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Radio Prox USB jest odbiornikiem zdalnego sterowania, pracuj¹cym na czêstotliwoœci
433,92 MHz i przeznaczonym do realizacji radiowej kontroli dostêpu.

Urz¹dzenie pracuje z wykorzystaniem zmiennokodowej technologii KEELOQ,
czyli w systemie uniemo¿liwiaj¹cym kopiowanie pilotów przez osoby nieuprawnione.

Odbiornik wspó³pracuje z dedykowanymi pilotami obs³uguj¹cymi standard KEELOQ.
Zastosowana pamiêæ umo¿liwia zapamiêtanie do 254 zmiennokodowych pilotów.

W przypadku gdy liczba u¿ytkowników jest wiêksza, mo¿na w prosty sposób pod³¹czyæ
kolejny odbiornik Radio Prox USB, zwiêkszaj¹c tym samym pojemnoœæ pamiêci (str. 20).

Za pomoc¹ wbudowanego przekaŸnika, urz¹dzenie mo¿e bezpoœrednio sterowaæ
elementami wykonawczymi takimi jak: szlabany, bramy oraz drzwi gara¿owe.

Urz¹dzenie oferowane jest w trzech wykonaniach:
 
 
- Radio Prox USB - z wewnêtrznym odbiornikiem superreakcyjnym o zasiêgu do kilkunastu metrów
- Radio Prox DZ USB - z zewnêtrznym odbiornikiem superreakcyjnym o zasiêgu do 100 metrów
- Radio Prox DZ SH USB - z zewnêtrznym odbiornikiem sperheterodynowym o zasiêgu
                                            do 150 metrów, o zwiêkszonej odpornoœci na zak³ócenia wystêpuj¹ce
                                            w warunkach miejskich
 
 
UWAGA
Podany zasiêg jest orientacyjny i mo¿e w praktyce zasadniczo ró¿niæ siê ze wzglêdu
na wp³yw czynników zewnêtrznych.

Radio Prox USB Radio Prox DZ (SH) USB

Modele pilotów wspó³pracuj¹cych z odbiornikiem:

Pilot K2.3 Pilot U4
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Wszystkie czynnoœci zwi¹zane z obs³ug¹ pilotów oraz konfiguracja odbiornika
odbywa siê z poziomu komputera, za poœrednictwem darmowego programu Master.

Program Master pobieramy ze strony internetowej firmy CORRAL PL:    

 
 
 

Pobierz >>>

Po pobraniu, plik nale¿y rozpakowaæ (np. popularnym  WinRARem)

Po podaniu dowolnej œcie¿ki dostêpu:

Utworzony zostanie w podanej lokalizacji katalog Master_2_7
z zawartoœci¹ programu czyli plikiem wykonawczym Master.exe.

http://corral.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&download=255&Itemid=18


Instalacja sterowników USB - ustanowienie po³¹czeniaInstalacja sterowników USB - ustanowienie po³¹czenia

55

Po³¹czenie odbiornika z komputerem odbywa siê za poœrednictwem interfejsu USB.
Urz¹dzenie wyposa¿one jest w gniazdo mini USB: 
 
 
 

Do pod³¹czenia odbiornika nale¿y u¿yæ kabla typu mini USB - USB:

1. Pod³¹czamy odbiornik do zasilania (patrz schemat monta¿owy)
2. £¹czymy urz¹dzenie z komputerem za pomoc¹ kabla mini USB - USB.
3. Komputer po chwili powinien zainstalowaæ potrzebny sterownik i ustanowiæ
    wirtualny port COM (Win 7, 8)
    Nr ustanowionego portu COM mo¿na sprawdziæ w Mened¿erze urz¹dzeñ:
                              Panel sterowania/ Mened¿er urz¹dzeñ 
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4. W sytuacji, gdy system operacyjny nie zainstaluje sterownika prawid³owo - 
 
 

- nale¿y zainstalowaæ sterownik rêcznie. 
 
