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CHARAKTERISTIKA PROGRAMU
Program IRC-Setup slouží pro nastavování parametrů infračervených čidel od společnosti ALCAPLAST.

Aby jste mohli tento program využívat, je nutné mít nastavované čidlo připojeno k počítači pomocí příslušného 

USB kabelu. V případě, že bude nutné změnit nainstalovaný fi rmware v čidle, je nutné mít k dispozici programovací redukci, 

kterou si můžete zakoupit u dodavatele.

MOŽNOSTI PROGRAMU
Pomocí programu je možno provádět následující činnosti:

  nastavovat časové konstanty čidla

  nastavovat parametry řízení ventilu

  aktivovat automatické funkce

  sledovat počet spláchnutí celkem a od data

  provádět upgrade fi rmware

PRÁCE S PROGRAMEM
NASTAVENÍ JAZYKA PROGRAMU
V současné době existuje program v následujících jazykových mutacích:

  Česky

  Anglicky

  Německy

  Rusky

  Italsky

  Francouzsky

  Německy

  Maďarsky

Po instalaci programu se automaticky nastavuje jako výchozí jazyk čeština. 

Jazyk je možno změnit v menu „Soubor“ > „Jazyk“. V zobrazeném dialogu se vybere jazyk a po potvrzení se zobrazení textů 

okamžitě změní. Vybrané nastavení je zaznamenáno pro další starty programu.

PŘIPOJENÍ ČIDLA
Aby bylo možné pomocí ovládacího programu pracovat se senzorem, je nutné zajistit jeho propojení s počítačem, na kterém 

je program nainstalován. Toto se provádí pomocí čtyř žilového propojovacího kabelu USB s koncovkou „Mini B“. Dále je 

nutno zajistit napájení senzoru odpovídajícím napájecím zdrojem. USB konektor na senzoru je z výroby opatřen gumovou 

zátkou která jej chrání před vniknutím prachu a vlhkosti. Tuto krytku je nutno před připojením opatrně sundat a po ukončení 

práce zase nasadit zpět.

Ovladače USB zařízení  

Potřebné ovladače se instalují společně s programem.

Upozornění !

Čidlo může komunikovat s programem pouze v případě, že je aktivní – musí registrovat objekt (svítí červená LED). Program 

se sice snaží čidlo probudit, ale jisté komunikace je možno docílit pouze aktivací čidla – například rukou. Jakmile je 

komunikace započata, čidlo přejde do stavu spánku až po dokončení komunikace.

NAČTENÍ ÚDAJŮ Z ČIDLA
Načtení dat se provádí kliknutím na volbu „Načíst“ v hlavním menu programu. Program se pokusí zjistit všechna čidla 

propojená s počítačem a následně nabídne jejich seznam. Jednotlivá čidla se v seznamu zobrazují podle typu a výrobního 

čísla. Z rozbalovací nabídky je nutno vybrat čidlo, ze kterého chceme údaje načíst. Následně je třeba čidlo aktivovat 

(například rukou) a kliknutím na tlačítko „OK“ spustit komunikaci. Průběh komunikace je vidět ve stavovém řádku okna. 

Pokud není nalezeno žádné čidlo, komunikaci nelze spustit.

Po načtení dat z čidla se aktualizují zobrazené údaje.

UPGRADE FIRMWARE ČIDLA
Tato funkce slouží k nahrání nového programu do čidla. Aby toto bylo možné provést, je nutno aktivovat programovací 

mód čidla, k čemuž je třeba mít programovací redukci, kterou je možno získat u dodavatele čidla. Pokud je aktivován 

programovací mód, čidlo nereaguje na zastínění a ani nepřejde do úsporného módu a tudíž komunikuje.
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Postup pro nahrání nového programu:

1. Čidlo odpojíme od napájení, od krytujeme USB konektor a vložíme programovací redukci s USB kabelem.

2. Zapneme napájení. Červená LED dioda začne rychle blikat, čímž signalizuje aktivaci programovacího módu.

3. Pomocí volby „Firmware“ > „Upgrade“ zobrazíme dialog pro otevření souboru s programem.

4. Tlačítkem se třemi tečkami vybereme soubor s programem. Program je distribuován v strukturovaném XML souboru.

5. Po kliknutí na tlačítko „Zapsat“ se zobrazí seznam s připojenými čidly a v seznamu se vybere, které čidlo se bude 

 programovat. Programuje se vždy pouze jedno čidlo.

