
FR - Instructions et avertissements pour l’installation et l’utilisation

EN - Instructions and warnings for installation and use

IT - Istruzioni ed avvertenze per l’installazione e l’uso

PL - Instrukcje i ostrzeżenia do instalacji i użytkowania

Interfejs radiowy dla urządzeń 
bezprzewodowych
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1 OGÓLNE OSTRZEŻENIA: 
BEZPIECZEŃSTWO - MONTAŻ - UŻYTKOWANIE

UWAGA Ważne instrukcje bezpieczeństwa. Należy przestrzegać 
wszystkich instrukcji, ponieważ nieprawidłowy montaż 
może być przyczyną poważnych szkód

UWAGA Ważne instrukcje bezpieczeństwa. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa osób, postępować zgodnie z niniejszą 
instrukcją. Należy starannie przechowywać niniejszą in-
strukcję

• Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić informacje na temat „Parame-
trów technicznych produktu”, a w szczególności, czy urządzenie jest przystoso-
wane do napędzania posiadanego przez Państwa urządzenia. Jeżeli produkt nie 
jest odpowiedni, NIE należy wykonywać montażu

• Nie używać urządzenia, jeśli nie przeprowadzono procedury oddania do 
eksploatacji, opisanej w rozdziale „Odbiór i przekazanie do eksploatacji”

UWAGA Według najnowszych, obowiązujących przepisów eu-
ropejskich, wykonanie automatyki musi być zgodne z 
obowiązującą Dyrektywą Maszynową umożliwiającą za-
deklarowanie zgodności automatyki. W związku z tym, 
wszystkie czynności polegające na podłączeniu do sieci 
elektrycznej, wykonywaniu prób odbiorczych, przekazy-
waniu do eksploatacji i konserwacji urządzenia muszą 
być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego i 
kompetentnego technika!

• Przed przystąpieniem do montażu produktu należy sprawdzić, czy wszystkie 
elementy i materiały przeznaczone do użycia prezentują idealny stan i są odpo-
wiednie do użycia

• Produkt nie jest przeznaczony do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ogra-
niczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych lub przez
osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy

• Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem
• Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniami sterującymi produktu. Przecho-

wywać piloty w miejscu niedostępnym dla dzieci
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 UWAGA! – Wszelkie inne użycie, różne od opisanego oraz wykorzystywa-
nie produktu w warunkach otoczenia odmiennych, niż te, przedstawione w 
niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem i zabronione.

WM100 jest interfejsem radiowym z technologią Power&Free System linii Nice 
Home.
Łączy się drogą radiową z urządzeniami bezprzewodowymi linii Nice Home (rys. 
1): fotokomórka PHW200 i lampa ostrzegawcza FLW200.
Może być połączony drogą kablową wyłącznie z jedną centralą inii Nice Home 
zgodną z komunikacją „ECSbus”.

2 OPIS URZĄDZENIA I JEGO PRZEZNACZENIE

UWAGA W celu uniknięcia jakiegokolwiek zagrożenia na skutek przypad-
kowego uzbrojenia termicznego urządzenia odłączającego, nie 
należy zasilać tego urządzenia przy użyciu zewnętrznego urzą-
dzenia, jak zegar lub podłączać go do obwodu charakteryzu-
jącego się regularnym podłączaniem lub odłączaniem zasilania

• Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub osobowe po-
wstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji montażu. W takich przypadkach, 
nie ma zastosowania rękojmia za wady materialne

• Czyszczenie i konserwacja, za którą jest odpowiedzialny użytkownik, nie powin-
ny być wykonywane przez dzieci pozbawione opieki

• Przed wykonaniem działań na instalacji (konserwacja, czyszczenie), należy za-
wsze odłączyć produkt od sieci zasilającej

• Materiał opakowaniowy podlega utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami
• Osoby trzecie nie powinny się znajdować w pobliżu automatyki podczas jej 

przesuwania przy użyciu elementów sterowniczych
• Podczas wykonywania manewru, należy nadzorować automatykę i zadbać o to,

aby inne osoby nie zbliżały się do urządzenia, aż do czasu zakończenia czynności
• Nie sterować automatyką, jeżeli w jej pobliżu znajdują się osoby wykonujące czyn-

ności; przed wykonaniem tych czynności należy odłączyć zasilanie elektryczne
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3.1 - KONTROLE WSTĘPNE
Interfejs WM100 nie jest samodzielnym ani kompletnym systemem komunikacji 
bezprzewodowej, lecz stanowi jego część. W związku z tym, aby jego użytkowanie 
było możliwe, należy przypisać go do przynajmniej jednego urządzenia bezprzewo-
dowego, wymienionego w rozdziale 2.
Upewnić się, że warunki, w jakich użytkowane są urządzenia są kompatybilne ze 
specyfikacją przedstawioną w ich instrukcjach obsługi (rozdział „Dane techniczne”). 
W razie wątpliwości nie użytkować produktu i zwrócić się o pomoc do serwisu 
technicznego firmy Nice Home.

