1. Raportul Stiintific si Tehnic (RST) in extenso
PNCDI II
Programul INOVARE

“ Sistem de alimentare cu energie, monitorizare, control si comunicatie pentru
habitate temporare aflate in izolare - SIGHAB”

Etapa III:
" Realizare, experimentare si elaborare documentatie tehnica pentru prototipul
SIGHAB”

Termen de predare: 30.11.2015

2015

CUPRINS
1. Obiective Generale
2. Rezumatul Etapei

3.1 Proiectarea, realizarea, verificarea si experimentarea prototipului SIGHAB
1. Introducere – prezentarea ansamblului si a modulelor componente
2. Sistem puterehibrid pentru alimentarea cu energie electrica in taberele de
supravietuitori si in instalatii temporare cu destinatii speciale
3. Sistem de control inglobat – sistem SCADA
4. Sistem de senzori perimetrali si de mediu
5. Centru de comunicatii externe/interne pentru personalul cheie
6. Sistem de monitorizare a functiilor biologice pentru supravietuitorii/personalul
in stare de soc sau supus la efort
7. Sistem mecanic catarge si containere
3.2 Experimentarea partilor componente si a ansamblului prototip SIGHAB
3.3 Elaborare manualului de prezentare a solutiei propuse
3.4 Elaborarea documentatiei de pregatire a fabricatiei
3.5 Elaborarea documentatiei de executie
3.6 Definitivarea caietului de sarcini

1. Obiective Generale

Obiectivul proiectului de cercetare consta in realizarea integrata a sistemului complet mobil
si flexibil de energizare, control, comunicatie, monitorizare functii biologice ai subiectilor umani,
monitorizare perimetrala si de mediu, instalatii auxiliare de apa.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-

-

-

-

-

-

-

-

Evaluarea tuturor parametrilor economici, pentru identificarea cu precizie a țintelor de
dezvoltare tehnologică și pentru minimizarea riscurilor de natură economică;
Crearea și menținerea continuă la zi a unei baze de date ce va conține informații cu privire
la modificările tehnologice ale componentelor produsului, în vederea implementării în
exclusivitate a soluțiilor tehnologice de vârf;
Maximizarea eficienței spațiului, prin realizarea unui sistem inovativ de împachetare
compactă a echipamentelor utilizate, in vederea asigurarii unui transport usor al acestora
catre locul de amplasare;
Dezvoltarea durabilă a procesului de producție, prin adoptarea celor mai noi soluții de
eficiență energetică la întregul lanț de producție;
Inovația continuă, susținută de dialogul permanent cu clienții, pentru identificarea
cerințelor acestora și pentru updatarea permanentă a portofoliului de servicii oferite;
Dimensionarea scalabilă a produsului pentru a se înlesni posibilitatea de adăugare la cerere,
a unor de pachete de servicii de mentenanță, monitorizare și updatare continuă a soft-ului
si echipamentelor;
Dezvoltarea unei structuri generale prin care utilizatorul final poate alege între mai multe
alternative, pornind de la o opţiune de bază relativ ieftină a sistemului şi apoi adăugarea
diverselor pachete de echipamente opționale, fiecare dimenisionate pentru a răspunde unor
nevoi specifice;
Realizarea unei instalatii mobile si flexibile pentru amplasamente izolate atat in situatii de
urgenta cat si pentru destinatii speciale intr-o perioada de 27 de luni;
Proiectarea si cu un puternic accent inovativ in ceea ce priveste protectia mediului,
flexibilitatea alimentarii cu energie, managementul computerizat al resurselor, comunicatii
interne si externe, securitate perimetrala, iluminat si apa precum si biomonitorizarea
subiectilor umani cu potential de risc;
Dezvoltarea sistemului prin utilizarea unor tehnologii de ultima ora in ceea ce priveste
versatilitatea in aplicare si cerintele de operare in conditii extinse de mediu, perfect
adaptate impachetarilor optimale in containere de transport;
Dezvoltarea unei infrastructuri suport: containere de transport, sistem suport pentru
panourile solare, catarg segmentat pt turbina eoliana, adecvate impachetarii si usor de
desfasurat in amplasament;
Adoptarea unei solutii constructive orientata spre adaptarea cerintelor tehnice ale
produsului la potentialul de risc din tara: inundatii, cutremure, alunecari de teren.

2. Rezumatul Etapei

ETAPA III
-

In cadrul Etapei III de derulare a proiectului s-au realizat 6 activitati dupa cum urmeaza:
Activitatea 3.1 - Proiectarea, realizarea, verificarea si experimentarea prototipului
SIGHAB;
Activitatea 3.2- Elaborare manual de prezentare a solutiei propuse;
Activitatea 3.3 - Elaborarea documentatiei de pregatire a fabricatiei;
Activitatea 3.4 - Elaborarea documentatiei de executie;
Activitatea 3.5 - Punere in functiune - testare si verificare prototip in scopul validarii;
Activitatea 3.6 - Definitivarea caietului de sarcini.

Activitatea 3.1. Proiectarea, realizarea, verificarea si experimentarea prototipului
SIGHAB
In cadrul acestei activitati s-au proiectat toate subansablurile sistemului in conditiile de
realizare a produsului SIGHAB, pentru care s-a realizat prototipul: sistemul de alimentare format
din electro-generator, turbina eoliana, panouri fotovoltaice, centrale integratoare si sistemul de
baterii la care se adauga sistemele suport mecanic pentru panourile fotovoltaice si catargul pe care
se monteaza turbina eoliana. Elaborarea documentatiei de executie pentru sistemul IT al
ansamblului, pentru sistemul de senzori perimetrali, pentru sistemul de comunicatii interne si
externe si pentru sistemul de monitorizare al parametrilor biologici vitali pentru personal si
subiecti.
Fata de modelul experimental, prototipul vine cu multiple imbunatatiri si module
suplimentare care permit un plus de fiabilitate, flexibilitate, un plus de control si de monitorizare
pentru componentele sistemului.
Componentele suplimentare sunt imbunatatiri ale sistemelor existente in modelul
experimental cat si adaugiri de sisteme noi. Toate aceste sisteme se imbina pentru a crea un prototip
performant care depaseste ca functionalitate modelul experimental

Activitatea 3.2. Elaborare manual de prezentare a solutiei propuse
In cadrul acestei activitati s-a elaborat un manual de prezentare comerciala, unul de
prezentare tehnica si manualul de utilizare al produsului.
Datorita aspectului si functionalitatii modulare a prototipului, am optat pentru realizarea
manualelor de utilizare pentru fiecare componenta a prototipului, aceasta abordare fiind un plus
de flexibilitate pentru utilizatorul final si alegerea facila a componentei asupra careia utilizatorul
se indreapta.

Activitatea 3.3. Elaborarea documentatiei de pregatire a fabricatiei
In cadrul acestei activitati s-a realizat documentatia tehnologica de elaborare a produsului,
avand in vedere toate specificatiile de mediu si de rigiditate mecanica. In cadrul activitatii s-au
realizat fise tehnologice individuale pentru toate componentele prototipului.

Activitatea 3.4. Elaborarea documentatiei de executie
In cadrul activitatii s-a elaborat si definitivat documentatia de executie electrica,
electronica, mecanica si software pentru sistemul SIGHAB. In cadrul documentatiei se prezinta
indeamananunt constructia sistemului de monitorizare a parametrilor, atat software cat si
constructiv.

Activitatea 3.5. Punere in functiune - testare si verificare prototip in scopul validarii
In cadrul activitatii s-a testat prototipul, atat individual (testarea tututor modulelor
componente ale acestuia), cat si ca ansamblu functional.

Activitatea 3.6. Definitivarea caietului de sarcini
Pe baza experientei acumulate la realizarea si testarea prototipului s-au definitivat
specificatiile din caietul de sarcini, atat din punct de vedere tehnic cat si din cel al procedurilor de
testare.
Fata de soluția tehnologica inovativa prezentata initial, prin cercetările întreprinse de
echipele de specialisti reunite ale celor patru întreprinderi partenere, in cadrul acestei etape, s-au
adus sistemului SIGHAB o serie de imbunatatiri si suplimentari tehnologice de ultima ora care sa
sporească impactul la utilizator al sistemului si valoarea sa de întrebuințare si piața. Acestea sunt:
 Monitorizarea redundanta pentru sporirea siguranței funcționale a sistemului si o intima
cunoaștere a stării consumabilelor din sistem (nivel de combustibil si ulei la
electrogenerator, starea de incarnare a bateriei, etc)
 Monitorizarea de pe Internet cu un Portal Web având funcții de Dispecer, care sa permită
managementul mai multor unitati SIGHAB aflate in dotare, in sensul funcționarii sau
disponibilității pentru utilizare,
 Sporirea fiabilității informatice a sistemului si creșterea flexibilității acestuia in vederea
dezvoltărilor ulterioare si integrării cu alte sisteme, s-a obținut prin cuplarea soluției de
monitorizarea SCADA, cu o soluție de monitorizare LabVIEW pentru instrumente
virtuale.

3. Obiectivele etapei de executie
3.1. Realizare Prototip SIGHAB
3.1.1. Introducere – prezentarea ansamblului si a modulelor componente
Scopul proiectului este furnizarea elementelor tehnice si logistice intr-un format mobil si
flexibil pentru autoritatile locale si formatiunile de situatii de urgenta, sau organizatorilor de tabere
sau celor care doresc alimentarea energetica a echipamentelor aflate in izolare fata de retea astfel
incat sa se acopere necesarul de generare de energie in mod flexibil (retea generatoare electrice cu
combustibil, solar si eolian) si elementele tehnice pentru controlul, monitorizarea activitatilor,
securizare zonala, iluminatul si purificarea apei, comunicatii si monitorizarea parametrilor
biologici la personalul cheie si subiectii cu probleme de sanatate.
Acest lucru este posibil prin realizarea unui sistem integrat complet mobil si flexibil.

-

-

-

-

-

Sistemul implementat este compus din următoarele:
Sistem de putere hibrid – care este reprezentat de reţeaua locală, un generator eolian cu
redresor, panouri fotovoltaice, generator electric cu motor pe benzina şi acumulatoare
pentru rețeaua consumatorilor. Toate aceste elemente sunt integrate pentru asigurarea
alimentării cu energie electrică a habitatului.
Sistem de control înglobat – necesar pentru rularea tuturor aplicațiilor necesare în orice tip
de situație şi control SCADA si LabView.
Sistem de monitorizare perimetrală prin intermediul senzorilor de proximitate si a
camerelor de supraveghere – oferă date în timp real cu privire la situația de securitate
perimetrală şi de asemnea soluţiile de remediere.
Sistem de comunicaţii – util comunicării la nivel local, precum si la distanta, prin
înglobarea unui centru local pentru transmitere de date folosind tehnologie GSM si
satelitare.
Sistem de monitorizare a funcțiilor biologice – cu scop de a monitoriza parametrii
fiziologici ai personalului cheie si pentru subiecții cu probleme de sănătate sau aflați în
stare de soc.
Sistem mecanic – ce conține toate elementele logistice necesare integrării sistemului.

Diferentele Semnificative fata de Modelul Experimental sunt :
-

Adaugarea a 2 panouri fotovoltaice suplimentare
Adaugarea unu sistem de monitorizare a parametrilor interiori ai prototipului chiar si cand
acesta este scos din uz
Adaugarea sistemului de control si monitorizare a parametrilor de functionare de tip PLC
cu automatizarea functiilor generatorului pe benzina

-

Adaugarea sistemului de comunicatii 4G pentru zona deservita de prototip
Adaugarea de camere si de sistem pe baza de relee pentru senzorii perimetrali

-

Fig. Module componente SIGHAB

Date tehnice

Soluţia IT implementată presupune configurare:
- modulară – caz în care pot lipsi anumite blocuri (eoliană, supraveghere perimetrală,
parametri fiziologici, etc.)
- scalabilă – include mai multe elemente din aceeaşi categorie.

Fig. Solutia IT pentru SIGHAB

3.1.2. Sistem puterehibrid pentru alimentarea cu energie electrica in taberele de
supravietuitori si in instalatii temporare cu destinatii speciale

In continuare este prezentata schema generala a sistemului puterehibrid pentru
alimentarea cu energie electrica in taberele de supravieruitori si in instalatii temporare cu
destinatii speciale.

Fig. Schema generala sistem puterehibid

Fig. Gestionarea rezervei energetice in cadrul sistemului

In cadrul proiectului s-a realizat varianta de alimentare cu energie electrica sistem hibrid
eoilan - fotovoltaic compus din:
1. Turbina eoliana BTH 1000 ;
2. Panouri solare fotovoltaice 250W;
3. Regulator solar de incarcare 48v, 45A
4. Invertor cu controller de incarcare Steca XTH 5000-24
5. Dispozitiv de control la distanta cu display pentru invertor
6. Acumulator ROMBAT AGM 12V/200Ah;
7. Motor electric cu funcţionare pe benzină.
8. Dispozitiv de monitorizare si inregistrare a parametrilor invertorului XCOM232i.
9. Sistem de monitorizare si control a parametrilor prototipului de tip PLC
Scneider TM241CE24T + module auxiliare

Turbina eoliana BTH – 1000W

Model turbina eoliana
Putere nomiala
Viteza vant de pornire
Viteza vant nominala
Setare in functie de viteza vantului
Voltaj iesire
Palete (fibra de carbon)
Diametru rotor
Generator
Limitarea vitezei de rotatie
Greutate (fara stalp) [kg]
Stalp

Turbina eoliana BTH – 1000W
1000W
3,5 m/s
13 m/s
Posibilitate de setare pentru viteze scazute
sau viteze ridicate ale vantului
24V
3 bucati
2,1 m
Alternator trifazat cu magneti permanenti
Prin deviere si franare galvanomagnetica
67
6 m, ancorat si galvanizat

Turbina eoliană BTH - 1000W este adesea folosita ca un plus de energie eoliană la un
sistem existent de pe grila de putere pentru a suplimenta solar PV, în scopul de a oferi mai multă
putere în lunile de iarnă și sa reducă utilizarea motorului diesel.
• puternica - turbina eoliană BTH – 1000W poate livra în exces 1200W.
• cap turbină ușoară - Ceea ce face mai ușor de instalat pe catarge inalte in locatii dificile
și minimizează cerințele structurale și de fundație.
• aspect "în direcția vântului" - oferă un impact vizual mic, cu coadă să nu vibreze care
urmare a functionarii intermitente.
• lame WhispowerTM - emisiile acustice scăzute din proiectare, lama aerodinamica.
• componentele din aliaj de aluminiu și oțel inoxidabil sunt protejate de elementele cu
acoperiri speciale ( acoperiri aerospatiale).
• instalare ușoară - conul cu lame și nas și să facă conexiunile electrice.
• durabile - Inițial conceputa pentru aplicații industriale, durabilitate și fiabilitate este
piatra de temelie a vântului arhitectura turbinei.
• sistem electric flexibil - Ideal pentru viitor de pe grila de extindere sistem de alimentare
care ar putea include PV solare sau a altor forme de energie regenerabilă.
Turbina eoliena BTH – 1000W a fost conceput pentru aplicații industriale în medii dure,
se bazează pe fiabilitatea și durabilitatea mare. Prin urmare, turbina este proiectata și fabricata
pentru a fi robusta oferind o durata de viata proiectata de 20 ani.
Turbina eoliană BTH – 1000W este fabricata din aliaje de aluminiu de înaltă calitate și
oțel inoxidabil care a fost prelucrat cu laser, prelucrat CNC, anodizat și acoperit cu pulbere
pentru a se asigura că turbina va rezista efectele dure ale mediilor extreme care a fost inițial
conceputa . Lagărele sunt sigilate pentru viață și pe deplin lubrifiate, astfel încât nu este necesară
gresare la întreținere.

Statia Meteo multifunctionala

Rolul acesteia este esential pentru monitorizarea parametrilor meteo (temperatura,
umiditate, cantitate de precipitatii) exteriori cat si interiori.
Statia meteo este suplimentata de o consola interioara care ajuta la afisarea datelor in mod
prietenos pe afisajul integrat cat si interfatarea cu sistemul informatic care ajuta la salvarea datelor
local sau la accesul altor module informatice la datele extrase (instantanee sau istorice.

Panouri solare
Pastrand configuratia si asezarea initiala a panourilor fotovoltaice, am optat pentru prototip
la dublarea capacitatii solare fata de modelul experimental, crescand astfel aportul de energie adus
in sistem de panourile fotovoltaice.

Panourile solare fotovoltaice sunt produse in diferite dimensiuni avand puteri variate. Cele
mai folosite panouri in gama rezidentiala sunt cele de 50 si 75 W, iar pentru centrale fotovoltaice
de puteri mari, panouri solare de 220W.
Suprafata unui panou solar cristalin de 50W este de aproximativ 0,5 m2.
Panourile solare se pot conecta si ele la randul lor in serie – paralel formand sisteme de
puteri mai mari.
Un sistem solar ce va fi contectat la un singur charger trebuie sa aiba panouri solare de
acelasi tip, acelasi producator, aceasi orientare si inclinare si sa nu fie umbrit partial. Daca acest
lucru nu este posibil, se vor folosi mai multe chargere.
Panourile solare disponibile comercial au o eficienta cuprinsa intre 5 – 15%. Acest lucru
inseamna ca 5-15% din energia luminoasa va fi transformata in energie electrica.
Panou solar
Pentru alimentarea cu energie electrica a containerului s-a ales un panou fotovoltaic Solarword Sunmodule Plus SW 250 mono black de la firma Soft Media SRL cu urmatoarele
caracteristici tehnice:

Model panou fotovoltaic

Panou solar fotovoltaic- Solarword
Sunmodule Plus SW 250 mono black

- putere maxima
- celula

250 Wp
156x156

- dimensiune panou

1957x992x50mm

- greutate panou
-intensitate optima de functionare
- tensiune optima de functionare
- curent de scurt circuit
- tensiune circuit deschis
- structura panou

22,5Kg
7,08A
35,3V
7,93A
42,4V
6X12

Regulator solar de incarcare
Regulatorul solar de incarcare de la firma STECA Model: Tarom 4545-48 48v, 45A
Tip: Regulator Solar de Incarcare PWM cu display, cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- Curent max. de incarcare: Imax = 45A
- Tensiunea sistemului: U = 48V
- Protectii la scurtcircuit si suprasarcina
- Display grafic cu starea de functionare
- Dimensiuni:- 218x134x65 mm.
- Greutate : 800g.
- Grad de protective: IP31.

Steca Tarom 4545-48 48v, 45A este un controler (regulator) de incarcare care detecteaza
automat punctul de funcţionare optimă a panourilor fotovoltaice pentru a asigura energia maximă
transferabila spre baterie. Acest regulator excelează în ceea ce priveşte modul de incarcare
profesional al bateriei de acumulatori, funcţiile de protecţie, de fiabilitate şi modul de configurare
flexibil al panoului solar. Toate tipurile de panouri pot fi utilizate in sisteme.

Functiile principale:
- Reglare tensiune
- Incarcarea acumulatorilor in tehnologie multistrat
- Detectare automata tensiune
Protectii:
- descarcare baterie
- Protectie la conectare inversa a consumatorilor, panourilor si bateriei
- Protectie electronica automata la scurt circuit pentru consumatori si panourile fotovoltaice
- Protectie supratensiune la intrarea pentru panourile fotovoltaice
- suprasarcina
- supraincarcare baterie
INVERTOR Steca Xtender, 5000-24,

Caracteristici tehnice
-

Putere nominala: 4500 W
Detalii Invertor cu controller de incarcare Steca XTH 5000-24

Model: XTH 5000-24
Putere nominala : 4500 W
Tensiune nominala baterie : 24 V
Tensiune nominala de iesire : 265 V
Putere maxima (W):4001W-5000W

Caracteristicile produsului
-

Adevărat tensiune undă sinusoidală
Capabilități excelente de suprasarcină
Protecție optimă a bateriei
Reglabil încărcător de baterie integrat

-

Încărcător programabil mai multe etape cu PFC
Detectare automată a sarcinii
Regimul de așteptare, detectare de sarcină reglabilă pe o gamă largă, pornind de la o
valoare mică
Paralel conectabil
Cea mai buna fiabilitate
Poate fi folosit ca un sistem de back-up sau UPS
Împărțirea puterii reglabilă
Fiabilă și silențioasă cu orice tip de sarcină
Suport de surse de curent alternativ (Boost inteligent)
Releu de transfer ultra-rapid de înaltă eficiență
Control de către procesor de semnal digital (DSP).

Funcții de protecție electronice
- Protecție de descărcare de gestiune adâncime
- Închidere supratensiune acumulator
- Supraîncălzire și suprasarcină protecție
- Protecția împotriva unui scurtcircuit
- Protecție la inversarea polarității de siguranță internă
(cu excepția Steca Xtender a Xa 3000)
- Alarmă acustică la descărcarea sau supraîncălzire
Monitoare
-

5 LED-uri arată stadiu de operare, mesaje de eroare

Caracterizarea performanței de operare
Tensiunea sistemului: 24 V
Curent continuu: 4500 VA
Putere 30 min.: 5000 VA
Putere de 5 sec.: 12 kVA
Max. randament : 94%
Standby consumul propriu :14 W 1,8 W
Corecția factorului de putere (PFC) conform EN 61000-3-2
Nivelul acustic <40 dB / <45 dB (fără / cu ventilație)
Partea de intrare
Tensiune de intrare <265 V AC (reglabil: 150 V AC ... 265 V AC)
Curentul de încărcare reglabilă: 0 A ... 140 A
Max. curent pe sistem de transfer de 50 A
Frecvență de intrare: 45 Hz ... 65 Hz
Partea de baterie

Tensiunea bateriei 19 V ... 34 V
Partea de ieșire AC
Tensiune de ieșire 230 V AC +/- 2% / 190 V AC ... 245 V AC (undă sinusoidală)
Frecvența de ieșire 50 Hz, reglabil: 45 Hz ... 65 Hz +/- 0,05% (cristal controlată)
Distorsiune armonică totală <2%
Detectare de sarcină (în așteptare) 2 W ... 25 W
Condiții de funcționare
Temperatura ambientală -20 ° C ... +55 ° C
Parte montare si constructii
Putere Smart-Boost de 30 de minute. 5000 VA
Intrare curent ajustare echilibru 1 A ... 50 A
Reglabile multifuncționale 2 contacte independente 16 A / 250 AC (potențiale contacte de
comutare libere)
Grad de protecție IP 20
Dimensiuni (X x Y x Z) 300 x 497 x 250 mm
Greutate 40 kg
Ventilator principiu de la 55 ° C
Conexiune paralelă posibilă de 3 x 1 fază și trei faze.
Dispozitiv de control la distanta cu display pentru invertor- RCC-02 + modul de
comunicatii si monitorizare serial XCOM-232i

Caracteristici tehnice
Grad de protecție IP 20
Dimensiuni (X x Y x Z) 170 x 170 x 46 mm
Greutate 400 g
Date tehnice, la 25 ° C / 77 ° F
O mulțime de informații cu privire la starea sistemului pot fi preluate
utilizând afișajul grafic al Steca RCC-02. orice incidente în cadrul sistemului sunt, de asemenea,
salvare și afișare.
Acest lucru inseamnă că orice problemă care ar putea apărea sunt identificate devreme.
Multe valori ale Steca Xtender poate fi setata cu ajutorul STECA
CRC-02, cum ar fi procesul de încărcare a încărcătorului, programarea contactelor
multifuncționale și diverse moduri de operare.

Un slot pentru card SD pot fi folosite pentru a salva parametrii, pentru a transfera date sau
actualizarea software-ului.
Monitoare
-

Multifuncțională Ecran LCD grafic cu iluminare din spate.

Operațiunea
- Programare prin butoane
Certificari
-

În conformitate cu normele europene (CE)

Conforme cu RoHS

Acumulator - ROMBAT AGM 12V/200Ah
Acumulatorul ROMBAT AGM 12V/200Ah cu urmatoarele caracteristici tehnice:
Tensiunea Nominala =12V
Capacitatea Nominala (20h/1.80/25⁰C) =200Ah
Lungime =532 mm
Latime = 206 mm
Inaltime= 216 mm
Inaltime Totala= 222 mm
Greutatea aprox. = 59 kg
Rezistenta interna= ≤3mΩ
(baterie total incarcata la 25⁰C)
Tip terminal =M8
Curent maxim de descarcare la 5 sec. = 2000A

Generator KGE 6500E3 5,5kva

Generatorul KGE 6500E3 5,5kva are urmatoarele caracteristici tehnice:
Putere maxima:
Putere nominala:
Tensiune nominala:
Curent nominal:
Frecventa nominala:
Turatie nominala:
Numar faze:
Factor de putere:
Grad de izolatie:
Numar poli:
Tip excitatie:
Tip panou:
Iesire curent continuu:
Dimensiuni (L x l x h):
Greutate neta:
Greutate de lucru:
Nivel zgomot:
Tip structura:
Model motor:
Tip motor:

6,0 kVA
5,6 kVA
230/400 V
8A
50 Hz
3000 rpm
conexiune trifazica tip Y
cos(ø)=0,8
B
2
AVR
analogic
12V/8,3A
675 x 520 x 540 mm
90 kg
115 kg
74 dB(A)/7m
open frame
KG390GEX
monocilindru, 4 timp, OHV

Numar cilindri / alezaj x cursa:1 / 88 x 64 mm
Capacitate cilindrica:
389 cc
Putere nominala:
7,0kW/3000
Rata de compresie:
8,5:1
Turatie nominala:
3000 rpm
Sistem de aprindere:
T. C. I.
Sistem de racire:
racire cu aer
Sistem de ungere:
prin barbotare
Sistem de pornire:
electric
Tip combustibil:
benzina fara plumb
Tip ulei:
SAE 10W-30, 15W-40
Capacitate baie de ulei:
1,1 l
Capacitate electromotor:
12V/0,4kW
Capacitate alternator acumulator:12V/8A
Capacitate acumulator start: 12V/11Ah
Consum combustibil:
374 g/kWh
Capacitate rezervor:
30 l
Autonomie:
9 ore








Cea mai mare autonomie de functionare, de pana la 9 ore, datorita rezervorului de combustibil de
capacitate mare.
Generatoarele de curent Kipor utilizeaza cea mai recenta tehnologie AVR (Automatic Voltage
Regulator), care mentine stabila tensiunea de iesire si deconecteaza alternatorul daca apare o
supraincarcare (in acest caz, motorul continua sa functioneze).
Toate generatoarele Kipor au in dotarea standard sistem de protectie la scaderea nivelului de ulei
in motor. Acest sistem opreste motorul imediat ce sesizeaza scaderea nivelului de ulei sub limita
admisa.
Toba de esapament supradimensionata si sistemul de combustie de mare eficienta cu arderea
completa, asigura un nivel redus de zgomot si noxe.
Volmetru, iesire de 12Vcc, siguranta automata in dotarea standard.
Energia produsa de generatorul pe benzina KGE 6500E3 5,5kva afecteaza foarte mult
protectia mediului.
ALIMENTARE DE LA RETEA
Daca reteua de medie tensiune se afla in apropierea taberei, alimentarea se va face in mod direct,
In cazul in care reteua de medie tensiune se afla la o distanta foarte mare se va aplica
metoda de alimentare cu energie electrica a consumatorilor de joasa tensiune.
Metoda de alimentare cu energie electrica a consumatorilor de joasa tensiune, prin trecerea
functionarii retelelor de distributie de 0,4kV la o tensiune superioara pana la limita de 1kV care
caracterizeaza nivelul maxim de joasa tensiune, in vederea imbunatatirii performantelor
tehnico – economica si a indicatorilor de calitate a energiei electrice.

Metoda de alimentare cu energie electrica a consumatorilor de joasa tensiune din retelele
de distributie prin linii electrice aeriene sau prin cablu ingropat.
Alimentarea cu energie electrica a retelei de distributie 0,4kV se realizeaza din reteua de
medie tensiune (6-20)kV prin intermediu unui post de transformare de (6-20)kV/0,4kV.
Alimentarea cu energie a consumatorilor monofazati la tensiunea de utilizare de 230V,se
realizeazaprin intermediul unor trasformatoare monofazate,iar a consumatorilor trifazati la
tensiunea de utilizare de 400V se realizeaza prin intermediul unui grup de transformatoare
monofazate in montaj trifazat sau a unui transformator trifazat.
Alimentarea utilizatorilor de energie electrică.
Instalaţii electrice de joasă tensiune
Marea majoritate a acestor aparate electrice din container sunt alimentate din reţelele de joasă
tensiune la:
 230 V, receptoarele monofazate;
 400/230 V, receptoarele trifazate;
Schemele reţelelor de distribuţie de joasă tensiune
Receptoarele electrice sunt alimentate cu energie electrică prin intermediul tablourilor electrice. În
tablourile electrice se montează echipamentele de protecţie, de acţionare, de semnalizare şi de
automatizare. În funcţie de poziţia în schema de alimentare, tabloul electric poate fi: general,
principal şi secundar.
Într-o clădire de mici dimensiuni sau cu număr redus de receptoare electrice, tablourile
principale pot să lipsească, tablourile secundare fiind alimentate direct din tabloul general.
Alimentarea consumatorilor se face din reţele de medie tensiune utilizând unul sau mai multe
transformatoare de 20/0,4 kV.
Transformatorul sau transformatoarele se montează într-un post de transformare (PT):
 al abonatului, atunci când se află în incinta abonatului şi este întreţinut şi exploatat de acesta;
 de reţea, când se află în întreţinerea şi exploatarea furnizorului sau distribuitorului de energie
electrică. Acesta se poate afla în incinta unui abonat sau într-o construcţiei proprie, care poate fi
subterană sau supraterană.
Reţelele electrice de alimentare pe joasă tensiune pot fi:
 reţele legate la pământ (reţele tip T);
 reţele izolate faţă de pământ (reţele tip I).
20 kV
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Fig.  Reţea de joasă tensiune legată
la pământ (tip T).

Fig. Reţea de joasă tensiune
izolată faţă de pământ (tip I).

Alimentarea consumatorilor de joasă tensiune se face, în proporţie de 99% , din reţele legate
la pământ – tip T – deşi, din punct de vedere al protecţiei omului la electrocutare, acestea sunt
foarte periculoase. Legarea la pământ a neutrului (N) secundarului transformatorului se face printro priză de pământ de exploatare, având rezistenţa electrică Rp . în acest fel, conductorul neutru are
practic potenţialul pământului, ceea ce permite conectarea la reţea a receptoarelor monofazate sau
a receptoarelor trifazate cu sarcini diferite pe faze.
Reţeaua izolată fată de pământ, deşi prezintă o securitate mai mare din punct de vedere al
pericolului la electrocutare, are o utilizare redusă. Aceasta se datoreşte faptului că potenţialul
punctului neutru (N) depinde de încărcările pe cele trei faze. Deci reţeaua trebuie să alimenteze
numai receptoare echilibrate, cu puteri egale pe cele trei faze.
Asigurarea rezervei în alimentarea receptoarelor
Receptoarele, care necesită o siguranţă mai mare în funcţionare, sunt alimentate dintr-o
sursă de bază şi din una sau mai multe surse de rezervă.
Montarea sistemului de energizare in container
Figura prezintă detaliul de montare al dulapului subsistemului de comandă al alimentării
cu energie electrică a receptoarelor din container. Se poate observa modul aerisit de execuție al
subsistemului, precum și elasticitatea intrinsecă a alegerii soluțiilor de alimentare, facilitată de
poziționarea canalelor de acces ale conductoarelor de-a lungul tuturor laturilor dulapului.

Fig. Montare componente pe contrapanoul dulapului subsistemului de energizare
Sistemul de alimentare cu energie electrică a tuturor receptoarelor de energie din
componența containerului a fost proiectat să funcționeze cu dublă redundanță, pentru a se evita
orice risc de black-out. În acest sens, pe lângă instalarea generatorului diesel, containerul a fost
prevăzut cu un sistem de generare eolian și unul fotovoltaic.
În figura este prezentat detaliul de execuție al structurii de fixare a stâlpului generatorului
eolian. Acest sistem se montează pe exteriorul containerului cu ajutorul unui dispozitiv mecanic
prevăzut cu șuruburi și piulițe (demontabil). Dispozitivul demontabil se cuplează la un dispozitiv

sudat (nedemontabil) plasat pe suprafața exterioară a structurii de rezistență a containerului, fapt
ce-i conferă ansambului o rezistență structurală deosebit de ridicată.

Fig. Detaliu de montaj stâlp generator eolian
Suplimentar față de cuplarea sistemului demontabil pe suprafața structurii de rezistență a
containerului, s-a realizat o rigidizare suplimentară a poziției tijei-supot a generatorului eolian cu
ajutorul cuplării acesteia la un sistem de prindere în trei puncte cu ajutorul unor cabluri metalice.

Fig. Detaliu de montaj stâlp generator eolian
Sistemul primar de alimenatre cu energie electrică - generatorul diesel – a necesitat
poziționarea unui panou dedicat pentru fantele de acces la diferite subsisteme. În acest sens, s-a
montat prin sudare (nedemontabil) o placă de metal în dreptul fantelor de acces, urmând ca acestea
să fie tăiate la un alt moment de timp.

Fig. Sudare panou fante acces grup generator
Pentru realizarea unei ușurințe în exploatare cât mai ridicate, sistemul de fixare a
generatorului diesel a fost prevăzut cu o ușă de acces. Montarea ușii de acces pe structura metalică
de retenție a generatorului s-a realizat prin sudare, iar detaliul de execuție este prezentat în figura
urmatoare.

Fig. Sudare uşă cameră grup generator
Panoul de acces la nișa conectorilor externi a fost realizat în așa fel încât să fie deservit de
două uși de acces. În figura este prezentat rezultatul procesului de sudare al ramelor celor două
uși. Poziționarea ușilor de acces a fost dimensionată în așa fel încât să fie alăturată fantelor de
acces către grupul generator, pentru o mai mare ușurință în exploatare, precum și pentru a se facilita
orice activitate de mentenanță a sistemului complet.

Fig. Sudare panouri conectori
În vederea realizării unui grad ridicat de mobilitate a sistemului SIGHAB, containerul
trebuie să aibă capacitatea de a susține ansamblul generatoarelor eolian și fotovoltaic pe durata
operării acestora, precum și de a adăposti subansamblele sistemului eolian pe parcursul deplasării
containerului. Astfel, a fost proiectat și realizat un sistem de retenție a generatorului eolian în
interiorul containerului pe durata transportării acestuia. În figura este prezentat detaliul montării
sudate (nedemontabile) a suportului generatorului eolian din interiorul containerului.

Fig. Detaliu sudură prindere generator eolian pentru transport
Sistemul secundar de alimentare cu energie electrică, asigurat de generatoarele eolian și
fotovoltaic a fost prevăzut cu un invertor care are drept scop transformarea tensiunii continue în
tensiune alternativă. Poziționarea invertorului a fost făcută în dulapul sistemului de alimentare cu
energie electrică, pe contrapanoul acestui dulap.

Fig. Montare invertor pe contrapanou
Subsistemului primar de generare a energiei electrice – generatorul diesel – i-a fost dedicat
un spațiu special pentru poziționare. Figura prezintă amplasarea acestui spațiu, împreună cu
detaliile specifice pentru amplasarea generatorului, precum podeaua prevăzută cu spații pentru
pozarea cablurilor electrice și cabina metalică de retenție prevăzută pe partea anterioară cu usșă de
acces și pe partea posterioară cu fante de acces.

Fig. Elemente constructive cameră grup generator
Sistemul secundar de alimentare cu energie electrică, asigurat de generatoarele eolian și
fotovoltaic a fost prevăzut cu un sistem complex de protecție, al cărui scop este de a detecta
eventualele regimuri de funcționare periculoase și de a comanda anclanșarea sau declanșarea unor
căi de acces în vederea izolării posibilelor defecte și asigurării continuității în funcționare a

utilizatorilor de energie electrică. Poziționarea sistemului de protecții a fost realizată în dulapul
sistemului de alimentare cu energie electrică, pe contrapanoul acestui dulap.

Fig. Montare elemente de protecţie pe contrapanou
După realizarea poziționării fizice a sistemului complex de protecții pe contrapanoul
dulapului de alimenatre cu energie electrică, s-a realizat conectarea acestuia la sistemul electric,
utilizându-se canalele de cabluri situate de jur-împrejurul laturilor contrapanoului.

Fig. Cablare contrapanou
Figura prezintă detaliul de execuție al cablării finale a tabloului de alimentare cu energie
electrică, cu ajutorul canalelor de cabluri poziționate pe contrapanoul tabloului.

Fig. Cablare contrapanou
După realizarea poziționării fizice a sistemului complex de protecții pe contrapanoul
dulapului de alimenatre cu energie electrică, s-a realizat conectarea acestuia la sisteul electric,
utilizându-se canalele de cabluri situate de jur-împrejurul laturilor contrapanoului.

Fig. Detaliu contrapanou cablat

Fig. Detaliu contrapanou cablat

Etapele anterioare de dimensionare și montare pentru ansamblul dulapurilor de retenție al
transformatorului și de alimentare cu energie electrica (care conține invertorul și protecțiile),
precum și dulapul de montare al sistemelor IT au fost verificate pentru conformitatea cu rigorle
tehnice (dimensiuni și rezistență mecanică).
Detaliul de verificare al ansamblului este prezentat în cadrul figurii urmatoare.

Fig. Verificare montare dulapuri
După verificarea integrității fizice și a rezistenței mecanice a dulapului de alimentare cu
energie electrică, acesta va fi montat pe poziția alăturată generatorului diesel.

Fig. Dulapul subsistemului de energizare

Sistemul primar de alimentare cu energie electrică este format din camera grupului
generator, al cărei detaliu de montaj în formă finală este prezentat în figura.

Fig. Cameră grup generator
Sistemul de alimentare cu energie electrică format din partea primară (generatorul diesel)
și cea secundară (generatoarele eolian și fotovoltaic), este completat de dulapul de comandă și
control ce cuprinde invertorul, sistemul de contorizare și sistemul de protecție. Acesta este montat
în spațiul imediat alăturat generatorului diesel.

Fig. Dulap subsistem de energizare montat
Sistemul primar de alimenatre cu energie electrică - generatorul diesel – a necesitat
poziționarea unui panou dedicat pentru fantele de acces la diferite subsisteme. În acest sens, s-a
montat prin sudare (nedemontabil) o placă de metal, apoi au fost tăiate fante de acces pentru

montarea echipamentelor conexe de măsurare și de protecție. Ansamblul elementelor de control și
măsurare vor face parte din grupul generator al containerului autonom.

Fig. Panou de acces la grupul generator
Construcția containerului a continuat cu fixarea poziției grupului generator în interiorul
containerului. Acest spațiu a fost concentrat la nivelul dulapului subsistemului de energizare, așa
cum este prezentat în figura urmatoare.

Fig. Poziţionarea interioară a grupului generator eolian
În figura este prezentat detaliul de execuție al sistemului de prindere al cozii ansamblului
generator eolian.
Fanta de acces a fost prevăzută și pentru accesul cablurilor de alimentare cu energie
electrică produsă de generatoarele eolian și solar atașate containerului.

Fig. Detaliul de execuție al sistemului de prindere al cozii ansamblului generator eolian
Figura prezintă poziționarea sistemului primar de alimentare cu energie electrică generatorul diesel. În acest sens, s-a montat prin sudare (nedemontabil) o placă de metal, apoi au
fost tăiate fante de acces pentru montarea echipamentelor conexe de măsurare și de protecție.
Ansamblul elementelor de control și măsurare vor face parte din grupul generator al containerului
autonom.

Fig. Stadiul final al dulapului generatorului diesel
Sistemul de alimentare cu energie electrică a tuturor receptoarelor de energie din
componența containerului a fost proiectat să funcționeze cu dublă redundanță, pentru a se evita
orice risc de black-out. În acest sens, pe lângă instalarea generatorului diesel, containerul a fost
prevăzut cu un sistem de generare eolian și unul fotovoltaic.

Fig. Detaliu de montaj al generatorului diesel
Sistemul de comunicații a fost pozționat într-un cabinet metalic, lângă dulapul de
alimentare cu energie electrică

Fig. Detaliu de montaj stâlp dulap dispozitive de comunicație
Sistemele de alimentare cu energie electrică au necesitat poziționarea unui panou dedicat
pentru sistemele de protecții, alarmare și acumulare de energie.

Fig. Panou sistem de alimentare cu energie electrică
În vederea realizării unui grad ridicat de mobilitate a sistemului SIGHAB, containerul
trebuie să aibă capacitatea de a susține funcționarea ansamblului generatoarelor eolian și
fotovoltaic pe durata operării acestora, precum și de a adăposti subansamblele de protecție,
alarmare și gestiune a energiei electrice. Astfel, a fost proiectat și realizat un sistem de retenție
conductoarelor aferente sistemelor anmintite în interiorul dulapului de elimentare cu energie
electrică, cu ajutorul unor canale dedicate pentru conductoare. În figura este prezentat detaliul
montării canalului dedicat pentru conductoare din interiorul containerului.

Fig. Detaliu sudură prindere generator eolian pentru transport

Sistemul de alimentare cu energie electrică, asigurat de generatoarele eolian și fotovoltaic
a fost prevăzut cu o fixare mecanică solidă, capabilă să reziste oricror rigori de mediu posibil să
apar pe durata de funcționare a sistemului SIGHAB. Poziționarea elementelor componente a fost
făcută cu ajutorul unor sisteme de retenție solide, al căror detaliu de execuție poate fi văzut în
figura.

Fig. Detaliu de fixare mecanică a componentelor sistemului de alimentare cu energie
Subsistemului secundar de generare a energiei electrice – generatoarele eolian și
fotovoltaic – i-a fost dedicat un sistem meteorologic complex pentru evaluarea mediului
înconjurător containerului. Figura prezintă amplasarea acestui sistem meteorologic, împreună cu
detaliile specifice corespunzătoae ecranului de proiecție a informațiilor și panoul de comandă.

Fig. Detaliu sistem meteorologic complex
Sistemul secundar de alimentare cu energie electrică, asigurat de generatoarele eolian și
fotovoltaic a fost prevăzut cu un sistem complex de protecție, al cărui scop este de a detecta
eventualele regimuri de funcționare periculoase și de a comanda anclanșarea sau declanșarea unor
căi de acces în vederea izolării posibilelor defecte și asigurării continuității în funcționare a

utilizatorilor de energie electrică. Poziționarea sistemului de protecții a fost realizată în dulapul
sistemului de alimentare cu energie electrică, pe contrapanoul acestui dulap.

Fig. Montare elemente de protecţie pe contrapanou
După realizarea poziționării fizice a sistemului complex de protecții pe contrapanoul
dulapului de alimenatre cu energie electrică, s-a realizat conectarea acestuia la sistemul electric,
utilizându-se canalele de cabluri situate de jur-împrejurul laturilor contrapanoului.

Fig. Cablare contrapanou
Figura prezintă detaliul de execuție al poziționării tabloului de comunicații și al sistemului
de alimentare cu energie electrică a sistemului de comunicații.

Fig. Cablare contrapanou
În vederea utilizării intensive și/sau extensive a sistemului construit cu ajutorul
containerului, s-a avut în vedere amenajarea acestuia pentru îmbunătățirea timpului de utilizare al
receptoarelor electrice. Astfel, interiorul containerului a fost prevăzut cu sisteme redundante de
alimentare cu energie electrică, care au drept scop controlul fluxurilor de energie produse de
sistemele primar și secundar de producere a energiei electrice. Figura prezintă detaliul de montare
al regulatorului de tensiune asociat sistemului fotovoltaic.

Fig. Detaliu de montaj al regulatorului de tensiune

Fig. Detaliu de execuție sistem secundar de alimentare cu energie electrică
După verificarea funcționalității a dulapului de alimentare cu energie electrică, acesta va fi
testat cu ajutorul invertorului.

Fig. Ecranul invertorului
Sistemul secundar de alimentare cu energie electrică (format din grupului generator eolian
și fotovoltaic) este conactat la bara comună de alimentare cu energie electrică a receptoarelor prin
intermediul invertorului, al cărei detaliu este prezentat în figura.