6. Postup programování se zobrazuje ve stavovém řádku. V průběhu programování indikační LED zhasne, po ukončení   

 programování začne opět blikat.

7. Po ukončení programování je nutno vypnout napájení čidla a odpojit programovací redukci. Po připojení napájení se   

 nastartuje v čidle nově nahraný program.

Upozornění !

Pokus o nahrání jiného souboru než který pochází od dodavatele, může mít za následek fyzické zničení čidla!! 

Na čidla s neoriginálním programem nebo čidla poškozená nahráním neoriginálního SW se nevztahuje záruka!!

ÚDAJE O VÝROBĚ
Tato funkce je dostupná pouze výrobci čidla.

NASTAVENÍ A POPIS PARAMETRŮ
Nastavení se provádí v hlavním okně programu. Některé údaje jsou zobrazeny pouze pro čtení a některé volby se aktivují 

pouze při komunikaci s daným typem čidla. Jednotlivé volby jsou seskupeny do sekcí: 

  Údaje o čidle. Zde jsou základní údaje o čidle a jeho výrobě. Tyto údaje nelze měnit.

  Řízení. Základní nastavení ovládání čidla.

  Pulsní řízení. Nastavení časování bistabilního ventilu.

  Časování. Nastavení času registrace a délky splachování.

  Automatické spláchnutí po počtu. Aktivace a nastavení přídavného spláchnutí po provedení počtu spláchnutí.

  Automatické spláchnutí po čase. Aktivace a nastavení automatického spláchnutí po uplynutí zadaného času.

  Počet spláchnutí. Stav interního počítadla spláchnutí.

  Automatické spláchnutí. Nastavení před-oplachu a po-oplachu.

  Signalizační led. Nastavení způsobu signalizace.

  Magnetický spínač. Aktivace magnetického ovládání.

SEKCE „ÚDAJE O ČIDLE“
Všechny údaje v této sekci jsou určeny pouze pro čtení a není možné je změnit.

Typ – Pole pouze pro čtení zobrazující typ senzoru, ze kterého byla načtena data.

Verze SW – Pole pouze pro čtení zobrazující verzi software v senzoru.

Výrobní číslo – Výrobní číslo připojeného senzoru. Čidlo je jednoznačně identifi kováno typem a výrobním číslem.

Datum Výroby – Datum výroby připojeného čidla.

SEKCE „ŘÍZENÍ“
V této sekci se nastavuje základní vlastnost senzoru – typ elektromagnetu solenoidového ventilu.

Způsob řízení

Rozbalovací nabídka určující typ elektromagnetu ventilu. Je možno zvolit:

  „Monostabil“ – u tohoto ventilu je třeba přivádět napětí po celou dob kdy má být ventil otevřen. 

 Používá se u systémů napájených ze sítě.

  „Bistabil“ – ventil je řízen pouze pulsem při otevření a zavření. Toto je úsporný režim který se používá u senzorů   

 napájených bateriemi.

Otočit polaritu – Tato volba má význam pouze u bistabilního ventilu, kdy přehodí polaritu otvíracích a zavíracích 

impulsů. Pokud se ventil chová obráceně – v době kdy má být zavřen je otevřen a naopak, je nutno změnit tuto volbu.

Vyrovnání citlivosti – V této volbě se dá korigovat vliv prostředí na snímání. Pokud čidlo po aktivaci nechce aktivaci 

zrušit, lze zvýšením čísla v této položce korigovat průběh snímání.

Režim provozu (Pouze čidlo M673)

Nastavuje se režim ovládání ventilu:

  „WC, pisoár“ – Čidlo čeká určený čas na registraci a po uplynutí zadaného času po odclonění provede spláchnutí.

  „Baterie“ – Při aktivaci čidla spustí vodu, po deaktivaci vodu zastaví.
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SEKCE PULSNÍ ŘÍZENÍ
V sekci se nastavují časy pulsů pro bistabilní elektromagnetický ventil. V případě že je zvolen monostabilní ventil, sekce je 

neaktivní. Nastavení má vliv na spotřebu energie – delší časy zvyšují odběr energie ze zdroje.