 5. W tym celu pobieramy z serwera ftp firmy CORRAL PL  plik sterownika:   Pobierz >>>

6. Plik sterownika nale¿y rozpakowaæ w dowolnej lokalizacji.
    W wybranej przez nas lokalizacji zostanie utworzony katalog AdminUSB.
7. W Mened¿erze urz¹dzeñ, w pozycji “USB Serial Port”, z menu kontekstowego
    wybieramy “W³aœciwoœci”

8. W oknie “W³aœciwoœci” klikamy przycisk “Aktualizuj sterownik...”
9. W oknie “Kreator aktualizacji sterowników...” wybieramy opcje jak poni¿ej:

ftp://corral.pl/Sterowniki/AdminUSB.rar
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10. Podajemy lokalizacjê do wczeœniej rozpakowanego katalogu sterownika i klikamy “Dalej”

11. Instalujemy sterownik mimo monitu:

12. Je¿eli opisane czynnoœci nie przynios³y pozytywnego rezultatu,
      wykonujemy je ponownie (pkt. od 7 do 11 tego rozdzia³u).
13. Nr ustanowionego portu COM mo¿na sprawdziæ w Mened¿erze urz¹dzeñ.

14. Uruchamiamy program Master.
15. Za³¹czamy obs³ugê Radio Prox, zaznaczaj¹c w³aœciwy checkbox

16. Wybieramy ustanowiony w czasie instalacji sterownika port COM:
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Program Master obs³uguje nr portów od COM1 do COM9 i w momencie uruchomienia
zawsze wyœwietla tylko aktywne porty.

Je¿eli w czasie instalacji sterownika USB, system operacyjny ustanowi port COM
o numerze wiêkszym ni¿ 9, to nale¿y rêcznie dokonaæ zmiany na któryœ z portów
obs³ugiwanych przez program:
Panel sterowania/ Mened¿er urz¹dzeñ/ ustanowiony port COM - W³aœciwoœci/ 
Ustawienia portu/ Zaawansowane/ 

17. Wciskamy przycisk “Po³¹czenie z odbiornikiem”

18. W oknie “Has³o” wprowadzamy 0 (cyfra zero) - domyœlne has³o odbiornika
19. W przypadku poprawnie skonfigurowanego po³¹czenia z odbiornikiem,
      po kilku sekundach program wyœwietli okno dialogowe jak poni¿ej:



Konfiguracja odbiornikaKonfiguracja odbiornika
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Konfiguracjê parametrów odbiornika przeprowadzamy prze³¹czaj¹c okno programu Master
na zak³adkê “Parametry podstawowe”
 
 
 

1. Zmiana jakiegokolwiek parametru (z wyj¹tkiem nazwy odbiornika), aby odnios³a skutek
musi byæ zapisana do odbiornika (nie dotyczy procedury zmiany has³a).
W tym celu klikamy przycisk “Zapis”
 
 
 

2. W oknie dialogowym “Potwierdzenie” klikamy przycisk “Tak” 
 
 

3. Poprawnie przeprowadzona operacja potwierdzona jest poni¿szym komunikatem
    w polu “Status”: 
 
 

Program Master przechowuje dane dotycz¹ce konfiguracji odbiornika 
w pliku Konfiguracja.txt, utworzonym w katologu g³ównym programu.
 
4. W celu odczytu parametrów konfiguracyjnych z odbiornika,
    klikamy przycisk “Odczyt”
 

5. Poprawnie przeprowadzona operacja potwierdzona jest powy¿szym komunikatem
    w polu “Status” - jednoczeœnie ustawiane s¹ wszystkie opcje dotycz¹ce
    konfiguracji, zgodnie z zapisem w pamiêci odbiornika.
 
 



Nazwa odbiornika i zmiana has³aNazwa odbiornika i zmiana has³a
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W celu jednoznacznej identyfikacji odbiornika, mo¿emy wprowadziæ nazwê urz¹dzenia.
Funkcja jest istotna w sytuacji, gdy przechowujemy w komputerze bazy danych 
kilku odbiorników. Nazwa nie jest przesy³ana do urz¹dzenia. 
 
 
 

1. W celu nadania nazwy, klikamy przycisk “Zmieñ” w sekcji “Nazwa odbiornika” 
 
 
 

2. W oknie “Zmiana nazwy odbiornika” wprowadzamy treœæ i akceptujemy
    przyciskiem “OK”
 
 
 

3. Poprawnie przeprowadzona operacja potwierdzona jest poni¿szym komunikatem
    w polu “Status”: 
 
 

Nazwa odbiornika wyœwietlana jest na pasku tytu³u obok nazwy programu:
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Odbiornik przechowuje w pamiêci has³o po³¹czenia z programem Master.
Has³o domyœlne to 0 (cyfra zero).
1. W celu zmiany has³a po³¹czenia klikamy przycisk “Zmieñ has³o” w sekcji “Has³o”

2. W oknie “Has³o” wprowadzamy nowe has³o, potwierdzamy je i akceptujemy
    przyciskiem “OK”

3. Poprawnie przeprowadzona operacja potwierdzona jest poni¿szym komunikatem: 
 
 

  Has³o powinno zawieraæ od 1 do 8 znaków. 
 
