamai išpjautas, tad kabelį galima 

prijungti lengvai ir taisyklingai.  Po to reikia paleisti programą IDO-1000 Konfigūratorius ir išrinkti 

sąsają, per kurią vyks ryšys su IDO-1000. 

Programa susideda iš daugelio žymelių, kur nustatome atitinkamus imtuvo parametrus. Galime 

perskaityti bendrai visus nustatymus IDO-1000 imtuve (spausdami mygtuką „IŠANALIZUOK 

VISUS NUSTATYMUS IDO-1000”) ir vėliau juos redaguoti arba sekančiose žymelėse, IDO-1000 

įrenginyje esančius nustatymus aktualiai skaityti, taisyti ir užrašyti. Taip pat galima visus nustatymus 

bendrai užrašyti į IDO-1000 (klavišu „UŽRAŠYK VISUS NUSTATYMUS Į IDO-1000”). 

 

9.2. Žymelė „PULTELIAI” 
 

Joje galima priskirti pulteliams pavadinimus, bei peržiūrėti IDO-1000 imtuvo atmintį. 

Pagrindinę vietą žymelėje užima langas, kuris parodo IDO-1000 atminties užimtumą. Kiekvienas 

užprogramuotas pultelis (siųstuvas) yra žymimas ženklu „#”. 

Spustelėjus atitinkamą vietą lange, pasirenkame tam tikrą siųstuvą ir galime tuomet priėmus 

aktyvuojamą to siųstuvo signalą, jį pavadinti, nustatyti scenarijų. 
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Galima taip pat redaguoti pavienius (atskirus) siųstuvus. Tokiu atveju reikia panaudoti klavišus 

„IŠANALIZUOK PASIRINKTĄ PULTELĮ IDO-1000” ir „UŽRAŠYK PASIRINKTĄ PULTELĮ Į 

IDO-1000”. Tokiu būdu galima „tuoj pat” redaguoti siųstuvą, išvengiant visos IDO-1000 atminties 

analizavimo (įprastai tai trunka apie minutę). 

 

 

Iliustracijoje parodyta, kad imtuve yra 

užprogramuoti 6 siųstuvai, pasirinktas siųstuvas 

- nr. 5, o jo pavadinimas parodytas langelyje, 

lango apačioje. 

 

 

 

 

 

9.3. Žymelė „SCENARIJAI“ 
 

Jos dėka yra valdomi relių veikimo scenarijai. 

Galima rinktis 4 nepriklausomus scenarijus. Kiekvienas jų aprašo atskiros relės veikimo būdą, 

priklausomai nuo paspausto siųstuve (pultelyje) klavišo, bei veikimo laikus ir vėlavimus. 

 

Žymelėje yra lentelė, kurioje parodomas tam tikru siųstuvo klavišu aktualiai išrinktas relės 

veikimo režimas. Yra klavišai nuo 1 iki 14 ir relės nuo 1 iki 4. Spustelėjus vietą, kur susikerta kolona 

„RELĖ” ir eilutė 

„KLAVIŠAS” galime pasirinkti: 

• scenarijų 

• veikimo laiko laikmatį (taimerį) 

(monostabiliesiems režimams) 

• vėlavimo laikmatį (taimerį)  

 

 

 

 

Išrinkus atitinkamą klavišą ir relę tolesniam konfigūravimui atliekame veiksmus rėmelyje 

„VEIKIMO REŽIMAS ”. 
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Pasirenkame relės veikimo režimą (t.y. jo reakciją spustelėjus klavišą) – monostabilus, 

monostabilus vėluojantis, monostabilus su ištrynimu, monostabilus vėluojantis su ištrynimu, 

bistabilus, bistabilus su ištrynimu, įjungimas, vėluojantis įjungimas, išjungimas, vėluojantis 

išjungimas,  laikinas ir be veiksmo. 

Žemiau išrenkame taimerį (laikrodį), kuris skaičiuoja relių 

veikimo laiką (monostabiliesiems režimams). 

Dar žemiau išrenkame vėlavimą, t.y. delsimą, per kurį režimas 

bus įjungtas. (vėluojantiems režimams). 

Jeigu pasirinktam režimui (pvz. monostabiliam) sąvoka 

„delsimas” neturi reikšmės, tuomet tam tikros pasirinktys yra 

neprieinamos. 

Laikmačių veikimo laikai yra nustatomi lentelėje 

„LAIKMAČIAI  

(TAIMERIAI), VĖLAVIMAI ”. Pasirenkame TIMER0-3  

ir VĖLAVIMAS 0-3. 

Galima nustatyti laiką nuo 0.1s iki 23:59:59.1s 

Nustačius visus scenarijų parametrus, galima juos išsiųsti į IDO-1000 klavišu „UŽRAŠYTI 

SCENARIJUS Į IDO-1000” – būtina atsiminti, kad į esamų IDO-100 nustatymų vietą bus užrašyti 

nauji nustatymai. 