3.2 - OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU
WM100 może być instalowany wyłącznie w miejscach zabezpieczonych przed 
działaniem wody, wilgoci i pyłu.
Może być połączony wyłącznie z jedną centralą inii Nice Home zgodną z komu-
nikacją „ECSbus”.
Maksymalna ilość akcesoriów, jaką można podłączyć do centrali zależy od cha-
rakterystyki technicznej magistrali „ECSbus”, znajdującej się w tejże centrali. W 
żadnym wypadku ilość ta nie może przekroczyć 20 jednostek.

3 MONTAŻ
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3.3 - DANE TECHNICZNE
Firma NICE S.p.A. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych swych produk-
tów w dowolnej chwili i bez uprzedzenia, gwarantując jednakże, że będą one dalej pełnić swe 
funkcje zgodnie z ich przewidzianym zastosowaniem. Charakterystyka techniczna odnosi się do 
temperatury 20°C.

Model typ WM100
Typ Urządzenie podłączone do centrali. Urządzenie 

jest używane do komunikacji bezprzewodowej z 
fotokomórkami PHW200 i lampami ostrzegawczy-
mi FLW200

Zastosowana 
technologia

Nadawanie i odbiór sygnałów radiowych o często-
tliwości 868 MHz

Zasilanie Poprzez podłączenie do zacisku magistral i 
„ECSbus” w centrali sterującej automatu

Pobór mocy 0,65 W
Roboczy zasięg radiowy 20 m (*)
Maksymalny zasięg 
radiowy (w optymalnych 
warunkach)

40 m

Kategoria odporności na 
usterki

Kategoria 2, zgodnie z normą EN 13849-1, gwa-
rantowana tylko wtedy, gdy centrala sterująca, w 
której interfejs jest zainstalowany może zapewnić 
tę kategorię dla całego automatu

Montaż Wewnątrz automatów lub samodzielnie, w specjal-
nej obudowie zabezpieczającej

Stopień ochrony 
obudowy

IP30

Temperatura robocza -20°C ... +70°C
Wymiary 18 x 33 x 40 mm
Waga 25 g

Uwaga: (*) - Wydajność urządzeń nadawczo-odbiorczych może zależeć od innych urządzeń, 
które działają w ich pobliżu na tej samej częstotliwości (np. głośniki radiowe, systemy alarmowe, 
itp.), powodując zakłócenia systemu. W przypadku silnych zakłóceń producent nie może zagwa-
rantować rzeczywistej wydajności swoich urządzeń radiowych.



Polski – 5

P
L

3.4 - MONTAŻ

 • Wszystkie czynności instalacyjne muszą być wykonane przy odłą-
czonym zasilaniu elektrycznym. • Aby przymocować i podłączyć wszyst-
kie urządzenia wchodzące w skład systemu, należy wykonać wszystkie 
przedstawione poniżej czynności, zachowując bezwzględnie przedstawio-
ną kolejność.
01. Określić położenie wszystkich urządzeń bezprzewodowych (posłużyć się rys. 

2, instrukcją obsługi centrali i instrukcjami obsługi każdego z urządzeń)
Ostrzeżenie – Dwie lub więcej par fotokomórek bezprzewodowych nie two-
rzą między sobą żadnego interfejsu optycznego, nawet jeśli ustawione są 
blisko siebie. Jeżeli w obrębie tego samego automatu znajdują się także foto-
komórki z przewodami (tradycyjne), w celu uniknięcia ewentualnych zakłóceń 
optycznych pomiędzy tymi fotokomórkami a fotokomórkami bezprzewodowy-
mi, zaleca się zainstalowanie po tej samej stronie elementów bezprzewodo-
wych TX i elementów z przewodami RX, a po przeciwnej stronie pozostałych 
elementów RX i TX.

02. Zdemontować urządzenia bezprzewodowe, aby uzyskać dostęp do zworek 
„J” konfiguracyjnych urządzenia i wyjąć ewentualne podłączone baterie.
Ostrzeżenie – Lampa ostrzegawcza FLW200, w odróżnieniu od fotokomórek 
PHW200 jest objęta procedurą resetowania ręcznego; należy się upewnić, że 
urządzenie jest zresetowane lub wykonać procedurę resetowania (punkt 5.4.2). 