 

Przy próbie po³¹czenia z odbiornikiem, b³êdnie wprowadzone has³o skutkuje wyœwietleniem
poni¿szego komunikatu w polu “Status”:

W przypadku zagubienia has³a, odbiornik lub “koœæ” pamiêci odbiornika nale¿y dostarczyæ
do serwisu firmy CORRAL PL w celu zresetowania.
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Tryb dzia³ania przekaŸnikaTryb dzia³ania przekaŸnika

Odbiornik umo¿liwia pracê przekaŸnika w dwóch trybach:
- monostabilnym - przekaŸnik za³¹czany jest aktywnym przyciskiem pilota,
                              natomiast wy³¹czany po zdefiniowanym czasie
- bistabilnym - przekaŸnik za³¹czany i wy³¹czany jest aktywnym przyciskiem pilota
                       (mo¿e to byæ ten sam przycisk lub dwa ró¿ne - zale¿y to od sposobu
                        zapisu pilota do pamiêci).
                          
 
 
 

Sposób dzia³ania przekaŸnika ustalamy zaznaczaj¹c w³aœciwy checkbox
w sekcji “Tryb dzia³ania przekaŸnika”
                          
 
 
 

Ustawienia nale¿y przes³aæ do odbiornika wykonuj¹c czynnoœci opisane w pkt. 1-2 
dzia³u “Konfiguracja”.
                          
 
 
 Sygnalizacja dŸwiêkowaSygnalizacja dŸwiêkowa

Odbiornik umo¿liwia sygnalizacjê dŸwiêkow¹ zadzia³ania przekaŸnika
wed³ug schematu widocznego w rozwijanym menu w sekcji “Sygnalizacja w³.-wy³.” 
                          
 
 
 

Sposób pod³¹czenia sygnalizatora do odbiornika przedstawiono na schemacie monta¿owym. 
                          
 
 
 

Ustawienia nale¿y przes³aæ do odbiornika wykonuj¹c czynnoœci opisane w pkt. 1-2 
dzia³u “Konfiguracja”.
                          
 
 
 



Czas dzia³ania przekaŸnikaCzas dzia³ania przekaŸnika
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Odbiornik umo¿liwia pracê przekaŸnika w szerokim zakresie czasu.
Rzeczywisty czas dzia³ania przekaŸnika definiowany jest jako iloczyn wartoœci
wybranej w rozwijanym menu w sekcji “Interwa³ czasowy” oraz wartoœci “Czas A”
ustwionej suwakiem (b¹dŸ wpisanej rêcznie) w sekcji “Czas dzia³ania przekaŸnika”.                        
 
 
 

Czas dzia³ania przekaŸnika mo¿na zatem ustawiæ korzystaj¹c z jednego z dwóch 
dostêpnych przedzia³ów czasu:
 - od 0,1 do 25,5 sekundy (0,1 x 1~255)
 - od 1 do 255 sekund (1 x 1~255).                       
 
 
 
Ustawienia nale¿y przes³aæ do odbiornika wykonuj¹c czynnoœci opisane w pkt. 1-2 
dzia³u “Konfiguracja”.
                          
 
 
 

Ustawienia domyœlneUstawienia domyœlne

Program Master przechowuje domyœlne ustawienia konfiguracji
dla odbiornika Radio Prox USB. 
Ustawienia te mo¿na przywo³aæ klikaj¹c przycisk “Domyœlnie”                      
 
 
 

Domyœlne ustawienia konfiguracji to:
 - tryb dzia³ania przekaŸnika - monostabilny
 - czas dzia³ania przekaŸnika - 3 sekundy
 - sygnalizacja w³.-wy³. - bez dŸwiêku                      
 
 
 
Domyœlne ustawienia konfiguracji mo¿na przes³aæ do odbiornika wykonuj¹c czynnoœci
opisane w pkt. 1-2 dzia³u “Konfiguracja”.
                          
 
 
 



Obs³uga pilotówObs³uga pilotów
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Obs³uga pilotów polega na dodawaniu i usuwaniu kodów oraz edycji danych u¿ytkowników.
Czynnoœci te wykonujemy z wykorzystaniem programu Master.