Paspaudus klavišą „GAMYKLINIAI NUSTATYMAI” yra pakraunami labiausiai paplitę, 

dažniausiai instaliacijose naudojami scenarijai. 

Scenarijų konfigūravimo sistemos (režimų, laikų, vėlavimų pasirinkimo) dėka, spaudžiant 

siųstuvų klavišus, galima be apribojimų nustatyti įvairius relių reagavimo būdus.  Tačiau reikia 

atsižvelgti į tai, kad pakrovus į relę naują veikimo režimą, senasis režimas bus dezaktyvuotas. Pvz., 

jeigu nustatysime relės monostabilų režimą ir jos veikimo laiką valandai, ir įjungsime relę, o tuo pat 

metu tai pačiai relei, kitu klavišu nustatysime bistabilų režimą, tai tuomet monostabilus režimas bus 

išjungtas ir po valandos relė NEIŠSIJUNGS. Monostabilus režimas bus pakeistas bistabiliuoju režimu.  
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9.4. Žymelė „KITI” 
Jos dėka galima nustatyti IDO-1000 laikrodį ir ekrano būseną, galima sukonfigūruoti laikrodžiu nustatomus įvykius 

bei visiškai ištrinti imtuvo atmintį. 

 

Sekcijoje „EKRANE” nustatome informaciją, kuri 

parodoma ekrane budėjimo būsenoje. Galima pasirinkti: 

• laikrodį 

• laikrodį ir datą kaitaliojant 

• pastaruoju metu priimtą ir atmintyje surastą 

siųstuvą 

• informacija, kurią įrašė vartotojas (pvz. reklaminis 

užrašas, telefono nr., ir t.t.) 

 

Naudojant klavišus „IŠANALIZUOK SU IDO- 

1000” ir „IŠSIŲSK Į IDO-1000” galima informaciją apie 

ekrano būseną priimti ir išsiųsti į IDO-1000.  

Sekcijoje „TAIMERIS (ALIARMAI)“ konfigūruojame įvykius, kurie vyko tuo metu, kai realų laiką rodantis 

laikrodis pasiekė tam tikrą valandą ir datą. Tie įvykiai yra nurodomi kaip siųstuvai 1001-1004. Kiekvienam įvykiui galima 

nustatyti valandą ir datą, kada turėtų jis įvykti bei įrašyti ženklą „*”, nurodantį bet kurį tam tikro parametro dydį. Nurodome 

klavišą ir scenarijų, aktyvuojamą pasiekus nustatytą datą ir valandą, įvykio pavadinimą ir nurodome, ar tas įvykis  turi būti 

aktyvus. Naudodami klavišus „IŠANALIZUOK IŠ IDO-1000” ir „IŠSIŲSK Į IDO-1000” „tuoj pat” priimame ir 

išsiunčiame nustatymus į IDO-1000. 

Taimerio sistemos dėka galima (kartu su netiesiogiu arba tiesiogiu relių jungimu) automatizuoti kai kuriuos 

procesus. Pvz., galima nustatyti taip, kad vartai atsidarytų tik nuo 7:00 iki 20:00. Galima automatiškai išjungti ir įjungti 

šviesą, ir t.t. 

Klavišu „IŠTRINK ATMINTĮ IDO-1000” visiškai ištrinama IDO-1000 imtuvo (siųstuvų ir įvykių) atmintis. 

 

9.5. Žymelė „ĮVYKIAI” 
 

Jos dėka galima peržiūrėti įvykius siunčiamus iš 

IDO-1000. Reikia atsižvelgti į tai, kad šios funkcijos 

aktyvavimas stabdo duomenų, esančių kitose žymelėse, 

siuntimą ir priėmimą.  

Klavišas „IŠANALIZUOTI IDO-1000 ĮVYKIŲ  

ISTORIJĄ” surenka įvykius iš imtuvo 

Klavišas „UŽRAŠYTI Į FAILĄ” užrašo lango 

duomenis į tekstinį failą. 

Klavišas „SPAUSDINTI” spausdina lango duomenis 

pasirinktu spausdintuvu. 
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IDO-1000 įvykių priėmimui (analizei) galima panaudoti taip pat bet kurią terminalinio ryšio programą, nustačius 

šiuos jungties parametrus: 

• greitis 9600 bitų/sek 

• žodžio apimtis: 8 bitów 

• paritetas: nėra 

• lydinio bitai: 1 

Santrumpa 9600/8N1 

Šalia yra įvykių paėmimo iš IDO-1000 pavyzdys, naudojant Windows sistemoje esančią programą Hyper Terminal. 