03. Odnosząc się do odpowiednich instrukcji PHW200 i FLW200, włożyć zworki 
w celu uzyskania wymaganego ustawienia. 

04. Umożliwić sobie dostęp do centrali automatu i podłączyć interfejs WM100 do 
centrali (zob. rozdział 4).

05. Przysunąć wszystkie urządzenia bezprzewodowe do interfejsu WM100 i 
zaprogramować każde z nich (zastosować się do informacji zamieszczonych 
w rozdziale 5, wykorzystując wskazówki przedstawione w punktach odnoszą-
cych się do danego działania).

06. Po zakończeniu programowania załączyć w centrali wyszukiwanie urządzeń, 
stosując w tym celu procedurę opisaną w instrukcji obsługi centrali.
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07. Ustawić tymczasowo każde urządzenie bezprzewodowe w punkcie prze-
widzianym do jego instalacji. Ustawić antenę interfejsu WM100 w miejscu 
zapewniającym dobry odbiór/przesył sygnałów. Na koniec sprawdzić działanie 
wszystkich urządzeń systemu, wykonując Próbę odbiorczą całego systemu, 
opisaną w rozdziale 6.

08. Po zakończeniu próby odbiorczej dokładnie przymocować każde urządze-
nie bezprzewodowe w ustalonych wcześniej punktach (posłużyć się rys. 2). 
Przymocować interfejs WM100  w pobliżu centrali lub wewnątrz niej, zabez-
pieczając go odpowiednio (rys. 2). Na koniec przymocować antenę za pomo-
cą znajdującej się na wyposażeniu dwustronnej taśmy klejącej, w pozycji usta-
lonej podczas próby odbiorczej.
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4.1 - Podłączenie WM100 do głównej centrali linii Nice Home, 
przy użyciu lampy ostrzegawczej FLW200

Na rysunku z boku przedstawiony jest 
przykład podłączenia interfejsu WM100 
do centrali ogólnej firmy Nice Home, za 
pomocą protokołu komunikacyjnego 
magistrali „ECSbus”. 

Jeśli nie chce się używać FLW200 
lub pragnie się ją używać wyłącznie 
jako światło pomocnicze, możliwe jest 
niewykonanie połączenia do zacisku 
„Flash” centrali.

Flash
24V 

ECSbus

ECSbus
OUT

ECSbus
IN

Flash

6 3 2 15 4

4.2 - Podłączenie WM100 do głównej centrali linii Nice Home i 
ustanowienie sieci mieszanej

Istnieje możliwość utworzenia mieszanej sieci ECSbus, w której współpracują urzą-
dzenia bezprzewodowe oraz urządzenia wykorzystujące tradycyjne przewody. W 
przypadku tego typu sieci należy pamiętać, iż:
– instalacja urządzeń mieszanych nie powoduje zwiększenia maksymalnej liczby urzą-
dzeń, jakie można zainstalować w centrali (zapoznać się z instrukcją obsługi centrali);
– w fotokomórkach, konfiguracja zworek musi być inna między różnymi parami TX 
i RX przewidzianymi w instalacji, bez rozróżniania fotokomórek bezprzewodowych 
od fotokomórek z kablami.

4 PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
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Aby WM100 i urządzenia bezprzewodowe mogły się komunikować między sobą 
drogą radiową, należy wykonać fazę „wczytywania”.

 Ostrzeżenia dotyczące programowania:

• W celu zapoznania się z diodami i przyciskami opisanymi w instrukcji PHW200 
i FLW200, patrz rys. 4.
• W celu zapoznania się z procedurami wymagającymi włożenie (lub wyjęcie) bate-
rii w różnych urządzeniach, należy się zapoznać z odpowiednią instrukcją obsługi.
• Wszystkie etapy programowania zostają automatycznie zakończone po 2 minu-
tach od ostatniego naciśnięcia przycisku. Ewentualnie dokonane do tego momen-
tu zmiany zostają zapisane
• Po zakończeniu wykonywania procedur programowania może oka-
zać się niezbędne załączenie w centrali wyszukiwania urządzeń. W 
celu wykonania tej czynności należy zastosować procedurę opisaną w 
instrukcji obsługi centrali. 

5.1 - TWORZENIE NOWEGO UKŁADU

01. Sprawdzić, czy WM100 nie zawiera już napędzanej instalacji (miganie czer-
wonej diody) jak wskazano w punkcie 7.1. Ewentualnie dokonać kasowania 
urządzenia w sposób opisany w punkcie 5.4.1

02. Sprawdzić, czy lampa ostrzegawcza FLW200 nie zawiera już wczytanej instala-
cji (miganie czerwonej diody) jak wskazano w punkcie 7.2. Ewentualnie doko-
nać kasowania urządzenia w sposób opisany w punkcie 5.4.2

Uwaga - Fotokomórki PHW200 są samo kasujące, więc nie wymagają procedury 
kasowania.
03. Przytrzymać wciśnięty przycisk WM100 (rys. 3) i zwolnić go po zaświeceniu się 

diody zielonym, stałym światłem: w tej chwili interfejs jest gotowy do wczytania 
urządzeń bezprzewodowych.

