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Konwerter SEO CANsafe – instrukcja instalatora
Konwerter SEO CANsafe w połączeniu z każdą centralą alarmową np. SEO PERFECT
lub modułem GSM/GPS stanowi doskonałe zabezpieczenie auta. Instalacji dokonuje się
zgodnie z dostarczonymi schematami montażowymi. Na schematach przyłączeniowych
podano numer Programu odpowiedni dla danego pojazdu.
Czytająco–wysyłający konwerter SEO CANsafe oczekuje na sygnały cyfrowe z
magistral CAN, aby przełożyć je na sygnały analogowe, które wystawiane są na odpowiednie
wyjścia lub wejścia złącza 11-pinowego. Sygnały analogowe konwertowane są na odpowiednie
komendy, które za pośrednictwem magistral CAN trafiają do pojazdu. Możliwe jest
podłączenie 3 magistral CAN.

Kolejność czynności dokonywanych podczas montażu:
•
•
•
•

•
•

zarejestruj się na stronie www.can24.pro aby skorzystać z potrzebnych schematów
montażowych oraz wsparcia technicznego,
rozpoczynając montaż konwertera najpierw podłączamy przewód MASA,
następnie podłączamy +12V,
ustawiamy 5-cyfrowy numer Programu dedykowany dla konkretnego auta używając
przycisku i LED umieszczonych na płytce (patrz: Ustawienie nr Programu); numer
Programu można również ustawić wykorzystując programator/interfejs O350,
podłączamy CAN L,
podłączamy CAN H.

W ramach posiadanego Poziomu oprogramowania procesor zawiera programy do wszystkich
deklarowanych aut danej grupy. Na poszczególnych schematach przyłączeniowych są podane
numery Programów dedykowane dla konkretnych aut i maszyn.
SEO CANsafe komunikuje się z magistralą CAN tylko gdy jest prawidłowo podłączony
i transmisja została nawiązana tzn. LED miga. Standardowo, urządzenie jest zaprogramowane
na neutralny numer Programu 11120. Zawsze należy podłączyć wszystkie przewody wskazane
na schemacie przyłączeniowym.
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Instrukcja programowania SEO CANsafe
Zmiana numeru Programu (przyciskiem umieszczonym na płytce centralki urządzenia):
Przytrzymaj przycisk aż dioda LED zacznie migać (pulsować), puść przycisk.
Dioda LED zacznie odliczanie pierwszej z pięciu cyfr Programu; po odpowiedniej liczbie
mignięć przytrzymaj przycisk aż dioda LED ponownie zacznie pulsować, puść przycisk.
Kolejne cyfry numeru Programu zaprogramuj analogicznie. Jeśli programowanie przebiegnie
pomyślnie, dioda LED zamiga 10 razy. Następnie moduł resetuje się, co jest sygnalizowane
dwukrotnym, dłuższym mignięciem LED.
Sprawdzenie numeru Programu:
Przytrzymaj krótko przycisk. Początkowo dioda LED modułu wymiga 5-cyfrowy, wcześniej
zaprogramowany numer Programu, a następnie status podłączenia sześciu magistral CAN
mikrokontrolera nawet, gdy urządzenie obsługuje jedynie 2 magistrale. Liczba mignięć
wyznaczająca status podłączenia każdej z 6 magistral CAN:
1 mignięcie - dane z magistrali CAN były wcześniej czytane, obecnie moduł nie otrzymuje
danych;
2 mignięcia - CAN podłączony, otrzymuje teraz dane;
3 mignięcia - CAN odłączony ale wymaga podłączenia;
4 mignięcia - CAN nieobsługiwany, nie wymaga podłączenia.

Aktualizacja oprogramowania z wykorzystaniem Programatora O350
Podłączenie urządzenia SEO CANsafe przez programator/interfejs O350 do komputera
umożliwia aktualizację bazy danych urządzenia. W tym celu wraz z programatorem
dostarczamy również konieczne do upgrade'u i/lub update'u oprogramowanie
komputerowe. Programatorem możemy dokonać aktualizacji bazy wspieranych pojazdów.
Programator nie służy do zmiany oprogramowania funkcyjnego urządzenia.
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Opis WEJŚĆ/WYJŚĆ konwertera SEO CANsafe
Dostępność WEJŚĆ/WYJŚĆ, funkcjonalność modułu oraz numer programu opisane są na
schematach dedykowanych dla danego auta oraz na dostępnych do urządzenia listach

ZŁĄCZE 8-PINOWE
PIN 1÷6 – Podłączenie magistral CAN1, CAN2, CAN3 – zgodnie ze schematem dla danego
auta.
PIN 7 – wyjście „ALTERNATYWNE STEROWANIE KIERUNKOWSKAZAMI” podłączyć
zgodnie ze schematem dla auta w przypadku, gdy moduł nie steruje kierunkowskazami poprzez
komendy CAN (na wyjściu pojawia się stan wysoki lub stan niski w zależności od sygnałów
występujących w pojeździe).
PIN 8 – wyjście „ALTERNATYWNE STEROWANIE CENTRALNYM ZAMIKIEM”
podłączyć zgodnie ze schematem dla auta w przypadku, gdy moduł nie steruje
kierunkowskazami poprzez komendy CAN (na wyjściu pojawia się stan wysoki lub stan niski
w zależności od sygnałów występujących w pojeździe).

