
    1نسخه  – K-BUS KNX USB Interfaceی راهنمای کاربر

BNRF-00/01.1 

BNRF-00/02.1 

های هوشمندسیستم  

 
 :بیتی 32ویندوز 

 پوشه انتقال دهید: این را به زیر تصویر های فایل:  ETS4و  ETS3در 

C:\Program Files（x86）\Common Files\EIBA sc\Falcon\USB 

 

 

 د:کپی و جایگزین کنیپوشه را در این دو  زیر تصویر های فایل:  ETS5در 

                                                       C:\Program Files\ETS5 

                                                       C:\ProgramData\KNX\Falcon    

 

 :بیتی 64ویندوز 

 پوشه انتقال دهید: این زیرا را به تصویر فایلهای:  ETS4و  ETS3در 

C:\Program Files（x86）\Common Files\EIBA sc\Falcon\USB 

 

    



 د:کپی و جایگزین کنیپوشه زیر را در این دو  تصویر های فایل:  ETS5در 

C:\Program Files（x86）\ETS5 

C:\ProgramData\KNX\Falcon 

 

 است. سیستم دیسک C: توجه* 

 

 :کنید شروع زیر صورت به را پنجره. شود می استفاده RF USB فرستنده کانال تنظیم برای K-BUS Snail Tool-A1.7.exe افزاری نرم ابزاراز 

 

 USB RF" دکمه روی بر. شوند نمی استفاده ها function سایر است، USB RF CHN SET شده استفاده function اینجا در

CHN SET "  شوید زیر پنجره واردکلیک کنید تا: 



 

اختصاص داده می است به کانال ر، شودکه انتخاب می  یهر کانال شود، می استفاده کانال انتخاب برای  چک باکس .1

 مطابقت RF KNX فرستنده کانال تنظیم با باید در نظر گرفته می شود. انتخاب کانال چپ کانال برای باشد، نشده انتخاب اگر .شود

 .باشد داشته

 فرستنده برای کانال تنظیم ،تغییرات اعمال شوند تا کنید کلیک  دکمه روی بر کانال،انتخاب  اتمام از پس .2

RF فرستنده USB رسید پایان به. 

شما می توانید . کنید دریافت را RF USB فرستنده فعلی کانال اتتنظیم توانید می  دکمه کلیک روی طریق از .3

 را RF KNXگیرنده  توانید می دهید، انجام را کار این خواهید نمی اگر. دهید تغییرباال  2 و 1 مراحل طریق از را فعلی کانال تنظیم

 .کنید تنظیم دستی صورت به RF USB فرستنده فعلی تنظیمات با مطابقت برای



 

 نشان سپس و چشمک می زند ها دستگاه روی نشانگر وضعیت ،RF USB گیرنده و RF KNX فرستنده کانال مطابقت اتمام از پس .4

 که ندبگیر قرار ای ناحیه در باید هادستگاه  ،ها آنتن به با توجه. کنند برقرار ارتباط طور نرمال به توانند میدستگاه ها  که دهد می

 .کنند دریافت یکدیگر از را ها سیگنال بتوانند



 

 

 bus EIB / KNX اتصال ترمینال .1

 .زند می چشمک LED چراغ است، نرمال USB ی فرستنده و KNX گیرنده و فرستنده بین RF اتصال که زمانی وضعیت، نشانگر .2

 رزرو دکمه استفاده، بدون .3

 آنتن .4

 فرستنده RF کانال با تنظیمات باید شده انتخاب کانال .گیرد قرار استفاده مورد ها کانال انتخاب برای تواند می کانال، سوئیچ های .5

USB فرستنده جفت 15 تا یک منطقه در و یکی باشد RF KNX / USB تواند  میset .شود 