POPIS PARAMETRŮ – SEKCE „PULSNÍ ŘÍZENÍ“

Délka pulsu otevření – Určuje délku otvíracího pulsu bistabilního elektromagnetu. Rozsah možného nastavení je 10ms–1s. 

Délka pulsu zavření – Určuje délku zavíracího pulsu bistabilního elektromagnetu. 

Rozsah možného nastavení je 10ms–1s. Ve většině případů se u tohoto pole nastavuje menší čas než u otvíracího pulsu.

SEKCE „ČASOVÁNÍ“
V této sekci se nastavují základní časové údaje čidla.

POPIS PARAMETRŮ – SEKCE „ČASOVÁNÍ“

Čas začátku registrace – Nastavuje čas, po který musí bez přerušení čidlo registrovat osobu, aby povolilo spláchnutí. 

Jakékoliv krátkodobé přerušení registrace vynuluje časování a měření intervalu začíná znovu. Uběhnutí času a tím 

i povolení spláchnutí je indikováno probliknutím indikační LED diody. Je možno nastavit čas 0.1–10 sekund.

Čas konce registrace – Pole udává čas zpoždění, po který musí po povolení spláchnutí zůstat čidlo bez registrace osoby, 

aby došlo ke spláchnutí. Jakýkoliv krátká registrace ruší již uplynulý interval a měření začíná znovu. 

Je možno nastavit čas 0.1–5 sekund.

Délka spláchnutí – Nastavuje se délka spláchnutí. Je možno nastavit čas 0.1–20 sekund.

SEKCE „POČET SPLÁCHNUTÍ“
Tato sekce obsahuje údaje o počtu provedených spláchnutích. K dispozici jsou dva údaje:

  Celkem – celkový počet spláchnutí od vyrobení čidla. Toto pole se nedá nijak vynulovat.

  Od data – Počet spláchnutí od kliknutí na tlačítko „Vynulovat“. 

Kliknutím na tlačítko „Vynulovat“ a následném zapsání parametrů do čidla se uloží aktuální datum a čas a čidlo začne počítat 

počet spláchnutí i v poli „od data“. Opakovaným kliknutím lze vynulovat toto pole a začít počítání znovu.

SEKCE AUTOMATICKÉ SPLÁCHNUTÍ PO ČASE
Zde se nastavuje automatické spláchnutí po uplynutí zadaného času od posledního spláchnutí.

POPIS PARAMETRŮ SEKCE „AUTOMATICKÉ SPLÁCHNUTÍ PO ČASE“

Po čase – Aktivací této funkce se dosáhne toho, že pokud po dobu nastaveného času nedojde ke spláchnutí, čidlo provede 

jedno spláchnutí.

Délka spláchnutí – Délka spláchnutí po uplynutí nastaveného času.

POPIS PARAMETRŮ SEKCE „AUTOMATICKÉ SPLÁCHNUTÍ PO POČTU“

Počet spláchnutí – Pokud je funkce aktivována, dojde po napočítání nastaveného počtu spláchnutí k provedení dalšího 

automatického spláchnutí – většího propláchnutí potrubí.

Délka spláchnutí – Délka přídavného spláchnutí.

Zpoždění spláchnutí – Nastavuje se délka časového intervalu – o jak dlouho je automatické spláchnutí posunuto 

od běžného spláchnutí.

SEKCE AUTOMATICKÉ SPLÁCHNUTÍ
Před-oplach – Pokud je funkce aktivována dojde po povolení spláchnutí k aktivaci ventilu na nastavenou dobu. 

Je možno nastavit dobu od 0,1–5sekund.

Po-oplach – Pokud je funkce aktivována, dojde po dokončení spláchnutí a uplynutí doby nastavené v poli 

„Po-oplach zpoždění“ k aktivaci ventilu na nastavenou dobu. Je možno nastavit čas 0.1–5 sekund.

Po-oplach zpoždění – Pole udává čas zpoždění aktivace funkce dodatečného oplachu (je-li aktivována). 

Nastavení je možné v rozsahu 1–10 sekund.

SEKCE SIGNALIZAČNÍ LED
Typ signalizace (Pouze M673)

Nastavuje se jakým způsobem je signalizována funkce čidla.

  „Trvalý svit“ – Červená LED svítí po celou dobu aktivace.