04. Włożyć baterię do każdego wczytywanego urządzenia bezprzewodowego: 
krótki dźwięk (bip) w każdym urządzeniu potwierdza wczytanie. 

5 PROGRAMOWANIE
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Aż do zakończenia procedury, urządzenia bezprzewodowe będą sygnalizować 
stan programowania w toku: w fotokomórkach PHW200 będą migać naprze-
miennie diody boczne D i E ; w lampie ostrzegawczej FLW200 będzie migać 
zielonym światłem dioda A i czerwonym światłem dioda B (rys. 4).

05. Aby wczytać dodatkowe urządzenia bezprzewodowe, należy powtórzyć dla
każdego urządzenia procedurę od punktu 04.

06. Na koniec, nacisnąć i zwolnić przycisk interfejsu WM100 (rys. 3) aby zakoń-
czyć procedurę.

07. Dioda z zielonym światłem WM100 zacznie migać wskazując obecność wczy-
tanej instalacji (miganie diody zielonej), jak wskazano w punkcie 7.1 i okresowy 
bip przypomni użytkownikowi, aby wykonać skanowanie urządzeń centrali. 

5.2 - DODAWANIE DODATKOWYCH URZĄDZEŃ 
BEZPRZEWODOWYCH DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI

Procedura ta umożliwia dodanie do istniejącej sieci bezprzewodowej dodatkowych 
urządzeń bezprzewodowych, bez konieczności ponownego rozpoznawania już 
zainstalowanych urządzeń.

Ostrzeżenie – Nowe urządzenia bezprzewodowe, które wymagają rozpozna-
nia, nie mogą zawierać żadnych danych w pamięci. Jeżeli któreś urządzenie 
zostało już wykorzystane w innym układzie, konieczne jest zresetowanie usta-
wień fabrycznych, wykonując w tym celu procedurę opisaną w punkcie 5.5.
01. Przytrzymać wciśnięty przycisk WM100 (rys. 3) i zwolnić go po zaświece-

niu się zielonej diody. Dioda zacznie szybko migać i WM100 podejmie próbę 
komunikacji z każdym z urządzeń istniejących w instalacji, które przejdą w stan 
programowania. Na koniec, dioda interfejsu będzie świecić stałym, zielonym 
światłem, ustawiając interfejs w fazie „odbioru radiowego” w celu wczytania 
nowych urządzeń.

 Uwaga! – Jeżeli któreś urządzenie nie połączy się (może to nastąpić, zwłasz-
cza, gdy system składa się z wielu urządzeń bezprzewodowych), interfejs wyda 
10-sekundowy sygnał dźwiękowy (bip). Jeżeli w międzyczasie nie zostanie wci-
śnięty żaden inny przycisk, po upływie 10 sekund interfejs przerwie fazę rozpozna-
wania, przełączając układ na poprzedni stan. 
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Jeśli, powtarzając procedurę, nie będzie możliwe dodanie urządzenia, można 
odtworzyć instalację: punkt 5.1
02. W tej fazie można dodać nowe urządzenia do instalacji: zob. 04 w punkcie 5.1

5.3 - USUWANIE JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY URZĄDZEŃ 
BEZPRZEWODOWYCH Z ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI

Procedura ta umożliwia usunięcie z istniejącej sieci bezprzewodowej jednego lub 
więcej urządzeń bezprzewodowych, bez konieczności ponownego rozpoznawania 
i/lub ponownej instalacji całego układu.

01. Wyjąć baterie z urządzenia, które ma zostać usunięte, lub zresetować jego usta-
wienia fabryczne, wykonując w tym celu procedurę opisaną w punkcie 5.4.2. 
Spowoduje to, że urządzenie nie będzie się już mogło połączyć z interfejsem.

02. Przytrzymać wciśnięty przycisk WM100 (rys. 3) i zwolnić go po zaświeceniu
się zielonej diody. Po zwolnieniu dioda zacznie szybko migać i WM100 podej-
mie próbę komunikacji z każdym z urządzeń istniejących w instalacji (które
wejdą w stan programowania). Po zakończeniu tej fazy interfejs wyda krótki 
10-sekundowy sygnał dźwiękowy (bip), aby zakomunikować brak odpowiedzi 
ze strony urządzenia/urządzeń, które mają zostać usunięte. W trakcie trwania 
sygnału dźwiękowego wcisnąć i zwolnić przycisk interfejsu, aby zatwierdzić
usunięcie urządzenia/urządzeń: dioda led na interfejsie zacznie świecić stałym 
zielonym światłem.