Montarea panoului de monitorizare A parametrilor si automatului programabil s-a realizat
prin adaugarea in dulapul de energizare a unui contrapanou suplimentar pe care se monteaza,
conform fiselor tehnologice, componentele sistemului de monitorizare si control.

Fig. Panou invertor
În figura este prezentat detaliul de execuție al suportilor pentru montarea stalpului turbinei
eoliene pe partea opusa nisei de conexiuni. Întăriturile metalice au fost prevăzute și pentru accesul
cablurilor de alimentare cu energie electrică produsă de generatoarele eolian și solar atașate
containerului.

Fig. Suportii pentru montarea stalpului turbinei eoliene pe partea opusa nisei de conexiuni
Figura prezintă detaliul de execuție al suportilor pentru montarea stalpului turbinei eoliene
pe partea opusa nisei de conexiuni. Se poate observa modul sigur de execuție al subsistemului,
precum și elasticitatea intrinsecă a alegerii soluțiilor de alimentare, facilitată de poziționarea
canalelor de acces ale conductoarelor de-a lungul tuturor laturilor dulapului.

Fig. Suportii pentru montarea stalpului turbinei eoliene pe partea cu nisa de conexiuni
Sistemul de alimentare cu energie electrică a tuturor receptoarelor de energie din
componența containerului a fost proiectat să funcționeze cu dublă redundanță, pentru a se evita
orice risc de black-out.
În figura este prezentat detaliul de execuție al structurii de fixare a ansamblului antenă
satelit + router wireless. Acest sistem se montează pe exteriorul containerului cu ajutorul unui
dispozitiv mecanic de fixare prevăzut cu șuruburi și piulițe (demontabil). Dispozitivul demontabil
se cuplează la un dispozitiv sudat (nedemontabil) plasat pe suprafața exterioară a structurii de
rezistență a containerului, fapt ce-i conferă ansambului o rezistență structurală deosebit de ridicată.

Fig. Detaliu suport superior stalp generator eolian
Suplimentar față de cuplarea sistemului demontabil pe suprafața structurii de rezistență a
containerului, s-a realizat o rigidizare suplimentară a poziției tijei-supot a generatorului eolian cu
ajutorul cuplării acesteia la un sistem de prindere în patru puncte cu ajutorul unor șuruburi
autofiletante.

Fig. Detaliu suport inferior stalp generator eolian
Sistemul primar de fixare al stâlpului a necesitat poziționarea unui panou dedicat rigidizare.
În acest sens, s-a montat prin sudare (nedemontabil) o placă de metal în dreptul suportului inferior,
urmând ca pe acestea să fie montată o balama.

Fig. Detaliu de montaj suport cu balama pentru stalpul turbinei eoliene
Pentru realizarea unei ușurințe în exploatare cât mai ridicate, sistemul de fixare a stâlpului
a fost prevăzut cu o balama rigidizată. Montarea suportului cu balama pe structura metalică de
retenție a stâlpului turbinei eoliene s-a realizat prin sudare, iar detaliul de execuție este prezentat
în figura.

Fig. Detaliu de montaj suport cu balama pentru stalpul turbinei eoliene
Suportul cu balama pentru stalpul turbinei eoliene a fost realizat în așa fel încât să fie
rabatabil. În figura este prezentat rezultatul procesului de rabatare al suportului cu balama pentru
stalpul turbinei eoliene. Poziționarea suportului rabatabil a fost dimensionat în așa fel să ofere o
mai mare ușurință în exploatare, precum și pentru a se facilita orice activitate de mentenanță a
sistemului complet.

Fig. Rabatarea suportului cu balama pentru stalpul turbinei eoliene
În vederea realizării unui grad ridicat de mobilitate a sistemului SIGHAB, containerul
trebuie să aibă capacitatea de a susține ansamblelor generatoarelor eolian și fotovoltaic, precum ;I
antenelor satelit și wireless pe durata operării acestora, precum și de a adăposti subansamblele
sistemului eolian pe parcursul deplasării containerului. Astfel, a fost proiectat și realizat un sistem

de retenție a stalpul turbinei eoliene. În figura este prezentat detaliul conectării stalpului turbinei
eoliene.

Fig. Conectarea stalpului la suport
Sistemul de alimentare cu energie electrică este asigurat de generatoarele eolian și
fotovoltaic. Poziționarea generatorului eolian este asigurată de un suport superior, care trebuie
inserat pe stâlpul de susținere.

Fig. Inserarea pe stalp a suportului superior
Subsistemului secundar de generare a energiei electrice – generatorul eolian – i-a fost
dedicat un spațiu special pentru poziționare. Figura detaliile specifice pentru amplasarea
generatorului, și anume conectarea celor doua sectiuni de stalp pentru susținerea generatorului.

Fig. Conectarea celor doua sectiuni de stalp
Sistemul secundar de alimentare cu energie electrică, asigurat de generatoarele eolian este
poziționat în exteriorul containerului cu ajutorul stâlpului metalic anexat .

Fig. Stalpul complet, prins de suport1
După realizarea poziționării fizice a sistemului secundar de generare a energiei electrice cu
ajutorul generatorului eolian, s-a realizat adăpostirea acestuia pe durata transportului containerului,
utilizându-se un suport din interiorul acestui container.

Fig. Suportul din interiorul containerului pentru turbina eoliana
Figura prezintă detaliul de execuție al suportului generatorului eolian, util pentru
efectuarea operațiunii de demontare a turbinei eoliene din suport, cu jutorul șurubului de la coada
generatorului.

Fig. Demontarea turbinei din suport – surub coada
În vederea utilizării intensive și/sau extensive a sistemului construit cu ajutorul
containerului, s-a avut în vedere amenajarea acestuia pentru îmbunătățirea ergonomiei activităților
umane. Figura prezintă detaliul pentru demontarea turbinei din suport, cu ajutorul suruburilor
bucsei de prindere pe stalp.

Fig. Demontarea turbinei din suport – suruburi bucsa de prindere pe stalp
După realizarea demontării generatorului eolian din interorul containerului, SE
REALIZEZĂ poziționărea fizică a sistemului secundar de generare a energiei electrice
(generatorul eolian) pe stălpul metalic, realizându-se ansamblul complet de generare.

Fig. Montarea turbinei pe stalp si a cozii

Fig. Ansamblul complet, pregatit de ridicare
Etapele anterioare de dimensionare, asamblare și montare pentru ansamblul turbinei pe
stalp si a cozii acesteia, are loc ridicarea turbinei în vederea poziționării sale optime pentru
generarea energiei electrice.
Detaliul de ridicare al ansamblului este prezentat în cadrul figurii .

Fig. Ridicarea turbinei
În figura este prezentat aspectul final al fixării ansamblului turbinei pe stalp si a cozii
acesteia pe exteriorul containerului, care are scop multiplu: generare de energie, sistem suplu de
generare a energiei, elasticitate în utilizare.

Fig. Fixarea stalpului in suportul superior
După verificarea integrității fizice și a rezistenței mecanice a ansamblului turbinei pe stalp
si a cozii acesteia, acesta va fi montat pe poziția exterioară containerului.

Fig. Detaliu suport superior
Sistemul secundar de alimentare cu energie electrică este format din ansamblului turbinei
pe stalp si a cozii acesteia și al generatorului fotovoltaic. Detaliu de montaj în formă finală al
ansamblului turbinei pe stalp si a cozii acesteia este prezentat în figura.

Fig. Turbina in pozitia de functionare
Sistemul de alimentare cu energie electrică format din partea secundară (generatoarele
eolian și fotovoltaic), este completat de dulapul de comandă și control ce cuprinde invertorul,
sistemul de contorizare și sistemul de protecție. Figurile prezină turbina eoliană in pozitia de
functionare din mai multe perspective.

Fig. Turbina in pozitia de functionare

Fig. Turbina in pozitia de functionare

Pentru adoptarea unui grad ridicat de mobilitate a containerului, acesta are capacitatea de
a adăposti subansamblele sistemului eolian pe parcursul deplasării containerului. Astfel, a fost
proiectat și realizat un sistem de retenție a generatorului eolian în interiorul containerului pe durata
transportării acestuia. În figura este prezentat detaliul montării generatorului eolian în poziția de
transportare în interiorul containerului.

Fig. Generator eolian montat pentru transport

Construcția containerului a continuat cu fixarea poziției grupului generator și adăugarea
spațiului dedicat alimentării cu energie electrică a echipamentelor din interior. Acest spațiu a fost
concentrat la nivelul dulapului subsistemului de energizare, așa cum este prezentat în figura .

Fig. Poziţionare locaţie grup generator şi dulap subsistem energizare

3.1.3. Sistem de control inglobat – sistem SCADA

Sistemul implementat este compus din următoarele:
 Sistem de putere hibrid – care este reprezentat de reţeaua locală, un generator eolian cu
redresor, panouri fotovoltaice, generator electric cu motor pe benzina şi acumulatoare
pentru rețeaua consumatorilor. Toate aceste elemente sunt integrate pentru asigurarea
alimentării cu energie electrică a habitatului.
 Sistem de control înglobat – necesar pentru rularea tuturor aplicațiilor necesare în orice
tip de situație şi control SCADA.
 Sistem de monitorizare perimetrală prin intermediul senzorilor de proximitate – oferă
date în timp real cu privire la situația de securitate perimetrală şi de asemnea soluţiile de
remediere.
 Sistem de comunicaţii – util comunicării la nivel local, precum si la distanta, prin
înglobarea unui centru local GSM.
 Sistem de monitorizare a funcțiilor biologice – cu scop de a monitoriza parametrii
fiziologici ai personalului cheie si pentru subiecții cu probleme de sănătate sau aflați în
stare de soc.
 Sistem mecanic – ce conține toate elementele logistice necesare integrării sistemului.

Variantele constructive de sisteme implementabile sunt prezentate în tabela .
Varianta constructivă

01

02

03

04

05

Sistem suport
de nivel
regional

Sistem suport
de nivel
judetean

Sistem suport
de nivel
municipal

Sistem
suport de
nivel urban

2 kW

2 kW

1 kW

1 kW

Sistem suport
pentru
comunitati
mici si izolate
480 W

5 kVA

5 kVA

5 kVA

5 kVA

5 kVA

6 kVA

6 kVA

6 kVA

6 kVA

6 kVA

Baterii acumulatori Pb

1000 Ah/24 V

1000 Ah/24 V

1000 Ah/24 V

800 Ah/24 V

160 Ah/24V

Generator eolian cu
controler de încărcare

1000 W

-

-

-

1000 W

Număr bacuri ale
bateriei

2

2

2

2

2

Tensiune baterie

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

1000 Ah

1000 Ah

1000 Ah

800 Ah

160 Ah

GSM 3G+4G,
Satelit, WI-FI,
Ethernet
CCTV,
Senzori de
prezenta
ECG, BR,
oximetrie,
temperatură,
poziție

GSM 3G+4G,
Satelit, WI-FI,
Ethernet
CCTV,
Senzori de
prezenta
ECG, BR,
oximetrie,
temperatură

GSM 3G+4G,
WI-FI,
Ethernet
Senzori de
prezenta

GSM 3G,
WI-FI,
Ethernet
Senzori de
prezenta

WI-FI,
Ethernet

BR, poziție,
oximetrie

poziție,
oximetrie

-

Destinatie

Panouri solare cu
controler de încărcare
hibrid
Generator monofazat
Centrală de putere
(invertor)

Capacitate baterie,
acumulatori Pb
Comunicatie

Securitate perimetrala

Monitorizare parametri
vitali

-

Pentru Situatiile speciale in care mediul inconjurator este neprielnic comunicatiilor clasice
GSM sau satelitare, nivelul de interferente fiind prea mare, putem adauga la cerintele clientului un
sistem de comunicatii de date care permite comunicatiile de date indiferent de nivelul de
interferente din mediul inconjurator, care se bazeaza pe transmisia de date cu ajutorul unui sistem
de tip laser.

Analiza capacitatii sistemului de a transmite informatii se refera la urmatoarele proprietati ale
radiatiei:
-

Transmiterea energiei si directivitatea
Atenuarea in mediul de propagare
Raportul semnal/zgomot al legaturii
Capacitatea canalului de transport a informatiei

Transmiterea
La transmitere se ia in considerare unghiul in care energia purtatoare de informative se propaga
prin mediu (divergenta fascicolului emis). Utilizarea divergentelor de emisie mici conduc la dificultati
de aliniere majore iar divergenta mare la reducerea semnalului receptionat. Avand in vedere deviatiile
normale datorate vantului si miscarii suportilor se considera ca optime divergente de 2…4 mrad pentru
sistemele de emisie si de receptie.
Atenuarea
In propagarea prin atmosfera a radiatiei principalele mecanisme de pierdere a energiei sunt:
-

Absorbtia se datoreaza compozitiei atmosferei
Imprastierea de refractive se datoreaza conditiilor climatice de mediu
Scintilatia se datoreaza supraincalzirii pe zone mici a atmosferei

Raportul semnal/zgomot
Sursele de zgomot sunt datorate in principal: naturii cuantice a radiatiei, mediului de transmisie
(turbulenta, difuzie, radiatie de fond,…), curentilor de zgomot in fotodetector.
Capacitatea de transport este limitata de zgomotul legaturii.
Spre exemplu un canal de 50Mbps poate fi asigurat pe 500Km cu 1mW putere emisa si o
divergenta de 5mrad daca se neglijeaza pierderile atmosferice.

Riscuri si consecinte asociate cu optiunile recomandate
In situatia incadrarii in cerintele stricte ale beneficiarului (variantele existente pe piata denumite
in continuare S1 si S2) produsul va contine doua sau trei receptoare, iar divergenta si puterea vor fi
variabile in functie de un algoritm de optimizare exterior echipamentului electro-optic. Sistemul cu
doua canale optice S1 se refera la solicitarea initiala, de dublare a canalului de comunicatie, iar varianta
cu trei canale optice la solicitarea ulterioara, de a introduce un canal optic pe 860nm, pentru
managementul echipamentului S2.

Varianta S1

Varianta S2

Principalele riscuri ale solutiei solicitate se refera la:
- Pret necompetitiv de pana la 8500 euro datorat incarcarii cu subansamble si metode
nejustificate principal si ethnic a echipamentului propus (un echipament de 2Mbps costa in jur de 3000
euro cu accesorii – LOMOoptic, iar altul de 155Mbps costa 4000 euro fara sistem de urmarire –
Laserade 1000x);
- Posibilitatile reduse de autotracking limitat la dimensiune a petei (0,3…4m) in planul
receptiei;
- Riscul crescut de intrerupere a buclei de control datorita inchiderii ei pe o lungime de 500m
pentru mediu necontrolabil – atmosfera (managementul comunicatiei) in situatia utilizarii canalului
optic pe 860nm in acest scop;
- Dificultatile de aliniere si mentinere a acesteia in situatia unei divergente de 0,3mrad la
emisie, dificultati ce vor conduce cu probabilitate mare la intreruperea frecventa a legaturii.
2.2 Optiunea recomandata ca rezolvare a sistemului electro-optic pentru solicitarea S1 sau S2
este un echipament compus dintr-un system de emisie cu diode lase de maxim 30mW care este
suficienta unei comunicatii la 500m cu raport semnal/zgomot >8 la receptive, in conditiile unei atenuari
prin atmosfera de 90%, cu control al puterii continuu intre curentul de prag si 0,7 din valoarea maxim
admisa a curentului de pompaj comandate de receptorul propriu si doua receptoare unul cu diode PIN
pentru date si unul PSD pentru controlul si comanda sistemului de urmarire automata – orientarea fiind
simultan realizata pentru emisie si receptie.

Sistemul de monitorizare a echipamentelor in momentul in care avem momente in care
prototipul nu este folosit este un sistem de monitorizare extrem de folositor pentru monitorizarea
parametrilor prototipului si posibilitatea deplasarii rapide a acestuia in zona in care este dorit fara
a fi vacuta o verificare vizuala a acestuia, lucru care ne scuteste de timp si reduce timpul total de
interventie.
Sistemul este extrem de folositor si in cazul in care beneficiarul dispune de mai multe
sisteme de tip SIGHAB care pot fi rapid interogate pentru a vedea stare in care se afla si resursele
de care dispun.
Gestiunea resurselor disponibile care sunt folosite in situatii de urgenta este dificila pentru
in general sunt resurse in mod curent inactive si in acest fel nu pot fi interogate in regim de
asteptare pentru ca functionarea sistemului de comanda si control de la distanta ar consuma din
resursa de putere vitala sau ar costa semnificativ. In aceste conditii un sistem complet independent
si montat pe exteriorul containerului asigura verificarea periodica a resurselor disponibile la
nivelul fiecarui container indiferent unde este depozitat si fara sa consumele din resursele acestuia.
In principiu sistemul functioneaza astfel- un ceas de timp real porneste (la fiecare ora -de
exemplu) timp de cateva minute sistemul de monitorizare, aceste face masuratorile necesare si
rezultatele le trimite la un server FTP accesibil pe internet.
Sistemul de monitorizare de la distanta a containerelor SIGHAB in regim de stanby este
dezvoltat de Hypertech srl si se bazeaza pe o solutie redundata de comunicatii de tipul N+1 care
include fiecare un modul de comunicatii tip M800 si o unitate centrala cu procesare locala de
tip ATmega328P activata periodic de un RTC de foarte mica putere alimentat la randul lui de
sursa proprie de energie ( o baterie de tip litiu) ce ii permite functioanarea timp de 5 ani.
Sistemul este compus din trei module care functioneaza intr-o incinta miniaturala cu
protectie de tip IP68 si dispune de o autonomie de 365 de zile fara resurse externe (panou
fotovoltaic sau intrare auxiliara).
Fiecare modul dispune un bloc de intrare specific pentru senzori standardizati (4-20mA)
independent si de propriul canal de comunicatii ( GSM/GPRS/HDPA, LTE). Sursa de putere
principala este un mic panou solar (10W) si un acumulator de mare capacitate care asigura
functionarea sistemului minim 365zile.
Principalele date tehnice sunt urmatoarele:











Numar de intrari analogice: 4
Numar de intrari digitale:4
Numar de iesiri digitale:2
Interfete interne: SPI si I2C
Senzor de temperatur de tip K -1buc
Senzor tem. exterior -1buc
Interfata de programare: USB 2.0
Comunicatii externe GSM, EDGE, GPRS, 3G, LTE
Optional: unul din blocurile de comunicatii poate fi inlocuit de un micromodul
WIMAX
Modem GSM/LTE cu SIM de 3.3V.








Carcasa din material plastic cu protectie IP68
Sistem securizat de fixare rapida pe container
Functionare in plaja de temperaturi -10 0C-40 0C
Functionare pana la altitudinea de 4500m
Functionare in plaja de umiditate relativa 0-100%
Functionare pana la socuri de maxim 5G

Redundanta este asigurata prin existenta a doua sisteme independente si pozitionate in
exteriorul containerului si utilizeaza serviciii de telecomunicatii de la operatori diferiti astfel incat
sa fie evitat riscul de lucru intr-o zona fara acoperire cu semnal GSM. Pozitionarea a doua sisteme
pe laturile opuse a containerului previne riscul de distrugere concomitenta a celor doua sisteme si
imbunateste conditiile de lucru a sistemelor de telecomunicatii. Fiecare din aceste sisteme poate
asigura functionalitatea minim proiectata chiar daca unul sau mai multe din modulele sistemului
devin neoperationale.
Software-ul sistemului gestioneaza in mod transparent prioritatiile de comunicatii si
permite chiar si functia de S&F (store & forward) in cazul in care, temporar, nu exista semnal
GSM in locatia unde a fost amplasat containerul.

SIGHAB – Solutii IT
Sistemul SIGHAB va beneficia de trei module ale solutiei IT de monitorizare si control a
functionalitatii acestuia:
-

Controlul local LAN/WAN/Mobile implementat cu o solutie SCADA;
Controlul local LAN/WAN implementat cu o solutie de programare grafica;
Monitorizarea printr-un portal Web, cu facilitati de dispecer.

Componenta si apartenenta marimilor masurabile/controlabile din
sistemul SIGHAB
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Modul
SIGHAB
Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Echipament
SIGHAB
Eoliana

PhotoVoltaic (PV)

Grup generator

Baterie

Marimi asociate

Dezvoltare in modulele SW

(unitatea de masura)
Tensiune continua (V)

SCADA, LabVIEW, portal

Curent continuu (A)

SCADA, LabVIEW, portal

Putere (W)

SCADA, LabVIEW, portal

Tensiune continua (V)

SCADA, LabVIEW, portal

Curent continuu (A)

SCADA, LabVIEW, portal

Putere (W)

SCADA, LabVIEW, portal

Tensiune continua (V)

SCADA, LabVIEW, portal

Curent continuu (A)

SCADA, LabVIEW, portal

Putere aparenta (VA)

SCADA, LabVIEW, portal

Tensiune continua (V)

SCADA, LabVIEW, portal

Curent continuu (A)

SCADA, LabVIEW, portal

Starea de incarcare (%)

SCADA, LabVIEW, portal

Tensiune de iesire Tensiune efectiva (V)
230V AC
Curent efectiv (A)

SCADA, LabVIEW, portal

Putere aparenta (VA)

SCADA, LabVIEW, portal

Tensiune continua (V)

SCADA, LabVIEW, portal

SCADA, LabVIEW, portal

Observati
i

Tensiune de iesire Curent continuu (A)
24V DC
Putere (W)
7.

8.

Supravegher 4x alimentare
e perimetrala senzori
perimetrali

Comunicatii

SCADA, LabVIEW, portal
SCADA, LabVIEW, portal

alimentat/nealimentat

4x supraveghere
laturi poligon

Stare alarmare:

Radio

stare de functionare SCADA, LabVIEW, portal
(ping WAN)

Router (Hub)

stare de functionare SCADA, LabVIEW, portal
(ping WAN)

Access
(WIFI)
9.

Stare alimentare :

SCADA, LabVIEW, portal

SCADA, LabVIEW, portal

alarmant/normal

Point stare de functionare SCADA, LabVIEW, portal
(ping WAN)

Meteo

intensitate vant

SCADA, LabVIEW, portal

directie vant

SCADA, LabVIEW, portal

RH

SCADA, LabVIEW, portal

temperatura

SCADA, LabVIEW, portal

precipitatii

SCADA, LabVIEW, portal

10.

Supravegher
e video

8x Camere CCTV

imagini

LabVIEW, portal

SCADA
nu
se
aplica

11.

Monitorizare
medicala

8 centuri pentru
monitorizarea
personalului activ
si bonlav

EKG, ritm cardiac, LabVIEW, portal
temperatura,
ritm
respirator, SPO, pozitie,
numar de pasi

SCADA
nu
se
aplica

Etapele de proiectare ale solutiei IT
Etapele de dezvoltare ale solutiei IT cu cele trei componete ale sale sunt urmatoarele:

1. Proiectarea cu specificarea HW si SW a echipamentelor ce urmeaza a fi monitorizate in
solutia integrata SIGHAB
2. Realizarea componentelor SW pentru cele trei module ale solutiei IT SIGHAB, utilizand
tehnici SCADA de programare grafica si portal Web
3. Verificarea functionala pe echipamentul SIGHAB propriu-zis a modulelor din solutia IT.

Proiectare SCADA – specificatie tehnica
Nr.
crt.

Modul
SIGHAB

1.

Energie

Echipament
SIGHAB
Eoliana

Marimi asociate

Niveluri de alarmare asociate

(unitatea de masura)
Tensiune continua (V)

tensiune maxima : 57 V
tensiune minima : 44 V

2.

3.

Energie

Energie

PhotoVoltaic
(PV)

Grup generator

Curent continuu (A)

curent maxim : 20 A

Putere (W)

putere maxima : 1000 W

Tensiune continua (V)

tensiune maxima : 57 V
tensiune minima : 44 V

Curent continuu (A)

curent maxim : 15 A

Putere (W)

putere maxima : nr.panouri x
180 W

Tensiune efectiva (V)

tensiune maxima : 270 V
tensiune minima : 180 V

4.

Energie

Baterie

Curent efectiv (A)

curent maxim : 30 A

Putere aparenta (VA)

putere maxima : 6 kVA

Tensiune continua (V)

tensiune maxima : 28 V
tensiune minima : 22 V

Curent continuu (A)

curent maxim : 100 A

Starea de incarcare (%)
5.

Energie

Tensiune efectiva (V)

tensiune maxima : 270 V

observatii

Tensiune
de
iesire 230V AC

6.

7.

8.

Energie

Suprave
ghere
perimet
rala

Comuni
catii

Curent efectiv (A)

curent maxim : 30 A

Putere aparenta (VA)

putere maxima : 6 kVA

Tensiune
de Tensiune continua (V)
iesire 24V DC

tensiune maxima : 28 V
tensiune minima : 22 V

Curent continuu (A)

curent maxim : 100 A

Putere (W)

putere maxima : 2500 W

4x alimentare
senzori
perimetrali

Stare alimentare :

OFF
- alarmare la sistem
nealimentat

4x supraveghere
laturi poligon

Stare alarmare:

Radio

stare de functionare (ping OFF – alarmare la ping fara retur
WAN)

Router (Hub)

stare de functionare (ping OFF – alarmare la ping fara retur
WAN)

Access
(WIFI)
9.

tensiune minima : 180 V

alimentat/nealimentat

alarmat/normal

ON - alarmare la detectie
intruder

Point stare de functionare (ping OFF – alarmare la ping fara retur
WAN)

Meteo

intensitate vant
directie vant
RH
temperatura

temperatura alarmare la nivel
de inghet

precipitatii
10.

Suprave
ghere
video

8x Camere CCTV

imagini

SCADA nu
se aplica

11.

Monitor
izare
medical
a

8 x centuri
pentru
monitorizarea
personalului
activ si bonlav

SCADA nu
se aplica

EKG

ritm cardiac
temperatura
ritm respirator
SPO
pozitie

Proiectare LabVIEW – specificatie tehnica
Nr.
crt.

Modul
SIGHAB

1.

Energie

2.

Energie

Echipament
SIGHAB
Eoliana

PhotoVoltaic
(PV)

Marimi asociate
(unitatea de masura)
Tensiune continua (V)
Curent continuu (A)
Putere (W)
Tensiune continua (V)
Curent continuu (A)
Putere (W)

3.

4.

5.

Energie

Energie

Energie

Niveluri de alarmare asociate

Grup generator

Tensiune efectiva (V)

Baterie

Curent efectiv (A)
Putere aparenta (VA)
Tensiune continua (V)

Curent continuu (A)
Starea de incarcare (%)
Tensiune
de Tensiune efectiva (V)
iesire 230V AC
Curent efectiv (A)

tensiune maxima : 57 V
tensiune minima : 44 V
curent maxim : 20 A
putere maxima : 1000 W
tensiune maxima : 57 V
tensiune minima : 44 V
curent maxim : 15 A
putere maxima : nr.panouri x
180 W
tensiune maxima : 270 V
tensiune minima : 180 V
curent maxim : 30 A
putere maxima : 6 kVA
tensiune maxima : 28 V
tensiune minima : 22 V
curent maxim : 100 A
tensiune maxima : 270 V
tensiune minima : 180 V
curent maxim : 30 A

6.

7.

Energie

Suprave
ghere
perimet
rala

8.

Comuni
catii

9.

Meteo

10.

Suprave
ghere
video
Monitor
izare
medical
a

11.

Putere aparenta (VA)

putere maxima : 6 kVA

Tensiune
de Tensiune continua (V)
iesire 24V DC

tensiune maxima : 28 V
tensiune minima : 22 V

Curent continuu (A)

curent maxim : 100 A

Putere (W)

putere maxima : 2500 W

4x alimentare
senzori
perimetrali

Stare alimentare :

OFF
- alarmare la sistem
nealimentat

4x supraveghere
laturi poligon

Stare alarmare:

alimentat/nealimentat

alarmat/normal

Radio

ON - alarmare la detectie
intruder

stare de functionare (ping OFF – alarmare la ping fara retur
WAN)
Router (Hub)
stare de functionare (ping OFF – alarmare la ping fara retur
WAN)
Access
Point stare de functionare (ping OFF – alarmare la ping fara retur
(WIFI)
WAN)
intensitate vant
directie vant
RH
temperatura
temperatura alarmare la nivel
de inghet
precipitatii
8x Camere CCTV imagini

8 x centuri
pentru
monitorizarea
personalului
activ si bonlav

EKG

ritm cardiac
temperatura
ritm respirator
SPO
pozitie

Proiectare concentratori de informatie la nivel SIGHAB
Concentratorii de informatie au rolul de a simplifica observarea sistemului de la privirea de
ansamblul in profunzime, pas cu pas, pornind cu observarea functionalitatii modululor in sistemul
SIGHAB si coborand apoi catre diagramele fiecaror module in parte si elementele componente ale
acestora.
Indicator de
functionalitate (binar)
pentru modulele din
sistemul SIGHAB

Indicator de
functionalitate (binar)
pentru elementele
din modulele SIGHAB

Modul
functional 1
Sistemul
SIGHAB
Modul
functional n

Indicator numerici
pentru valoarea
elementelor

Valoare
element 1
Valoare
element n
Valoare
element 1 - n

Conexiuni si flux de date la nivelul ierarhic al indicatorilor numerici

La nivelul inferior al ierarhiei concentratorilor, indicatorii numerici arata valoarile marimilor
masurate, preluate prin canale de comunicatie de la echipamentele sistemului. Diagrama urmatoare
cuprinde caile de comunicatie si provenienta marimilor pentru modulele software LabVIEW si SCADA.

Indicatori numerici pentru valoarea elementelor
Valoare
element 1

Valoare
element 1

Valoare
element n

Statie de lucru

RS232-USB

Ansamblu
traductoare
sistem
energetic

Semnale
analogice

Controller logic
programabil
(PLC)

Ethernet

Ethernet

Semnale
digitale

Modul
comunicatie
Invertor

Bloc relee
sistem
supraveghere
perimetrala

Switch retea

Ethernet

Statia meteo

Referitor la fluxul de date, acesta s-a proiectat in asa fel incat sa se asigure
-

Culegerea directa de date de la echipamente, acolo unde este posibil
Culegerea de date indirecta, prin intermediul aplicatiilor software dedicate
achizitionate odata cu echipamentele
- Schimbul de date intre cele doua module software
- Conexiunea cu baza de date SIGHAB, construita intr-un server MySQL
Figura de mai jos arata diagram de ansamblu a fluxului de date, in care componentele principale
sunt modulele SIGHAB- SCADA si SIGHAB-LabVIEW.

Software SIGHAB-SCADA

Software SIGHAB-LabVIEW

Panou nivel detaliat

Panou nivel detaliat

Valoare
element 1

Valoare
element 2

Valoare
element 1

Valoare
element n

Valoare
element 2

Valoare
element n

structuri interne de date/conexiuni

structuri interne de date/conexiuni
Baza de date
cu conexiune ODBC

Driver
Modbus-TCP

Driver fisier
text

Fisier date numerice

Server baza de date
MySQL SIGHAB

Software dedicat

Fisiere
Imagini
camere

Controller logic
programabil
(PLC)

Modul
comunicatie
Invertor

Camere
supraveghere

Software dedicat

Fisier
raport

Statia meteo

Proiectare modul LabVIEW si SCADA
Proiectare modul LabVIEW
Proiectarea software a modulului LabVIEW cuprinde interfata cu utilizatorulsi structurile si fluxul de
date.

Interfata cu utilizatorul
Interfata aplicatiei ofera informatii despre sistemul SIGHAB pe doua directii:
- Ierarhizat, conform structurii concentratorilor de informatie, prezentata in anterior
- Detaliat pe zone/subsisteme monitorizate, in cadrul nivelului inferior al ierarhiei
Fereastra principala a interfetei cu utilizatorul este ilustrata in figura urmatoare.
Bara meniu

Login

Setup
conexiuni

Setup
alarme

Log
alarme

Logout

Fereastra cu
continut
specific
selectiei
operatorului

Elemente specifice sectiunii din meniu si subsistemului selectat pentru
vizualizare

Unitatea
SIGHAB

Sistem
energetic

Sistem
supraveghere

Sistem
comunicatii

Statie
meteo

Biomonitorizare

Banner alarme

Buton de selectie a
vizualizarii datelor
la primul nivel de
agregare

Afiseaza cele mai
recente 5 alarme,
sub forma de
tabela

Butoane de
selectie a
subsistemului de
vizualizat in detaliu

 Bara de meniu
Aceasta contine butoane de conectare/deconectare operator si de selectare a diferite configurari, inainte
si in timpul rularii monitorizarii. Optiunile sunt detaliate in figura de mai jos.

Buton de
configurare a
alarmelor

Buton de logare a
operatorului:
nume si parola

Login

Setup
conectivitate

Buton de
configurare a
comunicatiei cu
echipamentele
sistemului

Setup
alarme

Log
alarme

Buton de
vizualizare a
istoricului
alarmelor

Logout

Buton de de-logare

 Meniu – setup conexiuni
Aceasta sectiune contine elemente de configurare a conexiunii aplicatiei cu:
-

Echipamentele conectate prin canale de comunicatie
Baza de date create in software-ul SIGHAB-LabVIEW
Baza de date creata in software-ul SIGHAB-SCADA
Fisiere intermediare provenite de la diferite aplicatii software proprii unor echipamente.
Aceste fisiere sunt utilizate ca mijloc de comunicare cu echipamentele respective,
pentru a integra informatiile oferite de acestea in aplicatia SIGHAB- LabVIEW.
Buton meniu
activat
Login

Setup
conexiuni

Setup
alarme

Invertor-port serial

Nr port
(enum)

Baud rate
(enum)

Nume conexiune ODBC SCADA

Nume conexiune
(text)
Informatii conectare la serverul bazei de
date SIGHAB

Nume conexiune (text)
Nume utilizator (text), parola (text)

Log
alarme

Logout

Nume si locatie pe disc a
raportului statiei meteo

Cale completa fisier (path)
Calea pe disc a raportului
statiei meteo

Cale completa fisier (path)

Calea pe disc a fisierelor
imagine ale camerelor de
supraveghere

Cale fisier camera1(path)
Cale fisier camera2(path)
Cale fisier camera8(path)

Buton meniu
activat
Login

Setup
conexiuni

Setup
alarme

Log
alarme

Logout

Subsistem1
Element1

nivel normal
(numeric)

nivel LL
(numeric)

Activeaza
(binar)

Ack (binar)

nivel L
(numeric)

nivel H
(numeric)

nivel HH
(numeric)

Element n

nivel normal
(binar)

Activeaza
(binar)

Ack (binar)

Setup alarma
tip nivel binar



Setup alarma
tip nivel
analogic

Ferestre subsisteme monitorizate
Urmatoarea diagrama arata modul de selectare a unei zone de vizualizat, si o exemplificare
a continutului pentru o zona selectata.
O astfel de fereastra contine:
- o schita ilustrativa pentru functionalitatea subsistemului vizualizat

- pentru fiecare element component, indicatori pentru toate marimile de vizualizat.

Indicatorii corespunzatori unei marimi analogice apartinand unui element constau in:
- valoarea marimii analogice
- Unitatea de masura (UM)
- indicator codificat al pragului care a declansat alarma
- indicator grafic al gradului de severitate al alarmei

Setup
conexiuni

Login

Setup
alarme

Log
alarme

Logout

Subsistem1
Element1
Marime1

Nivel
(numeric)

UM (text)

Indicator
alarma
(enum)

Icon atentionare

Simbol
Element1
(icon)
Simbol
Element2
(icon)

Unitatea
SIGHAB

Sistem
energetic

Sistem
supraveghere

Sistem
comunicatii

Element al unui
subsistem

Buton activare
zona de
vizualizat

Conexiune intre
elemente, conform
functionalitatii
sistemului

Statie
meteo

Biomonitorizare

Indicator valoare si
alarma pentru o marime
apartinand unui element
dintr-un subsistem

Structura aplicatiei si fluxul de date
Aplicatia cuprinde doua parti principale, una de configurare si una de rulare continua cu
afisarea informatiilor despre sistemul SIGHAB la nivel local.
In partea de configurare se gasesc subrutine de:




Autentificare a utilizatorului
Conectarea a aplicatiei la baza de date a sistemului
Initializare interna a aplicatiei, incluzand alocarea de buffere de memorie associate
datelor vehiculate
 Initializare a comunicatiei cu echipamentele conectate direct prin canale de
comunicatie
Partea de rulare continua cuprinde urmatoarele sectiuni:


Citirea datelor de la echipamente, in mod direct sau prin intermediul fisierelor produse
de aplicatii dedicate (statia meteo, imaginile camerelor sistemului de supraveghere)
 Actualizarea alarmelor
 Actualizarea indicatorilor de pe panou
o Detaliata, pentru toate subsistemele si elementele acestora
o Pe nivele de agregare a informatiilor
 Citirea comenzilor de la utilizator
o Navigare prin prin ferestrele subsistemelor
o Navigare prin meniurile aplicatiei
Diagrama structurii ierarhice a aplicatiei si fluxul principal de date este prezentata in figura
urmatoare.

citesteInvertor

conectDB



autentificare
utilizator
Conectare app
la BD sistem

citesteSistemEne
rgetic



Port serial modul
comunicatie

citesteTraductoare


commInit


Setup
comunicatie cu
echipamentele

Marimi din BD
SCADA

varificaRetea
citesteCamere

appSetup

citesteSistemSup
raveghere



Main

Imagini camere
din fisiere SW
dedicat

citestePerimetru


citesteIntrari
citesteStatieMeteo


CitesteIntrariUtiliz
ator


Selectie
buton meniu
si setare
elemente
specifice
Selectie
zona



actualizeazaIndicatoriP
anou



Indicatori valori
marimi si stari
Indicatori alarme

actualizeazaAlarme




Determina noile stari
actualizeaza log
actualizeaza banner

Date meteo din
fisier raport statie

citesteSistBiomonitorizare


Date de la centura purtabila

Stari senzori
perimetrali din
BD SCADA

Proiectare concentratori de informatie la nivel dispecer
Concentratorii de informatie au rolul de a simplifica observarea sistemului la nivelul dispecer de
la privirea de ansamblul in profunzime, pas cu pas, pornind cu observarea functionalitatii mai
multor sisteme SIGHAB disponibile modulelor in sistemul SIGHAB si coborand apoi prin fiecare
dintre sisteme catre diagramele fiecaror module in parte si elementele componente ale acestora.
Indicator de
functionalitate
(binar) pentru
sistemele
SIGHAB aflate
in observatia
DISPECERULUI

Indicator de
functionalitate
(binar) pentru
modulele din
sistemul
SIGHAB

Indicator de
functionalitate
(binar) pentru
elementele din
modulele
SIGHAB

Indicator
numerici
pentru
valoarea
elementelor

Valoare element
1
Modul functional
1
Valoare element
n

Sistem SIGHAB 1
Modul functional
n
Ansamblu
module SIGHAB

Valoare element
1-n
Valoare element
1

Modul functional
1
Valoare element
n

Sistem SIGHAB m
Modul functional
n

Valoare element
1-n

Afisarea concentratorilor in panoul aplicatiei este ilustrata in diagrama urmatoare. De remarcat ca
la nivelul superior de agregare, indicatorii sunt in permanenta vizibili, asemenea butoanelor de
selectie a subsistemelor, deasupra carora sunt plasati. Aceasta pentru ca utilizatorul sa poata
remarca orice schimbare nefavorabila a starii sistemului, indiferent ce meniu sau subsistem este
selectat la un moment dat.

Setup
conexiuni

Login

Setup
alarme

Subsistem1
Element n

Indicator
stare (binar)

Unitatea
SIGHAB

Logout

Subsistem2

Element 1

Indicator
stare
(binar)

Log
alarme

Indicator
stare (binar)

Element 1

Element n

Indicator
stare (binar)

Indicator
stare (binar)

Indicator
stare
(binar)

Indicator
stare
(binar)

Indicator
stare
(binar)

Indicator
stare
(binar)

Indicator
stare
(binar)

Sistem
energetic

Sistem
supraveghere

Sistem
comunicatii

Statie
meteo

Biomonitorizare

Indicatori stare la nivel superior de
agregare.
Acestia raman in permanenta
vizibili utilizatorului, indeiferent de
meniul sau subsistemul selectat
afisat in fereastra

Indicatori stare la
nivel inferior de
agregare

Proiectare portal

Pagina de intrare in PORTALUL SIGHAB

Portal Home

Descriere

Meniu

portal

Indicator de functionalitate (binar) pentru modulele
din sistemul SIGHAB

Indicator numerici pentru valoarea elementelor

Login

Limba

Ansamblu
module
SIGHAB

Indicator de functionalitate (binar) pentru sistemele
SIGHAB aflate in observatia DISPECERULUI

Indicator de functionalitate (binar) pentru
elementele din modulele SIGHAB

Dispecer

Sistem
SIGHAB 1

Modul
functional 1

Valoare
element 1

Valoare
element n

Sistem
SIGHAB m

Modul
functional n

Valoare
element 1 - n

Modul
functional 1

Valoare
element 1

Valoare
element n

Modul
functional n

Valoare
element 1 - n

Contact

Realizarea SCADA – implementare IT

Nr.crt. Aria SCADA
1
Energie

Diagrama SCADA
 Energie-Eoliana
 Energie-PhotoVoltaica
 Energie-Grup_generator
 Energie-Baterie
 Energie-Tensiune de iesire 230V AC
 Energie-Tensiune de iesire 24V DC

Componenta IT pentru SCADA – Energie

EOL

DC
out

• Energia
eoliana

• Energia de
iesire de c.c

• Energia
fotovoltaica

PV

AC
out

EG

• Energa de la
electrogenerator

BAT

• Energia
inmagazinat
a si utilizata
din baterie

• Energia de
iesire de c.a

Diagrama SCADA pentru SIGHAB Energie
Energie eoliana

Energie electro-generator

Energie foto-voltaica

Stare baterie

Iesirede c.c.

Iesire de c.a.

Realizarea generica a măsurărilor in SCADA
Toate aceste măsurări vor fi folosite pentru toate domeniile SCADA monitorizate pentru SIGHAB.