Program Master przechowuje dodane kody pilotów oraz dane u¿ytkowników
w pliku ‘Transpondery.txt”.                     
 
 
 Dodawanie pilotów do pamiêciDodawanie pilotów do pamiêci

1. Uruchamiamy program Master wykonuj¹c czynnoœci opisane w pkt. 14-19
    dzia³u “Instalacja sterowników USB - ustanowienie po³¹czenia”. 
2. Prze³¹czamy okno programu Master na zak³adkê “U¿ytkownicy”                    
 
 
 

3. Za pomoc¹ przycisku “Nowi U¿ytkownicy” wywo³ujemy okno dodawania kodów pilota:                   
 
 
 

4. Wciskamy ten przycisk w pilocie, który bêdziemy u¿ywali do za³¹czania przekaŸnika
    (otwierania szlabanu, bramy, drzwi gara¿owych)  
5. Po wyœwietleniu poni¿szego okna, wciskamy ten przycisk w pilocie,
    który bêdziemy u¿ywali do wy³¹czenia przekaŸnika. (tylko dla trybu bistabilnego).
    W obu przypadkach mo¿e to byæ równie¿ ten sam przycisk (w³./wy³.)
                    
 
 
 

Procedura dodawania pilotów do pamiêci, w ka¿dym przypadku polega na dwukrotnym
u¿yciu tego samego pilota po wywo³aniu funkcji “Nowi U¿ytkownicy” w programie Master.                    
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6. Prawid³owo przeprowadzona czynnoœæ dodawania pilota skutkuje
    wyœwietleniem poni¿szego okna:

W oknie g³ównym programu dodany zostanie nowy u¿ytkownik,
a w polu “Kod pilota” w³aœnie ten kod.

7. Wykonuj¹c czynnoœci opisane w pkt. 4-5 tego dzia³u mo¿na dodawaæ kolejne piloty
    lub klikaj¹c przycisk “Zamknij” w oknie “Nowy u¿ytkownik”, zakoñczyæ tê procedurê. 

8. Klikamy przycisk “Zapis”, aby przes³aæ dodane kody pilotów  

9. W oknie dialogowym “Potwierdzenie” klikamy przycisk “Tak”

10. Pasek postêpu informuje nas o przebiegu operacji

11. Prawid³owo przeprowadzona czynnoœæ przesy³ania danych potwierdzona jest
      poni¿szym komunikatem w polu “Status”
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Usuwanie pilotów z pamiêciUsuwanie pilotów z pamiêci

W przypadku utraty danych w komputerze, mo¿na wykonaæ operacjê odwrotn¹,
czyli odczytaæ kody pilotów z pamiêci odbiornika za pomoc¹ funkcji “Odczyt”

UWAGA !
Operacja zapisu kodów “nadpisuje” zawartoœæ pamiêci odbiornika, a tym samym
kasuje dotychczasow¹ bazê kodów.
Operacja odczytu kodów zastêpuje dotychczasow¹ listê kodów
w bazie danych programu Master.

Usuniêcia kodów pilotów z pamiêci odbiornika mo¿na dokonaæ w sposób selektywny
(usuniêcie jednego lub kilku, kilkunastu kodów) lub wszystkich jednym poleceniem. 

 - kasowanie selektywne
   1. W oknie g³ównym programu “klikamy” u¿ytkownika, 
   którego kod pilota chcemy usun¹æ (jeœli chcemy zaznaczyæ kilku u¿ytkowników - 
   przytrzymujemy klawisz Ctrl)

   2. Klikamy przycisk “Usuñ”

   3.W oknie dialogowym “Potwierdzenie” klikamy przycisk “Tak”
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 Program usuwa z bazy danych zaznaczonych u¿ytkowników oraz ich kody pilotów
    

 - kasowanie wszystkich kodów 
   4. W oknie g³ównym programu klikamy przycisk “Zaznacz wszystkie” 
       program “podœwietli” wszystkich u¿ytkowników

 5. Wykonujemy czynnoœci opisane w pkt. 2-3 tego dzia³u.

 Niezale¿nie od u¿ytego sposobu usuwania kodów z bazy danych programu,
 musimy zaktualizowan¹ listê kodów przes³aæ do pamiêci odbiornika. 