03. W tej fazie można dodać nowe urządzenia do instalacji: zob. 04 w punkcie 5.1

5.4 - KASOWANIE PAMIĘCI W INTERFEJSIE I URZĄDZENIACH 
 BEZPRZEWODOWYCH
Poniższe procedury umożliwiają skasowanie pamięci urządzeń poprzez zrese-
towanie ustawień fabrycznych. Procedury te przydatne są, kiedy konieczne jest 
ponowne użycie jednego lub więcej urządzeń zainstalowanych wcześniej w ukła-
dzie, w celu utworzenia nowego układu.
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5.4.1 - Kasowanie WM100

01. Przytrzymać wciśnięty przycisk WM100 (rys. 3) przez około 10 sekund i zwol-
nić go po zaświeceniu się czerwonej diody.

02. Nacisnąć i zwolnić nowy przycisk WM100 (rys. 3): po 5 sekundach, czerwo-
na dioda zaczyna migać wskazując, że została włączona faza kasowania. Po 
zakończeniu migania, WM100 może być użyte w nowej instalacji.

5.4.2 - Kasowanie urządzenia bezprzewodowego

 Ostrzeżenie: - fotokomórki PHW200 nie zarządzają procedurą reseto-
wania ręcznego, ponieważ mają zdolność samodzielnej aktualizacji jeśli, po 
włożeniu baterii znajdą interfejs radiowy WM100 w stanie programowania

01. Na lampie ostrzegawczej FLW200, przytrzymać wciśnięty przycisk „T” (rys. 
4) urządzenia do chwili, aż dioda A (rys. 4) zaświeci się stałym, czerwonym
światłem.

02. Nacisnąć i ponownie zwolnić przycisk „T”: po 5 sekundach dioda led „A” 
zacznie migać, wskazując że została aktywowana faza kasowania. Kiedy miga-
nie ustanie, urządzenie będzie mogło zostać użyte w nowym układzie.
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 UWAGA! 

• Po zakończeniu dowolnego programowania konieczne jest wykonanie
próby odbiorczej całego systemu łączności bezprzewodowej, w celu
sprawdzenia działania znajdujących się w nim urządzeń.

• Jako że niektóre fazy prób odbiorczych przewidują wykonanie kontroli skrzydła 
bramy podczas ruchu, podczas próby odbiorczej bezpieczeństwo automatu
może nie być maksymalne. Zaleca się zatem najwyższą ostrożność podczas
wykonywania tych czynności.

• Należy powtórzyć całą sekwencję próby odbiorczej dla każdego urządzenia znaj-
dującego się w sieci łączności bezprzewodowej.

• Ze względów bezpieczeństwa, odblokować silnik za pomocą odpowiedniego
klucza, posługując się odpowiednią instrukcją obsługi urządzenia.

01. Uruchomić tryb „kontrola funkcjonowania” systemu:
a) - po utworzeniu instalacji należy nacisnąć i zwolnić przycisk interfejsu
WM100: działanie to aktywuje tryb „kontroli funkcjonowania” systemu, w tej
fazie następuje symulacja manewru automatyki bez aktywacji części mecha-
nicznych;
b) - przenosić skrzydło bramy w różne punkty i sprawdzać jakość komunikacji 
radiowej każdego urządzenia
Lampa ostrzegawcza FLW200 do
wskazania stanu komunikacji radiowej
za pomocą diody B (rys. 4)
(m = dioda zapalona; l = dioda wyłą-
czona):

 m m m =  optymalny odbiór 
sygnałów radiowych
 m m l =  dobry odbiór 
sygnałów radiowych
 m l l =  zadowalający 
odbiór sygnałów radiowych
 l l l =  niedostateczny 
odbiór sygnałów radiowych

Sygnalizacje fotokomórek PHW200 odnoszące się do jakości transmisji radio-
wej, stan optyki i baterii zostały opisane w odpowiedniej instrukcji.

6 PRÓBY ODBIORCZE



Polski – 13

P
L

Jeżeli w jednym lub więcej urządzeń bezprzewodowych przez większość czasu 
zapalona jest tylko jedna dioda led, zaleca się ulepszenie łączności, wykonując 
na każdym z urządzeń następujące czynności: przysunąć jak najbliżej urządzenie 
bezprzewodowe do anteny WM100 lub przesunąć antenę do punktu znajdują-
cego się jak najwyżej od ziemi lub/i też odsunąć ją od metalowych elementów. 
Następnie, rozpocząć od punktu 02 aż do osiągnięcia prawidłowych osiągnięć.
02. Sprawdzić wyrównanie fotokomórki PHW200: zob. odpowiednia instruk-

cja obsługi. W tej fazie można również sprawdzić prawidłowe działanie fotoko-
mórek, zasłaniając wiązkę wyrównawczą przy użyciu przeszkody i upewniając 
się, że dioda led C świeci stałym światłem. Na wysokości przerwania wiązki, 
również WM100 sygnalizuje jej przerwanie za pomocą czerwonej diody.