Masuri de curenț i in SCADA
Simbol in diagrama SCADA

Stabilirea domeniului de măsurare si alarmare

Nivelul de alarmare superior

pentru current

Nivelul generic pentru curent

Nivelul de alarmare inferior

pentru curent

Stabilirea mărimilor curente si de avertizare

Informatii de conectare la PLC

pentru curent

Valorile monitorizate pentru

curent

Informatii despre nivelurile de
alarmare pentru current

Stabilirea parametrilor simbolului grafic folosit

Informatii despre culori si

fonturi pentru curent

Informatii forma si scala cu
marcarea zonelor de alarmare

pentru curent

Masuri de tensiuni in SCADA
Simbol in diagrama SCADA

Stabilirea domeniului de masurare si alarmare

Nivelul de alarmare superior
pentru tensiune

Nivelul generic pentru
tensiune

Nivelul de alarmare inferior
pentru tensiune

Stabilirea mărimilor curente si de avertizare

Informatii de conectare la PLC
pentru tensiune

Valorile monitorizate pentru
tensiune

Informatii despre nivelurile de
alarmare pentru tensiune

Stabilirea parametrilor simbolului grafic folosit

Informatii despre culori si
fonturi pentru tensiune

Informatii forma si scala cu
marcarea zonelor de alarmare
pentru tensiune

Masuri de puteri in SCADA
Simbol in diagrama SCADA

Stabilirea domeniului de masurare si alarmare

Nivelul de alarmare superior
pentru putere

Nivelul generic pentru putere

Nivelul de alarmare inferior
pentru putere

Stabilirea mărimilor curente si de avertizare

Informatii de conectare la PLC
pentru putere

Valorile monitorizate pentru

Informatii despre nivelurile de

putere

alarmare pentru putere

Stabilirea parametrilor simbolului grafic folosit

Informatii despre culori si
fonturi pentru putere

Informatii forma si scala cu
marcarea zonelor de alarmare
pentru putere

Realizarea SCADA –Energie-Eoliana

Aria

Aria Energie

Diagrama

Diagrama
Energie-Eoliana

Tag
Alarme

Variabila:
Tensiune
continua (V)

Alarmare:
tensiune
maxima = 57 V

Alarmare:
tensiune
minima = 44 V

Variabila:
Curent continuu
(A)

Variabila:
Putere (W)

Alarmare:
curent maxim
=20 A

Alarmare:
putere maxima
=1000 W

Implementarea SCADA a masurarilor pentru energia eoliana
SIGHAB energie eoliana
SIGHAB tensiunea de la eoliana

SIGHAB curentul de la eoliana

SIGHAB puterea de la eoliana

Masuri de curenț i in SCADA
Simbol in diagrama SCADA

Stabilirea domeniului de măsurare si alarmare

Nivelul de alarmare superior
pentru current

Nivelul generic pentru current

Nivelul de alarmare inferior
pentru curent

Stabilirea mărimilor curente si de avertizare

Informatii de conectare la PLC
pentru curent

Valorile monitorizate pentru
curent

Informatii despre nivelurile de
alarmare pentru current

Stabilirea parametrilor simbolului grafic folosit

Informatii despre culori si
fonturi pentru curent

Informatii forma si scala cu
marcarea zonelor de alarmare
pentru curent

Realizarea SCADA –Energie-PhotoVoltaica

Aria

Energie

Diagrama

EnergiePhotoVoltaic (PV)

Tag-uri
Alarmari

Variabila: Tensiune
continua (V)

Variabila: Curent
continuu (A)

Variabila: Putere
(W)

Alarmare:

Alarmare:

Alarmare:

tensiune
maxima=57 V

tensiune minima
=44 V

Alarmare:
curent maxim =15 A

putere
maxima=nr.panouri
x 180 W

Implementarea SCADA a masurarilor pentru energia PhotoVoltaica
SIGHAB tensiunea de la PhotoVoltaica
SIGHAB energie PhotoVoltaica

SIGHAB curentul

de la PhotoVoltaica

SIGHAB puterea de la PhotoVoltaica

Realizarea SCADA –Energie-Grup_generator

Aria

Energie

Diagrama

EnergieGrup_generator

Variabila:
Tensiune
efectiva (V)

Tag-uri
Alarme

Variabila: Curent
efectiv (A)

Alarmare:

Alarmare:

Alarmare:

tensiune
maxima=270 V

tensiune
minima=180 V

curent
maxim=30 A

Variabila: Putere
aparenta (VA)

Alarmare: putere
maxima =6 kVA

Implementarea SCADA a masurarilor pentru energia Grup_generator

SIGHAB energie Grup_generator

SIGHAB curentul

SIGHAB tensiunea de la Grup_generator

de la Grup_generator

SIGHAB puterea de la Grup_generator

Realizarea SCADA –Energie-Baterie

Aria

Energie

Diagrama

EnergieBaterie

Variabila:
Tensiune
continua (V)

Tag-uri
Alarme

Alarmare:
tensiune
maxima=28 V

Alarmare:
tensiune
minima=22 V

Variabila:
Curent
continuu (A)

Variabila:
Starea de
incarcare (%)

Alarmare:
curent
maxim=100 A

Alarmare: SOC
minim 20%

Implementarea SCADA a masurarilor pentru energie baterie

SIGHAB energie baterie
SIGHAB curentul
baterie

SIGHAB puterea de la baterie
SIGHAB tensiunea de la baterie

de la

Realizarea SCADA –Energie-Tensiune de iesire 230V AC

Aria

Energie

Diagrama

EnergieTensiune de
iesire 230V AC

Variabila:
Tensiune
efectiva (V)

Tag-uri
Alarme

Alarmare:
tensiune
maxima=270 V

Alarmare:
tensiune
minima=180 V

Variabila:
Curent efectiv
(A)

Variabila:
Putere
aparenta (VA)

Alarmare:
curent maxim=
30 A

Alarmare:
putere
maxima=6 kVA

Implementarea SCADA a masurarilor pentru modulul Energie-Tensiune de iesire 230V
AC

SIGHAB Energie -Tensiune de iesire 230V AC

SIGHAB curentul
de la
modulul Energie-Tensiune de iesire
230V AC

SIGHAB tensiunea de la modulul
Energie-Tensiune de iesire 230V AC

SIGHAB puterea de la modulul
Energie-Tensiune de iesire 230V AC

Realizarea SCADA –Energie-Tensiune de iesire 24V DC

Aria

Energie

Diagrama

EnergieTensiune de
iesire 24V DC

Variabila:
Tensiune
continua (V)

Tag-uri
Alarme

Alarmare:
tensiune
maxima=28 V

Alarmare:
tensiune
minima=22 V

Variabila: Curent
continuu (A)

Variabila: Putere
(W)

Alarmare: curent
maxim=100 A

Alarmare: putere
maxima= 2500
W

Implementarea SCADA a masurarilor pentru modulul Energie-Tensiune de iesire 24V
DC
SIGHAB energie -Tensiune de iesire 24V DC

SIGHAB curentul
de la
modulul Energie-Tensiune de iesire
24V DC

SIGHAB tensiunea de la modulul
Energie-Tensiune de iesire 24V AC

SIGHAB puterea de la modulul
Energie-Tensiune de iesire 24V DC

Agregare fizica a datelor catre dispecerul SIGHAB

Dispecer

SIGHAB

Module
SIGHAB

Diagrame de
module

Realizarea LabVIEW – implementare IT
Modulul SW Energie contine subroutine care deservesc urmatoarele elemente:
- Energie-Eoliana
- Energie-PhotoVoltaica
- Energie-Grup_generator
- Energie-Baterie
- Energie-Tensiune de iesire 230V AC
- Energie-Tensiune de iesire 24V DC
Modulul SW Supraveghere perimetrala contine urmatoarele subrutine:
- Alimentare senzori perimetrali
- Supraveghere laturi poligon
Modulul SW Comunicatii contine urmatoarele subrutine:
- Radio
- Router (Hub)
- Access Point (WIFI)
Modulul SW Meteo contine subrutina Starea vremii.
Modulul SW Supraveghere video contine subrutina Camere CCTV.
Modulul SW Monitorizare_medicala contine subrutina Centuri pentru monitorizarea personalului activ si
bolnav.
Pentru fiecare dintre aceste module, indicatorii sunt afisati in fereastra destinata, in functie de butonul
de selectie actionat de catre utilizator. Un extras al codului LabVIEW de selectie este prezentat in figura
de mai jos.

Realizarea LabVIEW –Modulul SW Energie
Realizarea LabVIEW –Energie-Eoliana

Modul SW Energie
Subrutina Energie-Eoliana
Variabila: Tensiune continua (V)
Alarmare:
tensiune
maxima = 57 V

Alarmare:
tensiune
minima = 44 V

Variabila:
Curent continuu
(A)

Variabila:
Putere (W)

Alarmare:
curent maxim
=20 A

Alarmare:
putere maxima
=1000 W

Figura de mai jos este un extras din panoul modulului ENERGIE, aratand marimile monitorizate pentru
sursa de energie eoliana. Valorile provin de la traductoare, prin PLC si baza de date a aplicatiei SCADA.
In acest exemplu, marimile sunt in limite normale, asa incat indicatorii de alarma sunt invizibili.

Realizarea LabVIEW –Energie-PhotoVoltaica

Modul SW Energie
Subrutina Energie-PhotoVoltaic (PV)
Variabila: Tensiune continua (V)

Variabila:
Curent continuu
(A)

Variabila:
Putere (W)
Alarmare:

Alarmare:

Alarmare:

Alarmare:

tensiune maxima=57 V

tensiune minima =44 V

curent maxim =15 A

putere
maxima=nr.panouri x
180 W

Extrasul din panoul modulului din figura urmatoare arata valorile marimilor, si se remarca aparitia
indicatorilor de alarma de severitate mare la tensiune (tensiune foarte mica, LL), indicand un posibil
defect in circuit.

Realizarea LabVIEW –Energie-Grup_generator

Modul SW Energie
Subrutina Energie-Grup_generator
Variabila: Tensiune efectiva (V)

Alarmare:

Alarmare:

tensiune
maxima=270 V

tensiune
minima=180 V

Variabila: Curent
efectiv (A)
Alarmare:
curent maxim=30 A

Variabila:
Putere
aparenta (VA)
Alarmare: putere
maxima =6 kVA

In cazul ilustrat in extrasul din figura de mai jos, a devenit vizibil avertismentul de tensiune joasa (L).

Realizarea LabVIEW –Energie-Baterie

Modul SW Energie
Subrutina Energie-Baterie
Variabila: Tensiune continua (V)
Alarmare:
tensiune
maxima=28 V

Alarmare:
tensiune
minima=22 V

Variabila:
Curent continuu
(A)

Variabila: Starea
de incarcare (%)

Alarmare:
curent
maxim=100 A

Alarmare: SOC
minim 20%

Extrasul din apnou, din figura urmatoare, arata marimile amintite mai sus in zona incercuita,
corespunzand circuitului de alimentare a consumatorilor DC. Suplimentar, sunt afisate marimile pe
ramura catre invertor, valoare negative a curentului indicand ca bacteria este in curs de incarcare.

Realizarea LabVIEW –Energie-Tensiune de iesire 230V AC

Modul SW Energie
Subrutina Energie-Tensiune de iesire 230V AC
Variabila: Tensiune efectiva (V)
Alarmare:
tensiune
maxima=270 V

Alarmare:
tensiune
minima=180 V

Variabila:
Curent efectiv
(A)

Variabila:
Putere aparenta
(VA)

Alarmare:
curent maxim=
30 A

Alarmare:
putere
maxima=6 kVA

Valorile sunt obtinute de la invertor, printr-un modul de comunicatie seriala achizitionat in acest scop.
Pentru receptionarea datelor a fost creeata o subrutina de citire si extragere a valorilor parametrilor.
Subrutina comunica cu invertorul pe baza unui protocol pus la dispozitie de producatorul invertorului.
In urmatoarele doua figure sunt prezentate cate un extras din interfata subrutinei de citire a datelor
de la invertor, si din codul acesteia.

Realizarea LabVIEW –Energie-Tensiune de iesire 24V DC

Modul SW Energie
Subrutina Energie-Tensiune de iesire 24V DC
Variabila: Tensiune continua (V)
Alarmare:
tensiune
maxima=28 V

Alarmare:
tensiune
minima=22 V

Variabila:
Curent continuu
(A)

Variabila:
Putere (W)

Alarmare:
curent
maxim=100 A

Alarmare:
putere maxima=
2500 W

In extrasul din figura urmatoare, valorile marimilor sunt preluate de la traductoare si prin baza de date a
aplicatiei SIGHAB-SCADA.

Realizarea LabVIEW –Modulul SW Supraveghere perimetrala

Modul SW Supraveghere perimetrala
Subrutina alimentare
senzori perimetrali

Subrutina supraveghere
laturi poligon

Variabila: Stare alimentare
: alimentat/nealimentat

Variabila: Stare alarmare:
alarmat/normal

OFF - alarmare la sistem
nealimentat

ON - alarmare la detectie
intruder

Extrasul din panou din figura urmatoare contine fereastra cu indicatorii de supraveghere perimetrala
pe 4 laturi. Indicatorul L2 din exemplu arata o patrundere/iesire din perimetru, prin schimbarea culorii
din verde in rosu. Fundalul perimetrului este o imagine din satelit a locatiei supravegheate.

Realizarea LabVIEW –Modulul SW Comunicatii

Modul SW Comunicatii
Subrutina

Subrutina

Subrutina

Radio

Router (Hub)

Access Point (WIFI)

Variabila: stare de
functionare (ping
WAN)

Variabila: stare de
functionare (ping
WAN)

Variabila: stare de
functionare (ping
WAN)

OFF – alarmare la
ping fara retur

OFF – alarmare la
ping fara retur

OFF – alarmare la
ping fara retur

Modulul de comunicatii are panoul din figura urmatoare. Pe langa indicatorii binari de stare a
principalelor noduri de retea, mai exista ferestre de vizualizare detaliata a raspunsurilor la comanda
“ping” de verificare a comunicatiei. Aceasta comanda este lansata automat la interval de 10s, dar poate
fi lansata si manual, prin butonul din figura, din stanga ferestrelor,

Modulul de monitorizare a echipamentelor de telecomunicatii se poate realiza si cu un scrip
realizat in PowerShell si care realizeaza o interogare a starii echipamentelor la un interval
de timp predefinit.
Param(
[parameter(Mandatory=$true)]
$InputFilePath,
[parameter(Mandatory=$true)]
$MaxConcurrent,
[parameter(Mandatory=$true)]
$TimesToPing,
$TimeoutInSeconds,
$ResolveNames
)

$Start = [System.DateTime]::Now
Write-Host "Version 1.0"
Write-Host "InputFilePath:"$InputFilePath
Write-Host "MaxConcurrent:"$MaxConcurrent
Write-Host "TimesToPing:"$TimesToPing
Write-Host "TimeoutInSeconds:"$TimeoutInSeconds
Write-Host "ResolveNames:"$ResolveNames

function GetNamesFromTextFile
{
param($file)

$ht = @{}

try
{
foreach ($line in [System.IO.File]::ReadLines($file))
{
try { $ht.Add($line.ToString().Trim(), $line.ToString().Trim()) } catch {}
}
}
catch

{
Write-Host "Failed to Read File, Exiting:"$ms -ForegroundColor Red
Write-Host $_.Exception.Message -ForegroundColor Yellow
exit
}

return $ht
}

function GetStatusCodeString
{
param ($code)

switch ($code)
{
$null {$ret = "Ping Command Failed"}
0 {$ret = "Success"}
11001 {$ret = "Buffer Too Small"}
11002 {$ret = "Destination Net Unreachable"}
11003 {$ret = "Destination Host Unreachable"}
11004 {$ret = "Destination Protocol Unreachable"}
11005 {$ret = "Destination Port Unreachable"}
11006 {$ret = "No Resources"}
11007 {$ret = "Bad Option"}
11008 {$ret = "Hardware Error"}
11009 {$ret = "Packet Too Big"}
11010 {$ret = "Request Timed Out"}
11011 {$ret = "Bad Request"}
11012 {$ret = "Bad Route"}
11013 {$ret = "TimeToLive Expired Transit"}
11014 {$ret = "TimeToLive Expired Reassembly"}
11015 {$ret = "Parameter Problem"}
11016 {$ret = "Source Quench"}
11017 {$ret = "Option Too Big"}
11018 {$ret = "Bad Destination"}
11032 {$ret = "Negotiating IPSEC"}
11050 {$ret = "General Error"}

default {$ret = "Ping Failed"}
}

return $ret
}

function GetPingResultsFromHashTable
{
param($ht, $maxConcurrent, $count, $timeout)

$bDone = $false
$i = 0
$totalMachines = 0
$htResults = @{}
$dotTime = [System.DateTime]::Now
if ($timeout -eq $null) {$timeout = 120}

Write-Host ("Sending Ping Command to {0} Machines" -f $ht.Count) -NoNewline

foreach ($name in $ht.GetEnumerator())
{
while ((Get-Job -State Running).Count -ge $maxConcurrent)
{
Start-Sleep -Seconds 1
if ($i -ge 50) { Write-Host "*"; $i = 0 }
else { Write-Host "*" -NoNewline; $i++ }
}

$job = Test-Connection -ComputerName $name.Key.ToString() -Count $count -AsJob
$job.name = "ping:{0}" -f $name.Key.ToString()

if ([System.DateTime]::Now -gt $dotTime)
{
$dotTime = ([System.DateTime]::Now).AddSeconds(1)
if ($i -ge 50) { Write-Host "."; $i = 0 }
else { Write-Host "." -NoNewline; $i++ }
}

}

#Start time now, exit in case of timeout
$timeout = ([System.DateTime]::Now).AddSeconds($timeout)
$dotTime = [System.DateTime]::Now
$i = 0
Write-Host
Write-Host "Getting Ping Results" -NoNewline

while(!($bDone))
{
$results = Get-Job -Name 'ping:*'
$bRunning = $false

foreach ($result in $results)
{
if ($result.State -ne 'Running')
{
if ($result.State -eq 'Failed')
{
#resubmit job
if ($i -ge 50) { Write-Host "+"; $i = 0 }
else { Write-Host "+" -NoNewline; $i++ }
$job = Test-Connection -ComputerName $result.Name.ToString().Split(":")[1] Count $count -AsJob
$job.name = "ping:{0}" -f $result.Name.ToString().Split(":")[1]
}
else
{
try { $htResults.Add($result.Name.ToString().Split(":")[1], (Receive-Job
$result)) } catch {}
$totalMachines++
}

if ([System.DateTime]::Now -gt $dotTime)
{
$dotTime = ([System.DateTime]::Now).AddSeconds(1)

if ($i -ge 50) { Write-Host "."; $i = 0 }
else { Write-Host "." -NoNewline; $i++ }
}

try { Remove-Job $result } catch {}
}
else
{
$bRunning = $true
}
}

#Check for timeout condition, clean up all jobs if true
if ([System.DateTime]::Now -gt $timeout)
{
$bDone = $true
Write-Host "Timeout reached, removing jobs"
$results = Get-Job -Name 'ping:*'
foreach ($result in $results)
{
Write-Host "RemoveJob:"$result.Name
try
{
Stop-Job $result
try { Remove-Job $result -Force } catch {}
}
catch {}
}
}

#If the timeout hasn't been reached and jobs are still running, loop again
if (!($bRunning)) { $bDone = $true }
}

Write-Host
Write-Host ("Received Ping Results From {0} Machines" -f $totalMachines)

return $htResults
}

function ResolveNamesFromPingResults
{
param($array, $maxConcurrent, $resolveNames, $timeout)

try { if ($resolveNames -ne $null) { [bool]$resolveNames =
[System.Convert]::ToBoolean($resolveNames) } } catch {}

$htResults = @{}

if ($resolveNames)
{
$dotTime = ([System.DateTime]::Now)
if ($timeout -eq $null) {$timeout = 120}
$i = 0
$scriptBlock =
{
param($s)
try { $ret = [System.Net.DNS]::GetHostEntry($s) } catch {}
return $ret
}
Write-Host ("Resolving DNS Names for {0} Machines" -f $array.Count) -NoNewline
foreach ($name in $array)
{
while ((Get-Job -State Running).Count -ge $maxConcurrent)
{
Start-Sleep -Seconds 1
if ($i -ge 50) { Write-Host "*"; $i = 0 }
else { Write-Host "*" -NoNewline; $i++ }
}
$job = Start-Job -ScriptBlock $scriptBlock -ArgumentList $name.NameInList
$job.name = "resolve:{0}" -f $name.NameInList
if ([System.DateTime]::Now -gt $dotTime)
{
$dotTime = ([System.DateTime]::Now).AddSeconds(1)

if ($i -ge 50) { Write-Host "."; $i = 0 }
else { Write-Host "." -NoNewline; $i++ }
}
}

#Start time now, exit in case of timeout
$timeout = ([System.DateTime]::Now).AddSeconds($timeout)
$dotTime = ([System.DateTime]::Now)
$i = 0
$bDone = $false

Write-Host
Write-Host "Getting DNS Results" -NoNewline
while(!($bDone))
{
$results = Get-Job -Name 'resolve:*'
$bRunning = $false

foreach ($result in $results)
{
if ($result.State -ne 'Running')
{
if ($result.State -eq 'Failed')
{
#resubmit job
if ($i -ge 50) { Write-Host "+"; $i = 0 }
else { Write-Host "+" -NoNewline; $i++ }
$job = Start-Job -ScriptBlock $scriptBlock -ArgumentList
$result.Name.ToString().Split(":")[1]
$job.name = "resolve:{0}" -f $result.Name.ToString().Split(":")[1]
}
else
{
try { $htResults.Add($result.Name.ToString().Split(":")[1], (Receive-Job
$result)) } catch {continue}
}

if ([System.DateTime]::Now -gt $dotTime)
{
$dotTime = ([System.DateTime]::Now).AddSeconds(1)
if ($i -ge 50) { Write-Host "."; $i = 0 }
else { Write-Host "." -NoNewline; $i++ }
}

try { Remove-Job $result -Force} catch {}
}
else
{
$bRunning = $true
}
}

#Check for timeout condition, clean up all jobs if true
if ([System.DateTime]::Now -gt $timeout)
{
$bDone = $true
Write-Host "Timeout reached, removing jobs"
$results = Get-Job -Name 'resolve:*'
foreach ($result in $results)
{
Write-Host "RemoveJob:"$result.Name
try
{
Stop-Job $result
try { Remove-Job $result -Force } catch {}
}
catch {}
}
}

#If the timeout hasn't been reached and jobs are still running, loop again
if (!($bRunning)) { $bDone = $true }
}
Write-Host

Write-Host ("Received DNS Results From {0} Machines" -f $htResults.Count)
}

return $htResults
}

function GetFormattedPingResultsFromHashTable
{
param($ht)

$fResults = New-Object System.Collections.ArrayList
$dotTime = ([System.DateTime]::Now)
$i = 0
Write-Host "Formatting Ping Results" -NoNewLine

foreach ($result in $ht.GetEnumerator())
{
#There are multiple pings here if we ping more than once per computer
$originalAddress = $result.Key.ToString()
$pingCount = 0
$successCount = 0
$status = 'Ping Job Failed'
$pingedFrom = 'Ping Job Failed'
$successPercentage = 0

try { $pings = $result.Value.Count } catch { $pings = 0 }
if ($pings -gt 0)
{
$status = GetStatusCodeString -code $result.Value[$pings-1].StatusCode
$pingedFrom = $result.Value[$pings-1].PSComputerName
}

foreach ($ping in $result.Value)
{
$pingCount++
if ($ping.StatusCode -eq 0) { $successCount++ }

#If you try to get the IPv4Address or IPv6Address it slows down this loop
significantly
}

#Calculate percentage
if ($pingCount -ne 0) { $successPercentage = ($successCount / $pingCount) * 100 }
else { $successPercentage = 0 }

#Add to array
$o = New-Object PSObject -Property @{
NameInList = $originalAddress
PingedFrom = $pingedFrom
SuccessPercentage = $successPercentage
LastPingStatus = $status
}

[void]$fResults.Add($o)

if ([System.DateTime]::Now -gt $dotTime)
{
$dotTime = ([System.DateTime]::Now).AddSeconds(1)
if ($i -ge 50) { Write-Host "."; $i = 0 }
else { Write-Host "." -NoNewline; $i++ }
}
}

Write-Host
Write-Host ("Formatted Ping Results for {0} Machines" -f $fResults.Count)

return $fResults
}

function GetFormattedPingAndDNSResults
{
param($pingResults, $dnsResults)

if ($dnsResults.Count -ne 0)

{
Write-Host "Formatting DNS Results" -NoNewLine
$dotTime = ([System.DateTime]::Now)
$i = 0
foreach ($ping in $pingResults)
{
$dns = $dnsResults.Get_Item($ping.NameInList)
if ($dns -ne $null)
{
$bFirst = $true
foreach ($ip in $dns.AddressList)
{
if ($bFirst){ $ipList = $ip }
else { $ipList += "|" + $ip }
}

$fqdn = $dns.HostName
}
else
{
$ipList = $null
$fqdn = 'No DNS Entry Found'
}

$ping | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name NameFromDNS -value $fqdn Force
$ping | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name IPAddressListFromDNS -value
$ipList -Force

if ([System.DateTime]::Now -gt $dotTime)
{
$dotTime = ([System.DateTime]::Now).AddSeconds(1)
if ($i -ge 50) { Write-Host "."; $i = 0 }
else { Write-Host "." -NoNewline; $i++ }
}
}
Write-Host

Write-Host ("Formatted DNS Results for {0} Machines" -f $pingResults.Count)
}

return $pingResults
}

function GetOutputPath
{
param($fileName, $dir)
$outputPath = $dir + "\" + $fileName
return $outputPath
}

function GetTimeSpanStringInMinutesAndSeconds
{
param($startTime, $endTime)

$time = $startTime.Subtract($endTime)
$minutes = $time.ToString().Split(":")[1]
$seconds = $time.ToString().Split(":")[2].Split(".")[0]
$timeSpan = "{0} Minutes and {1} Seconds" -f $minutes, $seconds
return $timeSpan
}

function GetSuccessPingCount
{
param($results)

$successCount = 0
foreach ($result in $results)
{
if ($result.SuccessPercentage -gt 0) { $successCount++ }
}

return $successCount
}

function GetDNSNamesResolvedCount
{
param($results)

$namesResolved = 0
foreach ($result in $results)
{
if ($result.IPAddressListFromDNS -ne $null) { $namesResolved++ }
}

return $namesResolved
}

function GetPercentageAsString
{
param($n1, $n2)

if ($n1 -ne 0) { $percentage = ($n1 / $n2) * 100 }
else { $percentage = 0 }

$percentage = ("{0:N0}" -f $percentage) + "%"

return $percentage
}

#Read in Names from text file
$Names = GetNamesFromTextFile -file $InputFilePath

#Get ping results in a hash table. The key is the name and the value is the returned
array of ping objects (one element per ping).
$Results = GetPingResultsFromHashTable -ht $Names -maxConcurrent $MaxConcurrent -count
$TimesToPing -timeout $TimeoutInSeconds

#Format ping results into an array of objects
$FormattedPingResults = GetFormattedPingResultsFromHashTable -ht $Results

#Resolve DNS Names if specified

$DNSResults = ResolveNamesFromPingResults -array $FormattedPingResults -maxConcurrent
5 -resolveNames $ResolveNames -timeout $TimeoutInSeconds

#Format DNS results by adding them to the ping results
$FormattedPingResults = GetFormattedPingAndDNSResults -pingResults
$FormattedPingResults -dnsResults $DNSResults

#Output to CSV
$OutputPath = GetOutputPath -fileName 'PingResults.csv' -dir
([Environment]::CurrentDirectory=(Get-Location -PSProvider FileSystem).ProviderPath)
try { if ($ResolveNames -ne $null) { [bool]$ResolveNames =
[System.Convert]::ToBoolean($ResolveNames) } } catch {}
if ($ResolveNames) { $FormattedPingResults | Sort-Object SuccessPercentage | SelectObject NameInList, NameFromDNS, IPAddressListFromDNS, SuccessPercentage,
LastPingStatus, PingedFrom | Export-Csv -Path $OutputPath -NoTypeInformation }
else { $FormattedPingResults | Sort-Object SuccessPercentage | Select-Object
NameInList, SuccessPercentage, LastPingStatus, PingedFrom | Export-Csv -Path
$OutputPath -NoTypeInformation }

#Output Statistics
$SuccessPingCount = GetSuccessPingCount -results $FormattedPingResults
Write-Host "---Statistics---" -ForegroundColor Green
Write-Host ("Total Time Elapsed: " + (GetTimeSpanStringInMinutesAndSeconds -startTime
$Start -endTime ([System.DateTime]::Now))) -ForegroundColor Green
Write-Host "Total Names Pinged:"$FormattedPingResults.Count -ForegroundColor Green
Write-Host ("Hosts that Responded: " + ($SuccessPingCount)) -ForegroundColor Green
Write-Host ("DNS Names Resolved: " + (GetDNSNamesResolvedCount -results
$FormattedPingResults)) -ForegroundColor Green
Write-Host ("Percentage of Hosts that Responded at Least Once: " +
(GetPercentageAsString -n1 $SuccessPingCount -n2 $FormattedPingResults.Count)) ForegroundColor Green
Write-Host "CSV Output Location:"$OutputPath -ForegroundColor Yellow

Outputul este sub forma de Comma Separated Values si are formatul urmator :

NameInList
192.168.9.8
192.168.9.1

SuccessPercentage

LastPingStatus
Request Timed
0 Out
100 Success

PingedFrom
SERVER
SERVER

Realizarea LabVIEW –Modulul SW Meteo

Modul SW Meteo
Subrutina Starea vremii
Variabila:
intensitate
vant

Variabila:
directie vant

Variabila: RH

In figura de mai jos se afla panoul indicatorilor statiei meteo.

Variabila:
temperatura

Variabila:
precipitatii

Informatiile de la state nu sunt disponibile prin vreo cale de comunicatie sau librarie SW, asa incat
modalitatea de a le integra in aplicatia SIGHAB-LabVIEW a fost aceea de a citi si extrage valorile
numerice dintr-un raport text furnizat de software-ul statie, si actualizat periodic.
In figura urmatoare este prezentat un extras din subrutina realizata in acest scop. Subrutina citeste
fisierul text, selecteaza linia cu cele mai recente valori, din care selecteaza doar campurile dorite
(temperatura, intensitate si directive vant, etc). Apoi converteste numeric campurile text si cele
simbolice (e.g. NNW, directia vantului) si scoate la iesire un vector cu aceste valori, pentru a fi
reprezentate pe panou.



Date de intrare
o Calea catre fisierul raport



Date de iesire
o Un vector continand valori numerice corespunzatoare marimilor selectate.



Date intermediare
o Fisierul text extras

o

Linia cu cele mai recente date

Realizarea LabVIEW –Modulul SW Supraveghere

Modul SW Supraveghere video
Subrutina Camere CCTV

variabila imagini
Ferestrele numerotate ale acestei sectiuni, prezentata in figura urmatoare, primesc imagini de la
camerele de supraveghere, in numar total de opt.
Pentru ocuparea optima a spatiului interfetei, 2 camere au ferestre de dimeniune mai mare si 6 mai
mica. Dintre acestea din urma, se poate selecta oricare pentru a fi vizionata intr-o fereatra mai mare,
in detaliu – cea din stanga-sus din figura.

Camera1

Detaliu Camera1

Camera2

Camera3

Realizarea LabVIEW – Modulul SW Monitorizare_medicala

Module SW
Monitorizare medicala

Subrutina centuri pentru monitorizarea
personalului activ si bolnav
EKG

ritm cardiac

temperatura

ritm
respirator

SPO

pozitie

In extrasul din panoul modulului de monitorizare medicala, din figura de mai jos, se pot vedea
indicatorii pentru ritm cardiac, interval R-R si ritm respirator, ale caror valori sunt preluate de aplicatie
de la centura purtata de subiectul monitorizat.

Verificare functionalitate SIGHAB-LabVIEW
Modulele software au fost verificate individual, urmarind, pentru fiecare:


Corespondenta intre valoarea afisata pe panoul modulului din aplicatie si cea accesibila la nivel
de echipament si/sau software dedicate
 Verificarea actualizarii starii alarmelor la variatia marimilor asociate
Rezultatele verificarii au fost centralizate in tabelul urmator.
Nr
.cr
t.
1.

2.

3.

4.

Modul
SIGHA
B
Energie

Energie

Energie

Energie

Echipament
SIGHAB
Eoliana

PhotoVoltai
c (PV)

Grup
generator

Baterie

Marimi asociate
(unitatea de masura)

Niveluri de alarmare
asociate

Verficare software

tensiune maxima : 57 V

Corespunde SW √

tensiune minima : 44 V

Corespunde SW √

Curent continuu (A)

curent maxim : 20 A

Corespunde SW √

Putere (W)

putere maxima : 1000 W

Corespunde SW √

Tensiune continua (V)

tensiune maxima : 57 V

Corespunde SW √

tensiune minima : 44 V

Corespunde SW √

Curent continuu (A)

curent maxim : 15 A

Corespunde SW √

Putere (W)

putere
maxima
: Corespunde SW √
nr.panouri x 180 W
tensiune maxima : 270 V
Corespunde SW √

Tensiune continua (V)

Tensiune efectiva (V)

tensiune minima : 180 V

Corespunde SW √

Curent efectiv (A)

curent maxim : 30 A

Corespunde SW √

Putere aparenta (VA)

putere maxima : 6 kVA

Corespunde SW √

Tensiune continua (V)

tensiune maxima : 28 V

Corespunde SW √

tensiune minima : 22 V

Corespunde SW √

curent maxim : 100 A

Corespunde SW √

Curent continuu (A)

Starea de incarcare (%)
5.

6.

7.

Energie

Energie

Suprav
eghere
perime
trala

8.

Comun
icatii

9.

Meteo

Tensiune de Tensiune efectiva (V)
iesire 230V
AC

tensiune maxima : 270 V

Corespunde SW √

tensiune minima : 180 V

Corespunde SW √

Curent efectiv (A)

curent maxim : 30 A

Corespunde SW √

Putere aparenta (VA)

putere maxima : 6 kVA

Corespunde SW √

Tensiune de Tensiune continua (V)
iesire 24V
DC

tensiune maxima : 28 V

Corespunde SW √

tensiune minima : 22 V

Corespunde SW √

Curent continuu (A)

curent maxim : 100 A

Corespunde SW √

Putere (W)

putere maxima : 2500 W

Corespunde SW √

Stare alimentare :
alimentat/nealimentat

OFF - alarmare la sistem Corespunde SW √
nealimentat

Stare alarmare:
alarmat/normal

ON - alarmare la detectie Corespunde SW √
intruder

4x
alimentare
senzori
perimetrali
4x
supravegher
e laturi
poligon
Radio

stare de functionare (ping
WAN)
Router
stare de functionare (ping
(Hub)
WAN)
Access Point stare de functionare (ping
(WIFI)
WAN)
intensitate vant

Corespunde SW √

RH

Corespunde SW √

precipitatii
Suprav
eghere
video

OFF – alarmare la ping fara Corespunde SW √
retur
OFF – alarmare la ping fara Corespunde SW √
retur
OFF – alarmare la ping fara Corespunde SW √
retur
Corespunde SW √

directie vant

temperatura

10
.

Corespunde SW √

8x Camere imagini
CCTV

temperatura alarmare la Corespunde SW √
nivel de inghet
Corespunde SW √
Corespunde SW √

11
.

Monito
rizare
medica
la

8 x centuri
pentru
monitorizar
ea
personalului
activ si
bonlav

EKG

Corespunde SW √

ritm cardiac

Corespunde SW √

temperatura

Corespunde SW √

ritm respirator

Corespunde SW √

SPO

Corespunde SW √

pozitie persoana

Corespunde SW √

Realizarea portalului SIGHAB
Realizarea software a proiectului SIGHAB
Implementarea IT a proiectului SIGHAB presupune realizarea celor trei module software in
SCADA, LabVIEW si portal Web.
Diagramele de implementare urmaresc schema ierarhizata din paragrafele anterioare, astfel
incat sa fie posibila agregarea datelor de la structura intima a sistemului catre modulele
componete SIGHAB si apoi catre intregul acestuia, cu un ultim nivel ierarhic, cel mai ridicat la
nivelul dispecerului, care monitorizeaza toate unitatile SIGHAB disponibile in retea.
In cele trei module IT se urmareste aceeasi idee a agregatorului de date, informatiile numerice
cantitative de la nivelul de baza fiind treptat restranse catre nivelurile superioare, prin trecerea
de la masurari cantitative la masurari calitative, care denota functionarea in limite normale sau
de avarie pentru marimile reprezentate. Aceasta reprezentare de agregarea datelor
informationala este descrisa in figura urmatoare.

Nivelul 3 de agregare a datelor
binar-binar la nivelul dispecer

Dispecer

Nivelul 2 de agregare a datelor
binar-binar la nivelul sistemelor
SIGHAB

Sistem
SIGHAB 1

Nivelul 1 de agregare a datelor din
numeric in binar, la nivelul
modulelor SIGHAB

Valori numerice pentru marimile
asociate elementelor monitorizate

Sistem
SIGHAB n

Modul
SIGHAB 1

Valoare
element 1

Modul
SIGHAB m

Valoare
element k

Valoare
element 1

Modul
SIGHAB 1 - m

Valoare
element k

Valoare
element 1 - k

Proiectare concentratori de informatie la nivel SIGHAB
Concentratorii de informatie au rolul de a simplifica observarea sistemului de la privirea de
ansamblul in profunzime, pas cu pas, pornind cu observarea functionalitatii modululor in sistemul
SIGHAB si coborand apoi catre diagramele fiecaror module in parte si elementele componente
ale acestora.
Indicator de
functionalitate (binar)
pentru modulele din
sistemul SIGHAB

Indicator de
functionalitate (binar)
pentru elementele din
modulele SIGHAB

Modul
functional 1
Sistemul
SIGHAB
Modul
functional n

Indicator numerici
pentru valoarea
elementelor

Valoare
element 1
Valoare
element n
Valoare
element 1 - n

Proiectare concentratori de informatie la nivel dispecer
Concentratorii de informatie au rolul de a simplifica observarea sistemului la nivelul dispecer de
la privirea de ansamblul in profunzime, pas cu pas, pornind cu observarea functionalitatii mai
multor sisteme SIGHAB disponibile modulelor in sistemul SIGHAB si coborand apoi prin fiecare
dintre sisteme catre diagramele fiecaror module in parte si elementele componente ale acestora.

Indicator de
functionalitate
(binar) pentru
sistemele
SIGHAB aflate in
observatia
DISPECERULUI

Indicator de
functionalitate
(binar) pentru
modulele din
sistemul
SIGHAB

Indicator de
functionalitate
(binar) pentru
elementele din
modulele
SIGHAB

Indicator
numerici pentru
valoarea
elementelor

Valoare element
1
Modul
functional 1
Valoare element
n

Sistem SIGHAB 1
Modul
functional n
Ansamblu
module SIGHAB

Valoare element
1-n
Valoare element
1

Modul
functional 1
Valoare element
n

Sistem SIGHAB
m
Modul
functional n

Valoare element
1-n

Proiectare portal

Pagina de intrare in PORTALUL SIGHAB

Portal Home

Descriere

Meniu

portal

Indicator de functionalitate (binar) pentru
sistemele SIGHAB aflate in observatia
DISPECERULUI

Indicator numerici pentru valoarea elementelor

Login

Limba

Ansamblu
module
SIGHAB

Indicator de functionalitate (binar) pentru
modulele din sistemul SIGHAB

Indicator de functionalitate (binar) pentru
elementele din modulele SIGHAB

Dispecer

Sistem
SIGHAB 1

Modul
functional 1

Valoare
element 1

Valoare
element n

Sistem
SIGHAB m

Modul
functional n

Valoare
element 1 - n

Modul
functional 1

Valoare
element 1

Valoare
element n

Modul
functional n

Valoare
element 1 - n

Contact

Agregare fizica a datelor catre dispecerul SIGHAB
O exemplificare de agregare a datelor din diagramele functionale SIGHAB pana la nivelul dispecere este
prezentata in figura urmatoare.

Dispecer

SIGHAB
Module SIGHAB

Diagrame de
module

Realizarea portalului DISPECER pentru sistemul SIGHAB
Nr
.cr
t.

Modul

Continut Formal pagini Web

Portal general
Pagina de intrare in
PORTALUL SIGHAB

Meniu

Portal
Home

Descriere
portal

Dispecer

Login

Limba

Contact

Dispecer
Meniu

Dispecer

Indicator de
functionalitate (binar)
pentru sistemele SIGHAB
aflate in observatia
DISPECERULUI

Ansamblu
module
SIGHAB

Indicator de
functionalitate (binar)
pentru modulele din
sistemul SIGHAB

Sistem SIGHAB
1

Sistem SIGHAB
m

Realizarea ferestrei de deschidere a portalului Sighab

Informatii despre portal se regasesc in optiunile:
 Necesitatea
 Oprtunitatea realizarii sistemului SIGHAB si utilitatea acestuia.
Indicatorii marcati in figuri in casete text
arata operatiile ce trebuie
facute pentru selectarea ferestrelor si functiilor portalului.

Deschiderea paginii de primire in
portalului SIGHAB

Necesitatea sistemului SIGHAB

Oportunitatea portalului SIGHAB
Partenerii in proiectul SIGHAB

Realizarea ferestrei de prezentare a firmei detinatoare a SIGHAB
Se prezinta firma

si echipa sa de cercetare, impreuna cu obiectivele si istoricul companiei.

Descrierea firmei

Obiectivele firmei

Istoricul firmei

Realizarea ferestrei de prezentare a echipei de cercetare WING

Echipa de cercetare

Realizarea paginii de prezentare a sistemului SIGHAB

Descriere sistem

Componente sistem

Realizarea paginii de utilitate a sistemului SIGHAB

Utilitatea sistem

Realizarea sistemului DISPECER pentru SIGHAB
In cazul in care se doreste gestionarea mai multor unitati SIGHAB aflate in dotare, starea functuionala
a acestora poate fi monitorizata utilizand un sistem de dispecer integrat in portalul SIGHAB

DISPECER sistem

Sisteme
disponibile si selectia inspectiei
acestora utilizand un tabel active care trimite la
paginile de monitorizare individuale ale fiecarui
sistem SIGHAB in parte

Realzarea paginii de contact pentru portalul SIGHAB

Contactul cu firma

Realizarea portalului individual al unitatilor SIGHAB
Nr
.cr
t.

Modul

Continut Formal pagini Web

Sistem SIGHAB
Indicator de
functionalitate (binar)
pentru modulele din
sistemul SIGHAB

Sistem
SIGHAB 1

Indicator de
functionalitate (binar)
pentru elementele din
modulele SIGHAB

Indicator numerici pentru
valoarea elementelor

Modul
functional 1

Valoare
element 1

Valoare
element n

Modul
functional n

Valoare
element 1 - n

Realizarea paginii de baza a unitatii SIGHAB
Unitatea SIGHAB are patru module de baza care sunt monitorizate pe baza portalului realizat si
centralizate la nivelul unitatii:





Sistemul energetic
Sistemul de supraveghere
Sistemul de comunicatii
Sistemul de biomonitorizare

Prezentarea unitate

Realizarea Centralizatorului functional al moduleleor SIGHAB

Selectie Centralizator functional
module

Modul Supraveghere

Modul Comunicatie

Modul Meteo

Modul Biomonitorizare
Modul Energetic

Realizarea monitorizarii sistemului energetic al SIGHAB

Selectie Sistemului energetic

Eolian

Invertor

Iesire c.a.

Fotovoltaic
Electrogenerator

Baterie

Iesire c.c.

Realizarea monitorizarii SCADA a sistemului energetic prin portal

Selectie Monitorizare SCADA

Zona de alarmare SCADA

Realizarea monitorizarii LabVIEW a sistemului energetic prin portal

Selectie Monitorizare LabVIEW

Realizarea monitorizarii sistemului de supravegere al SIGHAB

Selectie monitorizare Sistem de
Supraveghere

Realizarea monitorizarii LabVIEW a sistemului de supraveghere prin portal

Selectie Monitorizare LabVIEW

Alegerea camerie de urmarit in
LabVIEW

Selectia si vizualizarea zonei
supravegheate in LabVIEW

Realizarea monitorizarii sistemului de comunicatii al SIGHAB

Selectie monitorizare Sistem de
Comunicatii

Realizarea monitorizarii LabVIEW a sistemului de comunicatii in LabVIEW prin portal

Selectie monitorizare comunicatii
in LabVIEW

Realizarea monitorizarii sistemului de Bio-Monitorizare al SIGHAB

Selectie Sistem de biomonitorizare

Realizarea monitorizarii LabVIEW a sistemului de Bio-Monitorizare prin portal

Selectie Sistem de biomonitorizare in LabVIEW

Verificare module software
Modulele software s-au verificat functional atat independent prin simulare, cat si in conjunctie cu sistemul
hardware de masurare si control al SIGHAB, conform specificatiilor tehnice de proiectare pentru modulele
dezvoltate in SCADA, LABVIEW si Portalul Web.

Verificare funcționalitate PORTAL WEB
Nr.cr
t.
1

2

Modul
Portal
general

Dispecer

Continut Formal pagini Web
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•
•
•

•
•
•
3

Sistem
SIGHAB

•

•
•
•

Portal Home
• Descriere portal
• Dispecer
• Login
• Limba
• Contact
Pagina de intrare in PORTALUL SIGHAB
Meniu
Dispecer
• Ansamblu module SIGHAB
• Sistem SIGHAB 1
• Sistem SIGHAB m
Meniu
Indicator de functionalitate (binar) pentru sistemele
SIGHAB aflate in observatia DISPECERULUI
Indicator de functionalitate (binar) pentru modulele
din sistemul SIGHAB
Sistem SIGHAB 1
• Modul functional 1
• Valoare element 1
• Valoare element n
• Modul functional n
• Valoare element 1 - n
Indicator de functionalitate (binar) pentru modulele
din sistemul SIGHAB
Indicator de functionalitate (binar) pentru
elementele din modulele SIGHAB
Indicator numerici pentru valoarea elementelor

Verficare software +
software-hardware
Corespunde SW

√

Corespunde SW+HW

Corespunde SW

√

Corespunde SW+HW

Corespunde SW

√

√

√

Corespunde SW+HW

√

3.1.4. Sistem de senzori perimetrali si de mediu
Acest sistem este optional dar utilizarea sa este de dorit atunci cand se pune problema asigurarii
securitatii zonei in care este situata tabara, mai ales in amplasamentele temporare unde instalarea
gardurilor de protectie este dificila sau costisitoare.