  „Jeden záblesk“ – Při aktivaci čidla červená LED jednou blikne, dále pak nesvítí.

  „Záblesky“ – Po celou dobu aktivace čidla červená LED bliká.

  „Vypnuta“ – Činnost čidla není nijak signalizována.
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SEKCE MAGNETICKÝ SPÍNAČ
V čidle M673 je zabudován magnetický spínač pomocí kterého lze zvolit úklidový režim nebo čidlo vypnout. V této sekci se 

dají dané funkce aktivovat.

Krátká aktivace – ovládání ventilu – Pokud je tato funkce povolena, je možno přiložením magnetu na čelní stranu čidla po 

dobu menší než 3 sekundy spustit úklidový režim, kdy trvale teče voda. Voda se sama zastaví po uplynutí 1 minuty nebo po 

opakovaném přiložení magnetu.

Dlouhá aktivace – vypnutí senzoru – Pokud se na čelní stranu čidla přiloží magnet na dobu delší než 6 sekund, čidlo zabliká 

a po odstranění magnetu se vypne. Čidlo se dá zapnout po opětovném přiložení magnetu nebo vypnutím a zapnutím 

napájecího napětí.

ZÁPIS PARAMETRŮ DO ČIDLA
Nastavené parametry se do chování čidla promítnou až po jejich nahrání. Toto se provádí pomocí volby „Zapsat“ > „Zapsat 

nastavení“ v hlavním menu programu. Po kliknutí na tuto volbu program vyhledá připojená čidla a zobrazí jejich seznam. 

Zatržením políčka v seznamu se vybere do kterých připojených čidel se mají nastavené hodnoty zapsat. Nyní je nutno 

aktivovat vybraná čidla aby mohlo dojít je komunikaci a potvrzením se nastavené údaje zapíší do vybraných čidel.

ARCHIVACE PARAMETRŮ
Nastavené parametry je možno uložit pro další nastavování do souboru a zase zpět do programu načíst. Toto se provádí 

pomocí voleb „Uložit“ a „Otevřít“ v menu „Soubor“. Data jsou ukládána ve strukturovaném XML souboru. V souboru nejsou 

uloženy žádné údaje z polí určených pouze pro četní. Jelikož se údaje o výrobě čidla ani počtu spláchnutí neukládají do 

souboru, je možno údaje uložené z jednoho čidla nahrát do čidla jiného.

Ukládání a načítání dat se obsluhuje stejně jako u kteréhokoli jiného programu v systému.

NASTAVENÍ VZDÁLENOSTI SNÍMÁNÍ
Nastavení se provádí přímo na čidle označeným ovládacím prvkem. Regulaci je možno provádět v rozsahu 20ti otáček. 

Točením ve směru hodinových ručiček se vzdálenost prodlužuje, v opačném směru zkracuje.

  Čidlo nereaguje – Otáčením ve směru hodinových ručiček zvýšit snímací vzdálenost

  Čidlo je stále sepnuto – Otáčením proti směru hodinových ručiček snížit snímací vzdálenost.

  Čidlo se aktivuje a už se nedeaktivuje – falešné odrazy – zvýšit hodnotu pole „Vyrovnání citlivosti“ v sekci řízení 

 programu.

U čidla s označením B na konci kodu elektroniky – M673B, M1524B, M1525B je vzdálenost nastavena automaticky při 

nainstalování výrobku. Čidlo v elektronice je speciálně upraveno  pro automatické vyladění vzdálenosti podle nastavení 

z výroby. Má funkci rozpoznání odrazu, tudíž nedochází k nežádanému samovolnému spuštění spláchnutí.

Ovládací prvek pro nastavení citlivosti  je na čidle umístěn tak, jako na verzi bez označení B, ale slouží pouze ke snížení 

vzdálenosti snímání. 

Upozornění ! 

Zrcadlo nevhodně umístěné přímo proti čidlu může zcela znemožnit snímání.

Alca plast, s. r. o.

Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav

tel.: +420 519 821 117 – prodej ČR

tel.: +420 519 821 041 – export 

fax: +420 519 821 083

e-mail: alcaplast@alcaplast.cz

www.alcaplast.cz



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 240
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 240
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'INFA - mesicniky'] [Based on 'INFA'] [Based on 'Smallest File Size'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /CZE ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