03. Sprawdzić funkcjonowanie FLW200: jeśli urządzenie jest ustawione jako 
światło pomocnicze, lampa pozostanie zaświecona przez czas ustalony w 
ustawieniach zworki; jeśli jest ustawiona jako lampa ostrzegawcza, będzie 
migać przez krótki okres czasu, co jedną sekundę.

04. Dezaktywować tryb „sprawdzenie działania” systemu: na WM100 naci-
snąć i zwolnić przycisk (rys. 3).

05. Zablokować silnik za pomocą odpowiedniego klucza, posługując się odpo-
wiednią instrukcją obsługi urządzenia i zlecić wykonanie manewru. Upewnić 
się, że zielona dioda led WM100 zacznie regularnie migać, oraz że otwarcie i 
zamknięcie skrzydła bramy odbywa się prawidłowo, bez odwracania kierunku 
ruchu.

06. Wykonać kilka manewrów i poniższe kontrole: 
– ustawić przeszkodę pomiędzy każdą z par fotokomórek i upewnić, się że 
automat zachowuje się w żądany/przewidziany sposób;
– jeśli jest zainstalowany FLW200 i jest ustawiony jako światło ostrzegaw-
cze, należy sprawdzić, czy wykona on mignięcie trwające 0,3 sekundy, co 
sekundę).
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7 DIAGNOSTYKA SYSTEMU

7.1 - SYGNALIZACJA WM100
Jeżeli WM100 nie wykonał procedury rozpoznania żadnego urządzenia bezprze-
wodowego, co sekundę będzie wykonywał mignięcie czerwonym światłem. W 
przeciwnym razie będzie migał tak, jak zostało to opisane w punktach 7.1.1 i 7.1.2.

7.1.1 - Sygnalizacja z centralą w trybie stand-by

Miganie Znaczenie

1 czerwone Do interfejsu nie jest przypisane żadne urządzenie

1 zielone, 1 zielone Do interfejsu przypisane jest przynajmniej jedno 
urządzenie; przypisane urządzenia odpowiadają 
prawidłowo; baterie przypisanych urządzeń są nała-
dowane

1 czerwone, 1 zielone Bateria przynajmniej jednego przypisanego urządze-
nia jest rozładowana; przypisane urządzenia odpo-
wiadają prawidłowo

1 zielone, 1 czerwone Baterie przypisanych urządzeń są naładowane; 
podczas poprzedniego manewru przynajmniej jedno 
z urządzeń miało problemy z łącznością

1 czerwone, 
1 czerwone

Bateria przynajmniej jednego przypisanego urzą-
dzenia jest rozładowana; podczas poprzedniego 
manewru przynajmniej jedno z urządzeń miało pro-
blemy z łącznością

We wszystkich przypadkach, miganie jest aktualizowane na koniec każdego 
manewru lub po kolejnym włączeniu centrali, po okresie przestoju. 
Po każdorazowej aktualizacji migania, w razie odczytu sytuacji alarmowej (rozła-
dowana bateria lub słaby sygnał jednego z urządzeń) WM100 (rys. 3) zostanie 
wyemitowany dźwięk typu „bip-biiiiiip”.
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7.1.2 - Sygnalizacje podczas manewru / próby technicznej

Podczas fazy manewru (lub fazy kontroli instalacji), zielona dioda miga światłem 
stałym i przerywanym.
Czerwona dioda wskazuje odczyt niebezpiecznej sytuacji lub usterki instalacji.

7.2 - SYGNALIZACJE FLW200
7.2.1 - Sygnalizacja z centralą w trybie stand-by
Kiedy centrala nie działa (nie wykonuje manewru), po wyjęciu baterii z danego 
urządzenia i ponownym włożeniu jej, urządzenie wyemituje na stępujące sygnały:

Miganie Znaczenie

1 czerwone Nadajnik nie jest przypisany do żadnego odbiornika

1 czerwone, 
1 czerwone

Urządzenie nie jest przypisane do żadnego interfej-
su, a próba przypisania nie powiodła się

1 zielone, 1 czerwone Urządzenie jest przypisane do interfejsu, ale przypi-
sany interfejs nie odpowiada

1 zielone, 1 zielone Urządzenie jest przypisane do interfejsu, a przypisa-
ny interfejs odpowiada prawidłowo

1 czerwone, 
1 czerwone

Bateria przynajmniej jednego przypisanego urzą-
dzenia jest rozładowana; podczas poprzedniego 
manewru przynajmniej jedno z urządzeń miało pro-
blemy z łącznością