Pentru protectia periferica fara gard, se poate recurge la o protectie de demarcatie cu fir intins
sau una cu bariere optice, iar pentru protectia/controlul iluminarii arealului taberei se pot folosi
senzori pasivi cu infrarosu PIR, senzori cu microunde MW, sau senzori combinati PIR –MW si cu
protectie antifrauda pentru eliminarea artefactelor.
Sistem de senzori perimetrali si de mediu este compus din:
-

detector Forteza PC;
camera video SNC- CH160;
inregistrator video TVN 20;
centrala efractie ATS 4000;

DETECTOR FORTEZA PC e Frecventa - 10,524 GHz + Camera de supraveghere

Sisteme de securitate perimetru folosite pentru a proteja teritoriul din jurul obiectivului pentru
fi detectat înainte intrarea unui intrust inperimetru protejat.
Caracteristici tehnice principale:
- Lungimea zonei: 50, 100, 200 m
- Lățimea zonei : ~ 0,5 ... 2,5 m
- Înălțime zonei: ~ 2 m

- Frecventa: 10524 GHz
- Canale: 4 canale independente
- Certificate CE, GOST
- Sursa de alimentare: 10 ... 30 V DC
- Curent :35 mA (Tx + Rx)
- Temperatura de lucru: -40 ... + 65 C
- Alarmă, ieșire sabotaj contact de releu uscat (100 ohm), RS485 (cu adaptor)
- Compatibilitate: orice centrala de alarma
- IP55
- Alinierea instrument computer RS-485
- Dimensiuni Forteza 50 PC;
- Foreteza 100 PC 211 x 135 x 75, (Rx - PC), (Tx - PC)
- Montarea standard pol / suport de fixare pe perete inclus.
- Design suport individual posibil.
Sistemul poate fi folosit pentru a proteja tabara si in asociere cu camera video atasata asigura
si verificarea vizuala a alarmei generate de senzor.
Camera video SNC- CH160 SONY

Calitate excelentă a imaginii HD 720p, sprijinind H.264 la 30 fps
1,3 megapixeli (1280 x 1024) rezolutie maxima
Trei codec-uri (H.264, MPEG-4, JPEG) și dublu capacitatea de streaming
Senzorul CMOS Exmor încorporat pentru a livra o calitate înaltă a imaginii și zgomot redus

Caracteristici principale

• Built-in IR (infraroșu) de corpuri de iluminat pentru a asista captarea obiectelor în întuneric
chiar și sub 0 lx, până la 49 de picioare (15 m) la distanță.
• IP66-evaluat facilitate impermeabilă la apă și praf strâns pentru supraveghere în aer liber, sau
de interior unde pătrunderea apei poate reprezenta o problemă.
• Concentrează / Easy Zoom pentru o instalare usoara.
• Funcția optic zi / noapte pentru a trece în modul de noapte de zi sau
în funcție de nivelul de lumină. • software-ul de înregistrare (RealShot ™ Manager de Lite)
este livrat pentru a începe de înregistrare și supraveghere instantaneu.
• Funcția Stream Squared permite de streaming simultan de două 4: 3
Imagini raport de aspect la rezoluție SD selectate de utilizator.

Inregistrator video TVN 20

TruVision ™ NVR 20 (TVN 20) este o rețea video recorder proiectat exclusiv pentru
sprijinirea fluxuri video de la camere video IP.
Suport camera IP include rezoluții de VGA / 4CIF la 5 megapixeli de la INTERLOGIX.

Capacitate remarcabilă intern hard disk de la 2TB-16TB distinge TVN 20 ca un ideal alegere
pentru stocare in retea si megapixeli aplicații.
În plus, hard disk-uri poate fi configurat pentru a oferi înregistrarea redundante pentru oricate
ar fi numărul camerelor de luat vederi conectate.
Opțiuni de înregistrare includ continuă, mișcare, și alarmă sau combinate înregistrare
programată moduri.
Înregistrare motion utilizeaza built-in camera IP de evenimente de detecție a mișcării. Alarmele
pot fi declanșate de la oricare dintre intrările de alarmă 16 on-board sau de la intrări de alarmă care
locuiesc pe camera IP.

Rețea Conectivitate & Management

Conectivitate la rețea permite accesul de la distanță la capacități complete de înregistrare. Acest
lucru poate fi realizat prin intermediul browser-ul web sau TruVision Navigator. Software-ul
TruVision Navigator gestionează atât IP și soluții video analogice de la INTERLOGIX cuprinzând
noi, precum și moștenirea TruVision RNV-urile si DVR-uri. TVN 20 este eficient pentru a
configura prin IP dispozitiv instrumente de auto-descoperire.

Specificații fizice

- Dimensiuni (W x H x D) 450mm x 450mm x 95mm
- Greutate 8-Ch 2TB: 21.98lbs (9.97kgs); 8-Ch 8TB: 26.61lbs (12.07kgs)
16-Ch 4TB: 23.52lbs (10.67kgs); 16-Ch 16 TB: 32.78lbs (14.87kgs)
- Tensiune de intrare 100-240 V, 6.3A, 50-60 Hz
- Consum de energie 8-Ch 2TB (8-Camere IP) la 16-Ch 16TB (16 Camere IP): 29.07W la
57.67W
- Temperatura de operare 32 ° -104 ° F (0 ° -40 ° C)
- 10-90% umiditate (fără condens)
- Hard-8-Ch: 1, 2, 4 HDD SATA @ 2TB pe unitate 16-Ch: 2, 4, 8 HDD SATA @ 2TB pe
unitate

- Rack montare Mount 19 - 2U (rack urechi inclus).

Network & Conectori

- Type 10/100/1000 Base-T, RJ-45
- Protocol TCP, IP, UDP, ARP, RARP, PPP, PPPoE, DHCP, SNMP
- Intrare alarma 16 NO programabile / NC (spate)
- ieșire de alarmă 4 Formular C Releu (spate)
- USB USB 2 +, (2) Unitatea frontală - pentru locale arhivă-off
- eSATA viitoare utilizare (spate)
- RS-232 RJ-45 (depanare numai)
- RS-485 Viitorul utilizare (spate)
- Audio Nu Conectori - de la Camera IP (doar înregistrare, dacă este acceptată.

Centrala efractie ATS 4000

Advisor MASTER este un full-blown alarmă intrust.
Sistem cu mai mult de 79 de tipuri diferite de intrare.
Maxim de 256 de zone (intrari) poate fi programat să opereze peste 16 grupuri independente
(zone).
Zonele pot fi atribuite la un anumit domeniu (birouri, magazine, etc) sau comune tuturor
(recepție, cantină, etc).
Fiecare zonă poate avea separată de RAS.
Toate panourile ATS poate controla 16 uși și permite utilizatorii pentru a dezarma zone de
alarmă ca se acorda acces. Toate panourile sunt dotate, de asemenea, exclusive "de 3 ori badging"
la braț.
Un numar suplimentar de 48 de uși "inteligente" pot fi controlate prin intermediul opționale
Controllers 4-usi conectate pe magistrala de date RS485.
Advisor MASTER este o familie de 4 panouri de control că toate împărtășesc aceleași software,
accesorii & manuale și diferă numai prin baza de date.

Date modulare RS485
Advisor MASTER comunică cu până la 16 RAS lui și 15 DGP folosind magistrala de date
RS485.
Toate dispozitivele de la distanță sunt chestionati continuu pentru a asigura funcționarea
corectă și poate fi conectat la stele sau de configurare buclă utilizând programul opțional interfețe
ATS1740 sau ATS1742.
Panourile ATS sunt capabile de alarme de raportare și evenimente precizate, utilizând o
varietate de formate (SIA, XSIA, CID, 200 Bd FSK sau voce), fie printr-PSTN build-in dialer sau
prin adaptorul opțional canal ISDN-B.
ISDN-D este disponibil în Benelux pentru X-25 Raportarea prin intermediul ISDN D-canal.
În combinație cu ATS1801 ATS1806 și un TCP / IP de raportare conexiune poate fi stabilită
pentru Osborn și Receptor Hoffmann.
Până la 4 stații centrale cu 2 numere de telefon pe CS da 8 raportare possibile conexiuni.

Montarea sistemului de senzori perimetrali si de mediu
Pentru realizarea unei siguranțe în exploatare cât mai ridicate, containerul a fost prevăzut
cu sistem de alarmare. Montarea sistemului este prezentată în figurile urmatoare.

Fig. Poziționare sistem de alarmare

Fig. Detaliu sistem de alarmare

După realizarea poziționării fizice a sistemului complex meteorologic în interiorul
coninerului, s-a realizat conectarea acestuia la componenta sa externă, utilizându-se canalele de
cabluri situate de jur-împrejurul laturilor contrapanoului.

Fig. Detaliu componentă externă a stației meteorologice complexe

Fig. Dispunere echipamente monitorizare perimetrala

Fig. Schema conexiuni monitorizare perimetrala

3.1.5. Centru de comunicatii externe/interne pentru personalul cheie

Realizare model experimental - centru de comunicatii externe/interne pentru personalul
cheie
In continuare este prezentata schema de principiu pentru sistemul de comunicatii
externe/interne pentru personalul cheie.

Centru de comunicatii externe/interne pentru personalul cheie cuprinde:
- switch;
- router

-

terminal satelit;
antena;
routerBOARD Metal 2SHPN;

Fig. Sistem de comunicatii externe/interne
Descriere echipamente utilizate in cadrul sistemului
Base station GSM
SWITCH EKI-2548I

ADVANTECH

Toate porturile Fast Ethernet pentru 8 Cupru (EKI-2548I)
Redundanța: Advantech X-Ring Pro, homing Dual, Cuplu Ring, și RSTP /
STP (802.1w / 1d)
Configurare: SNMP v1 / v2c, Web
Backplane (comutare Fabric): 1,6 Gbps
Dual 12 ~ 48 VDC Putere de intrare și o ieșire releu
Suporta temperatura de funcționare largă -40 ~ 75 ° C
Comutator DIP pentru alarmă port de configurare și permite maestru Ring.
Introducere
EKI-2548I este un comutator rentabil reușit industriale Ethernet, care sprijină Fast Ethernet. Pentru
a spori fiabilitatea în rețeaua de comunicații industriale, echipat cu Advantech deținute de protocol
de rețea redundante - X-Ring Pro, care oferă utilizatorilor o modalitate ușoară de a stabili o rețea
Ethernet redundantă cu ultra timpul de recuperare de mare viteză mai mică decât 20 ms. Mai mult
decât atât, EKI-2548I sprijină, de asemenea, standarde avansate de rețea pentru a optimiza
performanțele rețelei, pentru a reduce costurile de întreținere, și de securitate a rețelei.

ROUTER Bytton LTE Intelligent Services Gateway Rohde & Schwarz Topex SA

100 Mbps Downlink pe LTE
Dual SIM pentru redundanță mobil
Versiunile Enterprise și industriale
Control de la distanță și monitorizare
Carcasă metalică robustă
Familia Bytton este o platformă de servicii inteligente care oferă rate de transfer de date de
mare peste LTE / 3G + Networks. Adecvate pentru misiune aplicații critice, cum ar fi
conectivitatea corporativ multe facilitate, de backup profesional și aplicatii M2M. Bytton LTE
Intelligent Services Gateway include o gamă largă de interfețe de comunicare și protocoale
inclusiv capacitatea înapoi 3G +, 3G si acoperire a rețelei 2.5G, WAN, WiFi și RS232 / RS485.

TERMINAL SATELIT MDM 2200- NEWTEC
Newtec MDM2200 IP modem prin satelit este un 2-way, un mare modem de transfer.
Acesta este combinat cu o gamă de diferite dimensiuni antenă și interactiv de LNB formează un
cost-eficient terminal de satelit pe platforma Sat3Play.
Modemul acceptă diverse servicii IP, cum ar fi internet / intranet acces, VoIP și multiturnare. Ușurința de instalare și de înaltă tehnici de modulație de performanță a permite
operatorilor de rețea la Oferim servicii de bandă largă IP într-un mod eficient de cost pe Ku și
Kaband rețele. Este perfect echipate pentru a deservi utilizatorii de acasă, mici
Office și Home Office (SOHO), Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM-uri), precum și de sprijin
aplicații cum ar fi rețelele de telemetrie, Point Of Sale (POS) sau bancar.

Principale avantaje ale MDM2200
• Investiții inițiale redus petru utilizator, datorită unui foarte scăzut cost.
Costul terminal și punct unic si Play® ușor - instalare capacitate.
• Ușor de utilizat GUI web pentru instalare, diagnosticare și depanare.
• Adaptive retur Link bazat pe diferite 4CPM modulații / codificare și mai multe lățimi de bandă
de canal.
• Satisfacția de servicii de înaltă asigurată prin intermediul adevărat în bandă largă experiență.
• Disponibilitatea și eficiența de transmisie DVB-S2 optimă datorită tehnologiilor Newtec lui
FlexACM ® și THIMM .
• Imbunătățirea eficienței de la 10 la 15%, cu Clean Newtec lui Tehnologie canal.

Terminal Satellit
Modemul Newtec MDM2200 IP prin satelit este ambalat cu un ușor pentru a instala și de înaltă
performanță Unitate de exterior (ODU). La acest terminal pachetul este foarte optimizat pentru
costuri,
eficienta
si
usurinta
de
utilizare.

ODU consta intr-o înaltă calitate, ușor de instalat antenă și un transmițător integrat și zgomot redus
bloc jos Convertor (iLNB).
Terminalul MDM2200 poate fi livrat complet ambalat, țară și distribuție personalizate. Antena
75cm este oferita într-o cutie singur, inclusiv modem, ODU complet și opțiuni suplimentare:
Cablu RF, cablu Ethernet, documentare și punctul and Play dispozitiv.

Performante
• Rata Max RX TCP până la 22 Mbps totală
• Rata Max RX UDP până la 20 Mbps total (unicast sau multicast)
• Rata Max TX TCP până la 3,5 Mbps
• Rata Max TX UDP până la 3,5 Mbps

Acces Point Wifi Spect.2
Metal
Complet rezistent la apa, robust și foarte mare putere.
Dispozitiv wireless în aer liber/
Complet sigilate, carcasa metalica design industrial, powered by RouterBOARD și RouterOS.
Acesta a construit-o în conector N-sex masculin, și puncte de fixare pol, astfel încât să se poate
atașa la o antenă direct, sau de a folosi o antenă standard de cablu. Indicatorii de semnal cu LEDuri face mai ușor de instalat și alinia.
Transportat complet cu injector putere, adaptor și set de montaj.
Disponibil în două versiuni - 2GHz și 5 GHz.

CPU: Atheros AR7241 procesor de rețea 400MHz
Memorie: 64MB DDR SDRAM memorie onboard
Ethernet: 10/100 Mbit O / s porturi Fast Ethernet cu Auto-MDI / X, L2MTU până în 2030
Wireless: Wireless Built-in 5 sau 2 GHz 1x1 MIMO,
Conector :N-sex masculin,
Extras: Reset comutator, Beeper, monitor de tensiune, monitorizarea temperaturii
LED-uri: 5 LED-uri de semnal wireless, activitate ethernet cu LED-uri (configurabil)
Opțiuni de alimentare: pasiva 8-30V doar PoE. Protecție 16 kV ESD pe portul RF
Consumul: de până la{ ~ 0,5A la 24V (11.5W)
Dimensiuni: 177x44x44mm, 193g. Trebuie montate cu ethernet îndreptat în jos.
Temperatura de functionare: -30 ° C + 70 ° C
Sistem de operare: MikroTik RouterOS v5, licență de Nivel 4 (stație, punct-la-punct sau
modurile AP)
Montarea sistemului de comunicatii externe/interne
În continuare este prezentat procedeul de montaj al antenei satelit si al routerului wireless
de exterior, activitate ce se înscrie în construcția containerului SIGHAB. Sunt prezentate imagini
reprezentative pentru toate activitățile desfășurate pe durata perioadei de construcție, cu
identificarea clară a fazelor de construcție. De asemenea, prin parcurgerea imaginilor se poate
observa inclusiv efortul logistic depus, încadrarea în standardele de performanță ale companiei
ICPE ACTEL - ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001, precum și evoluția fazei de montare a
soluției tehnice.

Fig. Suruburi prindere suport antena satelit + router wireless de exterior
În cadrul figurii se poate observa stadiul inițial al montajului, în care s-au montat șase
șuruburi în peretele lateral al containerului. Această fază a fost determinată de necesitatea
construirii unei zone sigure din punct de vedere structural pentru montarea suportului antenei
satelit + router wireless de exterior.

Fig. Montare suport antena satelit + router wireless de exterior

În figura sunt prezentate activitățile de montare a suportului antenei satelit și prinderea lui
cu ajutorul cxelor șase șuruburi prezentate în figura urmatoare.

Fig. Montare antena satelit
După ce au fost finalizate activitățile de pregătire a suportului de antenă satelit, următoarea
activitate a fost aceea de montare efectivă a antenei de satelit. Această activitate, prezentată în
figura , a fost efectuată în paralel cu monitorizarea continuă a nivelelor orizontal și vertical, pentru
a se putea realiza încadrarea perfectă a ansamblului antenei în cadrul special prevăzut.

Fig. Antena satelit pe pozitie
În cadrul figurii este prezentat ansamblul antenei satelit montat și pregătit pentru recepția
și emisia de semnale.

După completarea activității de montare efectivă a antenei de satelit, stâlpul metalic de
susținere de pe exteriorul containerului a fost montat routerul wireless de exterior. Aceasta va
permite accesul la informație prin intermediul căilor de comunicație.

Fig. Montare router wireless de exterior
Construcția ansamblului antenă satelit și router wireless a continuat cu fixarea poziției
ansamblului și adăugarea alimentării cu energie electrică a echipamentelor din interior. Montarea
acestui ansamblu este prezentat în figura .

Fig. Ansamblul antena satelit + router wireless pe pozitia finala

Etapele anterioare de dimensionare și montare pentru ansamblul sistemului de alimentare
cu energie electrica, precum și dulapul de montare al sistemelor IT au fost verificate pentru
conformitatea cu rigorile tehnice (dimensiuni, rezistență mecanică și adecvanță în utilizare).
Detaliul de verificare al ansamblului este prezentat în cadrul figurii.

Fig. Verificare montare sisteme de comunicații
În figura este prezentat detaliul de execuție al sistemului de comunicații, care re drept scop
îmbunătățirea siguranței în utilizare a sistemului mobil pentru operatorii umani.

Fig. Detaliul de execuție al sistemului de comunicații

Sistemul de alimentare cu energie electrică format din partea primară (generatorul diesel)
și cea secundară (generatoarele eolian și fotovoltaic), este completat de dulapul de comunicații.

Fig. Dulap subsistem de comunicații

La componenta de comunicatii se adauga si un sistem de comunicatii 4G-LTE care este
menit sa faciliteze comunicatiile de voce si de date de tip GSM.

Specificatiile pentru acest sistem sunt :

3.1.6. Sistem de monitorizare a funcțiilor biologice pentru supraviețuitorii/personalul in
stare de soc supus la efort

Sistemul de monitorizare a funților biologice pentru supraviețuitorii/personalul in stare de
soc sau supus la efort are la baza o platforma de achiziție, monitorizare si procesare a
biosemnalelor. Acest sistem de monitorizare este compus din următoarele:
-

-

Echipament achiziție biosemnale de la subiect – reprezentat prin centura
BioHarness 3 produsa de Zephyr Technology;
(Opțional) telefon mobil de tip smartphone – pentru asigurarea unei raze
mai mari de achiziție a biosemnalelor fata de cea oferita de tehnologiile
wireless disponibile zonal (Bluetooth);
Aplicație mobila – destinata telefonului mobil de tip smartphone;
Baza de date îmbarcata pe serverul dedicat;
Aplicație procesare si vizualizare date in timp real – îmbarcata pe server.

Aplicația de biomonitorizare se poate utiliza in mai multe situații după cum urmează:
-

-

-

-

-

Monitorizarea personalului care realizează intervenția (in timp real) in
cadrul intervenției – pentru retragerea acestuia de pe teren in cazul agravării
stării de sănătate. Acest mod de utilizare este destinat prevenirii
accidentelor si vătămării personalului implicat in operațiuni;
Monitorizarea personalului după realizarea unei intervenții (in timp real). In
cazul in care personalul aflat in intervenție nu a fost monitorizat pe durata
acesteia, dar ulterior necesita monitorizare deoarece este in stare de soc, a
depus un efort foarte mare sau in cazul altor situații neprevăzute;
Monitorizarea supraviețuitorilor in cazul unor calamitați – pentru
supravegherea stării de sănătate a acestora (datorita efortului foarte mare,
stare de soc etc. )
Monitorizarea vârstnicilor;
Monitorizarea persoanelor cu probleme cardiace cunoscute anterior si a
căror stare se poate deteriora rapid in urma calamitații petrecute si a relocării
in taberele de sinistrați;
Monitorizarea personalului pe timpul acțiunilor de antrenare pe teren
Alte utilizări.

In cazul situațiilor de urgenta, datorita nivelului ridicat de stres cauzat de relocarea forțata
a persoanelor afectate de calamitați, starea acestora de sănătate, cu precădere a vârstnicilor, se
poate deteriora in cursul primelor zile petrecute in tabăra de sinistrați. Din acest motiv, se impune

supravegherea atenta a subiecților. In multe cazuri, personalul medical disponibil pentru eveniment
nu este suficient de numeros pentru a asigura o supraveghere permanenta a celor afectați. Din acest
motiv, prin soluția propusa prin proiect, se va asigura monitorizarea subiecților, economisind
importante resurse materiale ce pot fi redirecționate către alte sectoare – pacienți grav râniți,
netransportabili etc.
Deoarece motivele care conduc la necesitatea biomonitorizarii sunt diferite si destul de
numeroase, s-au adoptat soluții diferite pentru realizarea biomonitorizarii, după cum urmează:
-

-

In cazul persoanelor care trebuie monitorizate intr-un spațiu limitat (spre exemplu in tabăra
de sinistrați, sau intr-un areal chiar mai mic – o camera), s-a ales varianta monitorizării cu
ajutorul conexiunilor de tip Bluetooth. Astfel, se va utiliza o centura de biomonitorizare
care va transmite local, prin conexiune Bluetooth datele către container, unde va exista un
punct local de stocare si prelucrare date.
In cazul monitorizării in cadrul unei arii mai extinse, biomonitorizarea poate avea la baza
atât conexiuni de tip GSM (in cazul in care exista semnal GSM) si transmiterea datelor se
realizează direct către un server, cat si conexiuni de tip radio sau chiar satelit (in cazul in
care nu sunt posibile alte tipuri de conexiuni).

Structura generala a sistemului de biomonitorizare este prezentata in figura următoare.

Fig. Structura generala sistem de biomonitorizare
Sistemul de bio-monitorizare va fi conectat la sistemul de comunicații externe/interne, in
vederea transmiterii informațiilor de avertizare către medicii aflați in cadrul bazei, dar si in vederea
transmiterii informațiilor către alte centre aflate la distanta, pentru solicitarea de personal medical
auxiliar sau alte resurse medicale necesare in vederea asigurării îngrijirii medicale adecvate a
subiecților aflați in cadrul amplasamentului.
Modurile de transmisie a datelor aferente biomonitorizarii sunt prezentate in continuare.

Fig. Monitorizare locala pe distante lungi
In figura de mai sus, subiectul este dotat cu o centura pentru prelevarea biosemnalelor.
Aceasta transmite datele prin intermediul unei conexiuni de tip Bluetooth către telefonul mobil
(smartphone). De aici, datele sunt transmise prin GPRS/3G/4G către serverul central de
biomonitorizare. Aceasta soluție este utilizata atunci când avem semnal GSM, si când subiectul
trebuie sa se deplaseze pe distante mai lungi, care nu pot fi acoperite de alte tipuri de conexiuni
wireless. De asemenea, aceasta soluție constructiva permite atașarea de etichete de poziție, prin
preluarea coordonatelor GPS de la telefonul mobil.

Fig. Monitorizare locala pe distante lungi - folosind transmisie de tip radio

Fig. Transmitere date local prin intermediul Bluetooth direct către punctul local local de
colectare date

In figura de mai sus este prezentata o biomonitorizare locala, subiectul este prevăzut cu
centura pentru achiziția biosemnalelor, care sunt transmise apoi, prin intermediul unei conexiuni
Bluetooth către punctul local de colectare date ( computer existent in structura containerului).
Echipament achiziție biosemnale subiect
In ceea ce privește echipamentul de achiziție a biosemnalelor de la subiect, acesta
înglobează următoarele tipuri de senzori:
- senzori ECG;
- senzori temperatura;
- senzori de mișcare: accelometre pentru cele trei axe;
- senzori pentru deformare toracica (respirație);
- senzori măsurare puls.
Echipamentul de biomonitorizare nu incomodează subiecții, are o structura unitara,
purtabila, ușor de utilizat. Echipamentul ales este dotat cu un acumulator, având o autonomie de
peste 24 ore.
Echipamentul folosit pentru proiectul SIGHAB este produs de Zephyr Technology
Corporation si este denumit Zephyr BioHarness™ 3. Acest echipament este un modul compact de
monitorizare a parametrilor fiziologici care încorporează toți senzorii si este atașat la o curea
ușoară, din material textil.
Echipamentul are următoarele caracteristici:
- Transmite informații prin Bluetooth;
- Măsoară ritmul cardiac: 0-240BPM (bătăi pe minut);
- Măsoară ritmul respirator: 0-120RPM (respirații pe minut);
- Senzor de temperatură: măsoară temperatura: 10-60°C (±2°C);
- Senzor de poziție ±180° (culcat sau în picioare);
- Activitate: staționar, mers, alergat;
- Accelerometru pe 3 axe (16g);
- Indicator de status: roșu/portocaliu/verde;
- Transmitere și înregistrare ECG 250Hz;
- Înregistrare accelerometru 100Hz;
- Permite conectivitate USB pentru download de date și alimentare;
- Permite stocarea de până la 500 de ore de diferite înregistrări;
- Algoritmi interni pentru: temperatură estimată, test de săritura, detecție de
alunecare, variația ritmului cardiac etc.

Fig. Echipament biomonitorizare utilizat in cadrul proiectului
Kitul BioHarness 3.0 folosit are următoarele caracteristici:
- Bluetooth Clasa II;
- Durata transmitere date: 12-24 ore;
- Durata de înregistrare date: 35 ore;
- Senzor intern de temperatură;
- Dimensiuni: 28x7mm;
- Greutate: 18g;
- Material: policarbonat.

Fig. Modulul de achiziție utilizat
In figura de mai sus este reprezentat modulul de achiziție care se amplasează pe centura.
Acesta este prevăzut in partea superioara cu 4 leduri pentru indicarea stării conexiunii Bluetooth
(albastru), a încărcării acumulatorului (portocaliu), achiziția semnalului ECG (roșu) precum si a
înregistrării datelor logging (verde).
Starea ledurilor atunci când centura este purtata:

Starea ledurilor atunci când aceasta este așezat in soclu (craddle):

Moduri de utilizare a dispozitivului
1. Legătura directa cu un PC/Laptop prevazut cu Bluetooth
Echipamentul este poziționat pe subiect si se realizează o conexiune wireless de tip
Bluetooth intre acesta si un PC/laptop. Datele sunt transmise in timp real si se pot vizualiza local
prin intermediul aplicațiilor puse la dispoziție de către producător sau prin crearea altor aplicații
proprii de vizualizare si analiza a datelor achiziționate de la subiect.

2. Legătura intre echipament si un telefon mobil
Datele achiziționate de la subiect pot fi transmise către telefonul mobil al acestuia (folosind
o aplicație dedicata), care poate permite vizualizarea locala a datelor si a stării pacientului in timp

real, sau transmiterea datelor mai departe, prin internet către o baza de date unde acestea se pot
prelucra si analiza ulterior.

3. Înregistrarea datelor si descărcarea ulterioara a acestora, prin intermediul USB, si analiza
întregului set de date obținut in urma unei sesiuni de monitorizare a subiectului.

Specificații tehnice

Datele de ieșire – Datele transmise

Software biomonitorizare
In ceea ce privește softul aferent biomonitorizarii aceasta se împarte in doua parți:
-

O aplicație pentru dispozitive mobile, prevăzute cu sistem de operare de
tip Android;
O aplicație pentru punctul local de colectare a datelor – creata in mediul
de lucru Labview.

Aplicație de biomonitorizare pentru dispozitive mobile
Pentru asigurarea unei funcționalități extinse si permiterea monitorizării indiferent de
poziția subiectului a fost dezvoltata o aplicație pentru dispozitive mobile prevăzute cu sistem de
operare de tip Android. Aceasta aplicație preia datelor de la senzorii plasați pe subiect si realizează
o procesare locala. Astfel, subiectul monitorizat poate vedea forma de unda a biosemnalelor direct
de pe dispozitivul mobil.
Aplicația permite achiziția datelor, vizualizarea si salvarea locala a acestora (in memoria
smartphone-ului) si transmisia acestora mai departe către punctul central de biomonitorizare
reprezentat de server.
Datele achiziționate sunt de dimensiuni mici, protocolul de transmisie a datelor fiind
optimizat pentru transmisia rapida a pachetelor de date de dimensiuni mici. Astfel se asigura o
transmisie a datelor in „timp real”, cele mai mari întârzieri înregistrare fiind de ordinul a 3-4
secunde.
În continuare este descrisă funcționalitatea aplicației de bio-monitorizare pentru
dispozitive mobile. În figura de mai jos este prezentată interfața de pornire pentru utilizator.

Fig. Meniu principal aplicație bio-monitorizare pentru dispozitive mobile
Aplicația software a fost realizată pentru a fi compatibilă cu sistemul de operare Android
deoarece acest sistem de operare este unul dintre cele mai răspândite în acest moment pe piața din
toata lumea.
Meniul principal al aplicației are posibilitatea selectării limbii (RO/ENG). În figura
următoare se poate observa display-ul telefonului utilizat pentru teste. Bara de marcaje aferentă
telefonului rămâne activă chiar în timpul rulării aplicației, aceasta putând fi accesată.
În această bară de marcaje se poate realiza conexiunea wireless în zonele care permit acest
lucru pentru a mări viteza conexiunii și a transferului de date. De asemenea, aceasta bară de
configurare a telefonului este necesar a fi activă deoarece permite configurarea accesului la rețelele
de internet, acolo unde este cazul, pornirea senzorilor GPS pentru localizare dar și accesarea
celorlalte funcții ale telefonului, în mod rapid, fără a întrerupe procesul de monitorizare.
Aplicația a fost gândită pentru a permite o stocare dublă a datelor: datele se vor salva atât

în memoria telefonului (internă sau card de memorie) dar se vor trimite și către serverul de
monitorizare.
Este de menționat că aplicația este optimizată astfel încât transferul de date să se poată
realiza corect și într-un timp util folosind numai conexiunea GSM aferentă operatorului local de
telefonie mobilă. Pentru a realiza acest lucru, s-a optat pentru transmiterea de pachete de date mici,
conținând numai informațiile utile.
În cazul prezenței utilizatorului într-o zona în care semnalul GSM nu are o calitate
corespunzătoare se poate renunța la transmiterea unor pachete de date păstrându-se doar datele
utile. Toate datele pot fi salvate în memoria telefonului și pot fi consultate ulterior sau transmise
către serverul de monitorizare.
Este recomandat ca la pornirea aplicației să se pornească și sistemul de poziționare GPS al
telefonului astfel încât să se realizeze o poziționare permanentă a subiectului pe toata durata
utilizării dispozitivului de monitorizare. Bara de marcaje a telefonului permite de asemenea
selectarea sau deselectarea modului GPS care oferă coordonatele pacientului necesare transmiterii
către baza de date.
Pentru evitarea consumului inutil al bateriei, coordonatele GPS vor fi transmise mai rar,
astfel poziționarea exactă a subiectului va fi cunoscută la un interval de 30 de secunde, suficient
însă raportat la viteza maximă de deplasare a subiecților monitorizați. Acest parametru poate suferi
modificări, în sensul transmiterii coordonatelor GPS către server la intervale mai mici de timp.
În cazul misiunilor speciale, coordonatele GPS pot fi transmise la fel ca toate celelalte
rezultate ale măsurătorilor efectuate, adică o data la fiecare secundă.
Transmiterea pachetului de coordonate GPS va fi însoțită de o marcă de timp pentru a
determina mai precis mișcările subiectului pe teren.
O altă funcție a barei de marcaje o reprezintă activarea / dezactivarea funcției de
conectivitate Bluetooth, care permite conectarea la dispozitivul de achiziție plasat pe subiect.
Pentru funcționarea aplicației este necesar ca înainte de activarea conectării, sa fie activată
conexiunea Bluetooth.
Fereastra principală, vizualizată în figura de mai jos reprezintă fereastra “default” de
deschidere a aplicației. – FEREASTRA HOME.

Fig. Fereastra Home a aplicației
De asemenea, în cazul monitorizărilor complexe și de lungă durată, se va proceda întâi la
realizarea unei sesiuni de monitorizare pentru calibrarea echipamentelor dar și pentru a avea o
referință.
Achiziția bio-semnalelor de la subiecții monitorizați se face în funcție de tipul de
monitorizare dorit. Sunt situații în care monitorizarea subiecților se realizează într-un spațiu limitat
și nu este necesară transmiterea locației GPS. Pentru a acoperi aceste nevoi, s-a prevăzut în meniul
aplicației posibilitatea alegerii parametrilor care se monitorizează și în consecință, a informațiilor
care se salvează în baza de date. Aplicația realizată în cadrul lucrării permite selectarea
următoarelor informații:
- Semnal ECG;
- Semnal RR;
- Puls;
- Respirație;
- Activitate;
- Detectarea căderilor;
- Detectarea locației.

Fig. Setarea parametrilor de testare/monitorizare

Fig. Setarea parametrilor de testare/monitorizare
După selectarea semnalelor care se monitorizează se poate trece la vizualizarea acestora în
fereastra aplicației. Un astfel de exemplu de monitorizare este prezentat în figura următoare.

Fig. Exemplu monitorizare subiect
În fereastra de monitorizare sunt prezente 5 grafice ce reprezintă semnalele achiziționate
de la pacient, și anume: puls, semnal RR, ECG, respirație și accelerație subiect.
Fiecare dintre cele 5 grafice, poate fi urmărit individual, full screen, prin simpla apăsare pe
suprafața graficului, așa cum se poate vedea în figura următoare.
Este de menționat că se optează pentru vizualizarea graficelor doar în anumite condiții
impuse de utilizatorul echipamentelor.

Fig. Vizualizarea graficelor full-screen – exemplu vizualizare Puls

Fig. Vizualizarea graficelor full-screen – exemplu vizualizare eșantioane RR

Fig. Vizualizarea graficelor full-screen – exemplu vizualizare ECG

Fig. Vizualizarea graficelor full-screen – exemplu vizualizare respirație

Fig. Vizualizarea graficelor full-screen – exemplu vizualizare mișcare subiect
Toate graficele vizualizate în această fereastră sunt actualizate în timp real.
Configuratie aplicatie
Aplicația realizată conține un meniu de configurare așa cum este prezentat în figura de
mai jos.

Fig. Meniu de configurare aplicație
Se poate observa ca meniul de configurare este prevăzut cu 2 opțiuni după cum urmează:
 Mod de lucru;
 Configurare.

Aceste opțiuni de mai sus reprezintă trimiteri către alte meniuri secundare. Submeniul Mod
de lucru este reprezentat în figura următoare. Aceasta opțiune oferă posibilitatea salvării datelor
local- in memoria telefonului sau trimiterea acestora către server.
Dacă se activează opțiunea Salvare locală, aplicația va crea automat un director în memoria
a telefonului (se poate utiliza si un card SD, micro SD etc.), și în acest director vor fi salvate
fișierele cu datele înregistrate. Dacă se va alege opțiunea Salvare pe server, datele vor fi transmise
automat către serverul de stocare cu prelucrare ulterioară.

Fig. Meniu „Mod de lucru”, opțiune: „Transmitere date către server”

Fig. Meniu „Mode de lucru”, opțiune: „Salvare locala”

In frigura următoare este prezentat Meniul de configurare. Acesta este prevăzut cu 3
opțiuni și anume:
-

Configurare generala;
Configurare afișare grafice;
Configurare achiziție de date.

Submeniul Configurare permite setarea caracteristicilor pentru salvarea datelor pe server
și anume adresa serverului, datele inițiale referitoare la subiectul care urmează a fi testat, stabilirea
pachetelor de date care se transmit către server, precum și intervalul de transmitere date către
server.

Fig. Opțiuni submeniu Configurare

Fig. Opțiuni submeniu Configurare – Configurare generala

Fig. Opțiuni submeniu Configurare afișare grafice

Fig. Opțiuni submeniu Configurare – configurare achiziție date

Fig. Opțiuni submeniu Configurare achiziție date

Configurare baza de date aplicatie destinata dispozitive mobile
Aplicația dezvoltată pentru sistemul de operare Android a fost concepută pentru a stoca
datele atât în memoria smartphone-ului cât și să transmită datele către un server de stocare și
procesare.
În ceea ce privește capacitatea necesară pentru stocarea datelor, se poate opta pentru
utilizarea cardurilor de memorie pentru telefoane mobile. În prezent cele mai uzuale smartphoneuri sunt prevăzute cu posibilitatea adăugării unui card de memorie de mare capacitate ce poate
asigura necesarul de date pentru monitorizare.
Structura baze de date MySQL
In urma măsurătorilor realizate si a achiziției biosemnalelor de la subiecți, acestea sunt
transmise către o baza de date, ce permite stocarea si prelucrarea lor ulterioara. In cadrul bazei de
date, datele sunt stocate sub forma lor „pre-procesata”, urmând a fi apoi prelucrate cu ajutorul
aplicației de biomonitorizare dedicate.
Datele de biomonitorizare sunt transmise sub forma de pachete, astfel vom avea
următoarele categorii de date:
-

Date generale – tabel general;
Date sumar – tabel sumar;
Date RR – tabel rr;
Date ECG – tabel ecg;
Date BR – tabel br;
Date acceleratie – tabel accdata;
Date GPS – tabel GPS.

In continuare sunt prezentate conținutul tabelelor cu informațiile provenite de la senzorii
de biomonitorizare.
Structura coloane tabel general
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumire coloana Nr. Crt. Denumire coloana
seqno
year
month
day
ms
hr
br
temp
posture
activity

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ecgnoise
xaccelmin
xaccelpeak
yaccelmin
yaccelpeak
zaccelmin
zaccelpeak
sysch
gsr
spo2

11.
12.
13.
14.

peakaccel
battv
brwaveamp
ecgamp

25.
26.
27.

bloodprs
almstatus
ledstatus

Fig. Structura tabel General – baza de date MySQL
Structura coloane tabel sumar
Nr.
Crt.

Denumire coloana

Nr.
Crt.

Denumire coloana

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

seqno
year
month
day
ms
packetversion
hr
br
skintemp
posture
activity
peakaccel
battv
batt
brwaveamp
brwavenoise
brconf
ecgamp

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

sysconf
gsr
rogstate
rogtime
verticalaccelmin
verticalaccelpeak
lateralaccelmin
lateralaccelpeak
sagitalaccelmin
sagitalaccelpeak
devicetemp
statusinfo
linkqual
rssi
txpower
estimatedcoretemp
auxadc1
auxadc2

19.
20.
21.

ecgnoise
hrconf
hrv

40.
41.

auxadc3
reserved

Fig. Tabel sumar – reprezentare baza de date MySQL
Structura coloane tabel rr
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Denumire coloana
seqno
year
month
day
ms
rr1
rr2
rr3
rr4
rr5
rr6
rr7

Nr.
Crt.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Denumire coloana
rr8
rr9
rr10
rr11
rr12
rr13
rr14
rr15
rr16
rr17
rr18

Fig. Structura tabel RR – reprezentare baza de date MySQL

Structura coloane tabel ecg
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Denumire coloana
seqno
year
month
day
ms
ecg1
ecg2
ecg3
ecg4
ecg5
ecg6
ecg7
ecg8
ecg9
ecg10
ecg11
ecg12
ecg13
ecg14
ecg15
ecg16
ecg17
ecg18
ecg19

Nr.
Crt.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Denumire coloana
ecg30
ecg31
ecg32
ecg33
ecg34
ecg35
ecg36
ecg37
ecg38
ecg39
ecg40
ecg41
ecg42
ecg43
ecg44
ecg45
ecg46
ecg47
ecg48
ecg49
ecg50
ecg51
ecg52
ecg53

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ecg20
ecg21
ecg22
ecg23
ecg24
ecg25
ecg26
ecg27
ecg28
ecg29

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ecg54
ecg55
ecg56
ecg57
ecg58
ecg59
ecg60
ecg61
ecg62
ecg63

Fig. Structura tabel ECG

Structura coloane tabel br
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Denumire coloana
seqno
year
month
day
ms
bw1
bw2
bw3
bw4
bw5
bw6
bw7

Nr.
Crt.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Denumire coloana
bw8
bw9
bw10
bw11
bw12
bw13
bw14
bw15
bw16
bw17
bw18

Fig. Structura tabel BR
Structura coloane tabel accdata
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Denumire coloana
seqno
year
month
day
ms
xdata1
xdata2
xdata3
xdata4
xdata5
xdata6
xdata7
xdata8
xdata9
xdata10
xdata11
xdata12
xdata13
xdata14
xdata15
xdata16
xdata17

Nr.
Crt.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Denumire coloana
xdata18
xdata19
xdata20
ydata1
ydata2
ydata3
ydata4
ydata5
ydata6
ydata7
ydata8
ydata9
ydata10
ydata11
ydata12
ydata13
ydata14
ydata15
ydata16
ydata17
ydata18
ydata19

Nr.
Crt.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Denumire coloana
ydata20
zdata1
zdata2
zdata3
zdata4
zdata5
zdata6
zdata7
zdata8
zdata9
zdata10
zdata11
zdata12
zdata13
zdata14
zdata15
zdata16
zdata17
zdata18
zdata19
zdata20

Fig. Structura tabel accdata
Structura tabel localizare GPS subiect
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Denumire coloana
Id
latitudine
Longitudine
An
Luna
Zi
Ora
Minut
secunda

Fig. Structura tabel localizare GPS subiect

Aplicatie locala procesare si vizualizare date

In ceea ce privește procesarea locala si vizualizarea datelor din cadrul bazei de date, acest
lucru se realizează cu ajutorul unei platforme realizate in mediul de programare LABVIEW. Pentru
a putea avea acces la toate datele aflate pe server, s-a realizat o legătura către baza de date online.
In continuare sunt descriși pașii parcurși pentru realizarea conexiunii cu baza de date.

Fig. Control panel – Administrative Tools

Fig. Control panel – Data Sources (ODBC)

Din meniul „Control Panel”, opțiunea „Administrative tools”, s-a selectat opțiunea Data
Sources (ODBC). Cu ajutorul acesteia s-a creat o noua legătura către baza de date: MyDSN
(MySQL ODBC 5.3 ANSI Driver).

Fig. Configurare myDSN

Fig. mySQL ODBC 5.2 ANSI Driver

Fig. Configurare informații acces baza de date
După instalarea driverelor aferente si a configurării opțiunilor de acces la baza de date,
aplicația Labview creata permite control asupra datelor din baza de date. Cu ajutorul aplicației
create se pot vizualiza in timp real datele aferente biomonitorizarii, se pot consulta înregistrări
mai vechi din baza de date si se pot realiza diferite studii si statistici in urma prelucrării datelor.
Aplicația dezvoltata in mediul de programare Labview permite atât vizualizarea datelor in
timp real cat si realizarea de prelucrări asupra acestora. Cu ajutorul acestei aplicații se pot vizualiza
datele tuturor subiecților monitorizați.
Interfața aplicației create se poate vizualiza in figura următoare.

