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1. Cechy: 
 
• Odbiornik podczerwieni sygnałów RC5 i SIRC 

nadawanych przez dowolne piloty zdalnego 
sterowania 

• Firmware rozpoznaje kody: 
      -SIRC 12bit (32 adresy, 128 poleceń), 
      -SIRC 15bit (256 adresów, 128 poleceń), 
      -RC5A (32 adresy, 128 poleceń) 
 
 
 
2. Kompatybilność: 
 
• Firmware dla aplikacji UNIV 1.0.3.2. 
• Firmware aplikacji moŜna wgrać do urządzeń 

z bootloaderem w wersji 2.5 i kompatybilnymi. 
 
 
 

 

 
 

3. Wersja firmware 
 

UNIV  1 . 0 . 3 . 2    
         wersja firmware 
         aplikacja typu odbiornik podczerwieni 
         wersja urządzenia 
         moduł uniwersalny 

 
 
 
4. Opis działania 
 
Kiedy moduł odbierze i rozpozna transmisję podczerwoną, wysyła wiadomość na magistralę z informacją o odebranym 
kodzie. Kolejna wiadomość zostanie wysłana na magistralę, kiedy moduł stwierdzi koniec nadawania sygnału 
podczerwonego. Moduł moŜe rozpoznać trzy typy kodów RC5A (Philips), SIRC 12 i 15bit (SONY). 
 
 
 
5. Firmware 
Oprogramowanie moŜe być załadowane do modułu przy uŜyciu HAPCAN Programatora, który moŜe być pobrany ze 
strony http://siwilo.com/hapcan/software.  
 
 
 

5.1. Ramka odbiornika podczerwieni 
Kiedy moduł odbierze sygnał podczerwieni wysyła wiadomość na magistrale zawierającą odebrany kod (Tabela 1).  

 
Tabela 1. Ramka ODBIORNIKA PODCZERWIENI. 

Typ ramki  Flagi Moduł Grupa D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

0x303 3 2 1 0 Node Nr Group Nr 0xFF 0xFF KOD ADRES ROZKAZ 0xFF 0xFF 0xFF 

            

0x303 – moduł uniwersalny, firmware odbiornika podczerwieni 

 3 - - flaga nieuŜywana o wartości zawsze „0” 

 2 - - flaga nieuŜywana o wartości zawsze „0” 

 1 - - flaga nieuŜywana o wartości zawsze „0” 

 0 ODP 
  

- flaga odpowiedzi. Dla tego firmware zawsze ODP=0 

  Node Nr - numer modułu odbiornika podczerwieni 

   Group Nr - numer grupy odbiornika podczerwieni 

        

    KOD - rodzaj nadawanego kodu 0x00 – SIRC 12bit, 0x01 – SIRC 15bit, 0x02 – RC5A 

      

    ADRES - adres nadawanego kodu 

      

    ROZKAZ - polecenia nadawanego kodu 

 



 
 

PROJEKT AUTOMATYKI DOMOWEJ

 

 

© 2009 siwilo.com univ_v1-0-3-2a_pl.pdf - strona 2 / 2

 

Gdy sygnał podczerwony przestaje być nadawany moduł wyśle ramkę stanu jak w tabeli 2. RóŜnica między ramką 
o początku nadawania i ramką o zakończeniu jest w bajcie D2. 
 
Tabela 2. Ramka ODBIORNIKA PODCZERWIENI - koniec nadawania. 

Typ ramki  Flagi Moduł Grupa D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

0x303 0x0 Node Nr Group Nr 0xFF 0xFF KOD+0x80 ADRES ROZKAZ 0xFF 0xFF 0xFF 

 
 
5.2. Pytanie o status 
Moduł nie odpowiada na zapytanie o status. 

 

 
5.3. Sterowanie 
Moduł nie ma funkcji sterujących. 
 
 
5.4. Konfiguracja 
PoniŜsze parametry modułu mogą być konfigurowane w tej wersji firmware. 
   - Identyfikator modułu (numer modułu i numer grupy); 
   - Opis modułu (16 znaków); 
Proces konfiguracji wykonuje się uŜywając oprogramowania HAPCAN Programator. 

 
 

5.4.1. Identyfikator modułu 
KaŜdemu modułowi w sieci HAPCAN musi być przypisany unikalny numer. Numer ten składa się z dwóch 
bajtów, numeru modułu (1 bajt) i numeru grupy (1 bajt). PrzynaleŜność modułu do konkretnej grupy moŜe 
mieć znaczenie przy programowaniu systemu. Na przykład niektóre urządzenia mogą reagować na wiadomość 
wysłaną przez dowolny moduł w danej grupie. 
 
 
5.4.2. Opis modułu 
W celu ułatwienia uŜytkownikowi identyfikowania modułu w sieci moŜe on zostać opisany 16 znakami. 
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