7.2.2 - Sygnalizacje z centralą podczas fazy manewru
Podczas fazy manewru, dioda A (rys. 4) wykonuje jedno mignięcie w kolorze 
zielonym na sekundę. W razie zużycia baterii, dioda staje się czerwona.
Dioda B (środkowa) (rys. 4) zaświeci się raz 4 sekundy, gdy urządzenie będzie 
ładowało baterię, tj., gdy występuje wystarczający poziom nasłonecznienia.
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7.3 - SYGNALIZACJE PHW200
Fotokomórki bezprzewodowe PHW200 pracują w następujących trybach roboczych:
• Wyszukiwanie interfejsu radiowego: po włożeniu baterii urządzenie zacznie 

wyszukiwać interfejs WM100, do którego był przypisany lub nowy interfejs w 
stanie programowania.

• Programowanie: w razie znalezienia nowego interfejsu WM100 rozpocznie się 
programowanie; interfejs pozostanie w tym stanie aż do rzeczywistego stwo-
rzenia instalacji.

• Standby: urządzenie przechodzi w tryb „małego zużycia”; w razie rozładowania 
baterii zostanie wyemitowana odpowiednia sygnalizacja.

• Manewr: urządzenie przechodzi do fazy ciągłej komunikacji z interfejsem 
WM100; przewidziana jest sygnalizacja stanu optyki, baterii i zasięgu radiowego.

Le segnalazioni e indicazioni dei led sono descritte nel relativo manuale.

7.4 - PROCEDURA „KONTROLI FUNKCJONOWANIA”   
 URZĄDZEŃ BEZPRZEWODOWYCH
Po zaprogramowaniu urządzenia można przeprowadzić diagnostykę wszystkich 
urządzeń obecnych w sieci bezprzewodowej. Procedurę można przeprowadzić w 
każdej chwili i umożliwia ona zbadanie stanu fotokomórek, lampy ostrzegawczej 
i jakości sygnału radiowego. Procedurę należy aktywować w następujący sposób:

01. Wcisnąć i zwolnić przycisk interfejsu, aby przejść do trybu „sprawdzenie dzia-
łania”

02. Wykonać odpowiednie kontrole urządzeń instalacji.
03. Na koniec wcisnąć i zwolnić przycisk WM100 (rys. 3), aby wyjść z trybu 

„sprawdzanie działania” lub odczekać 2 minuty
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8.1 - CO ROBIĆ, JEŚLI… (rozwiązywanie problemów)
• Automat zatrzymuje się lub za każdym razem odwraca kierunek wyko-

nywania manewru przed jego ukończeniem.
Jeżeli sieć magistrali ECSbus jest siecią „mieszaną”, należy upewnić się, że nie 
występują żadne zakłócenia optyczne pomiędzy fotokomórkami PHW200 oraz 
fotokomórkami przewodowymi. Jeżeli by tak było, należy rozwiązać problem 
zamieniając miejscami elementy TX i RX fotokomórek bezprzewodowych.

• Automat nie zatrzymuje się i nie odwraca kierunku ruchu, kiedy zadziała 
urządzenie zabezpieczające.
– Należy się upewnić, że centrala wczytała wszystkie urządzenia obecne w inter-

fejsie WM100: jeśli centrala ich nie wczytała, WM100 zasygnalizuje stan za 
pomocą okresowego wyemitowania dźwięku (bip) podczas manewru lub pod-
czas procedury „kontroli funkcjonowania”. W związku z tym, należy wykonać 
procedurę wyszukiwania urządzeń, przy użyciu procedury opisanej w instrukcji 
centrali.

– Jeżeli problem nie znika, upewnić się, że poszczególne urządzenia tego same-
go typu (np. wszystkie pary fotokomórek) nie mają takiej samej konfiguracji 
zworek.

• Lampa ostrzegawcza funkcjonuje wyłącznie podczas procedury „kon-
troli funkcjonowania”.
Sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do zacisku „Flash” 
centrali i upewnić się, że wyjście to zostało skonfigurowane dla funkcji „lampa 
ostrzegawcza”. Ponadto upewnić się, że zworki są prawidłowo umieszczone w 
urządzeniu.

8.2 - KONSERWACJA
Procedura konserwacji urządzeń wchodzących w skład systemu nie przewiduje 
szczególnych kontroli. Konieczne jest wykonanie co najmniej raz na 6 miesięcy 
kontroli, podczas której należy sprawdzić stan urządzeń (obecność wilgoci, utle-
nienia, itp.), wyczyścić ich zewnętrzne powierzchnie i wykonać ponownie próbę 

8 ROZSZERZENIE WIADOMOŚCI
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techniczną opisaną w rozdziale „Próby odbiorcze”.