3.1.7. Sistem mecanic catarge si containere

Montarea sistem mecanic catarge si containere

În materialul de față este prezentată activitatea de construcție a containerului SIGHAB.
Sunt prezentate imagini reprezentative pentru toate activitățile desfășurate pe durata perioadei de
construcție, cu identificarea clară a fazelor de construcție. De asemenea, prin parcurgerea
imaginilor se poate observa inclusiv efortul logistic depus, încadrarea în standardele de
performanță ale companiei ICPE ACTEL - ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001, precum și
evoluția incrementală a soluției tehnice de la stadiul de proiect până la stadiul de produs finit.

Fig. Debitare amplasament conectori
În cadrul figurii de mai sus se poate observa stadiul inițial al proiectului, în care s-a
prevăzut o fantă de acces în peretele lateral al containerului. Această fază a fost determinată de
necesitatea construirii unei zone de acces pentru conectarea sistemului la surse de energie
exterioare, precum și pentru căile de acces ale cablurilor de comunicație.

Fig. Debitare şi sudare suport uşă
În figura sunt prezentate activitățile de pregătire a cadrului ușii de acces în incinta
containerului. După decuparea unei porțiuni centrale a peretelui secundar, zona rămasă liberă a
fost întărită cu ajutorul unui suport metalic ce va avea rol dublu: intărirea structurii metalice a
containerului și suport pentru cadrul ușii de acces.

Fig. Montare uşă
După ce au fost finalizate activitățile de pregătire a cadrului ușii, următoare activitate a fost
aceea de montare efectivă a ușii de acces. Această activitate, prezentată în figura, a fost efectuată
în paralel cu monitorizarea continuă a nivelelor orizontal și vertical, pentru a se putea realiza
încadrarea perfectă a ușii în cadrul special prevăzut.

Fig. Pregătire interior container
În cadrul figurii este prezentat începutul activității de pregătire a spațiului interior,
activitate ce a necesitat accesul din ambele laturi ale containerului.
După completarea activității de perforare a peretelui lateral al containerului, pe interiorul
containerului a fost montat cu montură sudată nișa corespunzătoare conectorilor. Aceasta va
permite accesul atât al căilor de alimentare cu energie electrică, cât și al căilor de comunicație.

Fig. Montare nişă conectori
În figura este prezentat detaliul de execuție al fantelor de acces către conexiunile externe,
necesare pentru conectarea sistemelor de tele-comunicație, precum și pentru sistemul de
poziționare prin GPS.
Fantele au fost prevăzute și pentru accesul cablurilor de alimentare cu energie electrică
produsă de generatoarele eolian și solar atașate containerului.

Fig. Debitare locaş conexiuni externe
În vederea utilizării intensive și/sau extensive a sistemului construit cu ajutorul
containerului, s-a avut în vedere amenajarea acestuia pentru îmbunătățirea ergonomiei activităților
umane. Astfel, interiorul containerului a fost prevăzut cu pereți interiori. Figura prezintă detaliul
de montare al pereților interiri, pornind de la ușa secundară de acces a containerului.

Fig. Montare pereţi interiori
În figura este prezentat aspectul final al căptușirii containerului cu pereți interiori din PVC,
care au scop multiplu: îmbunătățirea ergonomiei sistemului mobil pentru operatorii umani, și
izolare termică îmbunătățită.

Fig. Pereţi interiori montaţi
Modulul SIGHAB este completat cu un sistem interior (principal) de iluminare, care
asigura un nivel adecvat al iluminării pentru întregul spectru de activități ce pot fi desfășurate de
operatorii umani.
De asemenea, containerul mai este prevăzut cu un sistem secundar de iluminat (de
siguranță – de culoare verde), care permite personalului evacuarea sigură a containerului în caz de
defectare catastrofală a sistemelor de alimentare cu energie electrică (incendii etc.).
Detaliile celor două sisteme sunt prezentate în figura.

Figura 30 Detaliu iluminat interior
Sistemul principal de iluminare este compus din două corpuri cu tuburi fluorescente (sau
tuburi cu LED) cu puterea de 2x18 W (în cazul tuburilor fluorescente), dispuse axial, de-a lungul
laturii mari a containerului.

Fig. Iluminat interior

Pentru asigurarea unei funcționări continue în orice condiții atmosferice, a fost necesară
izolarea ușii de acces din punct de vedere al accesului umezelii. Astfel, ușa a fost prevăzută cu un
cadru de izolare din cauciuc care să reziste la orice fel de intemperii și să nu permită intrarea apei
în interiorul containerului. Detaliul de execuție al izolației ușii este prezentat în figura.

Fig. Uşă container complet echipată
În vederea asigurării unui grad ridicat de securitate a muncii, precum și pentru un confort
sporit în exploatare, podeaua containerului a fost prevăzută cu un covor de cauciuc care să separe
galvanic podeaua metalică de operatorii umani. Detaliul montării covorului de cauciuc este
prezentat în figura.

Fig. Montare covor de cauciuc
În continuare este prezentată finalizarea activității de construcție a containerului SIGHAB.
Sunt prezentate imagini reprezentative pentru idetificarea tuturor activităților desfășurate pe durata
perioadei de construcție. De asemenea, prin parcurgerea imaginilor se poate observa inclusiv
efortul logistic depus, încadrarea în standardele de performanță ale companiei ICPE ACTEL - ISO
9001, ISO 14001 și OHSAS 18001, precum și stadiul de produs finit.

Fig. Container de bază SIGHAB
În cadrul figurii se poate observa stadiul containerului, înainte de vopsirea finală exterioară.
În această fază, containerul conțne întreaga aparatură și nivelul complet de echipament necesar
desfășurării în condiții optime a funcțiilor sale.

Fig. Detaliu al dispozitivului de retenție standard al containerului
În figuri sunt prezentate detalii ale structurii complexe de rezistență și retenție ale
containerului. Aceste sisteme intărirea structurii metalice a containerului și suport pentru
transportul containerului.

Fig. Detaliu al dispozitivului de retenție standard al containerului
Aceste dispozitive de prindere sunt standardizate, în așa fel încât transportul containerului
ă dâse efectueze utilizându-se metodele standardizate, deja existente la nivelul companiilor
specializate în transportul mărfurilor.

Fig. Detaliu al dispozitivului de retenție standard al containerului
În cadrul figurii este prezentat sistemul securizat de închidere al ușii containerului, acre
folosește două sisteme mecanice cu manevrare manuală. precum și posibilitatea securizării
suplimentare a incintei prin folosirea dispozitivelor de închidere cu lacăt.

Fig. Sistemul securizat de închidere al ușii containerului
În vederea asigurării unui grad ridicat de securitate a muncii, precum și pentru un confort
sporit în exploatare, podeaua containerului a fost prevăzută cu un covor de cauciuc care să separe
galvanic podeaua metalică de operatorii umani. Detaliul montării covorului de cauciuc este
prezentat în figura.

Fig. Detaliu al podelei acoperite cu covor din cauciuc

3.2. Experimentarea partilor componente si a ansamblului modelului SIGHAB

Experimentarea se realizeaza folosind cele doua ansamble software folosite, rezultatele
fiind urmatoarele :
Testare si verificare module SIGHAB hardware si software
Modulele hardware si software au fost verificate individual, urmarind, pentru fiecare:



Corespondenta intre valoarea afisata pe panoul modulului din aplicatie si cea accesibila la nivel
de echipament si/sau software dedicate echipamentului
Corespondenta intre valorile marimilor monitorizate care sunt comune aplicatiilor aplicatiilor
SIGHAB-LabVIEW si SIGHAB-SCADA. In acest scop s-a alcatuit tabela urmatoare de adrese ale
valorilor marimilor vehiculate in reteaua MODBUS, care s-a verificat in aplicatia SIGHAB-SCADA
in prealabil testarii finale.

Modul 1: semnal in tensiune
AI0 – CURENT FOTOVOLTAICE
AI1 – CURENT EOLIANA
AI2 – CURENT BATERIE (BIPOLAR)
AI3 – CURENT INVERTOR (BIPOLAR)
AI4 – CURENT PRIZA 24Vcc (IESIRE SPRE
CONSUMATORI)
AI5 – TENSIUNE BATERIE
AI6 – TENSIUNE BATERIE GENERATOR
AI7 – NEFOLOSIT
Modul 2: semnal unificat 4-20 mA
AI0 – INTRARE MTR1-1
AI1 – INTRARE MTR1-2
AI2 – INTRARE MTR1-3
AI3 – INTRARE MTR1-4
AI4 – INTRARE MTR2-1
AI5 – INTRARE MTR2-2
AI6 – INTRARE MTR2-3
AI7 – INTRARE MTR2-4



MD10
MD11
MD12
MD13

ADRESA MODBUS TCP
20
22
24
26

MD14
MD15
MD16

28
30
32

MD20
MD21
MD22
MD23
MD24
MD25
MD26
MD27

40
42
44
46
48
50
52
54

Verificarea actualizarii starii alarmelor la variatia marimilor asociate

Pentru facilitarea verificarii, s-a alcatuit schema de conexiuni din figura de mai jos.

Indicatori numerici pentru valoarea elementelor
Valoare
element 1

Valoare
element 1

Valoare
element n

Statie de lucru

RS232-USB

Ansamblu
traductoare
sistem
energetic

Controller logic
programabil
(PLC)

Semnale
analogice

Ethernet

Ethernet

Semnale
digitale

Modul
comunicatie
Invertor

Bloc relee
sistem
supraveghere
perimetrala

Switch retea

Ethernet

Statia meteo

Rezultatele verificarii au fost centralizate in buletinul de test din tabelul urmator, conform caietului de
sarcini anexat.
Nr
.cr
t.
1.

Modul
SIGHA
B
Energie

Echipament
SIGHAB
Eoliana

Marimi asociate
(unitatea de masura)
Tensiune continua (V)

Niveluri de alarmare
asociate

Verficare software +
software-hardware

tensiune maxima : 57 V

Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW

tensiune minima : 44 V
Curent continuu (A)

curent maxim : 20 A

Putere (W)

putere maxima : 1000 W

√
√
√
√

2.

Energie

Curent continuu (A)

curent maxim : 100 A

Putere (W)

putere maxima : 2500 W

4x alimentare
senzori
perimetrali

Stare alimentare :
alimentat/nealimentat

OFF - alarmare la sistem
nealimentat

Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW

4x
supraveghere
laturi poligon

Stare alarmare:
alarmat/normal

ON - alarmare la detectie
intruder

Corespunde SW √
Corespunde SW+HW

PhotoVoltaic
(PV)

Tensiune continua (V)

tensiune maxima : 57 V
tensiune minima : 44 V

3.

Energie

Grup
generator

Curent continuu (A)

curent maxim : 15 A

Putere (W)

putere maxima : nr.panouri x
180 W

Tensiune efectiva (V)

tensiune maxima : 270 V
tensiune minima : 180 V

4.

Energie

Baterie

Curent efectiv (A)

curent maxim : 30 A

Putere aparenta (VA)

putere maxima : 6 kVA

Tensiune continua (V)

tensiune maxima : 28 V
tensiune minima : 22 V

Curent continuu (A)

curent maxim : 100 A

Starea de incarcare (%)
5.

6.

Energie

Energie

Tensiune de
iesire 230V
AC

Tensiune de
iesire 24V DC

Tensiune efectiva (V)

tensiune maxima : 270 V
tensiune minima : 180 V

Curent efectiv (A)

curent maxim : 30 A

Putere aparenta (VA)

putere maxima : 6 kVA

Tensiune continua (V)

tensiune maxima : 28 V
tensiune minima : 22 V

7.

Suprave
ghere
perimetr
ala

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

8.

9.

Comuni
catii

Radio

stare de functionare (ping
WAN)

OFF – alarmare la ping fara
retur

Router (Hub)

stare de functionare (ping
WAN)

OFF – alarmare la ping fara
retur

Access Point
(WIFI)

stare de functionare (ping
WAN)

OFF – alarmare la ping fara
retur

Meteo

intensitate vant
directie vant
RH
temperatura

temperatura alarmare la nivel
de inghet

precipitatii
10
.
11
.

Suprave
ghere
video
Monitor
izare
medical
a

8x
Camere
CCTV

imagini

8 x centuri
pentru
monitorizarea
personalului
activ si
bonlav

EKG

ritm cardiac
temperatura
ritm respirator
SPO
pozitie persoana

Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW
Corespunde SW √
Corespunde SW+HW

Verificare functionalitate SIGHAB-LabVIEW

Modulele software au fost verificate individual, urmarind, pentru fiecare:



Corespondenta intre valoarea afisata pe panoul modulului din aplicatie si cea accesibila la nivel
de echipament si/sau software dedicate
Verificarea actualizarii starii alarmelor la variatia marimilor asociate

Rezultatele verificarii au fost centralizate in tabelul urmator.

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

Nr
.cr
t.
1.

2.

3.

4.

Modul
SIGHA
B
Energie

Energie

Energie

Energie

Echipament
SIGHAB
Eoliana

PhotoVoltaic
(PV)

Grup
generator

Baterie

Marimi asociate
(unitatea de masura)

Niveluri de alarmare
asociate

Verficare software

tensiune maxima : 57 V

Corespunde SW

√

tensiune minima : 44 V

Corespunde SW

√

Curent continuu (A)

curent maxim : 20 A

Corespunde SW

√

Putere (W)

putere maxima : 1000 W

Corespunde SW

√

Tensiune continua (V)

tensiune maxima : 57 V

Corespunde SW

√

tensiune minima : 44 V

Corespunde SW

√

Curent continuu (A)

curent maxim : 15 A

Corespunde SW

√

Putere (W)

putere maxima : nr.panouri x
180 W
tensiune maxima : 270 V

Corespunde SW

√

Corespunde SW

√

tensiune minima : 180 V

Corespunde SW

√

Curent efectiv (A)

curent maxim : 30 A

Corespunde SW

√

Putere aparenta (VA)

putere maxima : 6 kVA

Corespunde SW

√

Tensiune continua (V)

tensiune maxima : 28 V

Corespunde SW

√

tensiune minima : 22 V

Corespunde SW

√

curent maxim : 100 A

Corespunde SW

√

Corespunde SW

√

tensiune maxima : 270 V

Corespunde SW

√

tensiune minima : 180 V

Corespunde SW

√

Curent efectiv (A)

curent maxim : 30 A

Corespunde SW

√

Putere aparenta (VA)

putere maxima : 6 kVA

Corespunde SW

√

Tensiune continua (V)

tensiune maxima : 28 V

Corespunde SW

√

tensiune minima : 22 V

Corespunde SW

√

Curent continuu (A)

curent maxim : 100 A

Corespunde SW

√

Putere (W)

putere maxima : 2500 W

Corespunde SW

√

Tensiune continua (V)

Tensiune efectiva (V)

Curent continuu (A)
Starea de incarcare (%)
5.

6.

Energie

Energie

Tensiune de
iesire 230V
AC

Tensiune de
iesire 24V DC

Tensiune efectiva (V)

7.

8.

Suprave
ghere
perimetr
ala

Comuni
catii

4x alimentare
senzori
perimetrali

Stare alimentare :
alimentat/nealimentat

OFF - alarmare la sistem
nealimentat

Corespunde SW

√

4x
supraveghere
laturi poligon
Radio

Stare alarmare:
alarmat/normal

ON - alarmare la detectie
intruder

Corespunde SW

√

stare de functionare (ping
WAN)
stare de functionare (ping
WAN)
stare de functionare (ping
WAN)
intensitate vant

OFF – alarmare la ping fara
retur
OFF – alarmare la ping fara
retur
OFF – alarmare la ping fara
retur

Corespunde SW

√

Corespunde SW

√

Corespunde SW

√

Corespunde SW

√

directie vant

Corespunde SW

√

RH

Corespunde SW

√

Corespunde SW

√

precipitatii

Corespunde SW

√

8x
Camere
CCTV

imagini

Corespunde SW

√

8 x centuri
pentru
monitorizarea
personalului
activ si
bonlav

EKG

Corespunde SW

√

ritm cardiac

Corespunde SW

√

temperatura

Corespunde SW

√

ritm respirator

Corespunde SW

√

SPO

Corespunde SW

√

pozitie persoana

Corespunde SW

√

Router (Hub)
Access Point
(WIFI)
9.

Meteo

temperatura

10
.
11
.

Suprave
ghere
video
Monitor
izare
medical
a

temperatura alarmare la nivel
de inghet

Nr.
crt.

DENUMIREA ÎNCERCĂRII

Condiţia
tehnică

Metoda de

Încercare

Încercare
Tip

Lot

0

1

2

3

4

5

1

Verificarea tensiunii panourilor solare

2.1.1.1

4.1.1.1

X

X

2

Verificarea curentului panourilor solare

2.1.1.2

4.1.1.2

X

-

3

Verificarea puterii panourilor solare

2.1.1.3

4.1.1.3

X

-

4

Verificarea curentului de încărcare al controlerului 2.1.1.4
fotovoltaic

4.1.1.4

X

5

Verificarea tensiunii generatorului monofazat

2.1.2.1

4.1.2.1

X

X

6

Verificarea puterii generatorului monofazat

2.1.2.2

4.1.2.2

X

-

7

Verificarea curentului de încărcare invertor

2.1.3.1

4.1.3.1

X

-

8

Verificarea tensiunii de ieşire din invertor

2.1.3.2

4.1.3.2

X

X

9

Verificarea puterii de ieşire din invertor

2.1.3.3

4.1.3.3

X

-

10

Verificarea distorsiunilor armonice ale tensiunii de 2.1.3.4
ieşire din invertor

4.1.3.4

X

-

11

Verificarea randamentului invertorului

2.1.3.5

4.1.3.5

X

-

12

Verificarea capacităţii bateriei de acumulatori

2.1.4.1

4.1.4.1

X

13

Verificarea puterii generatorului eolian

2.1.5.1

4.1.5.1

X

-

14

Verificarea curentului de încărcare furnizat de 2.1.5.2
generatorul eolian

4.1.5.2

X

X

15

Verificarea rezistenţei de izolaţie

2.2.1

4.2.1

X

X

16

Verificarea la străpungeri sau conturnări

2.2.2

4.2.2

X

-

17

Verificarea bornei de împământare

2.2.3

4.2.3

X

-

18

Verificarea curentului de fugă

2.2.4

4.2.4

X

X

3.3 Elaborare manual de prezentare a solutiei propuse
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1 Structura portalului DISPECER pentru sistemul SIGHAB
Modul
Portal
general

Continut Formal pagini Web

Implementare WEB

Pagina de intrare in
PORTALUL SIGHAB

Meniu

Portal
Home

Descriere
portal

Dispecer

Login

Limba

Contact

Dispecer
Meniu

Dispecer

Indicator de functionalitate
(binar) pentru sistemele
SIGHAB aflate in observatia
DISPECERULUI

Ansamblu
module
SIGHAB

Indicator de functionalitate
(binar) pentru modulele din
sistemul SIGHAB

Sistem
SIGHAB 1

Sistem
SIGHAB m

1.1 Utilizarea ferestrei de deschidere a portalului SIGHAB
Informatii despre sistem se regasesc in optiunile:
•

Necesitatea

•

Oprtunitatea realizarii sistemului SIGHAB si utilitatea acestuia.

Indicatorii
Implementare WEB

arata operatiile ce trebuie facute pentru selectarea ferestrelor si fucntiiilor p[ortalului.
Utilizare

Observatii

Deschiderea paginii de primire in
portalului SIGHAB

Necesitatea sistemului SIGHAB

Oportunitatea portalului SIGHAB

Partenerii in proiectul SIGHAB

Sensul de parcurgere al
informatiei
este
optional

1.2 Utilizarea ferestrei de prezentare a firmei detinatoare a SIGHAB
Implementare WEB

Utilizare

Observatii

Descrierea firmei

Sensul
de
parcurgere
al
informatiei este
optional

Obiectivele firmei

1.3 Utilizarea ferestrei de prezentare a echipei de cercetare WING
Implementare WEB

Utilizare
Echipa de cercetare

1.4 Utilizarea ferestrei de prezentare a sistemului SIGHAB
Implementare WEB

Utilizare

Observatii

Descriere sistem
Sensul
de
parcurgere
al
informatiilor
este optional

Componente sistem

1.5 Utilizarea ferestrei DISPECER pentru SIGHAB
Din fereastra Dispecer se pot gestionarea mai multe unitati SIGHAB aflate in dotare, starea functionala a acestora putand fi monitorizata utilizand sistemul
dispecer integrat in portalul SIGHAB.
Implementare WEB

Utilizare

Observatii

Accesare DISPECER
sistem

Accesarea
individauala a
fiecarui sistem
disponibil si
selectia inspectiei
acestora utilizand
un tabel active care
trimite la paginile de
monitorizare
individuale ale
fiecarui sistem

Sensul
de
parcurgere
al
informatiilor
indicat
de
sageata

1.6 Utilizarea ferestrei de contact pentru portalul SIGHAB
Implementare WEB

Utilizare

Contactul cu
firma

2 Structura portalului individual al unitatilor SIGHAB
Fiecare unitatea SIGHAB are patru module de baza care sunt monitorizate pe baza portalului realizat si centralizate la nivelul unitatii:
•
•
•
•

Sistemul energetic
Sistemul de supraveghere
Sistemul de comunicatii
Sistemul de biomonitorizare

Modul
Sistem
SIGHAB

Continut Formal pagini Web

Implementare WEB

Indicator de
functionalitate (binar)
pentru modulele din
sistemul SIGHAB

Indicator de
functionalitate (binar)
pentru elementele din
modulele SIGHAB

Indicator numerici pentru
valoarea elementelor

Sistem
SIGHAB 1

Modul
functional 1

Valoare
element 1

Valoare
element n

Modul
functional n

Valoare
element 1 - n

2.1 Utilizarea ferestrei Centralizator functional al modulelor SIGHAB
Implementare WEB

Utilizare

Observatii

Centralizator functional
module

Accesare modul Energetic

Accesare modul
Supraveghere

Accesare modul
Comunicatie

Accesare modul Meteo

Accesare modul
Biomonitorizare

Dupa
selectia
optiunii
Centralizator
Sistem SIGHAB
sensul
de
parcurgere
al
informatiilor
este optional

2.1.1 Utilizarea ferestrei de monitorizare SCADA a sistemului energetic prin portal
Implementare WEB

Utilizare

Observatii

Selectia Sistemului
energetic SCADA

Eolian
Iesire c.a.
Fotovoltaic
Iesire c.c.
Invertor

Baterie
Electrogenerator

Pentru acces la
pagina
se
selecteaza
optiunea SCADA
Energetic

2.1.2 Utilizarea ferestrei de monitorizare LabVIEW a sistemului energetic prin portal
Implementare WEB

Utilizare

Observatii

Selectia Sistemului
energetic LabVIEW

Electrogenerator
Iesire c.a.
Invertor
Iesire c.c.
Baterie

Eolian

Fotovoltaic

In acelasi mod se pot accesa toale modulele sistemului SIGHAB.

Pentru acces la
pagina
se
selecteaza
optiunea
LabVIEW
Energetic

3 Manual de utilizare a solutie IT SIGHAB-LabVIEW
3.1 Prezentare aplicatie IT SIGHAB-LabVIEW
Aplicatia SIGHAB-LabVIEW a fost construita in scopul monitorizarii sistemului SIGHAB la nivelul de unitate.
Aplicatia ofera posibilitatea de a urmari starea unei serii de subsisteme, organizate in acord cu functionalitatea SIGHAB:
•

Subsistem energetic

•

Supraveghere zonala a unitatii – perimetral si CCTV

•

Comunicatie, interna si externa

•

Meteo

•

Bio-monitorizare

Pe langa monitorizarea locala, aplicatia transmite informatiile de spre unitatea SIGHAB la distanta, catre centrul dispecer.
La nivel local, aplicatia preia si integreaza informatii de la echipamente fie direct, fie prin componente software dedicate, in cazul
echipamentelor care nu ofera canale de comunicatie. Legatura cu partea hardware a SIGHAB este ilustrata in figura de mai jos.

Panou vizualizare unitate SIGHAB
Energie

Supraveghere

...

Biomonitorizare

Statie operator

RS232-USB

Ansamblu
traductoare
sistem
energetic

Semnale
analogice

Controller logic
programabil
(PLC)

Ethernet

Ethernet

Semnale
digitale

Modul
comunicatie
Invertor

Bloc relee
sistem
supraveghere
perimetrala

Switch retea

Ethernet

Statia meteo

Aplicatia a fost construita in mediul LabVIEW si se prezinta sub forma unui executabil. Ea ofera o functionalitate complementara
celeilalte aplicatii a proiectului – SIGHAB-SCADA – permitand, prin facilitatile programarii in mediul LabVIEW, preluarea si integrarea
de informatii de la variate echipamente, care scot informatii in diverse formate. In acelasi timp, neavand posibilitati directe de
conectare la un sistem de tip SCADA, care utilizeaza retea si echipamente de standard industrial, aplicatia preia totusi acele informatii
prin intermediul serverului de baza de date oferit de SIGHAB-SCADA.

3.2 Instalare
•

Pasul 1. De pe CD-ul aplicatiei, se copiaza directorul „SIGHAB_LV” oriunde pe calculatorul utilizatorului, fara a fi nevoie de
instalare.
Aplicatia utilizeaza resurse software furnizate gratuit de catre terti (Oracle, National Instruments), care necesita insa instalare,
urmand pasii descrisi in continuare.

•

Pasul 2. Se instaleaza conectorul ODBC MySQL.
MySQL ODBC (Open Data Base Connector) este un pachet software disponibil gratuit si foarte popular in intreaga lume,
utilizat pentru conectarea aplicatiilor la sistemul de management al bazelor de date SQL.
o Se lanseaza installer-ul mysql-connector-odbc-5.3.4-win32.msi, care se afla in kit-ul aplicatiei. Este recomandat sa se
instaleze aceasta varianta pe 32 biti, chiar daca sistemul de operare este pe 64 biti.

o
Nota: varianta la zi a installer-ului poate fi descarcata urmarind link-ul de mai jos, de unde se selecteaza sistemul de
operare MS Windows si ultima versiune de 32-bit.
https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/
o Se urmaresc pasii installer-ului. In fereastra cu tipul de instalare se selecteaza optiunea „Typical”.
•

Pasul 3. Se configureaza conectorul ODBC MySQL instalat
o Dupa finalizarea instalarii de la pasul anterior, se deschide Control Panel > Administrative Tools si se da dublu-click
pe Data Sources (ODBC) . Se va deschide o fereastra ca mai jos:

o Se selecteaza tab-ul „System DSN” si apoi se da click pe butonul „Add”. In fereastra care se deschide se selecteaza
din lista „MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver”, si se apasa „Finish”.

o In fereastra nou aparuta se completeaza campurile dupa cum este indicat in figura urmatoare. Numele utilizatorului si
parola vor fi date de administratorul bazei de date.

o La final se apasa butonul Test, pentru verificarea conexiunii. Daca este reusita, va aparea mesajul „Connection
Successful”, si se poate trece mai departe, apasand butonul OK. Daca nu, personalul de instalare va verifica datele de
conectare si conexiunea cu serverul.
•

Pasul 4. Se instaleaza LabVIEW RuntimeEngine
LabVIEW RuntimeEngine este un pachet software distribuit gratuit de catre National Instruments, pentru a permite rularea de
programe executabile create in LabVIEW, fara ca utilizatorul executabilelor sa aiba nevoie de licenta de LabVIEW.

o Se lanseaza installer-ul „LVRTE2014f2std.exe”, aflat in kit-ul aplicatiei, si se urmaresc pasii indicati.
Nota: LabVIEW RuntimeEngine este de asemenea disponibil pentru descarcare de la acest link:
http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2014/4887/en/

3.3 Utilizare
Aplicatia se lanseaza prin executabilul „SIGHAB_local.exe”, aflat in directorul SIGHAB_LV, copiat de pe CD-ul aplicatiei la pasul 1 al
instalarii.
3.3.1

LoGare si De-logare utilizator

In bara de sus a panoului, se apasa butonul Login, iar in fereastra de dialog nou aparuta se introduc numele utilizatorului si parola.

Conectarea reusita este indicata prin aprinderea LED-ului alaturat butonului de Login. O conectare esuata este semnalata prin
mesajul din figura de mai jos. Dupa ce se fac verificarile indicate, se apasa din nou butonul Login.

Dupa conectarea reusita, se deschide automat fereastra de configurare a comunicatiei cu echipamentele.
De-logarea utilizatorului se face prin butonul Logout din dreapta barei de meniu.
3.3.2 Bara de meniu a aplicatiei

Alaturi de butoanele de Login/Logout, in bara de meniu, , se afla urmatoarele optiuni:
•

Configurare comunicatie cu echipamentele. Pastrand un grad de flexibilitate a aplicatiei, parametrii de conectare sunt lasati
utilizatorului spre completare, dupa informatiilor de conectare gasiti in manualul echipamentului respectiv.

In figura de mai jos se afla parametrii portului serial la care este conectat invertorul STECA XTH5000 prin intermediul modulului de
comunicatie xcom232.

Parametrul ramas de completat este adresa invertorului, care in mod normal are valoarea 101. Valoarea trebuie sa fie egala cu cea
afisata pe display-ul terminalului RC02, conectat la invertor.
•

Configurare alarme:
o Tip – nivel sau binar
o Valoare nivel normal marime
o Alarme:

•



Nivelul foarte jos al marimii (LL), declansator de alarma cu severitate mare



Nivelul jos al marimii (L), declansator de alarma cu severitate redusa



Nivelul sus al marimii (H), declansator de alarma cu severitate redusa



Nivelul foarte sus al marimii (HH), declansator de alarma cu severitate mare

Vizualizare istoric alarme, prin butonul „Arata log” din submeniul „Alarme”

3.3.3 Vizualizare subsisteme SIGHAB
Panoul fiecarui subsistem (energetic, supraveghere etc) poate fi vizualizat prin apasarea butonului cu numele repectiv din sirul
de butoane din zona de jos a ferestrei aplicatiei. Continutul fiecarei ferestre este prezentat in cele ce urmeaza.

•

Starea sistemului in ansamblu se poate vizualiza prin apasarea butonului „UNITATE SIGHAB”, primul din sir, dupa cum
se poate observa in figura urmatoare.

•

Subsistemul de supraveghere

Acesta cuprinde imaginile camerelor de supraveghere, si indicatorii perimetrali – cei din urma ilustrati in figura de mai jos. O
latura cu culoarea schimbata in rosu indica o patrundere/iesire in/din perimetru prin acea latura.

•

Subsistemul de comunicatie

Aici se poate vedea starea principalelor noduri de retea, indicata prin led-uri, ca in figura urmatoare.
Starea comunicatiei se verifica automat la un intervl de 10 secunde, dar poate fi verificata si manual, oricand, prin actionarea
butonului „ping manual”.

•

Subsistemul meteo

Principalele informatii oferite de statia meteo sunt afisate in fereastra ca in figura de mai jos.

•

Subsistemul bio-monitorizare

Aceasta fereastra arata informatiile bio-medicale preluate de la un subiect care poarta centura de biomonitorizare. Informatiile
sunt transmise automat prin bluetooth.

Manual de montaj, reglare, operare si
intretinere pentru sistemul SIGHAB
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Înainte de utilizarea sistemul SIGHAB citiţi cu atenţie
următoarele instrucţiuni

NU SUBESTIMAŢI importanţa acestui manual!

1 INTRODUCERE
1.1 SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE AL MANUALULUI

Acest manual își propune să furnizeze instrucţiunile şi informaţiile necesare pentru
instalarea, funcţionarea şi întreținerea corectă şi in siguranţă a sistemului SIGHAB in timpul
duratei de viaţă de la livrare pană la cedarea definitivă.
Pentru informaţii privind caracteristicile diferitelor module aferente, vă rugăm sa. consultaţi
celelalte manuale de utilizare.

1.2 UTILIZAREA MANUALULUI
Acest manual împreună cu documentele de referinţă aferente, constituie parte integrantă a
sistemului SIGHAB. Acesta trebuie păstrat cu grijă pe perioada întregii durate de funcţionare a
echipamentului şi trebuie protejat împotriva umidităţii sau altor agenţi dăunători care pot duce la
deteriorarea sa. Documentele trebuie să însoțească ansamblul şi in cazul in care acesta este
transferat sau vândut altui utilizator.
Acest manual şi documentele de referinţă aferente trebuie citit cu atenţie şi instrucţiunile şi
recomandările conţinute aici trebuie urmate întocmai. Doar procedând astfel este posibilă
garantarea funcţionării corecte a sistemului SIGHAB şi prevenirea defectării sau producerii de
accidente.
Pentru eventualele întrebări, probleme sau dificultăţi, vă rugăm să solicitaţi sfatul sau
intervenţia Departamentului de Asistenţă Tehnică.

Observatie: Informaţiile care figurează in acest manual erau corecte la data tipăririi; cu toate
acestea, ca parte a unui proces de dezvoltare continuă, modulele componente pot suferi
modificări neanunţate in prealabil.

1.3 SIMBOLURI UTILIZATE IN MANUAL

Următoarele simboluri au fost introduse in manual pentru a atrage atenţia utilizatorului asupra
avertismentelor importante. Aceste simboluri, respectă standardele tehnice internaţionale acolo
unde acest lucru este posibil.

Simboluri utilizate in manual:
SEMNE CARE INDICĂ
PERICOLUL

SEMNE de OBLIGARE

Pericol

Obligaţie generală

Interzis

Cască de protecţie
necesară (trebuie
purtate căştile de
protecţie)
Necesară protecţie
pentru picioare
(trebuie purtată
incălţăminte de
protecţie)
Necesară protecţie
pentru urechi (trebuie
purtate dopuri sau căşti
pentru urechi)
Trebuie purtată
protecţie pentru ochi/
Ochelari de protecţie

Nu utilizaţi apa pentru
stingerea incendiilor

Necesară protecţie
pentru mâini

Nu curăţaţi, lubrifiaţi,
reparaţi sau reglaţi
manual piesele mobile

Pericol de descărcare
electrică
Pericol:
material
inflamabil

Pericol: Zgomot

Pericol de incendiu:
suprafeţe fierbinţi
Atentie se lucreaza

Necesar echipament de
protecţie
Lucrați numai cu
masca de praf

INTERZICERI

Interzis accesul
persoanelor
neautorizate

A nu se utiliza

Fumatul interzis,
flacără deschisă

1.4 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Următoarele documente însoțitoare sunt puse la dispoziţie:
• Declaraţia de conformitate CE;
• Manuale de utilizare.
Cod
Manualul de utilizare
SIGHAB0001 Manual de utilizare a sistemului mecanic SIGHAB
SIGHAB0002 Manual de utilizare al echipamentului electric SIGHAB
SIGHAB0003 Manula de utilizare software al sistemului SIGHAB

1.5

DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAŢI

Pentru definirea termenilor utilizaţi în acest manual se face referire la norma UNI EN 292. De
asemenea, se face referire la punctul 1.1.1 al directivei 89/392/CEE.
În sensul acceptat de directiva menţionată, se înţelege prin:
a) „Zonă periculoasă” – orice zonă din interiorul sistemului sau din proximitatea lui în care
o persoană este expusă la riscuri pentru siguranţa sau/şi sănătatea sa.
b) „Persoană expusă” – orice persoană care se situează în întregime sau parţial într-o zonă
periculoasă
c) „Operator” – persoană însărcinată cu instalarea, punerea în funcţiune, reglarea, curăţenia
şi/sau transportul sistemului SIGHAB

2 DESCRIERE SI CARACTERISTICI DE OPERARE
2.1 Certificările sistemului SIGHAB
Sistemul SIGHAB si modulele care il compun

sunt concepute şi produse in

conformitate cu legile în vigoare şi sunt aprobate, unde este cazul, de către Corpurile de
Control şi de Certificare:
a) Sistemul SIGHAB si modulele care il compun sunt conforme cu legislația in vigoare:
•

73/23/CEE Joasă Tensiune

•

89/336/CEE Compatibilitate Electromagnetică

•

93/68/CEE Marcare EC

•

98/37/CEE Directivă privind utilajele

•

2000/14/CEE Emisii sonore

b) Sistemul SIGHAB si modulele care il compun

respecta Standardele, Legile şi

Normele in vigoare in Romania şi care reglementează aspecte precum:
•

Zgomot;

•

Emisii;

•

Funcţionarea in medii periculoase;

•

Limitări in ceea ce priveşte curentul electric instalat;

•

Echipament electric şi dispozitive de siguranţă;

•

Instalaţii electrice şi dispozitive de siguranţă

3 SIGURANŢA IN EXPLOATARE
3.1 ASPECTE GENERALE

Înainte de a porni Sistemul SIGHAB şi înainte de orice operaţiune de întreținere la
modulele din compunerea acesteia, este esenţial ca personalul responsabil să fi citit şi
înțeles toate AVERTISMENTELE ŞI MĂSURILE DE PRECAUŢIE incluse in acest
manual. In orice caz, constructorul nu poate prevedea toate situaţiile posibile, ceea ce
poate duce la apariţia anumitor riscuri in timpul funcţionării propriu-zise a sistemului
SIGHAB.
Orice operaţiuni de întreținere sau proceduri care nu sunt incluse in mod explicit in
manualul de funcţionare trebuie raportate in prealabil constructorului pentru aprobare.
Când apare necesitatea urmării unei proceduri care nu este recomandată in mod
specific, operatorul își va asuma răspunderea că procedura respectivă este sigură şi nu
poate cauza deteriorări sau răniri. Pentru a se asigura o funcţionare sigură, trebuie
urmate cu stricteţe următoarele instrucţiuni.

3.2 CONDIŢII DE SIGURANŢĂ LA PORNIREA Sistemului SIGHAB
3.2.1 Verificări preliminare de siguranţă
Înainte de a demara orice procedură de pornire a sistemului SIGHAB sau a unor module
din aceasta, este extrem de important să vă familiarizaţi cu instalatia. De asemenea
trebuie să se efectueze o inspecţie vizuală pentru a analiza aspectele legate de

siguranţa stării de funcționare a echipamentelor. Această inspecţie trebuie să includă
toate punctele enumerate in cele ce urmează, precum şi orice alte aspecte care pot fi
importante in procesul de instalare/pornire. Orice sursă de pericol efectiv sau potenţial
trebuie e eliminata înainte de demararea oricărei proceduri.
a) Identificaţi poziţia butoanelor de oprire in caz de urgenţă, întrerupătoarele şi orice
alte sisteme de închidere in situaţii de urgenţă din cadrul uzinei;
b) Familiarizaţi-vă cu toate procedurile speciale de urgenţă legate de instalarea
Respectivă;
c) Identificaţi poziţia stingătoarelor de incendii şi a altor echipamente de siguranţă
sau de urgenţă şi învățați cum să le folosiţi;
d) Identificaţi orice posibilă sursă de pericol, cum ar fi scurgeri de ulei lubrifiant,
produse de condensare, excesul de praf în dispozitivul de sau alte pericole;
e) Asiguraţi-vă că utilajele sunt curate, că zona înconjurătoare şi ieşirile de urgenţă
sunt curate şi fără obstacole. Asiguraţi-vă că orificiile de admisie sau supapele
de aerisire nu sunt blocate.
f) Verificaţi dacă oamenii lucrează cu alte dispozitive in zonă şi dacă activitatea lor
este periculoasă sau împiedică uzina să funcţioneze in mod corect.

Nu porniţi niciodată sistemul SIGHAB dacă nu se află în condiţii maxime de
siguranţă.
3.2.2 Masuri de siguranța la pornire si semnalizarea acestora
Operația
Semn
Masuri de securitate întreprinse
Accesul la
Sistemul trebuie sa fie administrat si operat exclusiv de
sistemul in
personal specializat şi cu o pregătire adecvată.
funcționare
Nu se va acorda acces persoanelor neautorizate.
Utilaje
instalaţi o lumină roşie intr-o poziţie cat mai vizibilă care să
mecanice cu
se aprindă in timp ce utilajul funcţionează;
pornire
afişaţi un indicator de avertizare cu privire la pericolul de
automata
pornire automată a maşinii; afişaţi un indicator cu
menţiunea „Toate operaţiunile de întreținere trebuie
efectuate după ce setul se opreşte”.
Oprire de
Dacă sistemul sau un modul al acestuia trebuie oprit intr-o
urgenta
situaţie de urgenţă, apăsaţi butonul „emergency stop”
(oprire de urgenţă) de pe panou sau ( dacă există) butonul
de oprire localizat langa utilajul respectiv

Accesul
personalului
neautorizat

Acordaţi acces personalului neautorizat in statie numai
după ce aţi afişat indicatoare cu menţiunea „activităţi in
desfăşurare”.

Echipament
de protecție
individuala

Purtaţi mereu echipamentul de protectie adecvat

Protecția la
electrocutare

Trebuie luate toate măsurile de precauţie necesare pentru
prevenirea electrocutării. Verificaţi dacă sistemul de
împământare este conectat şi dacă respectă
standardele în vigoare.

3.3

CONDIŢII DE SIGURANŢĂ IN FUNCȚIONAREA STAȚIEI

Operația
ACCESUL
in timpul
funcționarii
Protecție
individuala

Semn

Masuri de securitate întreprinse
Nu permiteţi accesul persoanelor neautorizate
decât după ce aţi afişat indicatoarele corespunzătoare.
Nu purtaţi niciodată inele sau lanţuri in timp ce lucraţi in
apropierea unor piese mobile sau a unor motoare.

Echipament
de protecție
individuala

Purtaţi mereu echipamentul de protectie adecvat

Protecția la
electrocutar
e

Nu atingeţi cablurile sau legăturile in timp ce acestea pot fi
parcurse de curent electric. Verificaţi periodic toate
conexiunile, atât din punctul de vedere a gradului de fixare
cat şi al izolaţiei.
Nu lăsaţi niciodată lichide inflamabile sau bucăţi de material
îmbibate cu lichid inflamabil lângă echipamentul electric
(inclusiv corpurile de iluminat) sau lângă piesele electrice ale
uzinei. Curatati utilajele de excesul de praf si pulberi
inflamabile
Nu mişcaţi echipamentele de protecţie montate pe diverse
piese mobile, suprafeţe fierbinţi, prize de aer, curele sau
lanțuri de transmisie sau componente neizolate.

Protecția la
foc

In operare

4 Proceduri generice pentru Sistemul SIGHAB
4.1 Poceduri de reglare, operare si intretinere
Operatiile aferente instalarii, intretinerii si operarii modulelor din compunerea sistemului
SIGHAB sunt ilustrate ca proces de ansamblu in figura urmatoare.

Montarea si
Reglarea
• montaj
• reglaje pe
parcurs

Operarea

Intretinerea

• securitate
• monitorizare

• Curatare
• Intretinere

Procedurile urmarite pentru sistemul SIGHAB.

5 INSTALAREA
5.1 CRITERII GENERALE DE INSTALARE

Instalarea trebuie efectuată de personal specializat cu echipament adecvat.
Instalarea trebuie realizată respectând practicile curente de lucru.

6 PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
Înainte de a porni grupul electrogen, luaţi aminte şi respectaţi standardele şi
avertismentele cuprinse în prezenta documentație si in manualele de utilizare ale
utilajelor din compunerea sistemului.
Persoana responsabilă de sistem trebui să se asigure că acesta a fost instalat

corect şi că există toate autorizaţiile necesare pentru a fi pus in funcţiune.
Prima pornire sau punerea in funcţiune trebuie efectuată de personal specializat.

7

ÎNTREŢINEREA

Cu scopul de a asigura că sistemul si modulele din compunerea sa vor funcţiona la
parametri optimi, este esenţial ca operaţiunile de întreținere specificate de producător
să fie duse la îndeplinire.
De asemenea, este bine să se întocmească liste cu programarea timpilor de realizare a
operaţiunilor de întreținere, incluzând totodată un raport zilnic al orelor de funcţionare,
reglările făcute, lucrările de întreținere sau eventuale reparaţii.
Întreținerea trebuie efectuată de personal specializat folosind echipamentul adecvat.
Toate operaţiunile de întreținere trebuie realizate atât timp cat utilajele sunt oprite.
Operaţiunile de întreținere pe panoul electric de control trebuie efectuate luând toate
măsurile de precauţie necesare împotriva riscului de contact cu componente mobile şi,
mai cu seamă, privind închiderea generatorului, selectorul trebuind a fi in poziţia „OFF”
şi panoul izolat de cablurile de distribuţie.