 W tym celu wykonujemy czynnoœci opisane w pkt. 8-9 
 dzia³u “Dodawanie pilotów do pamiêci”

Edycja u¿ytkownikówEdycja u¿ytkowników

 Program Master umo¿liwia edycjê ka¿dego u¿ytkownika w celu zapisania
 jego danych osobowych oraz dodatkowych informacji - dane te s¹ zapisywane
 w bazie programu (plik Transpondery.txt) i nie s¹ przesy³ane do pamiêci odbiornika.

 1. W oknie g³ównym programu klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy
      na “u¿ytkowniku” którego dane chcemy edytowaæ
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2. W otwartym oknie “Edycja u¿ytkowników” mo¿emy w odpowiednich polach
    uzupe³niæ dane u¿ytkownika

Za pomoc¹ przycisku “Nowy transponder” mo¿na wczytaæ u¿ytkownikowi nowy kod pilota

Przyciskiem “Zapamiêtej zmiany” zapisujemy dane do bazy danych programu.

Za pomoc¹ przycisków “Poprzedni” i “Nastêpny” mo¿emy przejœæ do edycji 
kolejnego u¿ytkownika

lub klikaj¹c przycisk “Zamknij”, wróciæ do okna g³ównego programu
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Raport u¿ytkownikówRaport u¿ytkowników

Program Master umo¿liwia wydrukowanie raportu u¿ytkowników ³¹cznie z kodami pilotów
oraz wszystkimi przypisanymi im informacjami.                   
 
 
 

1. Przyciskiem “Raport” generujemy raport u¿ytkowników                 
 
 
 

2. Przyciskiem “Drukuj” uruchamiamy proces drukowania                 
 
 
 

Baza danychBaza danych

Program Master przechowuje dane w dwóch plikach.  W pliku “Transpondery.txt”
znajduj¹ siê kody pilotów oraz dane u¿ytkowników.
W pliku “Konfiguracja.txt” program przechowuje ustawienia konfiguracyjne.

Oba pliki program tworzy automatycznie w lokalizacji, w której znajduje siê
plik wykonawczy Master.exe.
               
 
 
 

W sytuacji, gdy chcemy obs³ugiwaæ kilka odbiorników (dla ró¿nych baz u¿ytkowników ),
dla ka¿dego z nich powinniœmy utworzyæ osobne katalogi, w których nale¿y zainstalowaæ
program Master. (plik Master.exe)
W ten sposób mo¿emy utworzyæ dowoln¹ iloœæ baz danych dla dowolnej iloœci odbiorników.              
 
 
 



Przenoszenie danych do innego odbiornikaPrzenoszenie danych do innego odbiornika

Przenoszenie danych z jednego odbiornika do drugiego mo¿na wykonaæ na dwa sposoby.

Jeœli dysponujemy aktualn¹ dla Ÿród³owego odbiornika baz¹ u¿ytkowników w komputerze:
1. Nawi¹zujemy po³¹czenie z nowym odbiornikiem i zapisujemy listê kodów w pamiêci 
    odbiornika.

Jeœli nie posiadamy aktualnej dla Ÿród³owego odbiornika bazy w komputerze:
2. Odczytujemy listê kodów z pamiêci Ÿród³owego odbiornika, a nastêpnie
    przesy³amy j¹ do nowego odbiornika.              
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Przenoszenie danych do innego odbiornikaPrzenoszenie danych do innego odbiornika

Adaptacja systemu do obiektów o du¿ej liczbie u¿ytkownikówAdaptacja systemu do obiektów o du¿ej liczbie u¿ytkowników

W sytuacji gdy liczba u¿ytkowników (pilotów) przekracza mo¿liwoœci zapisu w pamiêci
jednego odbiornika, mo¿emy w ³atwy sposób poszerzyæ pojemnoœæ systemu
poprzez zastosowanie kolejnych odbiorników Radio Prox USB. 

W takim przypadku wystarczy odpowiednie styki przekaŸnika do³¹czanych odbiorników
po³¹czyæ równolegle ze stykami przekaŸnika odbiornika ju¿ pracuj¹cego.              
 
 
 

COM

NO
PK

Radio Prox USB

STEROWNIK

COM

NO
PK

Radio Prox USB

COM

NO
PK

Radio Prox USB

Taka konfiguracja sprzêtowa wymaga utworzenia dla ka¿dego z zastosowanych
odbiorników osobnych baz danych (str. 19)            
 
 
 

COM

NO
PK

Radio Prox USB

Dowolna iloœæ odbiorników Radio Prox USB           
 
 
 