W urządzeniach wyposażonych w ogniwo fotowoltaiczne należy częściej spraw-
dzać czystość powierzchni zajmowanej przez ogniwo, aby zapewnić maksymalną 
wydajność ładowania. Urządzenia wchodzące w skład systemu zostały opraco-
wane w taki sposób, aby w normalnych warunkach roboczych pracować przy-
najmniej 10 lat. Po upływie tego okresu należy częściej wykonywać konserwację.

8.3 - WYMIANA BATERII
Aby wymienić baterie w poszczególnych urządzeniach, należy się zapoznać z 
odpowiednią instrukcją i odpowiednimi ostrzeżeniami:

• przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że automat nie pracuje;
• włożyć nowe baterie, uważając aby dopasować dobrze bieguny;
• kiedy nowe baterie są włożone, sprawdzić działanie systemu, zgodnie z opisem 
przedstawionym w rozdziale 6 - „Próby odbiorcze”.
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9 UTYLIZACJA

Niniejszy produkt stanowi integralną część systemu automatyki, należy go zatem 
utylizować razem z nią.
Tak, jak w przypadku instalacji, również po upływie okresu użytkowania tego pro-
duktu czynności demontażowe powinien wykonywać wykwalifikowany personel.
Urządzenie składa się z różnego rodzaju materiałów: niektóre z nich mogą zostać 
poddane recyklingowi, inne powinny zostać poddane utylizacji. Należy we własnym 
zakresie zapoznać się z informacjami na temat recyklingu i utylizacji, przewid-
zianymi w lokalnie obowiązujących przepisach dla danej kategorii produktu.

Uwaga! – Niektóre elementy produktu mogą zawierać substancje szkodliwe lub 
niebezpieczne, które pozostawione w środowisku mogłyby zaszkodzić środowisku 
lub zdrowiu ludzkiemu.
Jak wskazuje symbol obok, zabrania się wyrzucania niniejszego pro-
duktu razem z odpadami domowymi. W celu usunięcia produktu należy 
zatem przeprowadzić zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami 
„zbiórkę selektywną“ lub zwrócić produkt do sprzedawcy w chwili zaku-
pu nowego, równoważnego produktu.

Uwaga! – Lokalne przepisy mogą przewidywać poważne sankcje w przypadku 
samodzielnej likwidacji tego produktu.
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Deklaracja zgodności CE
Deklaracja zgodna z Dyrektywą 1999/5/WE
Uwaga - Zawartość niniejszej deklaracji zgodności odpowiada oświadczeniom znajdującym się w doku-
mencie urzędowym złożonym w siedzibie firmy NICE S.p.A., a w szczególności w ostatniej korekcie 
dostępnej przed wydrukowaniem tej instrukcji. Tekst w niej zawarty został dostosowany w celach wydaw-
niczych. Kopia oryginalnej deklaracji może być zamawiana w firmie NICE S.p.A. (TV) Italy.

Numer deklaracji: 591/WM       Wydanie: 0       Język: PL

Niżej podpisany Roberto GriffaGriffa, w charakterze Chief Executive Officer, 
oświadcza na własną odpowiedzialność, że urządzenie: 

Nazwa producenta: NICE S.p.A.
Adres: Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: NICE S.p.A.
Typ: Moduł BUS dla fotokomórek bezprzewodowych
Model: WM100
Akcesoria:

Jest zgodne z podstawowymi wymogami artykułu 3 niżej zacytowanej dyrektywy 
europejskiej, podczas użytku, do którego te urządzenia są przeznaczone:
• Dyrektywa 1999/5/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 9 mar-
ca 1999 roku w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomuni-
kacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności, zgodnie z następującymi 
normami zharmonizowanymi:
– Ochrona zdrowia (art. 3(1)(a)): EN 62479:2010
– Bezpieczeństwo elektryczne (art. 3(1)(a)): EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:20
11+A1:2010+A2:2013
– Kompatybilność elektromagnetyczna (art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V1.9.2:2011,   
EN 301 489-3 V1.6.1:2013
– Widmo radiowe (art. 3(2)): EN 300 220-2 V2.4.1:2012

Zgodnie z dyrektywą 1999/5/WE (Załącznik V), urządzenie zostało zaliczone do 
klasy 1 i jest oznaczone następującym symbolem: CE 0682

Oderzo, 28 lipiec 2016   Inż. Roberto Griffa
(Chief Executive Officer)
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www.niceforyou.com

Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

Service Après Vente France
En cas de panne, merci de contacter obligatoi-
rement notre Service Après Vente par téléphone 
ou par email :

0 820 859 203
Service 0,15 €/min + prix appel

niceservice@niceforyou.com
Merci de ne pas retourner le produit en magasin

Worldwide Customer Service
customerservice@niceforyou.com