7.1 CONDIŢII DE SIGURANŢĂ IN TIMPUL LUCRĂRILOR DE INTREŢINERE
7.1.1 Măsuri generale de precauţie la întreținere
a) Când lucraţi cu piese care pot fi parcurse de curent electric, asiguraţi-vă că aveţi
mereu mâinile şi picioarele uscate. Acolo unde este necesar, efectuaţi
operaţiunile respective folosind o platformă izolată;
b) Dacă nu aveţi experienţă cu acest tip de activitate, apelaţi la personal specializat
pentru a efectua operaţiunile respective sau pentru a realiza reglările necesare;
c) Schimbaţi imediat salopeta umedă;
d) Folosiţi o cremă barieră pe mâini;

e) Aruncaţi bucăţile de material folosite intr -un container ignifug;
f) Nu lăsaţi niciodată bucăţi de material pe motor;
g) Păstraţi uleiul folosit intr-un dispozitiv de siguranţă adecvat;
h) Nu încercați să efectuaţi lucrări de reparaţie cu care nu sunteţi familiarizat.
i) Urmaţi întotdeauna instrucţiunile oferite; dacă nu dispuneţi de instrucţiunile
necesare, contactaţi furnizorul sau personalul calificat;
j) Activităţile care presupun două sau mai multe persoane nu trebuie executate de
către un singur om, mai ales atunci când sunt realizate operaţiuni pe părţi mobile,
cum ar fi întrerupătoare, siguranţe sau alte componente parcurse de curent
electric.

7.1.2 Măsuri de siguranța la întreținere si semnalizarea acestora
ACCESUL
in
timpul întreținerii

Nu permiteţi accesul persoanelor neautorizate in zone în
care se desfăşoară activităţi de întreținere

Intretinere
cu
modulele oprite

afişaţi un indicator cu menţiunea „Toate operaţiunile de intreţinere
trebuie efectuate după ce setul se opreşte”.

NU FOLOSIŢI

Afişaţi un indicator cu menţiunea „NU FOLOSIŢI” pe
fiecare instalaţie de distribuţie care izolează diferite componente

Protecție
individuala

Nu purtaţi niciodată inele sau lanţuri in timp ce lucraţi in
apropierea unor piese mobile sau a unor motoare.

Echipament
de protecție
individuala

Purtaţi mereu echipamentul de protectie adecvat

Protectie
incendiu

la

Panouri electrice

Efectuaţi o inspecţie vizuală a instalaţiei de ventilație. Curatati
utilajele de praf si pulberi inflamabile.
Nu efectuaţi nicio lucrare de întreținere in timp ce utilajele
funcţionează. Înainte de a desfăşura orice activitate de întreținere,
asiguraţi-vă că utilajul sau stația sunt OPRITE şi că nu pot porni din
nou.
Curăţaţi prizele de aer din cadrul sistemului de ventilaţie
şi, la anumite modele, ungeţi rulmenţii. Verificaţi in special
etanşeitatea şi poziţiile legăturilor electrice.
Înainte de a desfăşura orice activitate pe panoul electric, deconectaţi
unitatea de la cablul de distribuţie de la alimentarea cu energie şi
ÎNCHIDEȚI sistemul.
Aşa cum este cazul oricărui echipament electric, panourile electrice

La întreținere

sunt sensibile mai ales la umezeală şi praf. Curăţaţi priza de aer
pentru ventilaţie.
Verificaţi periodic dacă bolţurile pentru legătura electrică sunt bine
strânse.
Nu mişcaţi echipamentele de protecţie montate pe diverse piese
mobile, suprafeţe fierbinţi, prize de aer, curele sau lanțuri de
transmisie sau componente neizolate.

Sistem de monitorizare a funcțiilor biologice pentru supraviețuitorii/personalul in stare de
soc supus la efort

Sistemul de monitorizare a funților biologice pentru supraviețuitorii/personalul in stare de
soc sau supus la efort are la baza o platforma de achiziție, monitorizare si procesare a
biosemnalelor. Acest sistem de monitorizare este compus din următoarele:
-

-

Echipament achiziție biosemnale de la subiect – reprezentat prin centura
BioHarness 3 produsa de Zephyr Technology;
(Opțional) telefon mobil de tip smartphone – pentru asigurarea unei raze
mai mari de achiziție a biosemnalelor fata de cea oferita de tehnologiile
wireless disponibile zonal (Bluetooth);
Aplicație mobila – destinata telefonului mobil de tip smartphone;
Baza de date îmbarcata pe serverul dedicat;
Aplicație procesare si vizualizare date in timp real – îmbarcata pe server.

Aplicația de biomonitorizare se poate utiliza in mai multe situații după cum urmează:
-

-

-

-

-

Monitorizarea personalului care realizează intervenția (in timp real) in
cadrul intervenției – pentru retragerea acestuia de pe teren in cazul agravării
stării de sănătate. Acest mod de utilizare este destinat prevenirii
accidentelor si vătămării personalului implicat in operațiuni;
Monitorizarea personalului după realizarea unei intervenții (in timp real). In
cazul in care personalul aflat in intervenție nu a fost monitorizat pe durata
acesteia, dar ulterior necesita monitorizare deoarece este in stare de soc, a
depus un efort foarte mare sau in cazul altor situații neprevăzute;
Monitorizarea supraviețuitorilor in cazul unor calamitați – pentru
supravegherea stării de sănătate a acestora (datorita efortului foarte mare,
stare de soc etc. )
Monitorizarea vârstnicilor;
Monitorizarea persoanelor cu probleme cardiace cunoscute anterior si a
căror stare se poate deteriora rapid in urma calamitații petrecute si a relocării
in taberele de sinistrați;
Monitorizarea personalului pe timpul acțiunilor de antrenare pe teren
Alte utilizări.

In cazul situațiilor de urgenta, datorita nivelului ridicat de stres cauzat de relocarea forțata
a persoanelor afectate de calamitați, starea acestora de sănătate, cu precădere a vârstnicilor, se
poate deteriora in cursul primelor zile petrecute in tabăra de sinistrați. Din acest motiv, se impune

supravegherea atenta a subiecților. In multe cazuri, personalul medical disponibil pentru eveniment
nu este suficient de numeros pentru a asigura o supraveghere permanenta a celor afectați. Din acest
motiv, prin soluția propusa prin proiect, se va asigura monitorizarea subiecților, economisind
importante resurse materiale ce pot fi redirecționate către alte sectoare – pacienți grav râniți,
netransportabili etc.
Deoarece motivele care conduc la necesitatea biomonitorizarii sunt diferite si destul de
numeroase, s-au adoptat soluții diferite pentru realizarea biomonitorizarii, după cum urmează:
-

-

In cazul persoanelor care trebuie monitorizate intr-un spațiu limitat (spre exemplu in tabăra
de sinistrați, sau intr-un areal chiar mai mic – o camera), s-a ales varianta monitorizării cu
ajutorul conexiunilor de tip Bluetooth. Astfel, se va utiliza o centura de biomonitorizare
care va transmite local, prin conexiune Bluetooth datele către container, unde va exista un
punct local de stocare si prelucrare date.
In cazul monitorizării in cadrul unei arii mai extinse, biomonitorizarea poate avea la baza
atât conexiuni de tip GSM (in cazul in care exista semnal GSM) si transmiterea datelor se
realizează direct către un server, cat si conexiuni de tip radio sau chiar satelit (in cazul in
care nu sunt posibile alte tipuri de conexiuni).

Structura generala a sistemului de biomonitorizare este prezentata in figura următoare.

Fig. Structura generala sistem de biomonitorizare
Sistemul de bio-monitorizare va fi conectat la sistemul de comunicații externe/interne, in
vederea transmiterii informațiilor de avertizare către medicii aflați in cadrul bazei, dar si in vederea
transmiterii informațiilor către alte centre aflate la distanta, pentru solicitarea de personal medical
auxiliar sau alte resurse medicale necesare in vederea asigurării îngrijirii medicale adecvate a
subiecților aflați in cadrul amplasamentului.
Modurile de transmisie a datelor aferente biomonitorizarii sunt prezentate in continuare.

Fig. Monitorizare locala pe distante lungi
In figura de mai sus, subiectul este dotat cu o centura pentru prelevarea biosemnalelor.
Aceasta transmite datele prin intermediul unei conexiuni de tip Bluetooth către telefonul mobil
(smartphone). De aici, datele sunt transmise prin GPRS/3G/4G către serverul central de
biomonitorizare. Aceasta soluție este utilizata atunci când avem semnal GSM, si când subiectul
trebuie sa se deplaseze pe distante mai lungi, care nu pot fi acoperite de alte tipuri de conexiuni
wireless. De asemenea, aceasta soluție constructiva permite atașarea de etichete de poziție, prin
preluarea coordonatelor GPS de la telefonul mobil.

Fig. Monitorizare locala pe distante lungi - folosind transmisie de tip radio

Fig. Transmitere date local prin intermediul Bluetooth direct către punctul local local de
colectare date

In figura de mai sus este prezentata o biomonitorizare locala, subiectul este prevăzut cu
centura pentru achiziția biosemnalelor, care sunt transmise apoi, prin intermediul unei conexiuni
Bluetooth către punctul local de colectare date ( computer existent in structura containerului).
Echipament achiziție biosemnale subiect
In ceea ce privește echipamentul de achiziție a biosemnalelor de la subiect, acesta
înglobează următoarele tipuri de senzori:
- senzori ECG;
- senzori temperatura;
- senzori de mișcare: accelometre pentru cele trei axe;
- senzori pentru deformare toracica (respirație);
- senzori măsurare puls.
Echipamentul de biomonitorizare nu incomodează subiecții, are o structura unitara,
purtabila, ușor de utilizat. Echipamentul ales este dotat cu un acumulator, având o autonomie de
peste 24 ore.
Echipamentul folosit pentru proiectul SIGHAB este produs de Zephyr Technology
Corporation si este denumit Zephyr BioHarness™ 3. Acest echipament este un modul compact de
monitorizare a parametrilor fiziologici care încorporează toți senzorii si este atașat la o curea
ușoară, din material textil.
Echipamentul are următoarele caracteristici:
- Transmite informații prin Bluetooth;
- Măsoară ritmul cardiac: 0-240BPM (bătăi pe minut);
- Măsoară ritmul respirator: 0-120RPM (respirații pe minut);
- Senzor de temperatură: măsoară temperatura: 10-60°C (±2°C);
- Senzor de poziție ±180° (culcat sau în picioare);
- Activitate: staționar, mers, alergat;
- Accelerometru pe 3 axe (16g);
- Indicator de status: roșu/portocaliu/verde;
- Transmitere și înregistrare ECG 250Hz;
- Înregistrare accelerometru 100Hz;
- Permite conectivitate USB pentru download de date și alimentare;
- Permite stocarea de până la 500 de ore de diferite înregistrări;
- Algoritmi interni pentru: temperatură estimată, test de săritura, detecție de
alunecare, variația ritmului cardiac etc.

Fig. Echipament biomonitorizare utilizat in cadrul proiectului
Kitul BioHarness 3.0 folosit are următoarele caracteristici:
- Bluetooth Clasa II;
- Durata transmitere date: 12-24 ore;
- Durata de înregistrare date: 35 ore;
- Senzor intern de temperatură;
- Dimensiuni: 28x7mm;
- Greutate: 18g;
- Material: policarbonat.

Fig. Modulul de achiziție utilizat
In figura de mai sus este reprezentat modulul de achiziție care se amplasează pe centura.
Acesta este prevăzut in partea superioara cu 4 leduri pentru indicarea stării conexiunii Bluetooth
(albastru), a încărcării acumulatorului (portocaliu), achiziția semnalului ECG (roșu) precum si a
înregistrării datelor logging (verde).
Starea ledurilor atunci când centura este purtata:

Starea ledurilor atunci când aceasta este așezat in soclu (craddle):

Moduri de utilizare a dispozitivului
1. Legătura directa cu un PC/Laptop prevazut cu Bluetooth
Echipamentul este poziționat pe subiect si se realizează o conexiune wireless de tip
Bluetooth intre acesta si un PC/laptop. Datele sunt transmise in timp real si se pot vizualiza local
prin intermediul aplicațiilor puse la dispoziție de către producător sau prin crearea altor aplicații
proprii de vizualizare si analiza a datelor achiziționate de la subiect.

2. Legătura intre echipament si un telefon mobil
Datele achiziționate de la subiect pot fi transmise către telefonul mobil al acestuia (folosind
o aplicație dedicata), care poate permite vizualizarea locala a datelor si a stării pacientului in timp

real, sau transmiterea datelor mai departe, prin internet către o baza de date unde acestea se pot
prelucra si analiza ulterior.

3. Înregistrarea datelor si descărcarea ulterioara a acestora, prin intermediul USB, si analiza
întregului set de date obținut in urma unei sesiuni de monitorizare a subiectului.

Specificații tehnice

Datele de ieșire – Datele transmise

Software biomonitorizare
In ceea ce privește softul aferent biomonitorizarii aceasta se împarte in doua parți:
-

O aplicație pentru dispozitive mobile, prevăzute cu sistem de operare de
tip Android;
O aplicație pentru punctul local de colectare a datelor – creata in mediul
de lucru Labview.

Aplicație de biomonitorizare pentru dispozitive mobile
Pentru asigurarea unei funcționalități extinse si permiterea monitorizării indiferent de
poziția subiectului a fost dezvoltata o aplicație pentru dispozitive mobile prevăzute cu sistem de
operare de tip Android. Aceasta aplicație preia datelor de la senzorii plasați pe subiect si realizează
o procesare locala. Astfel, subiectul monitorizat poate vedea forma de unda a biosemnalelor direct
de pe dispozitivul mobil.
Aplicația permite achiziția datelor, vizualizarea si salvarea locala a acestora (in memoria
smartphone-ului) si transmisia acestora mai departe către punctul central de biomonitorizare
reprezentat de server.
Datele achiziționate sunt de dimensiuni mici, protocolul de transmisie a datelor fiind
optimizat pentru transmisia rapida a pachetelor de date de dimensiuni mici. Astfel se asigura o
transmisie a datelor in „timp real”, cele mai mari întârzieri înregistrare fiind de ordinul a 3-4
secunde.
În continuare este descrisă funcționalitatea aplicației de bio-monitorizare pentru
dispozitive mobile. În figura de mai jos este prezentată interfața de pornire pentru utilizator.

Fig. Meniu principal aplicație bio-monitorizare pentru dispozitive mobile
Aplicația software a fost realizată pentru a fi compatibilă cu sistemul de operare Android
deoarece acest sistem de operare este unul dintre cele mai răspândite în acest moment pe piața din
toata lumea.
Meniul principal al aplicației are posibilitatea selectării limbii (RO/ENG). În figura
următoare se poate observa display-ul telefonului utilizat pentru teste. Bara de marcaje aferentă
telefonului rămâne activă chiar în timpul rulării aplicației, aceasta putând fi accesată.
În această bară de marcaje se poate realiza conexiunea wireless în zonele care permit acest
lucru pentru a mări viteza conexiunii și a transferului de date. De asemenea, aceasta bară de
configurare a telefonului este necesar a fi activă deoarece permite configurarea accesului la rețelele
de internet, acolo unde este cazul, pornirea senzorilor GPS pentru localizare dar și accesarea
celorlalte funcții ale telefonului, în mod rapid, fără a întrerupe procesul de monitorizare.
Aplicația a fost gândită pentru a permite o stocare dublă a datelor: datele se vor salva atât

în memoria telefonului (internă sau card de memorie) dar se vor trimite și către serverul de
monitorizare.
Este de menționat că aplicația este optimizată astfel încât transferul de date să se poată
realiza corect și într-un timp util folosind numai conexiunea GSM aferentă operatorului local de
telefonie mobilă. Pentru a realiza acest lucru, s-a optat pentru transmiterea de pachete de date mici,
conținând numai informațiile utile.
În cazul prezenței utilizatorului într-o zona în care semnalul GSM nu are o calitate
corespunzătoare se poate renunța la transmiterea unor pachete de date păstrându-se doar datele
utile. Toate datele pot fi salvate în memoria telefonului și pot fi consultate ulterior sau transmise
către serverul de monitorizare.
Este recomandat ca la pornirea aplicației să se pornească și sistemul de poziționare GPS al
telefonului astfel încât să se realizeze o poziționare permanentă a subiectului pe toata durata
utilizării dispozitivului de monitorizare. Bara de marcaje a telefonului permite de asemenea
selectarea sau deselectarea modului GPS care oferă coordonatele pacientului necesare transmiterii
către baza de date.
Pentru evitarea consumului inutil al bateriei, coordonatele GPS vor fi transmise mai rar,
astfel poziționarea exactă a subiectului va fi cunoscută la un interval de 30 de secunde, suficient
însă raportat la viteza maximă de deplasare a subiecților monitorizați. Acest parametru poate suferi
modificări, în sensul transmiterii coordonatelor GPS către server la intervale mai mici de timp.
În cazul misiunilor speciale, coordonatele GPS pot fi transmise la fel ca toate celelalte
rezultate ale măsurătorilor efectuate, adică o data la fiecare secundă.
Transmiterea pachetului de coordonate GPS va fi însoțită de o marcă de timp pentru a
determina mai precis mișcările subiectului pe teren.
O altă funcție a barei de marcaje o reprezintă activarea / dezactivarea funcției de
conectivitate Bluetooth, care permite conectarea la dispozitivul de achiziție plasat pe subiect.
Pentru funcționarea aplicației este necesar ca înainte de activarea conectării, sa fie activată
conexiunea Bluetooth.
Fereastra principală, vizualizată în figura de mai jos reprezintă fereastra “default” de
deschidere a aplicației. – FEREASTRA HOME.

Fig. Fereastra Home a aplicației
De asemenea, în cazul monitorizărilor complexe și de lungă durată, se va proceda întâi la
realizarea unei sesiuni de monitorizare pentru calibrarea echipamentelor dar și pentru a avea o
referință.
Achiziția bio-semnalelor de la subiecții monitorizați se face în funcție de tipul de
monitorizare dorit. Sunt situații în care monitorizarea subiecților se realizează într-un spațiu limitat
și nu este necesară transmiterea locației GPS. Pentru a acoperi aceste nevoi, s-a prevăzut în meniul
aplicației posibilitatea alegerii parametrilor care se monitorizează și în consecință, a informațiilor
care se salvează în baza de date. Aplicația realizată în cadrul lucrării permite selectarea
următoarelor informații:
- Semnal ECG;
- Semnal RR;
- Puls;
- Respirație;
- Activitate;
- Detectarea căderilor;
- Detectarea locației.

Fig. Setarea parametrilor de testare/monitorizare

Fig. Setarea parametrilor de testare/monitorizare
După selectarea semnalelor care se monitorizează se poate trece la vizualizarea acestora în
fereastra aplicației. Un astfel de exemplu de monitorizare este prezentat în figura următoare.

Fig. Exemplu monitorizare subiect
În fereastra de monitorizare sunt prezente 5 grafice ce reprezintă semnalele achiziționate
de la pacient, și anume: puls, semnal RR, ECG, respirație și accelerație subiect.
Fiecare dintre cele 5 grafice, poate fi urmărit individual, full screen, prin simpla apăsare pe
suprafața graficului, așa cum se poate vedea în figura următoare.
Este de menționat că se optează pentru vizualizarea graficelor doar în anumite condiții
impuse de utilizatorul echipamentelor.

Fig. Vizualizarea graficelor full-screen – exemplu vizualizare Puls

Fig. Vizualizarea graficelor full-screen – exemplu vizualizare eșantioane RR

Fig. Vizualizarea graficelor full-screen – exemplu vizualizare ECG

Fig. Vizualizarea graficelor full-screen – exemplu vizualizare respirație

Fig. Vizualizarea graficelor full-screen – exemplu vizualizare mișcare subiect
Toate graficele vizualizate în această fereastră sunt actualizate în timp real.
Configurație aplicație
Aplicația realizată conține un meniu de configurare așa cum este prezentat în figura de
mai jos.

Fig. Meniu de configurare aplicație
Se poate observa ca meniul de configurare este prevăzut cu 2 opțiuni după cum urmează:
 Mod de lucru;
 Configurare.
Aceste opțiuni de mai sus reprezintă trimiteri către alte meniuri secundare. Submeniul Mod

de lucru este reprezentat în figura următoare. Aceasta opțiune oferă posibilitatea salvării datelor
local- in memoria telefonului sau trimiterea acestora către server.
Dacă se activează opțiunea Salvare locală, aplicația va crea automat un director în memoria
a telefonului (se poate utiliza si un card SD, micro SD etc.), și în acest director vor fi salvate
fișierele cu datele înregistrate. Dacă se va alege opțiunea Salvare pe server, datele vor fi transmise
automat către serverul de stocare cu prelucrare ulterioară.

Fig. Meniu „Mod de lucru”, opțiune: „Transmitere date către server”

Fig. Meniu „Mode de lucru”, opțiune: „Salvare locala”

In frigura următoare este prezentat Meniul de configurare. Acesta este prevăzut cu 3
opțiuni și anume:
-

Configurare generala;
Configurare afișare grafice;
Configurare achiziție de date.

Submeniul Configurare permite setarea caracteristicilor pentru salvarea datelor pe server
și anume adresa serverului, datele inițiale referitoare la subiectul care urmează a fi testat, stabilirea
pachetelor de date care se transmit către server, precum și intervalul de transmitere date către
server.

Fig. Opțiuni submeniu Configurare

Fig. Opțiuni submeniu Configurare – Configurare generala

Fig. Opțiuni submeniu Configurare afișare grafice

Fig. Opțiuni submeniu Configurare – configurare achiziție date

Fig. Opțiuni submeniu Configurare achiziție date

Configurare baza de date aplicație destinata dispozitive mobile
Aplicația dezvoltată pentru sistemul de operare Android a fost concepută pentru a stoca
datele atât în memoria smartphone-ului cât și să transmită datele către un server de stocare și
procesare.
În ceea ce privește capacitatea necesară pentru stocarea datelor, se poate opta pentru
utilizarea cardurilor de memorie pentru telefoane mobile. În prezent cele mai uzuale smartphoneuri sunt prevăzute cu posibilitatea adăugării unui card de memorie de mare capacitate ce poate
asigura necesarul de date pentru monitorizare.
Structura baze de date MySQL
In urma măsurătorilor realizate si a achiziției biosemnalelor de la subiecți, acestea sunt
transmise către o baza de date, ce permite stocarea si prelucrarea lor ulterioara. In cadrul bazei de
date, datele sunt stocate sub forma lor „pre-procesata”, urmând a fi apoi prelucrate cu ajutorul
aplicației de biomonitorizare dedicate.
Datele de biomonitorizare sunt transmise sub forma de pachete, astfel vom avea
următoarele categorii de date:
-

Date generale – tabel general;
Date sumar – tabel sumar;
Date RR – tabel rr;
Date ECG – tabel ecg;
Date BR – tabel br;
Date acceleratie – tabel accdata;
Date GPS – tabel GPS.

In continuare sunt prezentate conținutul tabelelor cu informațiile provenite de la senzorii
de biomonitorizare.
Structura coloane tabel general
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumire coloana Nr. Crt. Denumire coloana
seqno
year
month
day
ms
hr
br
temp
posture
activity
peakaccel

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ecgnoise
xaccelmin
xaccelpeak
yaccelmin
yaccelpeak
zaccelmin
zaccelpeak
sysch
gsr
spo2
bloodprs

12.
13.
14.

battv
brwaveamp
ecgamp

26.
27.

almstatus
ledstatus

Fig. Structura tabel General – baza de date MySQL
Structura coloane tabel sumar
Nr.
Crt.

Denumire coloana

Nr.
Crt.

Denumire coloana

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

seqno
year
month
day
ms
packetversion
hr
br
skintemp
posture
activity
peakaccel
battv
batt
brwaveamp
brwavenoise
brconf
ecgamp
ecgnoise

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

sysconf
gsr
rogstate
rogtime
verticalaccelmin
verticalaccelpeak
lateralaccelmin
lateralaccelpeak
sagitalaccelmin
sagitalaccelpeak
devicetemp
statusinfo
linkqual
rssi
txpower
estimatedcoretemp
auxadc1
auxadc2
auxadc3

20.
21.

hrconf
hrv

41.

reserved

Fig. Tabel sumar – reprezentare baza de date MySQL
Structura coloane tabel rr
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Denumire coloana
seqno
year
month
day
ms
rr1
rr2
rr3
rr4
rr5
rr6
rr7

Nr.
Crt.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Denumire coloana
rr8
rr9
rr10
rr11
rr12
rr13
rr14
rr15
rr16
rr17
rr18

Fig. Structura tabel RR – reprezentare baza de date MySQL

Structura coloane tabel ecg
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Denumire coloana
seqno
year
month
day
ms
ecg1
ecg2
ecg3
ecg4
ecg5
ecg6
ecg7
ecg8
ecg9
ecg10
ecg11
ecg12
ecg13
ecg14
ecg15
ecg16
ecg17
ecg18
ecg19

Nr.
Crt.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Denumire coloana
ecg30
ecg31
ecg32
ecg33
ecg34
ecg35
ecg36
ecg37
ecg38
ecg39
ecg40
ecg41
ecg42
ecg43
ecg44
ecg45
ecg46
ecg47
ecg48
ecg49
ecg50
ecg51
ecg52
ecg53

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ecg20
ecg21
ecg22
ecg23
ecg24
ecg25
ecg26
ecg27
ecg28
ecg29

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ecg54
ecg55
ecg56
ecg57
ecg58
ecg59
ecg60
ecg61
ecg62
ecg63

Fig. Structura tabel ECG

Structura coloane tabel br
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Denumire coloana
seqno
year
month
day
ms
bw1
bw2
bw3
bw4
bw5
bw6
bw7

Nr.
Crt.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Denumire coloana
bw8
bw9
bw10
bw11
bw12
bw13
bw14
bw15
bw16
bw17
bw18

Fig. Structura tabel BR
Structura coloane tabel accdata
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Denumire coloana
seqno
year
month
day
ms
xdata1
xdata2
xdata3
xdata4
xdata5
xdata6
xdata7
xdata8
xdata9
xdata10
xdata11
xdata12
xdata13
xdata14
xdata15
xdata16
xdata17

Nr.
Crt.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Denumire coloana
xdata18
xdata19
xdata20
ydata1
ydata2
ydata3
ydata4
ydata5
ydata6
ydata7
ydata8
ydata9
ydata10
ydata11
ydata12
ydata13
ydata14
ydata15
ydata16
ydata17
ydata18
ydata19

Nr.
Crt.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Denumire coloana
ydata20
zdata1
zdata2
zdata3
zdata4
zdata5
zdata6
zdata7
zdata8
zdata9
zdata10
zdata11
zdata12
zdata13
zdata14
zdata15
zdata16
zdata17
zdata18
zdata19
zdata20

Fig. Structura tabel accdata
Structura tabel localizare GPS subiect
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Denumire coloana
Id
latitudine
Longitudine
An
Luna
Zi
Ora
Minut
secunda

Fig. Structura tabel localizare GPS subiect

Aplicatie locala procesare si vizualizare date

In ceea ce privește procesarea locala si vizualizarea datelor din cadrul bazei de date, acest
lucru se realizează cu ajutorul unei platforme realizate in mediul de programare LABVIEW. Pentru
a putea avea acces la toate datele aflate pe server, s-a realizat o legătura către baza de date online.
In continuare sunt descriși pașii parcurși pentru realizarea conexiunii cu baza de date.

Fig. Control panel – Administrative Tools

Fig. Control panel – Data Sources (ODBC)

Din meniul „Control Panel”, opțiunea „Administrative tools”, s-a selectat opțiunea Data
Sources (ODBC). Cu ajutorul acesteia s-a creat o noua legătura către baza de date: MyDSN
(MySQL ODBC 5.3 ANSI Driver).

Fig. Configurare myDSN

Fig. mySQL ODBC 5.2 ANSI Driver

Fig. Configurare informații acces baza de date
După instalarea driverelor aferente si a configurării opțiunilor de acces la baza de date,
aplicația Labview creata permite control asupra datelor din baza de date. Cu ajutorul aplicației
create se pot vizualiza in timp real datele aferente biomonitorizarii, se pot consulta înregistrări
mai vechi din baza de date si se pot realiza diferite studii si statistici in urma prelucrării datelor.
Aplicația dezvoltata in mediul de programare Labview permite atât vizualizarea datelor in
timp real cat si realizarea de prelucrări asupra acestora. Cu ajutorul acestei aplicații se pot vizualiza
datele tuturor subiecților monitorizați.
Interfața aplicației create se poate vizualiza in figura următoare.
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1. INTRODUCERE
Felicitări! Ești pe cale de a instala și de a folosi un dispozitiv din gama
Xtender. Ați ales un dispozitiv high-tech, care va juca un rol central în economia
de energie pentru instalatia ta electrică. Xtender a fost conceput pentru a lucra ca
un invertor / încărcător cu funcții avansate, care pot fi utilizate într-un mod cu
totul modular și să garanteze funcționarea impecabilă a sistemului de energie.
Când Xtender este conectat la un generator sau rețea, acesta din urmă
furnizează direct consumatorilor, iar Xtender funcționează ca un încărcător de
baterie și dispozitiv de rezervă, dacă este necesar. Incărcătorulde baterie puternic
are o eficiență ridicată și a factorului de putere de corecție excepțională (PFC)
aproape de 1. Garantează încărcarea excelenta abateriei în toate situațiile. Profilul
de încărcare este liber configurabil funcție de tipul de baterie utilizat sau metoda
de utilizare. Tensiunea de încărcare este corectată în funcție de temperatura,
datorită senzorului extern opțional. Puterea a încărcătorului este modulat în timp
real în funcție de cererea echipamentului conectat la ieșire Xtender și puterea
sursei de energie (rețea sau generator). Poate chiar și saalimenteze temporar
consumatori dacă cererea de consum depășește capacitatea sursei.
Xtender monitorizează continuu sursa la care este conectat (rețea sau
generator) și se deconectează imediat dacă sursa lipsește, este deranjata sau nu
corespunde criteriilor de calitate (tensiune, frecventa, etc.). Acesta va funcționa
apoi în modul independent, datorită convertizorul integrat. Acest invertor, care
are un design extrem de robust, beneficiaza de multi ani de experienta al luiSTECA
și expertiză în acest domeniu. Ar putea alimenta orice tip de sarcină, fără defecte,
bucuranduse de rezerve de putere suplimentare care este de neegalat pe piata.
Toate echipamentele dvs. vor fi perfect prevăzute cu energie și protejate de
caderi de tensiune în sistemele de aprovizionare cu energie unde sistemul este
imprevizibil (rețea nesigură) sau voluntar limitată sau întreruptă, cum ar fi
instalațiile hibride pe site-urile de la distanță sau instalații mobile.
Operarea retelei paralel si/sau trifazata aXtender oferă modularitate și
flexibilitate și permite adaptarea optimă a sistemului dvs. la cerințele de energie.
Centrul de controlul RCC-02 / -03, afișare și programare (opțional) permite
parametrizare optimă a sistemului și garantează controlul continuu operatorului
pentru toți parametrii importanți din instalație.

Pentru a garanta o punerea înfunctiune perfectă și funcționarea instalației
dvs., vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. Acesta conține toate informațiile
necesare cu privire la funcționarea invertoare / încărcătoare din seria Xtender.
Înființarea unui astfel de sistem necesită o expertiză specială și pot fi efectuate
numai de către personal calificat familiarizat cu reglementările locale în vigoare.
2 INFORMAȚII GENERALE
2.1 INSTRUCȚIUNI DE OPERARE
Acest manual este parte integrală a fiecărui invertor / încărcător din seria
Xtender.
Acesta acoperă următoarele modele si accessorii:
Invertor / încărcător:
XTH 3000-12 – XTH 5000-24 – XTH 6000-48 – XTH 8000-48
XTM 1500-12, XTM 2000-12, XTM 2400-24,
XTM 3500-24, XTM 2600-48, XTM 4000-48
XTS 900-12, XTS 1200-24, XTS 1400-48
Ventilatorul de răcire extern: ECF-01
Senzori de temperatură: BTS-01
Modulul de comandă de la distanță: RCM-10
Modul releu auxiliar: ARM-02
Pentru o mai mare claritate, dispozitivul este menționat în acest manual ca
Xtender, unitate sau dispozitiv, în cazul în care descrierea funcționării acestuia se
aplică în mod nediscriminatoriu modele diferite Xtender.
Aceste instrucțiuni de utilizare servesc ca un ghid pentru utilizarea sigură și
eficientă a Xtender. Oricine instalează sau utilizează un Xtender se poate baza în
totalitate pe aceste instrucțiuni de utilizare, și este obligat sa observe toate
instrucțiunile și indicațiile de siguranțăconținute. Instalarea și punerea în
funcțiune a invertoruluiXtender trebuie încredințată unui profesionist calificat.

Instalarea și utilizarea trebuie să fie conforme cu instrucțiunile de siguranță locale
și standardele aplicabile în țara în cauză.
2.2.Conventii

- Acest simbol este utilizat pentru a indica prezența unei tensiuni
periculoase care este suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.

- Acest simbol este utilizat pentru a indica un risc de pagube materiale.

- Acest simbol este utilizat pentru a indica informații importante sau care
servește pentru a optimiza sistemul dumneavoastră.
Toate valorile menționate în continuare, urmată de un număr de parametri
indică faptul că această valoare poate fi modificată utilizând comanda ladistanță
RCC-02 / -03.În general, valorile implicite nu sunt menționate și sunt înlocuite de
un număr de parametri în următorul format: {xxxx}. Valorile implicite pentru acest
parametru sunt specificate în tabelul de parametri implicit, p.43.

- Toate valorile parametrilor modificate de către operator sau de
instalare trebuie să fie transferate în același tabel. Dacă un parametru nu
figurează în lista (parametrii avansați) a fost modificat de către o persoană
autorizată cu cunoștințe tehnice, acestea vor indica numărul parametrului
modificat(i), specificațiile parametrului(ilor) și noul set de valoare, la sfârșitul
aceluiași tabel.
Toate cifrele și literele indicate între paranteze sau între paranteze drepte
se referă la elemente care pot fi găsite în manualul separat "Anexă la instalare
șiinstructiuni utilizare" furnizate împreună cu dispozitivul. În această anexă,
aceste cifre și litere sunt încercuite.

•
•
•
•

Cifrele din paranteze se referă la elemente care fac parte din Xtender.
Literele majuscule din paranteze se referă la elementele de cablare AC.
Literele mici din paranteze se referă la elementele de cablare a bateriei.
Comentariile de pe figuri și elementele din figurile din anexe sunt date la
pagina 40 și următoarele.

2.3 Calitate si Garantie
În timpul producției și asamblarea Xtender, fiecare unitate este supusa mai
multor controale și teste. Acestea sunt realizate cu respectarea strictă a
procedurilor stabilite. Fiecare Xtender are un număr de serie care permite
urmarirea completă cu privire la controale, conform datelor specifice pentru
fiecare dispozitiv. Din acest motiv, este foarte important să nu scoateți plăcuța
(anexa 1 - fig. 3b), care arată numărul de serie. Fabricarea, asamblarea și testarea
pentru fiecare Xtender sunt efectuate în totalitate prin fabrica noastra din Sion
(CH). Garanția pentru acest echipament depinde de aplicarea strictă a
instrucțiunilor care apar în acest manual.
2.3.1 Excluderea garanției
Cererile de reparatie in garanție nu vor fi acceptate pentru daunele cauzate
de manipulare, folosire sau prelucrare care nu apar în mod explicit în acest
manual. Cazuri de daune rezultate din următoarele cauze sunt în special excluse
din garanție:
• Supratensiunea la intrarea bateriei (de exemplu, 48 V pe intrare bateriei
unui Xa 3000 la 12)
• polaritate incorectă a bateriei
• Pătrunderea accidentală a lichidelor în aparat sau oxidarea care rezultă din
condensare
• Daune rezultate din cădere sau socuri mecanice
• Modificări efectuate fără autorizarea explicită a Steca
• nuci sau șuruburi care nu au fost strânse suficient în timpul instalării sau
întreținerii

• Deteriorările cauzate de supratensiunea atmosferică (fulgere)
• Deteriorările cauzate de transport sau de ambalarea necorespunzătoare
• Dispariția de elemente de marcare originale
2.3.2 Excluderea răspunderii
Plasarea, punerea, utilizarea si întreținerea unui Xtender nu poate face
obiectul monitorizării prin Steca. Din aceste motive nu ne asumam nici o
responsabilitate și răspundere pentru daune, costuri sau pierderi rezultate dintr-o
instalație care nu este conformă cu instrucțiunile, funcționare defectuoasă sau
întreținere deficitară. Utilizarea unui invertor Steca este responsabilitatea
clientului în toate cazurile.
Steca nu va fi în nici un caz răspunzător pentru daunele indirecte,
accidentale, contingente sau speciale, chiar dacă a fost informat de probabilitatea
unor astfel de daune. Acest echipament nu este nici proiectat, nici garantat
pentru a furniza instalații utilizate pentru îngrijiri medicale vitale, nici o altă
instalație critică realizata semnificativ pentru potențiale daune sau riscuri pentru
oameni sau mediu.
Steca nu își asumă nici o responsabilitate pentru încălcarea drepturilor de
brevet sau alte drepturi ale terților, care rezultă din utilizarea invertor-ului.
Steca își rezervă dreptul de a face orice modificare la produs fără o
notificare prealabilă.
2.4 Mesaje de avertizare
2.4.1 General

- Acest manual este parte integrantă a dispozitivului și trebuie să fie
disponibila pentru operator și pentru instalare. Ea trebuie să rămână aproape
de instalator, astfel încât să poată fi consultata în orice moment.
Tabelul disponibil la sfârșitul acestui manual ce contine parametrii, trebuie
să fie actualizat în caz de modificare a parametrilor de către operator sau de
catre instalator. Persoana responsabilă de instalare și punere în funcțiune trebuie

să fie în întregime familiarizata cu măsurile de precauție și reglementările locale
aplicabile.

- Atunci când Xtender functioneaza, se generează tensiune, care poate fi
potențial letala. Lucrările la sau aproape de instalare trebuie realizate numai de
către personal bine instruit și calificat. Nu încercați de unul singur sa efectuati
întreținerea permanentă a acestui produs. Xtender conectat la un generator
poate porni automat în anumite condiții prestabilite.
Atunci când se lucrează pe instalația electrică, este important să fie sigur ca
sursa de tensiune de CC vine de la baterie, precum și sursa de tensiune de curent
alternativ care vine de la un generator sau rețea au fost deconectate de la
instalația electrică.
Chiar și atunci când Xtender a fost deconectat de la alimentare (surse AC și
DC), o tensiune periculoasă poate rămâne la ieșire. Pentru a elimina acest risc,
trebuie să comutați Xtender OFF folosind butonul ON / OFF (1). După 10 secunde
este descărcat și electronica de intervenție poate avea loc fără nici un pericol.
Toate elementele conectate la Xtender trebuie să respecte legile și
reglementările în vigoare.
Persoanelor care nu dețin autorizație scrisă de la Steca nu li se permite să
continue cu nici o schimbare, modificare sau reparații care pot fi necesare. Numai
piesele originale pot fi folosite pentru modificări autorizate sau înlocuiri.
Acest manual conține informații importante privind siguranța. Citiți
instrucțiunile de siguranţă si atenție înainte de a utiliza Xtender. Aderarea la toate
avertismentele date de pe dispozitiv, precum și în manual, se face urmărind toate
instrucțiunile cu privire la funcționare și utilizare.
Xtender XTS, este proiectat numai pentru utilizarea în interior și nu trebuie
în niciun caz să fie supus la ploaie, ninsoare sau alte condiții de umiditate sau praf.
Specificațiile maxime ale dispozitivului indicat pe plăcuța, ca la fig. 1b, trebuie să
fie respectate.

În cazul utilizării în vehicule motorizate, Xtender trebuie protejat de praf,
apă și stropi precum si orice alte condiții de umiditate. De asemenea, trebuie
protejat de vibrații prin instalarea unor piese absorbante.
2.4.2 Măsuri de precauție pentru utilizarea bateriilor
Bateriile plumb-acid sau bateriile cu gel produc un gaz foarte exploziv in
utilizare normală. Nici o sursă de scântei sau foc nu ar trebui să fie prezenta în
imediata apropiere a bateriilor. Bateriile trebuie să fie păstrate într-un loc bine
ventilat și să fie instalate astfel încât să se evite scurt-circuitele accidentale la
conectare.
Nu încercați niciodată să încărcați bateriile înghețate.
Atunci când se lucrează cu bateriile, o a doua persoană trebuie să fie
prezentă în scopul de a acorda asistență în caz de probleme.
Apă proaspătă suficientă și săpun trebuie să fie păstrate la îndemână,
pentru a permite spălarea adecvată și imediată a pielii sau a ochilor afectate de
un contact accidental cu acid.
În caz de contact accidental a acidului cu ochii, acestia trebuie să fie spălati
cu atenție cu apă rece timp de 15 minute. Apoi consultați imediat un medic.
Acidul de baterie poate fi neutralizat cu bicarbonat de sodiu. O cantitate
suficientă de bicarbonat de sodiu trebuie să fie disponibilă în acest scop.
Atunci când se lucrează în apropiere de baterii cu instrumente metalice
este necesară o atenție deosebită. Instrumente, cum ar fi șurubelnițele, chei
deschise, etc. pot provoca scurt-circuite. În consecință apar scântei care pot face
ca bateria să explodeze.
Atunci când se lucrează cu bateriile, toate bijuteriile din metal, cum ar fi
inele, ceasuri brățară, cercei, etc., trebuie să fie luate de pe mâini. Curentul de
ieșire din baterii în timpul scurt-circuitului este suficient de puternic pentru a topi
metalul și provoca arsuri grave. În toate cazurile, instrucțiunile producătorului
bateriei trebuie să fie urmate cu atenție.

3 Asamblarea și instalarea
3.1 Manipularea și deplasarea
Greutatea Xtender poate fi de până la 50 kg în funcție de model. Utilizați o
metodă de ridicare adecvată, precum și ajutor de la o parte terță la instalarea
echipamentului.
3.2 DEPOZITAREA
Echipamentul trebuie să fie depozitat într-un mediu uscat, la o temperatură
ambiantă cuprinsă între -20 ° C și 60 ° C. Se menține în locul unde urmează să fie
utilizat cu minim 24 de ore înainte de a fi configurat.
3.3 DESPACHETAREA
Când despachetati, verificați dacă echipamentul nu a fost deteriorat în
timpul transportului și că toate accesoriile enumerate mai jos sunt prezente. Orice
defecțiune trebuie să fie indicată imediat distribuitorul produsului sau urmariti
contactul dat la partea din spate a acestui manual.
Verificați ambalajul și Xtender cu atenție.
Accesorii standard:
Instrucțiuni de montaj și de exploatare, C.F. Anexa 1
Placă de montaj pentru Xa și XTS- fig. 2a (25) (26)
Un set de conectori pe unitate și / sau în afară.
3.4 INSTALAREA IN SITE
Site-ul de instalare pentru Xtender este de o importanță deosebită. Locul
de instalare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
•
•
•
•

protejate de orice persoană neautorizată.
protejate de apă și praf și într-un loc fara condens.
Nu trebuie să fie situat direct deasupra bateriei sau într-un dulap cu ea.
Niciun material usor inflamabil nu trebuie pus direct sub sau aproape de
Xtender.