ZŁĄCZE 11-PINOWE
PIN 1 – zarezerwowane na obsługę drzwi. Konwerter SEO CANsafe odczytuje z magistral CAN
status otwarcia drzwi. Na wyjściu pojawia się masa w momencie otwarcia którychkolwiek
drzwi lub pokrywy silnika. Jeżeli w czasie otwierania/zamykania na wyjściu PIN 1 złącza 11pinowego nie pojawi się masa, należy podłączyć się bezpośrednio do czujników drzwi auta,
ponieważ informacji o statusie drzwi nie ma na magistrali CAN. Informacje o drzwiach
dostępne są na listach oraz schematach dedykowanych dla konkretnego pojazdu.
PIN 2 – na tym wyjściu pojawia się stan niski, gdy moduł jest w stanie alarmowania. W
przypadku aut z alarmem fabrycznym stan niski pojawi się w momencie, gdy auto jest w trybie
alarmowym (alarm wywołany poprzez otwarcie drzwi, nieautoryzowane włączenie zapłonu lub
wywołanie alarmu z fabrycznych czujników ultradźwiękowych). W przypadku aut bez alarmu
fabrycznego, masa pojawi się, gdy alarm jest uzbrojony i otwarte zostaną którekolwiek drzwi
bądź gdy alarm jest uzbrojony i zostanie wyłączony zapłon.
PIN 3 – na tym wyjściu pojawiają się impulsy stanu niskiego, odpowiednio:
• 1 impuls dla zamknięcia auta,
• 2 impulsy dla otwarcia auta,
• 3 impulsy dla otwarcia bagażnika auta.
PIN 4 – na tym wyjściu pojawia się stan wysoki w momencie załączenia zapłonu. Sygnał nie
zanika w momencie rozruchu silnika.
PIN 5 i 6 – wykorzystywane do aktualizacji oprogramowania urządzenia za pośrednictwem
programatora SEO O350.
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PIN 7 – wykorzystywane jest do sterowania centralnym zamkiem auta. Po podaniu masy na to
wejście konwerter SEO CANsafe wysyła komendę otwierającą centralny zamek wszystkich
drzwi do magistrali CAN.
Szczegółowa funkcjonalność „wejścia sterującego otwieraniem centralnego zamka” w zakresie
otwierania auta z funkcją rozbrojenia alarmu fabrycznego, otwierania centralnego zamka przy
załączonym zapłonie oraz alternatywnego otwierania centralnego zamka, wskazane są na liście
oraz na schematach dedykowanych dla danego pojazdu.
PIN 8 – realizuje dwie funkcje:
• zamknięcie centralnego zamka – realizowane poprzez podanie krótkiego impulsu stanu
niskiego,
• domknięcie szyb – realizowane poprzez podanie na wejście PIN 8 złącza 11-pinowego
długiego impulsu stanu niskiego.
Konwerter SEO CANsafe zrealizuje w pierwszej kolejności funkcję zamknięcia centralnego
zamka, a następnie funkcję domknięcia szyb.
Szczegółową funkcjonalność wejścia PIN 8 w zakresie zamykania auta z funkcją uzbrojenia
alarmu fabrycznego, zamykania centralnego zamka przy załączonym zapłonie, alternatywnego
zamykania centralnego zamka oraz funkcji domykania szyb, opisano na schematach
dedykowanych dla danego pojazdu.
Moduł SEO CANsafe czyta sygnały (zamknięcia/otwarcia auta) wykorzystując fabryczne
piloty pojazdu, lub w przypadku alarmów z pilotami dodatkowymi, wykorzystuje sygnały
(zamknięcia/otwarcia) podane odpowiednio na wejścia PIN 7 i 8 złącza 11-pinowego.
PIN 9 – steruje kierunkowskazami poprzez podanie sygnału prostokątnego. Szczegółową
funkcjonalność wejścia opisano na schematach dedykowanych dla danego pojazdu. Sterowanie
kierunkowskazami odbywa się poprzez wysyłanie komendy do magistrali CAN bądź też
poprzez wykorzystanie wyjścia PIN 7 złącza 8-pinowego „ALTERNATYWNE
STEROWANIE KIERUNKOWSKAZAMI”.

Uzbrajanie/rozbrajanie alarmu bezpilotowego SEO przy użyciu dowolnego sterownika
centralnego zamka
Dla działania tej funkcji należy, po ustawieniu w SEO CANsafe numeru programu do
wybranego samochodu, wprowadzić numer programu 23992. Funkcjonalność dostępna od
2022-05-17.
Po podaniu masy na wejście 7/11 lub 8/11 (czyli na otwarcie lub zamknięcie centralnego
zamka), urządzenie SEO CANsafe wyśle do alarmu SEO sygnał świadczący o zamknięciu lub
otwarciu samochodu z pilota fabrycznego, co w efekcie spowoduje uzbrojenie lub rozbrojenie
alarmu SEO tak samo jak przy zamknięciu lub otwarciu samochodu z pilota fabrycznego.

v 1.2 22062022