• deschiderile de ventilație trebuie să rămână întotdeauna libere și să fie de
cel puțin 20 cm de orice obstacol care ar putea afecta ventilarea
echipamentului.
• În aplicațiile mobile este importantă selectarea unui loc de instalare care să
asigure un nivel optim posibil de vibrații.
XTS aparate gama au un grad mai ridicat de protecție (IP54) .și pot fi instalate,
praf expus mediului exterior sau stropi de apă. Care trebuie să fie luate nu pentru
a expune aparatul sub iradiere soare direct sau în apropierea unei surse de
căldură (de exemplu, compartimentul motor). Prezența unei surse de căldură
poate reduce semnificativ puterea nominală a unității.
Reduceti cât mai mult posibil expunerea la variația de temperatură mare: variație
de căldură mare poate induce condens în interiorul aparatului.
3.5. Fixarea

- Xtender este o unitate grea și trebuie să fie montata pe un suport noninflamabil (de perete) conceput pentru a suporta o astfel de sarcină.
Xtender trebuie instalat vertical pe un material greu (perete de beton sau
metalic) și poziționat vertical cu presetupa orientată în jos. Trebuie să se prevadă
un spațiu suficient în jurul acestuia pentru a garanta o ventilație adecvată a
dispozitivului.
Fixati în primul rând suportul de fixare furnizat împreună cu dispozitivul folosind 2
suruburi Ø <6-8 mm>.
Apoi asezati Xtender pe suport. Fixați unitatea permanent folosind 2suruburi Ø
<6-8 mm> pe cele două crestături situate la partea inferioară a carcasei.
Dimensiunea aparatelor sunt date în figura 2a din anexe.

3.6 CONEXIUNI
3.6.1 Recomandări generale
Xtender se încadrează în clasa de protecție I (are un terminal de conexiune
PE). Este vital ca un nul de protecție sa fie conectat la AC și / sau terminalele AC
PE OUT. Un conector de protecție suplimentară este situat în partea de jos a
unității (vezi sect.0 - p. 11 tag (17)).

- În toate cazurile, conductorul PE pentru echipamente trebuie să fie cel
puțin conectat la PE pentru toate echipamentele în clasa de protecție I amonte și
în aval de Xtender (legarea echipotențială). Este obligatoriu ca legislația în vigoare
pentru punerea în aplicare în cauză să fie respectată.
Secțiunile transversale ale cablurilor acestor terminale trebuie să fie
conform cu reglementările locale.
Toate cablurile de conectare, precum și de la baterie trebuie să fie montate
folosind restricțiile de cablu, pentru a evita orice tracțiune pe conexiunea.
Cablurile bateriei trebuie să fie, de asemenea, cât mai scurte posibil și
secțiunea transversală trebuie să fie conform cu reglementările și standardele
aplicabile. Strângeti suficient clemele de pe intrările "baterie" (fig. 4a (11) și (12)).
3.6.2. – Bornele de conexiuni

- Compartimentul de conexiuni al unității trebuie să rămână închis în
permanență în timpul funcționării. Este imperativ închiderea capacului de
protecție pe terminalele de conectare după fiecare intervenție în aparat.
După deschidere, verificați că toate sursele de curent alternativ și curent continuu
de tensiune (baterii) au fost deconectate sau scos din funcțiune.

O parte accesibila din interiorul compartimentului poate avea temperatura de
suprafata mai mare de 60 ° C. Așteptați răcirea completă a unității înainte de a
deschide compartimentul.

3.6.4 Tabel de conexiuni
1
2

ON/OFF
Main switch
Temp. Sens

3

Com. Bus

4

O/T
(Open / Terminated)

5
6

---

7

Command
entry
ON/OFF)
AUXILLARY CONTACT

8

ON / OFF
Intrerupător principal
Conexiune pentru senzorul de
temperatura a bateriei
Conector dublu pentru conectarea
echipamentelor optionale (RCC02/03, etc.)
Intrerupator pentru terminarea busului de comunicare
Soclu baterie tip CR2032
Jumper
pentru
programarea
intrerupatorului on/off prin contact
liber de potential
(REMOTE Terminale petru comanda la distanta
Contact auxiliar

9

--

10
11
12
13

L1/L2/L3
+BAT
-BAT
AC Input

14
15
16

AC Output
RCM-10
I-CHAR

17
18

INPUT LIMIT

19

OFF/ON
S/Boost
OFF/ON
UPS

20
21
22

--

Indicator
de
activare
pentru
contactele auxiliare 1 si 2
Jumperi pentru selectia fazelor
Borna conectare + baterie
Borna conectare - baterie
Borne conectare sursa AC alternativa
(generator, etc.)
Borne de iesire tensiune AC
Conector pentru modulul RCM-10
Potentiometru pentru ajustarea
curentului de incarcare baterie
Conexiune PE
Potentiometru pentru ajustarea
limitarii curentului de intrare
Activarea functiei „SmartBoost”
Selectarea
sensibilitatiidetectiei
pierderii tensiunii AC ( OFF=tolerant,
ON=rapid)
Orificii pentru
comunicatie

introducerea

modulului

suplimentar

de

4 CABLARE
Conexiunea de Xtender invertor / încărcător este un pas important de instalare.
Aceasta poate fi efectuata numai de către personal calificat și în conformitate cu
reglementările locale aplicabile și standarde. Instalarea trebuie să respecte
întotdeauna aceste standarde.
Sa se acorde atenție faptului că legăturile sunt complet strânse și că fiecare fir
este conectat la locul potrivit.
4.1 Alegerea tipului de sistem
Xtender poate fi folosit in diferite tipuri de sistem, fiecare dintre acestea
trebuie să îndeplinească standardele și cerințele specifice legate de aplicare si
site-ul de instalare. Doar un instalator calificat corespunzător vă poate sfătui în
mod eficient cu privire la standardele aplicabile cu privire la diferitele sisteme și
țara în cauză.

Exemplele de cablare sunt prezentate în anexa I a acestui manual, fig. 5 și
următoarele. Vă rugăm să citiți cu atenție notele asociate cu aceste exemple în
tabelele de pe pag. 33 și următoarele.
4.1.1 Sisteme stand-alone de tip hibrid
Xtender poate fi folosit ca un sistem de alimentare cu primar pentru locuri
grid reziduale în care o sursă de energie regenerabilă (solară sau hidraulică) este
în general disponibila și un generator este folosit ca rezervă. În acest caz, bateriile
sunt reîncărcate de o sursă de alimentare, cum ar fi module solare, energie
eoliană sau sisteme de hidrocentrale mici. Aceste surse de alimentare trebuie să
aibă propriul lor sistem de reglementare de tensiune actual și sunt conectate
direct la baterie. (Exemplul, fig. 11)
În cazul în care alimentarea cu energie este insuficienta, un generator este
folosit ca o sursă de energie de rezervă. Acest lucru permite ca bateriile să fie
reîncărcate și furnizarea directă se realizeaza către consumatori prin releul de
transfer Xtender.
4.1.2 Sisteme de urgență conectate la retea
Xtender poate fi folosit ca un sistem de urgență, de asemenea, cunoscut
sub numele de o sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) - care să permită o
aprovizionare sigură la un site conectat la o rețea de încredere. În caz de
întrerupere a alimentării cu energie de la rețeaua publică, Xtender, conectat la o
baterie, substituie sursa defecta și permite o aprovizionare de sprijin pentru
utilizatorii conectați în aval. Acestea vor fi furnizate atât timp cât energia stocată
în bateria permite. Bateria va fi reîncărcată rapid la următoarea reconectare la
rețeaua publică.
Diverse exemple de aplicații sunt descrise în fig. 8a - 8c în Anexa 1.

- Utilizarea Xtender ca UPS trebuie să fie efectuată de personal calificat,
care au fost verificate de către autoritățile locale responsabile. Diagramele din
anexa sunt indicate pentru informații și ca un supliment. Standardele locale
aplicabile și reglementările trebuie să fie respectate.

4.1.3 Sisteme mobile integrate
Aceste sisteme sunt destinate să fie conectate temporar la rețea și pentru a
asigura furnizarea sistemului de telefonie mobilă atunci când acest lucru este
deconectat de la rețea. Principalele aplicatii sunt pentru bărci, vehicule de serviciu
și vehicule de agrement. În aceste cazuri, două intrări separate AC sunt de multe
ori este necesar, un Steca Xtender (Ghid de utilizare V4.1.0 15) conectat la rețea și
celălalt conectat la un generator de la bord. Comutarea între două surse trebuie
să fie efectuată cu ajutorul unui comutator automat sau manual de mers înapoi,
în conformitate cu reglementările locale aplicabile. Xtender are o singură intrare
de curent alternativ.
Diverse exemple de aplicații sunt descrise în fig. 10a - 10b - 10c.
4.1.4 Sisteme de multe unități
Indiferent daca sistemul este selectat, este posibil să se realizeze sisteme
formate din mai multe unități de același tip și aceeași putere. Pot fi astfel
combinate până la trei Xtendere în paralel sau trei de umplutură care formează o
grilă cu trei faze, trei ori de două sau trei Xtendere în paralel formând o / grilă
paralela cu trei faze.
4.1.5 Sistem Minigrid distribuit:
Punerea în aplicare a unui Xtender pe partea de sus a unui Minigrid
distribuit (dincolo de clădirea principală) necesită o îngrijire specială în alegerea
sistemului de distribuție.
Steca recomandă o distribuție TT pentru grila DC, precum și pentru rețeaua
de curent alternativ.

- Dimensiunea grilei crește foarte mult expunerea invertoarelor la
supratensiuni atmosferice si la un nod echipotential în grila. Acest lucru este
deosebit de vizibil în rețelele de distribuție aeriene. În acest caz, o grijă foarte
specială trebuie să fie acordata pentru buna punere în aplicare a tuturor măsurilor
de protecție ale instalației.

- Sistemul IT nu este recomandat pentru distribuție. Acest tip de
distribuție este de cele mai multe ori interzis de legile locale. Realizarea sistemului
electric de joasă tensiune este întotdeauna supus legilor locale și trebuie să fie
pus în aplicare în mod imperativ și controlat de către personalul calificat și
autorizat profesional. Steca nu își asumă răspunderea pentru daune cauzate de
instalarea neconfirmata și de lipsa de conformitate cu normele locale sau cu
recomandările din acest manual.
4.2 Sistemul de impamantare
Xtender este o unitate de clasa I de protecție, care este destinat pentru
cablare în TT tip grilă, TN-S sau TNC-S. Legarea la pământ a conductorului neutru
(E) este efectuată într-un punct de instalare unic, în amonte a disjunctorului RCD
(D).
Xtender poate fi operat cu orice sistem de legare la pământ. În toate cazurile, este
imperios necesar ca împământarea de protecție să fie conectată în conformitate
cu standardele și reglementările în vigoare. Informațiile, notele, recomandările și
diagrama menționate în acest manual sunt supuse unor reglementări de instalare
locale în fiecare caz. Instalatorul este responsabil pentru conformitatea instalației
cu standardele locale aplicabile.
4.2.1 instalație mobilă sau de instalare conectată la rețea prin conector de tip
fișă
În cazul în care intrarea dispozitivul este conectată direct la rețea prin
intermediul unui dop, lungimea cablului nu trebuie să depășească 2 m și fișa
trebuie să rămână accesibilă.
În absența tensiunii de la intrare, neutrul și partea activă sunt întrerupte,
garantând astfel izolarea completă și protecția cablajului în amonte de Xtender.
Sistemul de legare la pământ în aval de Xtender este determinat de sistemul de
legare la pământ în amonte când grila este prezentă. În absenta grilei, sistemul de

legare la pământ în aval realizat de convertizor este în modul izolat. Siguranța
instalației este garantată de legătura echipotențială.

- Conexiunea (link) între neutre (C) în amonte și în aval de Xtender nu
este permisă în această configurație.
Acest tip de conexiune garantează continuitatea optimă pentru alimentarea
sarcinilor Xtender. Primul defect de izolare nu va duce la o întrerupere în
alimentare.
Dacă instalația necesită utilizarea unui controler de izolare permanent acest lucru
ar trebui să fie dezactivat atunci când rețeaua TT este prezentă la intrare Xtender.

- Toate prize și dispozitive de clasă de protecție I conectate în aval de
Xtender trebuie să fie conectat în mod corespunzător la pământ (priză cu
împământare). Normele de cablare de mai sus rămân valabile, inclusiv în instalații,
în toate cazurile în care intrarea de la Xtender este conectată la rețea prin
intermediul unui conector fișă.
4.2.2 Instalare staționară
Instalarea poate fi echivalentă cu o instalație mobilă (cu neutru întrerupt).
Într-o instalație fixă în cazul în care neutrul este conectat la pământ într-un singur
punct în amonte de Xtender, la instalare, este permisă efectuarea unei conexiuni
de neutre, pentru a menține un sistem de legare la pământ neschimbat în aval,
independent de modul de operare al Xtender-ului. Această alegere are avantajul
de a menține dispozitivele de protecție în aval de XTENDER. Această conexiune
poate fi executată în conformitate cu exemplele din Anexa 1, sau efectuate prin
modificarea parametrului {1486}.
În acest caz apariția primului defect va duce la oprirea instalației sau
deconectarea dispozitivelor de protecție în amonte și / sau în aval de XTENDER.
Siguranța este garantată de legătura echipotențială și prin orice întreruptoare
RCD plasate în aval.

Această conexiune (C) nu este permisă în cazul în care un socket este instalat în
amonte de Xtender.
4.2.3 Instalarea cu comutare automată, PE neutru
În anumite aplicații, este de dorit să se păstreze neutrul în amonte și în aval de
Xtender separat (C) în timp ce are loc re-stabilirea sistemului de legare la pământ
(TN-S, TT sau TNC-S), în absența tensiunii de la intrare. Această funcționalitate
este interzisă în mod implicit de către parametrul {1485}. Acest parametru poate
fi modificat prin parametrul {1485} cu ajutorul telecomenzii RCC-02 / -03. Această
modificare trebuie efectuată de o persoana care posedă cunoștințe tehnice, la
responsabilitatea instalatorului și în conformitate cu reglementările și standardele
aplicabile.
Autorizația pentru această funcție permite aderarea la cerințele pentru o
conexiune pământ-neutru la sursă.
4.2.4 Protecția împotriva fulgerelor
La fel ca şi pe site-ul de instalare, este foarte recomandat să setați o strategie de
protecție pentru a proteja instalaţia de fulgere. Strategiile depind de diverși
parametri legaţi direct de fiecare site și, prin urmare, vă recomandăm să vă
ocupaţi foarte profesional de această problemă.

- Daunele provocate de fulger generează cea mai mare parte a
costurilor semnificative în timp (înlocuirea pe deplin a plăcii electronice tipărite)
care nu sunt acoperite de garanția Steca.
4.3 RECOMANDĂRI PENTRU dimensionarea SISTEMULUI
4.3.1 Dimensionarea bateriei
Capacitatea bateriei este dimensionată în funcție de cerințele utilizatorului - care
este de 5 până la 10 ori consumul mediu zilnic. Prin urmare, adâncimea de
descărcare a bateriei va fi limitată, iar durata de viață a bateriei va fi extinsă.
Pe de altă parte, Xtender trebuie să aibă o capacitate a bateriei, suficient de mare
pentru a putea profita din plin de performanța echipamentului. Capacitatea

minimă a bateriilor (exprimată în Ah) este în general dimensionată în modul
următor: de cinci ori mai mare decât puterea nominală a Xtender-ului / tensiunea
bateriei. De exemplu, modelul a xa 8048 trebuie să aibă o baterie de o capacitate
minimă de 7000 * 5/48 = 730 Ah (C 10). Datorită capacității de suprasarcină
extremă a invertorului, este adesea recomandat ca această valoare să fie
rotunjită. O baterie sub-dimensionat poate duce la o oprire accidentală și
nedorită a Xtenderului în cazuri mari de utilizare. Această oprire va fi datorată
unei tensiuni care este insuficientă pe baterie, rezervat unui curent puternic de
descărcare.
Bateria va fi selectată în legătură cu cea mai mare valoare rezultată din calculele
prezentate mai sus.
Capacitatea bateriei determină ajustarea parametrului {1137} "curent de
încărcare baterie".O valoare între 0,1 și 0,2 x C batt. [Ah] (C10) permite un cost
optim garantat.
4.3.2 Dimensionarea invertorului
Invertorul este dimensionat în așa fel încât puterea nominală acoperă puterea
tuturor consumatorilor care vor fi utilizati în același timp. O marjă de
dimensionare de 20-30% este recomandată pentru a garanta că Xtender va lucra
bine la o temperatură ambiantă de peste 25 ° C.
4.3.3 Dimensionarea generatorului
Puterea generatorului trebuie să fie la fel sau mai mare decât puterea medie
zilnică. Optim, ar trebui să fie de două sau de trei ori această putere. Datorită
funcției limită de intrare (a se vedea sect. 7.2.2 p.25) nu este necesar să supradimensionam generatorul. Într-adevăr, acestea sunt sarcinile temporare mai mari
decât puterea generatorului furnizate de invertor.
În mod ideal, generatorul nu trebuie să aibă o putere de fază, care este mai puțin
de jumătate din puterea Xtender-ului prezent la această fază.

- Puterea disponibilă în aval a invertorului când generatorul funcționează
este aceeasi ca suma celor două puteri dacă funcția Boost inteligent este activată.
Suma curenților este limitată la un maxim de 57A (80A pentru modelele Xa 8000
pina la 48, Xa 6000-48-01, și a Xa 5000-24-01). Această sumă se limitează la 20A în
modelul XTS.
4.3.4 Dimensionarea surselor regenerabile de energie
Într-un sistem hibrid, sursele alternative de energie, cum ar fi generatorul solar,
energia eoliană și microhidrocentralele ar trebui, în principiu, să fie dimensionate
în așa fel încât să fie în măsură să acopere consumul mediu zilnic.
4.4 Scheme electrice
Mai multe scheme și comentarii de cabluri ca în diagrama sunt propuse în anexa I
la prezentul manual.
Diagrama oferă pe de-o parte un exemplu de sistem hibrid pentru site-ul de la
distanță, cu unele surse regenerabile de energie și generator de fază unică.
Aceste diagrame sunt orientative, și în orice caz, cablajul este filială a
conformității cu standardele și practicile locale, sub responsabilitatea
instalatorului.
Comentarii cu privire la scrisori / și / sau numerele menționate pe de-o parte în
diagrama iar pe de alta în anexa prezentată în sect. 16-19.
Elementele acestor diagrame sunt referitoare la o scrisoare de capital, atunci când
se face referire la elementele curentului alternativ (AC).
Elementele evidentiate prin literă mică se referă la elementele de curent continuu
(partea DC a diagramei.)

4.5 Conectarea bateriei
Terminalele de intrare DC / ieșire a aparatului (11) - (12) pag. 9 sunt destinate
conectării exclusiv la o baterie, de obicei baterii plumb-acid cu electrolit gelificat
sau lichid.

- Utilizarea Xtender-ului conectat la orice alt tip de sursă de curent
continuu fără baterie (tampon) este strict interzisă și nu cauzează prejudicii
semnificative la aparat și / sau la sursă
Utilizarea altor tipuri de baterie ca Ni-Cd, Li-Ion sau altele este posibilă, supuse la
o setare corespunzătoare a profilului de sarcină, în conformitate cu specificațiile
producătorului bateriei și sub responsabilitatea instalatorului.

- Fiecare Xtender este conectat direct la baterie prin intermediul unui
dispozitiv de protecție propriu (siguranță sau întrerupător). Niciodată nu trebuie
să fie conectat la ieșirea unui regulator de tensiune DC ca regulator solar, fără a
avea bateria tampon.
Toti ceilalti consumatori sau surse sunt conectate direct la baterie prin propriile
lor dispozitive de protecție. (A se vedea detaliile (f) pe Fig. 11-18)
Bateriile cu plumb sunt de obicei disponibile în tipuri bloc de2 V, 6 V sau 12 V. In
majoritatea cazurilor, în vederea obținerii unei tensiuni de funcționare care este
corectă pentru utilizarea Xtender-ului, câteva baterii trebuie să fie conectate în
serie sau în paralel în funcție de circumstanțe.
4.5.1. Sectiunile cablurilor de conectare a bateriei si dispozitivele de protectie

- cablurile bateriei trebuie să fie protejate prin unul dintre următoarele
măsuri, în toate cazurile:
- Dispozitiv de protecție (siguranță) la fiecare pol.
- Dispozitiv de protecție (siguranță) pe stâlp care nu este conectată la pământ.
Cablurile bateriei trebuie să fie, de asemenea, cât mai scurte posibil.
Este întotdeauna de preferat să se păstreze cablul la polul negativ al bateriei cât
mai scurt posibil. Pentru a evita orice pierdere Xtender-ul are și o protecție
suplimentară, dar nu şi o siguranță internă.
Un dispozitiv de protecție (f) trebuie să fie instalat cât mai aproape posibil de
baterie și dimensionat conform tabelului de pe acea parte.
Cablul recomandat sectiunii transversale sunt valabile pentru lungimi mai mici de
3 m. Dincolo de această lungime se recomandă insistent supradimensionarea
cablurilor bateriei.

Din motive de siguranță, vă recomandăm un control anual privind etanșeitatea
tuturor conexiunilor.
Pentru instalarea mobila conexiunile ar trebui verificate mai des pentru
etanșeitate.

4.5.2 Conectarea bateriei (partea Xtender)
Introduceți glandele furnizate pe cablul bateriei înainte de a strânge
urechile de cablu. Strangeti urechile cablului și fixați glanda cablului pe dispozitiv.
Repetați acest lucru pentru al doilea cablu al bateriei. Fixați cablurile bateriei la
conexiunile corespunzătoare "+ baterie" și "- baterie". Șuruburile M8 trebuie sa
fie foarte bine strânse.
Pe gama de XTM, aveți posibilitatea să inserați, dacă este necesar, o
siguranță directă pe conexiunea pozitivă a bateriei urmând procedura de mai jos.
4.5.3 Siguranță de montare pe baterie la polul pozitiv (numai XTM)
O siguranță livrată cu unitatea (XTM) poate fi montată direct pe stâlp la
conectarea pozitivului la baterie, respectând ordinea de mai jos .

a = papuc M10
b = surub M8 x 30
c = saiba
d = cesaiba ceramica
e = fuzibil
4.5.4. Conexiunea pe partea bateriei

- Înainte de a conecta bateria, verificați cu atenție tensiunea și
polaritatea bateriei cu ajutorul unui voltmetru.
Polaritate incorectă sau supra-tensiunea ar putea deteriora grav aparatul.
Pregătiți bateriile de conectare: cleme de baterii adecvate, dispozitiv de protecție
(f), cablu în condiții bune cu cleme montate corect.
Fixați cablul negativ la polul negativ (-) al bateriei și cablul pozitiv asupra
dispozitivului de protecție deschis (f).

- La conectarea bateriei, o scânteie poate apărea la conectarea celui deal doilea pol. Acest lucru este normal și în sarcina capacității de filtrare internă a
Xtender-ului, chiar dacă aparatul este oprit de principală comanda Off (1).
- La conectarea bateriei, este necesar să se verifice că valorile
parametrilor de la Xtender sa fie în concordanță cu recomandările producătorului
bateriei. Valorile in neconformitate pot fi periculoase și / sau deteriora grav
bateriile.
Valorile implicite ale nivelului de prag de încărcare a bateriei sunt prezentate în
fig. 3a și specificate în tabelul cu parametrii de la pag.43. În cazul în care nu sunt
acceptabile în comparație cu specificațiile producătorului bateriilor, este necesar
să se modifice, prin intermediul telecomenzii CRC 02/03 înainte de a conecta
sursele de tensiune pe intrarea de curent alternativ (încărcător). Steca nu este
responsabil pentru valorile implicite care nu corespund cu recomandările
producătorului.
Dacă setările din fabrică sunt modificate, noile valori trebuie să fie introduse pe
masa de parametri pe pag. 43 din prezentul manual. Valorile implicite propuse de
Steca sunt valorile obișnuite pentru bateriile plumb-acid sau bateriile cu gel (VRLA
sau AGM ).
Cablarea și conectarea instalației trebuie să fie efectuate numai de către un
personal adecvat calificat profesional. Materialul de instalare, cum ar fi cabluri,
conectori, cutii de distribuție, siguranțe,etc. trebuie să fie adaptat și trebuie să fie
conform cu legile și reglementările în vigoare aplicației luată în considerare.
4.5.5 Legarea la pământ a bateriei
Unul dintre cei doi conductori de baterie poate fi legat la pământ. Acest lucru
poate fi ori pe polul pozitiv ori pe cel negativ. În toate cazurile, instalarea trebuie
să fie in conformitate cu reglementările locale sau specifice asociate cu aplicația.
În caz de legare la pământ, secțiunea cablului utilizat trebuie să fie cel puțin
echivalentă cu secțiunea cablurilor bateriei.

Împământarea echipamentului trebuie, de asemenea, să adere la aceste
regulamente. În acest caz, se recomandă utilizarea de șuruburi suplimentare de
legare la pământ ((17) P.11 / 12, care sunt situate în partea din față a
dispozitivului între cele două șuruburi de fixare inferioare.

4.5.6 Conectarea consumatorilor la ieșirea AC
- Tensiuni ridicate pot fi prezente pe bornele de conexiune (13) și (14).
Asigura-te ca invertorul este dezactivat și că nu există nici o tensiune AC sau DC
prezenta pe terminalele AC IN și bornele bateriei, înainte de a continua cu
conexiunea.
Consumatorii de 230V trebuie să fie conectati la terminalele "AC out". Cablurile
trebuie sa aiba o sectiune transversală conform cu standardele cu privire la
curentul nominal de la ieșirea din Xtender (vezi fig. 1a). Distributia trebuie să fie
conforma cu standardele locale și reglementările și, în general, să fie realizată
printr-un tablou de distribuție.
Terminalele Xtender sunt marcate după cum urmează:
N = neutru
L = faza
PE = Pământ de protecție (conectată la carcasa dispozitivului).
4.5.6.1 Dimensionarea dispozitivelor de protectie de pe iesirea 230V
În cazul în care dispozitivele de protecție sunt instalate la ieșire, vă recomandăm
dispozitive de pe curba B. Acestea vor fi dimensionate la maxim cea mai înalta
valoare listata pe plăcuța de identificare a aparatului. Secțiunile transversale ale
cablurilor în aval trebuie să fie dimensionate în consecință.
Dacă nu este utilizata funcția de asistență sursă (Boost inteligent) (a se vedea
pag.25 sect.7.2.2) dimensiunea dispozitivului de protecție pentru ieșirea (F) va fi
stabilită la o valoare maximă egală cu nominalul de curent al invertorului, sau la

valoarea maximă a dispozitivului de protecție la intrare (h), în cazul în care unul
depășește curentul nominal al invertorului.
Dacă nu este utilizata linia AC (13), dispozitivul de protecție va fi dimensionat egal
sau mai mic decât cea mai mică valoarea indicată pe plăcuța de identificare de pe
etichetă (37).
- Datorită funcției de asistență sursă (Boost inteligent) curentul la ieșirea
dispozitivului poate fi mai mare decât curentul nominal al invertorului. Este suma
curentului furnizat de sursa suplimentară și a curentului furnizat de invertor. In
acest caz, dimensionarea cablurilor de ieșire va fi efectuată prin adăugarea
curentului indicat pe dispozitivul de protecție (H) amplasat în amonte de unitate,
pentru curentul nominal al invertorului.
4.5.7 Conectarea surselor de alimentare AC
Xtender este destinat să furnizeze surse de tensiune alternativă, cum ar fi rețeaua
publică sau un generator. Verificați dacă tensiunea nominală a sursei corespunde
tensiunii nominale (34) din Xtender specificat pe plăcuța de identificare (fig. 1b)
pag (34).
Sursa trebuie să fie conectată la terminalele de intrare marcate cu "INPUT AC"
(13), cu fir suficient de secțiune transversală, în funcție de puterea de la sursa, si
protejat de un dispozitiv de protecție cu calibru adecvat. Acest lucru va fi la 50A
maxim pentru Xa și o gamă XTM și 16A pentru XTS aparate.
Terminalele sunt marcate în felul următor:
N = neutru
L = faza
PE = Pământ de protecție (conectată la carcasa dispozitivului).

4.5.8 Conectarea contactelor auxiliare
Aceste contacte sunt basculante si libere de potențial. Curenții
tensiunile pentru aceste contacte sunt 16 A: 250 VAC / 24VDC sau
max. Contactul este afișat ca activat când LED-ul corespunzător
Reprezentarea contactului lângă terminale corespunde statutului
atunci când nu este activat.

admisibili și
3 A: 50 VDC
este aprins.
de contact,

Cablarea acestor contracte auxiliare depinde numai de aplicarea aleasă și privind
programarea specifică aplicat și nu poate fi descrisă în acest manual.
Pentru a dedica / programa funcții deosebite acestor contacte, vă rugăm să
consultați manualul de utilizare al unității de control de la distanță-RCC 02/03.
4.5.9 Conectarea cablurilor de comunicații
Seriile XTH, XTM, și XTS care au inclus accesoriul TCM-01, sunt echipate cu o
pereche de conectori RJ45 / 8 care permit transferul de informații prin
intermediul unei magistrale de comunicație pentru diferite tipuri de consumatori
care au protocolul de proprietate de Steca. În această rețea toate părțile din rețea
sunt conectate în serie (lanț).
Lungimea cablului de bus de comunicare nu trebuie să depășească 300 m.
Într-un sistem care cuprinde un singur Xtender, conectarea CRC-02 sau CRC-03
poate fi condusă fără oprirea Xtender (hot plug).
Bus-ul de comunicare va fi folosit pentru a interconecta alte invertoare Xtender în
cazul unei cereri de multi-unitate sau pentru a conecta alte tipuri de utilizatori
care au protocolul de proprietate de Steca. În aceste cazuri, plug-inul de unități
interconectate se face numai după oprirea instalației, prin deconectarea bateriei
sau folosind butonul principal "ON / OFF" (1), dacă este prezent.
- Cele 2 switch-uri pentru terminarea magistralei de comunicatie, "COM.
Bus "(4), ambele rămân în poziția T (terminat), cu excepția momentului când
ambii conectori sunt în uz. În acest caz, și numai în acest caz, ambele trebuie să fie

plasate în poziția O deschis. Dacă unul dintre cei doi conectori nu este în utilizat,
cele două comutatoare de terminare (14) vor fi în poziția T.
5 Setarea parametrilor
Toate invertoarele de familie Xtender au multe setări efectuate din fabrică, iar
unele dintre ele pot fi modificate de către utilizator sau instalator. Unii parametri
de bază menționati în capitolul 7 trebuie să fie setati la punerea în funcțiune.
Pentru modelele XTM și Xa, această setare trebuie să se facă prin conectarea
telecomanzii descrise în RCC 02/03 cap. 7.3.1 - pag.36. Pentru modelul XTS, 4
dintre ele, acest lucru se poate face direct în unitate înainte de pornire.
Multe caracteristici și parametrii asociați nu sunt descrisi în acest manual sunt
descrisi în continuare în telecomanda de însoțire, manual-RCC 02/03 sau
descărcat de pe site-ul www.steca.com .
6 Pornirea instalatiei
Pornirea Xtender trebuie efectuată în ordinea de mai jos. Orice oprire a
alimentarii trebuie să fie efectuată în ordine inversă.
6.1.1.1 Conectarea bateriei
- O tensiune prea mare sau nepotrivită la acumulator poate deteriora
grav Xtender. De exemplu, instalarea unei baterii de 24 V în Xtender 3000-12.
În cazul în care XTH Xtender sau XTM a fost conectat în mod greșit în jurul valorii
de accident (polaritatea incorectă a bateriei), este foarte probabil ca siguranța de
protecție de pe cablul bateriei se poate topi și va trebui să fie înlocuit. Dacă este
cazul, va fi necesar să deconectați toate conexiunile la Xtender, inclusiv bateria. În
cazul în care, după înlocuirea siguranței, Xtender se dovedește să nu funcționeze
corect după reconectarea bateriei cu polaritatea corectă, va trebui să fie
returnate la distribuitorul dumneavoastră pentru reparații.

XTS este protejat electronic împotriva polaritatii inverse. În cazul conectării
inverse a polaritatii, unitatea va rămâne oprita. Alrma Nu va semnala defecțiunea.
Acesta va funcționa în mod normal dupa conectarea corecta a polaritatii.
6.1.1.2 Punerea in functiune a Xtender, folosind intrerupatorul principal de
pornire / oprire , dacă este prezent
Xtender este furnizat și este gata de funcționare. Dacă aveți nevoie imediată de
pornirea invertorului când bateria este pornita, comutatorul principal (1) trebuie
să fie în poziția "ON" și parametrul {1111} activat. Dacă configurațiile speciale sau
setările sunt cerute de sistem, este recomandat să se facă acest lucru imediat în
funcție de sect. 5 - pag. 22.
6.1.1.3 Conectarea consumatorilor la ieșire
Activați dispozitivul de protecție de ieșire (F) dacă există, și / sau apăsați butonul
ON / OFF (41). Indicatorul luminos "AC out" (46) se aprinde sau clipește (în cazul
absenței de consumatori).
6.1.1.4 Activarea întrerupătorului circuitului de intrare
În cazul în care o sursă de curent alternativ (generator sau rețea electrică) valabilă
în frecvență și tensiune este prezenta la intrare AC, aparatul intră automat în
transfer și va începe să încarce bateriile. Consumatorii de la ieșire sunt, prin
urmare este alimentat direct de la sursa de alimentare prezentă la intrare.
Instalarea dumneavoastra este acum în funcțiune.

7 Descrierea funcțiilor principale
7.1 INVERTER
Xtender este echipat cu un invertor de înaltă performanță, care furnizează o undă
sinusoidală perfectă și foarte precisa. Orice unitate concepută pentru rețeaua
electrică de 230 V / 50 Hz (sau 120V / 60Hz pentru modelul XTX-xxxx-01) se poate
conecta la o retea fără nici o problemă, până la puterea nominală a Xtenderului
dumneavoastră. Invertorul este protejat împotriva suprasarcinilor și
scurtcircuitelor.
Datorită nivelului de performanță în mare măsură pe dimensionare, sarcini de
până la trei ori mai mari decât producția s-a evaluat ca Xtender pot fi furnizate
ireproșabil pentru perioade scurte de timp (3 sec) de utilizare, permițând astfel
motoarelor să fie pornite fără nici o problemă.
Când Xtender funcționează LED-ul "ON" (43) este aprins.
Când Xtender este în modul invertor, LED-ul "AC out" (46) este aprins. În cazul în
care clipește, convertizorul este în modul "căutare încărcare" (a se vedea
următorul sectă. "Detectare automată a sarcinii").
7.1.1 Detectarea automată a sarcinii (căutare sarcină)
În scopul de a economisi energie baterie, invertorul se oprește și Xtender intra
automat în modul de căutare de încărcare atunci când sarcina detectată este mai
mică decât sensibilitatea stabilita de parametrul {1187}. Se merge automat în
funcțiune atunci când un consumator de energie mai mare decât această valoare
o cere. Indicatorul (46) se aprinde intermitent în cazul în care invertorul este în
modul "căutare de sarcină", care indică de asemenea, că tensiunea de curent
alternativ este prezenta la ieșire într-o formă intermitenta.
Pragul de detecție de lipsa de sarcini poate fi ajustată în funcție de gama de
parametri {1187} cu ajutorul telecomenzii RCC-02 / -03. Când parametrul este
setat la 0 invertorul va funcționa în continuare, chiar și în absența oricărui
consumator.
În modul Căutare încărcare (standby) sistemul va consuma astfel de putere
minimă de la baterie (vezi tabelul de date tehnice pag. 44).

7.2 Releul de transfer
Xtender poate fi conectat la o sursă de curent alternativ, cum ar fi un generator
sau rețea publică. Când tensiunea la intrarea satisface tensiunea {1199 + 1,470} și
frecvența {1505-1506} parametri, releul de transfer va fi activat după o întârziere
{1528}. Această întârziere poate fi reglat (extinsă), pentru a permite un statut
deplin stabilă a generatorului înainte de transfer.
Când este activat releul de transfer, tensiunea prezent la intrarea Xtender este
disponibil la ieșirea pentru consumatorii conectați. În același timp, încărcătorul
bateriei intră în funcțiune.
- Când releul de transfer al Xtender este activ, tensiunea la ieșirea din
Xtender este echivalentă cu cea care este prezentă la intrare si nu pot fi
influentate sau îmbunătătită prin XTENDER. Consumatorii sunt alimentati de sursa
prezenta la "AC IN" intrare prin releul de transfer.
Curentul maxim al releului de transfer de 50 este o pentru XTH si modelul XTM.
Este de 16A pentru modelul XTS.
Schimbul de energie Între consumatori ȘI încărcătorul Este ajustată automat (a se
vedea sectă 7.2.2 -. P. 26). Releul de transfer va fi dezactivat ,versiunea cazul in
ingrijirea tensiunea de intrare nu mai îndeplinește parametrul {1199} {1432} Sau
min. Și max. tensiune Și Frecventa la intrare sau atunci cand Limita de curent
{1107} Este depăsită, în cazul în care îngrijirea depăseste aceste limite este interzis
{1436}. Apoi trece IMEDIAT versiunea invertor. În acest caz sarcinile Sunt furnizate
exclusiv de baterie Prin intermediul invertorului (vezi sect 0 - .. P 26). ACESTa
comutare sunt intotdeauna loc version automat mod.
Prezența unei sarcini dinamice sporite (cum ar fi polizoare unghiulare pneumatice,
etc.) Poate Duce la o Deschidere nedorită a releului de transfer DIN cauza
slăbiciunii sursei. Pentru ACEST Caz, o intarziere produce deschiderea releului de
transfer care Poate fi reglat cu parametrul {1198}.
Cand generatorul se opreste, Schimbarea DIN Modul de transfer, în Modul
invertor are loc fara o întrerupere a tensiunii de Ieșire. Întreruperea VA fi de 20
ms în Cazul tensiunii de intrare dispariție Brusca atunci cand tipul de detectare a
pierderii de intrare (UPS) {1552} Este selectat pentru un "tolerant".
7.2.1 Tipul detectiei pierderii tensiunii de intrare AC (UPS)
Când Xtender este conectat la rețeaua publică sau la un generator care furnizează
stabil și curat tensiune de curent alternativ, de tipul de detectare a pierderii de
intrare {1,552} poate fi selectat pentru a "rapid". In acest mod, perturbare sau

lipsa de tensiune sub 1 milisecundă pot fi detectate, trecerea unității în modul
invertor imediat. Acest mod garanteaza zero sau maxim 15 ms timp de transfer.
Acest mod nu trebuie utilizat în prezenta retelei de utilităti sau cu un generator
de energie redus sau un generator care furnizează o tensiune de slabă calitate. În
acest caz, parametrul {1552} va fi setat pe "tolerant". In modelul XTS, aceasta
poate fi selectată prin pozitionarea comutatorului glisant UPS (20) în poziția "off".
Toleranța acestui mod este reglabil cu parametrul {1510} dacă este necesar.
Modul UPS "tolerant" asigura un timp de întrerupere de max. 20 milisecunde.
În cazuri rare, din cauza calitătii scăzute a sursei, iar în cazul în care releul de
transfer trece prea des, este posibil să se reducă si mai mult sensibilitatea
,pierdere de intrare AC detectarea prin schimbarea parametrului {1552} pentru a
"incetini" prin telecomandă RCC-02/03. În acest caz, întreruperea de putere va fi
de 40 ms max.
- Dacă Xtender este conectat la un generator, aceasta trebuie să aibă o
putere cel puțin egală cu jumătate din puterea Xtender (e) la care este conectat.

7.2.2 Limitarea curentului de intrare AC "Input limit"
7.2.2.1 Principiul
În scopul de a utiliza in cel mai bun mod resursele disponibile la intrare (în funcție
de mărimea data de generator sau de ieșire de rețea) și pentru a proteja sursa de
suprasarcină, este posibil pentru a ajusta limita curentului de intrare cu
parametrul {1107}.
Xtender va distribui automat puterea disponibilă la încărcător și utilizatorului și
furnizează echilibrul de putere în cazul în care cererea de sarcină depășește limita
stabilită datorită funcției de asistență curent asa-numita "boost inteligente".
- Datorită caracteristicii de asistență curent, bateria poate fi descărcată în
întregime în ciuda prezenței grilei sau generatorul! Puterea medie consumată de
către utilizator nu trebuie să depășească puterea sursei, cu riscul de a descărcarea
bateriei.

Acest sistem se dovedește a fi un avantaj decisiv în special în toate sistemele
mobile (bărci, vehicule de agrement și vehicule de serviciu), care sunt frecvent
conectate la surse cu o valoare limitată, cum ar fi o sursă de alimentare portabil
sau de camping. În ciuda unei surse limitată, toate aplicațiile de putere mai mari în
aval de Xtender rămână funcționale.
În ciuda unei surse limitate, toate sarcinile conectate în aval de Xtender rămân
funcționale!
Sistemul va reduce automat încărcarea curentului de la valoarea tintă {1138} la 0 în funcție de curentul folosit la iesire si curentul maxim disponibil de la intrare
stabilit de parametrul {1107}. Cu cât curentul de la iesire este mai mic, cu atât mai
mult o parte a curentului de la intrarea atribuit încărcarii bateriei este redus. În
cazul în care curentul depășește limita de {1107}, The Xtender va furniza curent al
balantei de la baterie.
Instalatia electrica a sistemului (gabaritul cablului) trebuie să ia în considerare
această funcție specială, care permite de a avea suma curentului furnizat de
invertorul plus curentul furnizat de sursa,
Adică Dacă sistemul are o sursă de 5kW (22A) și o Xtender 5 kW, puterea
disponibilă la ieșire este 10kW! In acest exemplu, gabaritul sârmă trebuie să fie
alese pentru 45A.
7.2.2.2 Depășirea limitei curentului de intrare:
Dacă, în ciuda scăderii curent de la încărcător și folosind asistența curent sursă
limita este depășită, releul de transfer va rămâne activată și sursa poate fi apoi
supraîncărcat, provocând deschiderea dispozitivului de protecție în amonte (H).
Depăsirea limita poate fi interzisă prin parametrul {1436}. În acest caz, dacă
curentul depășește limita {1107}, releul de transfer se va deschide, iar apoi
utilizatorul alimentat exclusiv de invertor, atâta timp cât curentul de ieșire
depășește limita de curent de intrare. În cazul în care limita de curent de intrare
este depășită din cauza unor un scurtcircuit în aval, releul de transfer va rămâne
activat și dispozitivul de protecție în amonte de Xtender (H) va declanșa.
7.2.2.3 A doua limita de curent pentru curentul de intrare:
O a doua valoare a limitei de intrare, pentru a fi activate de la intrarea de
comandă (a se vedea sect. 7.7 p.29, este programabil prin parametrii {1566}
(Utilizați o valoare diferită pentru curentul maxim al sursei de curent alternativ) și
{} 1567 (curent maxim doua a sursei de curent alternativ).

- În cazul aplicațiilor mobile se recomandă instalarea unei telecomenzi
RCC-02 / -03, pentru a se putea adapta valoarea limitei curentului de intrare, dacă
este necesar, pentru fiecare conexiune la o grilă limitată.
7.2.2.4. Dezactivarea funcției de asistență sursă (Boost inteligent):
Această caracteristică sursa de curent de asistență (impuls smart "pot fi
dezactivate prin setarea {1126).
Telecomanda CRC-02/03, este necesar să dezactivați funcția de model X-lea și
XTM. Pe modelul XTS este posibil să-l dezactivați selectând butonul glisant (19) în
poziția OFF
7.2.2.5 Reducerea automată a intrării limita de curent
Când dispozitivul este conectat la un generator cu consum redus de energie, cel
mai adesea, tensiunea generatorului cade înainte puterea nominală. Pentru a
compensa parțial acest efect Xtender are un sistem de reducere automată a
limitei curentului de intrare, în cazul în care tensiunea scade dincolo de un prag
stabilit de parametrul {1309} + {1433}, să scadă la zero atunci când ajunge la setul
de valoare prin parametrul {1309}. Aceasta evită supraîncărcarea generatorului și
tranzitia prea frecventă a releului de transfer.
Această caracteristică este, de asemenea, utilizat atunci când sursele de
alimentare variabile sunt conectat la intrarea de XTENDER. Acesta este în special
cazul 230Vac tip alternatoarelor "Dynawatt" cuplat pentru a conduce motoare a
căror viteză variază. Aceste dispozitive au scădere lor sursă de tensiune în funcție
de puterea disponibilă. O setare corecta a pragurilor {1309} {1433} și asigură
putere continuă cu "Boost inteligent"
Această facilitate poate fi dezactivată prin setarea {1527} mai ales atunci când
Xtender este conectat la o rețea publică.
7.2.2.6 Setarea curentului "Input limit"
Curentul maximă de intrare poate fi ajustat prin butonul (18) pe XTS sau prin
telecomanda RCC-02/03, pe alte modele sau pe XTS cu modulul TCM-01.
Parametrul {1107} este parte a parametrilor de bază ale dispozitivului și trebuie să
fie ajustat la punere (a se vedea sect 5 p 22..), in funcție de capacitatea sursei,
după cum urmează:

• Dacă dispozitivul este conectat la o rețea: valoarea este dimensionată în funcție
de dispozitivul de protecție în amonte (siguranță sau întreruptor) sau o valoare
mai mică, dacă se dorește.
• Dacă dispozitivul conectat la un generator, următoarea formulă empirică poate
fi utilizat:
Un generator de putere mai mică de 1 kW: 0,7 x Pnom / Uac
Un generator de putere mai mică de 3 kW: 0.8 x Pnom / Uac
Un generator de putere mai mare de 3 kW: 0,9 x Pnom / Uac
Având în vedere divergențele de performanta si calitate ale generatoarelor
disponibile pe piață, aceste formule sunt aproximative și nu sunt o garanție de
ajustare corespunzătoare a instalației.
7.3 Incarcatorul de baterii
7.3.1 Principiul de funcționare:
Încărcătorul de baterie al Xtender este complet automat și este conceput în așa
fel încât să se garanteze o taxă optimă pentru majoritatea bateriilor plumb-acid
sau gel. Odată ce releul de transfer este activat, încărcătorul intră în funcțiune și
indicatorul de încărcare (44) se aprinde.
Procesul de încărcare este de 3 nivele (I / U / Uo) așa cum este descris în figura de
mai jos. Acest proces garantează încărcarea optimă a bateriilor. Curentul de
încărcare este dat de parametrul {1138} și pot fi ajustate continuu de la 0 la
valoarea nominală, cu ajutorul / -03 sau cu butonul rotativ (16) în interiorul
modelului XTS (vezi sect. 5.1 02 RCC--. p 22). Ora și prag-ul pot fi ajustate cu
telecomanda RCC-02/03.

- Dacă tensiunea bateriei este mai mică decât pragul critic de deconectare
{1,488} funcționarea încărcătorului va fi împiedicată în mod automat. Doar releul
de transfer este autorizat să funcționeze în acest caz. Bateria trebuie să fie apoi
reîncărcat cu o sursă externă de până la o tensiune mai mare decât pragul critic
de deconectare, pentru a permite încărcătorului Xtender să funcționeze.

Ciclul de încărcare, programat în mod implicit, așa cum se arată în exemplul
descris în figura de mai sus, se execută în mod automat. Linia (28) indică
dezvoltarea tensiunii bateriei. Linia de jos (29) indică curentul bateriei (de intrare
și ieșire). Ciclul începe cu incarcare de curent continuu (a) ajustată în funcție de
parametrul {1138}. Dacă temperatura ambiantă crește sau ventilația este blocata,
curentul poate fi redus devenind mai mic decât curentul selectat.
Odată ce tensiunea de absorbție {1,156) este atinsă, ciclul trece la modul reglarea
tensiunii (d), cunoscut sub numele de faza de absorbție, a cărei durată este fixată
prin parametrul {1157}. Intervalul minim dintre două cicluri de absorbție este
limitată de parametrul {1161).
La expirarea timpului de absorbție, sau în cazul în care curentul de absorbție este
mai mic decât parametrul {1,159}, tensiunea este setata la o valoare mai mică
{1,140}. Această fază este cunoscuta ca întreținerea sau faza "plutitoare".
Datorită funcției de limitare a curentului de intrare (a se vedea abovep.25), este
perfect normal pentru curentul de încărcare să fie mai mic decât curentul selectat
dacă se atinge limita de intrare de curent alternativ {1107} (b). În acest caz,
indicatorul AC IN (45) se aprinde intermitent. Curentul de încărcare va fi limitat în
cazul în care unda de tensiune a bateriei este mai mare de 0,5V / celula.
Dacă funcția "Boost inteligent" este activat {1126} și puterea necesară de către
consumator depășește puterea sursei, bateria va fi descărcată (c) în ciuda
prezenței rețelei sau generatorului. În acest caz, LED-ul "taxa" (4) se stinge.
Consumatorii trebuie să se asigure că au un consum mediu care este mai mic

decât puterea sursei (generator sau rețea publică), în scopul de a evita o
descărcare completă a bateriei. Aceste situații sunt prezentate în figura de mai
jos.

Dacă se folosește senzorul de temperatură BTS-01, pragurile de ajustare a
tensiunii pentru baterie sunt corectate în timp real prin intermediul temperaturii
bateriei. Valoarea acestui factor de corecție este stabilită deparametrul {1139} în
p.43 din tabelul de parametri.
7.3.2 Setarea curentului incarcatorului de baterie
Curentul maxim de încărcare poate fi ajustat prin butonul (16) pe XTS sau cu
ajutorul unei telecomenzi RCC-02/03 pe alte modele sau pe XTS cu modulul TCM01. Parametrul {1138} este parte a parametrilor de bază ai dispozitivului și trebuie
să fie ajustat la punere (a se vedea cap. 5 - p. 22), în funcție de capacitatea

bateriei. Acesta va fi ales, în principiu, o valoare cuprinsă între 0,1 și 0,2 x nominal
C10 capacitatea bateriei. (Adică 10A pentru un acumulator de 100 Ah / C10)
7.3.3 Protecția bateriei
Bateria este protejata împotriva descărcării profunde prin oprirea invertorului
dacă se ajunge la nivelul de tensiune de deconectare scăzut {1108}. Indicatorul
(52) se aprinde intermitent o dată atunci când bateria a atins pragul de
deconectare și invertorul se va opri ceva timp după {1190}. Acest prag poate fi
corectat dinamic {1191} cu un algoritm avansat care calculează în mod automat
compensarea tensiunea bateriei în funcție de puterea instantanee.
Această corecție se poate fixa manual {1532} prin stabilirea deconectarii joasei
tensiuni, cu încărcătură completă {1109}. Aceste corecții dinamice poate fi
dezactivate prin setarea parametrului {1191}. Invertorul se va opri imediat daca se
ajunge la o tensiune de 1.5V critic / celulă. Invertorul va reporni automat atunci
când tensiunea bateriei a atins pragul de repornire {1110}.
Acest prag de repornire {1110} poate fi reajustat automat dacă parametrul {1194}
este activat, în scopul de a proteja mai bine bateria împotriva ciclurilor repetate
într-o stare "aproape gol" de încărcare. Pragul de repornire este apoi incrementat
{1298} până la o valoare maximă {1195}, ori de câte ori se ajunge la LVD
(deconectare de joasă tensiune). Pragul de repornire va fi resetat la valoarea sa
inițială atunci când este atinsă valoarea parametrului {1307}.
În cazul în care invertorul este în mod repetat, {1304} deconectat de la joasa
tensiune {1404}, se va opri definitiv și va începe din nou numai prin intermediul
unui operator de repornire manuală.
7.4 Protectia invertoruluiXtender
Xtender este protejat electronic împotriva suprasarcinilor, scurt-circuit,
supraîncălzire și invers curent (cablare de o sursă de tensiune de curent alternativ
pe afară).
7.4.1.1 Protecția în caz de suprasarcină:
În caz de suprasarcină sau scurtcircuit la ieșire, invertorul se oprește pentru
câteva secunde {1533} {1400} și repornește. În cazul în care invertorul este
confruntat în mod repetat de această situație {1300} într-o perioadă scurtă de

timp, se va opri definitiv și va începe numai din nou printr-un control manual al
operatorului.
7.4.1.2 Protecția împotriva supratensiunilor:
În cazul în care tensiunea bateriei depășește valoarea stabilită de parametrul
{1121} invertorul se oprește și pornește din nou atunci când tensiunea este mai
mică de {1110}. În cazul în care este Xtender confruntă în mod repetat cu această
situație de 3 ori timp de un minut, se va opri definitiv și va începe din nou numai
printr-un control manual al operatorului.

- O tensiune a bateriei mai mare decât 1.66 x tensiunea nominală poate
duce la pagube semnificative sau distruge dispozitivul.
7.4.1.3 Protecția împotriva supraîncălzirii
Ventilație insuficientă, a crescut temperatura ambiantă sau este impiedicata
ventilația, poate duce la supraîncălzirea unor componente interne ale unității. În
acest caz, dispozitivul va limita în mod automat puterea sa, atâta timp cât această
situație anormală persistă.
7.4.1.4 Protecția împotriva polaritatii inverse a bateriei
Xtender este protejat de polaritate inversă prin intermediul unei siguranțe
externe instalata pe baterie.
7.5 Contactele auxiliare
XTH, XTM și XTS, cu module TCM 01 și ARM-02, au două contacte
basculante,libere de potențial. Statutul releului în modul dezactivat este indicat
de adnotările, NC = normal închis și NO = Normal deschis. Capacitatea maxima a
contactelor: 230 Vac / 24 Vdc: 16 A sau: max. 50Vdc / 3A
Aceste contacte sunt programate implicit pentru următoarele funcții:
Contact nr. 1 (AUX 1): Contactul are o funcție de declanșare automata a
generatorului (două fire). Contactul va fi activat atunci când tensiunea bateriei
este sub o valoare, într-o perioadă dată fixă de parametri {1247/48} / {} 1250-

1251 / 1253-1254 {} Contactul va fi dezactivat sau în cazul în care ciclul de
încărcare a atins valoarea plutitoare {1516}, sau în cazul în care "Aux. 1 tensiunea
de dezactivare" {1255} este atinsa într-o perioadă predeterminată {1256}
Contact nr. 2 (AUX2): contacte de alarmă în mod implicit. Este dezactivat atunci
când invertorul este în afara ariei de serviciu sau lucreaza la o performanță
redusă, fie din cauza controlului manual sau în cazul în care există un defect
operațional, cum ar fi de suprasarcină, sub-tensiune a bateriei, supratemperatura, etc.
În cazul în care operatorul instalare necesită un comportament diferit pentru
contactele auxiliare, ambele sunt în mod liber și individual programabile, în
funcție de tensiunea bateriei, puterea de ieșire, starea invertor, ceasul intern și
starea de încărcare a bateriei (în cazul în care modulul BSP este prezent) . Aceasta
setare se poate face cu-02 CRC / -03 (telecomenzii)
Programarea inteligentă a contactelor auxiliare permite multe aplicații să fie
considerate, cum ar fi:
 pornire automată a generatorului (două sau trei fire)
 varsare automată de încărcare de sarcini prioritare inferioare ale invertorului (2
secvențe)
 alarma globale sau individuale
 deconectare automată (varsare de sarcină) a sursei
7.6 Ceasul de timp real
XTH, XTM și XTS cu modulul opțional TCM-01 are un ceas de timp real care
permite, în special pentru a programa funcționarea contactelor auxiliare în
conformitate cu programul de timp. Acest ceas trebuie reglat prin utilizarea
telecomenzii RCC-02 / -03.
7.7 Intrarea de comandă (Remote Control ON / OFF)
Această funcție și bloc terminal asociat (7) este disponibil ca un standard pe seria
X-lea. Acesta este disponibil pe XTM serie și XTS cu modulul opțional TCM-01,
folosind modulul optional RCM 10. Această intrare poate fi folosita pentru a

conduce unul sau mai multe funcții pe care le puteti alege prin programare cu
CRC-02 / -03.
Nu există nicio funcție dedicată din fabrica. În configurația multi-unitate (a se
vedea mai jos) funcția aleasă trebuie să fie aceeași în fiecare unitate din sistem.
Doar o unitate poate fi legat cu aplicarea funcției la fiecare Xtender în sistem. În
cazul în care comanda de intrare este folosita ca o oprire de urgență, (toate
funcțiile oprit), trebuie să fie cu fir pe unitatea cu cel mai mare număr de serie
(master) din faza de unul.
Funcția este activată, prin deschiderea / închiderea unui potențial de contact
gratuit, sau prin aplicarea unei tensiuni pe intrarea.
Pe modelul Xa, cablajul se face pe la bornele de intrare (7). Jumperii (6) trebuie să
fie poziționati corect în funcție de varianta aleasă conform descrierii din figura
opusă.

Conducerea printr-un contact liber de potential: jumperii sunt lăsati in pozitia
setata din fabrica A1-2 și B2-3.
Conducerea cu o tensiune (max 60 V eff / 30mA..): Jumperii sunt poziționati la
A + -B1 și A2-B2
Pe XTM și XTS +TCM 01, cablajul de acces intrare se face pe mufa RCM-10 în
conformitate cu exemplul de cabluri, sau cu fir prin modulul extern RCM-10 în
funcție de sectă. 9.3

8 Configurarea mai multor unitati
Mai multe unitatiXtender pot fi utilizate în același sistem, fie pentru a crea un
sistem trifazat sau pentru a crește puterea pe o singură sau pe două faze. Punerea
în aplicare a acestei configurații necesită precauții speciale și trebuie să fie
instalata și comandata de un personal calificat.
Când un sistem multi-unitate este comandat, versiunea software-ului de pe
fiecare unitate va fi verificată automat și unele unitati pot refuza sa porneasca, în
caz de incompatibilitate. Dacă este așa, este necesară o actualizare a unităților cu
CRC-02 / -03 și ultima versiune de software disponibilă de către producător. (Citiți
manualul utilizatorului CRC-02 pentru a efectua această operație).
In sistem multi-unități, fiecare Xtender din sistem împărtășește aceeași bancă de
baterii. Utilizarea de baterii diferite nu este permisa.
În aceste sisteme multi-unități, unitățile trebuie să fie interconectate printr-o
retea de comunicare conectata la conectorii (3) printr-un cablu (art. Nr. CAB-RJ458-2) de o lungime maximă de 5 metri. Modelul XTS trebuie să fie echipate cu TCM01 pentru a fi utilizate în configurație multi-unități.
În configurație cu mai multe Xtenders, fiecare unitate este controlată cu ajutorul
butonului independent ON / OFF (41). Când controlul este dat prin intermediul
telecomenzii RCC-02 / -03, se aplică simultan toate unitățile.
8.1.1 Sistem trifazat

Trei Xtenders de aceeași tensiune (putere sau tip pot fi diferite) pot fi folosite și
combinate în vederea stabilirii unei sistem trifazat. Un exemplu de cablare în trei
faze este dat la fig. 13.-14 din anexa.
Când 3 Xtenders sunt conectate pentru a forma un sistem trifazat, fazele fir la
intrare determine poziția de legătură pentru selectarea fazei (10). Este vital să se
determine și selecta faza pentru fiecare Xtender. În cazul în care grila nu este
disponibila la intrarea unitatii master (faza 1), toate unitățile de sistem vor trece
în modul invertor. În cazul în care doar o sursă de o singură fază este disponibila,
acesta trebuie să fie conectata la faza 1. Celelalte două faze, prin urmare, vor fi
furnizate de către celelalte două unități de lucru în modul invertor.
8.1.2 Cresterea puterii prin conectarea in paralel a mai multor unitati
Până la trei Xtenders de același tip - puterea și în tensiunea poat fi cu fir în paralel,
în scopul de a crește puterea nominală a sistemului. În această configurație, toate
intrările ACIN ale Xtender trebuie conectate. Unitatea cea mai recentă (în funcție
de numărul de serie) în faza va acționa ca master și va decide cu privire la
funcționarea sau suspendarea unităților în paralel în funcție de cererea de energie
a consumatorului. Randamentul instalației este, prin urmare, încă optimă.
Este posibil de a dezactiva modul master / slave cu parametrul {1547}. În acest
caz, modul de căutare de încărcare este dezactivat.

- În cazul în care curentul sursei (pe faza) este mai mare de 50A (Xa și
XTM) sau 16A (XTS), un dispozitiv de protecție max. 50A, respectiv 16A trebuie să
fie instalat pe fiecare dintre cele 2 sau 3 dispozitive conectate la aceeași fază. În
cazul în care sursa de alimentare este limitata la 50A, respectiv 16A, doar un
singur dispozitiv este suficient comun.
8.1.3 Sistemul combinat
Este posibil să combine un sistem trifazat cu unul sau mai multe monofazete
formate din 2 sau 3 Xtenders în paralel. Un exemplu de cablare este dat la fig. 15.

O combinație de mai mult de un invertor pe o singură (sau două) fază este, de
asemenea, posibila. De exemplu, este posibil de a construi o fază puternica pentru
cea mai mare o singură fază de consum și alte 2 faze, cu un singur Xtender fiecare
pentru aplicarea a 3 faze (motor) ca în exemplul Fig 15 apendicele I
Prin urmare, este posibil să se combine până la nouă Xtenders prin rularea trei
Xtenders în paralel într-o rețea cu trei faze. Exemple de cablare sunt prezentate în
fig. 16-18 Anexa 1 și comentariile de pe p. 38.
8.1.4 Extinderea unei instalații existente
Numai sub rezerva compatibilitatii, este de cele mai multe ori posibila pentru a
mări o instalație existentă prin adăugarea unuia sau mai multor invertoare în
paralel sau într-o configurație cu trei faze. Compatibilitatea noilor unități trebuie
să fie verificate de către Steca oferind numerele de serie ale invertoarelor în
instalația existentă.

- Invertoare aparținând aceluiași sistem trebuie să fie echipate cu
aceeași versiune de software. Aveți grijă pentru a descărca cea mai recentă
versiune de software de pe site-ul producătorului și de a face actualizarea tuturor
unităților sistemului înainte de punerea in functiune.
9 ACCESORII
9.1 Centrul de control și afisare RCC-02 / -03 (Remote Control)
Un RCC-02 / -03 afișaj la distanță de programare poate fi conectat în mod opțional
la Xtender prin intermediul uneia dintre cele două tip RJ45-8 "Com. Bus "(3)
conectori.
Acești conectori pot fi utilizati numai pentru conectarea unui accesoriu compatibil
CAN-ST, excluzând orice altă conexiune, cum ar fi LAN, Ethernet, ISDN, etc.
Centrul de control-RCC 02 / -03 este vital pentru modificarea parametrilor
sistemului. Mulți parametri și caracteristici nu sunt descrisi în acest manual.
Manualul pentru RCC-01/03 (descărcabil de pe www.steca.com) descrie în detaliu
fiecare dintre acești parametri și contextul în care acestia pot fi utilizati.

Acesta permite, de asemenea, următoarele funcții:
 Afișarea funcției Sinopsis
 Afișarea valorilor măsurate operațional (curent / tensiune / puterea, etc.)
 Actualizarea software-ului sau a software-ului personalizat de punere în aplicare
upload / download de parametru invertor
 Actualizarea parametrilor invertor
 Evenimente de logare mesaj de eroare
 achiziționarea de date Xtender și a altor participanți conectati la magistrala de
comunicare, cum ar fi (procesor de stare a bateriei) BSP sau controler de încărcare
/ și compatibile solare

Caracteristicile RCC-02 și RCC-03 sunt aceleași. Acestea diferă numai în
aspectul lor exterior. CRC-02 este proiectat pentru montarea pe perete, în timp ce
CRC-03 este conceput ca un dispozitiv de bord.
Modelul CRC-03 trebuie să fie luate de pe masa pentru a permite accesul la slotul
pentru card SD (în timpul actualizare, de exemplu).

Model de N °: RCC-02: Dimensiuni: H x W x D / / 170 x 168 x 43.5mm
RCC-03: Dimensiuni: H x W x D / / 130 x 120 x 42.2mm

m.

- Cele două module de control de la distanță sunt livrate cu un cablu de 2

Cabluri de lungimi specifice (5 m, 20 m și 50 m) pot fi comandate.
Numarul articolului este după cum urmează: CAB-RJ45-xx. Lungimea în metri este
specificata ca xx.
Până la 3 RCC-02 / -03 telecomenzi pot fi conectate în serie pe magistrala de
comunicație de un Xtender sau un sistem multi-invertor Xtender. Într-un sistem
care cuprinde o singură Xtender, conectarea RCC-02 sau RCC-03 se poate face fără
oprirea Xtender (la cald). La conectarea unui RCC-02 / -03 cu telecomandă într-un
sistem multi-unitate, se recomandă ca toate unitățile din sistem să fie oprite
(deconectat de la baterie sau de principalul ON / OFF (1), în cazul de față), și că
autobuzul de comunicare pe dispozitivul pe care conexiunea se face BE.

- Comutatorul (2 pentru a XTH) pentru terminarea magistralei de
comunicare, "Com. Bus "(4) rămân (ambele pentru a XTH), în poziția T (terminat),
cu excepția atunci când ambii conectori (3) sunt în uz. În acest caz și numai în
acest caz, comutatorul (atât pentru a XTH) trebuie să fie plasat în poziția ON
deschis.Dacă unul dintre cei doi conectori nu este utilizat, comutatoarele de
terminare (4) (două pentru a XTH) va fi în poziția T.
9.2 Senzorul de temperatură BTS-01
Tensiunile de funcționare optime pentru baterii cu plumb variază în funcție de
temperatură. Un senzor de temperatură este disponibil opțional pentru a corecta
tensiunea bateriei și pentru a garanta un cost optim, indiferent de temperatura
bateriei.

Factorul de corecție dat de corectarea senzorul este setat prin parametrul {1,139}
Numarul articolului pentru senzorul de temperatură (inclusiv un cablu 3 m): BTS01.
Dimensiuni: H x W x D / / 58 x 51.5 x 22 mm.

9.2.1 Conectarea senzorului de temperatură (BTS-01)
Senzorul de temperatură, BTS-01 este livrat cu un cablu de 3 m echipat cu prize
RJ11 / 6. Poate fi conectat sau deconectat în orice moment (inclusiv atunci când
aparatul este în uz) folosind soclul corespunzător (2) a marcat "Temp. Sens " de
pe Xtender. Conectați conectorii în socket (2) până când face click. Senzorul de
temperatură poate fi pur și simplu atasat pe baterie sau chiar lângă ea. Senzorul
de temperatură va fi recunoscut în mod automat și corectarea cu temperatura va
fi făcuta imediat.
9.3 Modulul de comanda de la distanta RCM-10 (XTM / XTS)
Optional modulul de control de la distanță pentru XTM și XTS + TCM-01 oferă
posibilitatea de a avea urmatoarele 2 functii:
Principal ON / OFF (1) vezi sect.11.1 de mai jos.
Această operație poate fi controlata doar de către contactul liber de potential.
Intrare comandă (7) vezi sect. 7.7 - p.29.
Acest modul poate fi montat pe șină DIN
Articolul nr: RCM-10
Livrat cu un cablu 5m (max. 10m lungime).
Dimensiuni: 45 x 78mmH

Înălțime pe șină: 40mm

9.3.1 Conectarea modulului RCM-10
Modulul de comandă al MCM-10 poate fi conectat la cald in conectorul "RCM-10"
(15) fără a întrerupe funcționarea unitatii.
Funcția principală ON / OFF cum este descrisa în Sect. 11.1 - p.35 poate fi obținuta
prin conectarea unui contact liber de potențial (1) între terminalele 1 și 2. Atunci
când acest contact este închis, Xtender este oprit.
Terminalele 3 la 6 din-RCM 10 sunt folosite ca intrari.Funcția programata poate fi
activata ori printr-un contact liber de potential (7) între 5 și 6 cu o conexiune între
3 și 4, ori printr-o tensiune de AC sau DC de 60 V rms max. între pinii 4 și 5.

10 Alte echipamente compatibile cu gama Xtender

Dispozitivele enumerate mai jos sunt compatibile și pot fi parte a unui
sistemXtender și interconectate de magistrala de comunicare. Descrierea lor
completă este disponibilă pe site-ul nostru www.steca.com
10.1 Procesoare pentru statusul bateriilor BSP- 500/1200
Acest modul este livrat cu un sunt de 500A sau 1200A. Acesta permite masurarea
curentului, tensiunii și a temperaturii bateriei. Acesta calculează informații și
oferă sistemului Xtender toate informațiile derivate din aceste măsuri, cum ar fi
starea de încărcare, timpul pana la descărcare, istoria statutului de încărcare de
peste 5 zile, etc.

10.2 Modulul de comunicatie XCOM-232I
Acest modul RS232 izolat permite accesul la cele mai multe dintre valorile și
setările dispozitivelor conectate la magistrala de comunicare Xtender. Acesta
oferă, de asemenea, un card SD pentru achiziționarea de date măsurate, stabilirea
de unități și evenimente generate de dispozitive.

11 CONTROL
11.1 Controlul Pornit/Oprit de baza

Acest comutator (1) întrerupe alimentarea electronică și toate perifericele
Xtender. Prin urmare, consumul rezidual pe baterie este mai mic de 1 mA.
Comutatorul ON / OFF este folosit doar pentru oprirea completă a întregului
sistem. Acest parametru nu este disponibil în XTM. Funcția poate fi adăugată prin
utilizarea modulului de comandă de la distanță RCM-10.
11.2 Panoul de control si afisare
Xtender are un buton ON / OFF și indicatoare luminoase în partea din față a
unității, care să permită identificarea clară a modului de funcționare.
(41) Butonul / OFF ON permite pornirea sau oprirea completă a sistemului. În
sistemele care cuprind mai multe unități, fiecare unitate este pornita sau oprita
individual. Pentru un simultană pornire a tuturor unităților folositi comanda de
contact (a se vedea sect 7.7 -.. P 29) sau butonul ON / OFF de pe telecomanda
RCC- 02 / -03.
- Chiar și atunci când echipamentul a fost oprit,tensiuni periculoase pot fi
prezente la intrarea in Xtender.
(42) Acest indicator se aprinde atunci când echipamentul a fost oprit manual,
folosind butonul ON / OFF (41). De asemenea, permite cauza unei opriri
neintenționată a dispozitivului care urmează să fie indicata prin diferite lumini,
iminența unei opriri sau limitarea temporară a performanțelor sale. Tabelul de
mai jos descrie tipul de defect în funcție de numărul de flash-uri de pe indicatorul
(42).

Alarma indicata
1X Oprire (iminenta) la o
tensiune prea mică a
bateriei.

2X Oprire din cauza
supraîncărcării în
echipament, din cauza fie
scurt-circuit sau sarcină prea

Comentariu
În cazul în care invertorul nu a fost încă oprit, se recomandă să
deconectați toți consumatorii non-prioritari și / sau pornire
generator. Dacă invertorul sa oprit va reporni automat atunci
când tensiunea bateriei a atins valoarea corectă din nou {1110}.
Acesta poate fi repornit manual utilizând butonul ON / OFF (41),
atâta timp cât tensiunea bateriei este mai mare decât 1,5V /
celula. Încărcătorul rămâne funcțional ca tensiunea bateriei
rămâne mai mare de 1,5V / celula. Vezi, de asemenea, sect. 7.4 p. 28.
În acest caz, echipamentul va face 3 încercări de repornire în
câteva secunde și se va opri în cazul în care rămâne in
suprasarcină (a se vedea sect 7.4.1.1 -. P. 28). Este vital pentru a
elimina cauza suprasarcinii fără a reporni. Repornirea se face

mare pentru invertor.
3X Scădere din puterea
nominală a dispozitivului din
cauza unei temperaturi
interne prea mari.

manual, prin apăsarea butonului (41).
Acest lucru se poate datora unei sarcini prea mari pentru
dispozitiv, la o temperatură ambiantă prea mare sau ventilație
contracarată sau obstrucționate. Prin urmare, puterea de emisie
a dispozitivului va fi limitată la aproximativ 50% din Pnom.
inclusiv în modul de încărcare sau în modul Boost inteligent.
4X Tensiunea bateriei mai mare Verificați cauza acestei supratensiuni. Echipamentul va reporni
decât limita maximă stabilită automat atunci când tensiunea scade sub valoarea de prag
de parametrul {1121}.
{1122}.
5X Niciun transfer. Putere
In acest caz, Xtender rămâne în funcțiune în mod invertor până
insuficientă de la sursa
când descreșterea puterii de ieșire sub limita de intrare și nu
permite releul de transfer pentru a închide.Trebuie să crească
limita curentului de intrare {1107}, sau să autorizeze depășirea
acestei limite {1436} sau autoriza backup pe sursa {1126}, sau
deconectați unii consumatori (scăderea de sarcini).
6X Pornire împiedicata din
Tensiunea este prezenta la ieșirea dispozitivului. Verificați
cauza tensiunii nedorite la
cablarea dumneavoastră: Corectați eroarea și începe instalarea
ieșirea dispozitivului.
din nou, folosind un control manual pe butonul (41).
7X Indică tensiunea lipsă pe
Verificați dispozitivele de protecție de intrare (h) pentru toate
una dintre unitățile
unitățile sistemului.
sistemului, într-o
configurație multi-unitate.
8X Incompatibilitate software
Versiunea de software a tuturor unităților din sistem trebuie să
într-un sistem multi-unități
fie armonizate. Procedeze în conformitate cu manualul de
utilizare-RCC 02 / -03 pentru a face upgrade software-ul.
9X Pierderea sincronizarii între Nerespectarea legăturii dintre unități. Verificați prezența și starea
unități
cablurilor de comunicare între unități.

(43)Acest indicator este aprins continuu atunci când aparatul este in functionare.
Acesta clipește atunci când echipamentul este oprit temporar din cauza unei
defecțiuni afișată de indicatorul (42) sau un control ON / OFF cu fir la intrarea de
comandă ("Remote ON / OFF") (7), sau atunci când echipamentul este pus in
asteptare de catre unitatea master într-un sistem paralel multi-invertor.

- Echipamentul va reporni automat atunci când condițiile care au dus la
oprirea temporară au dispărut.
În sistemele cu multi-unități în paralel, indicatorul (43) clipește de 2 ori, atunci
când Xtender este oprit temporar de unitatea master a fazei în cauză în timp ce
acest mod este autorizat. {1547}.

(44) Acest indicator sta aprins continuu când încărcătorul este in lucru și nu a
atins încă faza sa de absorbție.
Se aprinde intermitent de două ori în timpul fazei de absorbție și o dată în timpul
fazei .
Dacă modul Boost inteligent a fost activat, acest indicator se stinge temporar
atunci când sursa de rezervă este necesar de către utilizatori (loturile).
(45) Acest indicator aprins continuu când o tensiune alternativ cu valori corecte,
fie în frecvență {} 1112-1505-1506, sau în tensiune {1199} este prezent la AC IN de
intrare a dispozitivului și limita de curent setat de utilizator nu a fost atins.
Se aprinde intermitent o dată, atunci când limita de curent la intrarea {1107}
stabilita de către utilizator a fost atinsă. În acest caz, curentul de încărcare este
redus, în scopul de a garanta aprovizionarea cu prioritate pentru utilizatori.
Dacă modul Boost inteligent (a se vedea sect 7.2.2.4 -. P.26) este utilizat și
invertorul este parte a ofertei de utilizator - de aceea bateria este descărcată indicatorul "taxa" (44) va fi stralucitoare.
În cazul în care curentul de intrare este depășit, cu toate acestea, The Xtender
revine la modul invertor (releu de transfer deschis) și indicatorul (42) va păstra
clipească atât timp cât curentul de utilizator depășește valoarea limită a
curentului de intrare {1107}.
Dacă debitarea in retea este permisa {1127} indicatorul se aprinde intermitent de
2 ori în timp ce se debiteaza energie in retea.
(46) Acest indicator aprins continuu când o tensiune alternativă de 230V este
prezenta la ieșirea echipamentului. Acesta clipește când aparatul se află în modul
"căutarea de încărcare" în conformitate cu sect. 7.1.1 - p. 24.
(47) Buton confirmare, pentru a opri avertizarea acustică (XTM numai). Durata
alarmei acustice {1565} este stabilita din fabrica la 0 sec (dezactivat).
12 Intreținerea instalației
Cu excepția verificarii periodice a conexiunilor (de strângere și starea generală),
acest invertor Xtender nu necesita o intretinere speciala.

13 Reciclarea produsului
Modelul din seria Xtender este conform cu Directiva Europeană 2002/95 / CE
privind substanțele periculoase și nu conține următoarele elemente: plumb,
cadmiu, mercur, crom hexavalent, PBB sau PBDE.

14 Declarația de conformitate CE
Invertorul și accesoriile descrise în acest manual sunt conforme cu următoarele
directive și a standarde:
Dir. 2004/108/EEC:
EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2, 62040-2,
LVD 2006/95/ EEC :
EN 62040-1-1, EN 50091-2, EN 60950-1.
CH -1950 Sion, 31 January 2007
20 Tabel cu setarile din fabrica

21 Date tehnice

Steca RCC-02
- manual utilizare –

CUPRINS
Cuvânt înainte ................................................. ............................................. 6
Avertismente și prudență ............................................... ......................... 8
Introducere ................................................. ........................................ 10
Conexiune ................................................. ......................................... 12
Dimensiuni ................................................. .......................................... 14
Ghid de inițiere rapidă ............................................... ................................ 15
Afișează bază ................................................ ..................................... 18
Activare și dezactivare a Combi Xtender ................................... 20
Setarea rapidă a sursei de curent alternativ maxim curentul ............................... 21
Setarea telecomenzii CRC ............................................ .......... 22
Informații cu privire la modul de funcționare a instalației ......................... 26
Istoricul eveniment ................................................ ....................................... 29
Setarea Xtender combi ............................................. ................. 33
General ................................................. .............................................. 33
Configurare pe un sistem cu mai multe Xtenders ............................... 33
Niveluri Utilizarea și acces .............................................. ................. 33
Funcții predefinite ale releelor auxiliare ....................................... 33
Accesul la parametrii .............................................. ...................... 34
MANAGEMENT ȘI BATERIE CICLUL {1137} ............................... 37
INVERTER {1186} .............................................. ................................ 48
AC-IN și transferul {1197} .......................................... ................ 52
Configurare pentru contacte auxiliare 1 ȘI 2 ............. 55
Funcții extinse {1489} ............................................. ......... 61
SISTEM {1101} .............................................. ................................... 62
Xtender MULTI {1282} ............................................. ...................... 66
-ALIMENTAREA GRID {1522} ............................................ .......................... 66
Informații privind sistemul de .............................................. .................... 68
Actualizări ................................................. ............................................. 69
Fabrica de stabilire a valorilor ............................................... ......................... 74

CUVÂNT ÎNAINTE
Acest manual conține informații referitoare la modul de funcționare a telecomenzii RCC-02.
Utilizarea anumitor funcții presupune uneori cunoștințe crescută în diverse domenii. acest
manual nu poate oferi acest lucru. În caz de îndoială, vă rugăm să contactați distribuitorul sau
instalatorul.
CONVENȚII

- Acest simbol este utilizat pentru a indica prezența unei tensiuni periculoase care
este suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.

- Acest simbol este utilizat pentru a indica un risc de pagube materiale.

- Acest simbol este utilizat pentru a indica informații importante sau care servește
pentru a optimiza sistemul dumneavoastră.

Terminologie
Următorii termeni sunt folosiți în manualul pentru a oferi o mai mare claritate:
RCC este folosit pentru a indica telecomanda RCC-02
Instalarea este folosit pentru a descrie toate echipamentele electrice conectate împreună.
Acest lucru poate fi sursa (rețeaua publică sau generator), și una sau mai multe Xtender (e), cu
sau fără telecomandă, precum si consumatori electrici.
Sistem este utilizat pentru a descrie totalitatea Xtenderelor cu sau fara telecomanda.
Xtender sau combi este folosit pentru a descrie unul sau mai multe Xtender (e) conectate
împreună.
Reciclarea
Telecomanda RCC este conformă cu directiva europeană 2002/95 / CE privind substanțele
periculoase și nu conține următoarele elemente: plumb, cadmiu, mercur, crom hexavalent, PBB
sau PBDE.

Pentru a recicla de acest produs, va rugam sa folositi serviciul de colectare a deșeurilor electrice
și să respecte toate obligațiile aplicabile în funcție de locul de achiziționare.
AVERTISMENTE ȘI ATENȚIE
GARANȚIE
Steca garantează gama completă de invertoare pentru a fi defecte de executie sau materiale
pentru o
perioadă de 2 ani de la data achiziționării (max. 3 ani de la data fabricației).
Orice solicitare de garanție va fi refuzată în cazul în care nu este trimis înapoi la punctul de
vânzare, sau un alt loc indicat de Steca, în ambalaje corespunzătoare și însoțite de o copie a
dovezii de cumpărare.
Nu vor fi acceptate cererile de reparatie in garantie pentru daunele cauzate de manipularea,
folosirea sau prelucrare care nu apar în mod explicit în acest manual.
Cazuri de daune rezultate din următoarele cauze sunt în special excluse din garanție:
•
•
•
•

Utilizarea necorespunzătoare
Prezența lichidelor în aparat sau oxidarea care rezultă din condensarea
Daune rezultate din cădere sau socuri mecanice
Deschiderea sau modificarea telecomanda RCC, efectuate fără autorizația explicită

de Steca
•
•

Deteriorările cauzate de supratensiune atmosferică (fulgere)
Daune de la transport ca urmare a ambalajelor necorespunzătoare

INTRODUCERE
Felicitări! Achiziționarea unui control de la distanță CCR vă oferă acces nelimitat la diferitele
funcțiile dispozitivelor din seria Xtender. Numeroase configurații care pot fi accesate acum
vă permit să optimizeze funcționarea instalației. În ciuda tuturor acestor opțiuni, lucrările
Xtender pe o bază simplă.
Diferite scenarii figura precum configurații asociate sunt prezentate la sfârșitul acestui
manual.
Manualul pentru telecomanda RCC este împărțită în mai multe părți distincte:
Prima parte este dedicată ajustărilor telecomenzii RCC, dacă este vorba de limbă folosită sau
ceasul, care sunt uneori necesare pentru ca întreaga instalație să funcționeze bine.
A doua parte se referă la informații imediate privind instalarea. Aceasta oferă acces la
valorile electrice, cum ar fi tensiunea bateriei, sarcină invertor și multe altele.
A treia parte prezintă funcțiile de economisire evenimente care au loc în instalație. Acest lucru
poate fi necesar pentru diagnosticarea o slăbiciune sau pur și simplu pentru a verifica că
întreaga unitate este de lucru bine în timpul ei durată de viață întreagă.
Partea a patra, care este mai tehnic, prezintă diferite opțiuni pentru configurarea Xtender.
Nu modificați configurațiile, cu excepția atunci când aveți cunoștințe tehnice; altfel, exploatării
instalației poate în pericol sau instalație în sine ar putea fi parțial deteriorat.
A cincea parte este format din mai multe elemente generale, cum ar informații despre sistem,
procesul de actualizare sau exemple de aplicații.
Modelele la care se face referinta
Telecomanda RCC poate fi conectat la orice Xtender, a căror utilizare este în mod clar detaliate
în Instrucțiunile de operare.
Controale și indicatoare
Telecomanda RCC este echipata cu patru taste de operare, precum și un afișaj grafic cu
iluminare. Funcția tastelor se poate modifica în funcție de contextul utilizarii si un memento al
funcției în curs este dat în partea dreaptă a ecranului.
În general, tastele sus și în jos sunt utilizate pentru a modifica valorile sau opțiuni referitoare la
ceea ce este pe afișajul și cele două chei centrale folosite pentru a accesa, confirma sau a iesi
din elementul prezentat.
Dacă funcția de iluminare este activată, apăsarea uneia dintre tastel o pornește.

Card-ul SD
Telecomanda RCC este echipata cu un card SD (date inteligente) de memorie.
Acest card (furnizat) este utilizat pentru diverse funcții descrise în acest manual. Acesta
permite, printre altele, următoarele funcții: statistici de înregistrare, actualizări, backup sau
restaurarea configurației sau ajustărilor.
Sistemul utilizat pentru date este sistemul FAT (FAT16). Acest card poate fi citit folosind orice
cititor de standard de card SD.

- Utilizați exclusiv cardurile furnizate: sistemul de citire al telecomenzii nu este
garantat pentru toate tipurile de carduri SD.
• Cardurile formatate cu FAT32 sistem nu funcționează
• Cardurile de mai mult de 2GB nu sunt compatibile
• Tipul carduri HC nu sunt compatibile

CONECTAREA
Telecomanda RCC-02 trebuie să fie fixata ferm folosind 3 șuruburi pe un suport plat. Odată ce
telecomanda RCC este fixata, acesta poate fi conectata la invertor folosind doar cablul
autorizat. În cazul în care cablul este deteriorat sau dacă o priză este decomandat, cablul nu
trebuie să fie conectat, deoarece acest lucru poate conduce instalare întreg funcționarea
defectuoasă. Un maxim de 3 telecomenzi pot fi conectate la o unitate.
CONECTAREA IN SERIE
Pentru a conecta mai multe telecomenzi RCC în serie, trebuie să activați terminarea la cele două
extremități, pe ambele unități și sa o dezactivati pe unitățile intermediare.
Terminarea este activata pe fiecare produs Steca implicit.
Activați terminarea pe fiecare element al seriei conectat cu un singur cablu.
Dezactivați terminarea pe fiecare element al seriei în legătură cu două cabluri.
Pentru a dezactiva terminarea unui invertor sau telecomanda RCC, rotiți comutatorul spre
dreapta.

Xtender XTH
Pentru a activa terminarea pe Xtender, mutati două mini-switch-uri pentru a poziționa T, și
pentru a dezactiva, mutați-le în jos în poziția O.

DIMENSIUNI
RCC-02

GHID DE INIȚIERE RAPIDĂ
RCC control de la distanță vă oferă acces la o multe posibilități de setări. Cu toate acestea, în
cele mai multe cazuri stabilirea de doi parametri este necesară numai pentru funcționarea
perfectă a instalării.
STABILIREA LIMBII
Pentru a începe, setați RCC de control de la distanță pentru o afișare a informațiilor în limba
engleză.
Afișajul de bază este:

Apăsați 1 dată pe tasta "săgeată în jos" pentru a afișa următorul ecran:

Dincolo de acest ecran puteți reveni la aceasta prin intermediul tastei "săgeată în sus".
Apăsați tasta SET pentru a intra în setările de control de la distanță.
Apare ecranul de alegere a limbii:

Apăsați încă o dată SET pentru a modifica limba curentă. Limbajul apare apoi în ordine inversa.
Cu tastele "săgeată în sus" și "jos săgeată" pentru a alege limba pe care doriți. Apoi validati
alegerea dvs. prin intermediul tastei SET (OK).
Putem pleca acum din setarea telecomenzii cu tasta Esc.
ADAPTAREA LA SURSA
Este o chestiune de a indica la Xtender puterea disponibilă pentru a încărca bateriile și să
furnizeze utilizatorii. În scopul de a se adapta instalarea la sursa la care este conectat, procedați
după cum urmează:
Afișajul de bază este:

Apăsați de 2 ori pe tasta "săgeată în jos" pentru a afișa următorul ecran:

Dincolo de acest ecran puteți reveni la aceasta prin apasarea tastei "săgeată în sus".

Puteți adapta acum instalarea la sursa care este conectata.
Curentul maxim al sursei de curent alternativ (de impartire a puterii) {1107}.

- În cazul folosirii Xtender pe o retea publică, aceasta este de fapt valoarea circuitului
întrerupătorului de pe partea de sursa (siguranță sau întrerupător).
Într-o clădire, această valoare se află, în general, între 8 și 16A.
În cazul în care utilizarea Xtender pe un grup electrogen, puteți împărți puterea generatorului la
tensiunea de lucru (de exemplu, pentru un grup electrogen de 3500VA, 3500W sau, și veți
obține 230V 3500/230 = 15,2).
Atenție: puterile acordate pe Grupurile electrogene sunt adesea supraestimate în comparație
cu performanțele lor reale. Pentru a obține o valoare utilă, este necesar să se multiplice acest
rezultat cu 0,6 sau 0,7 (în acest caz 15,2 * 0,7 = 10,64).
Apăsați tasta SET pentru a modifica valoarea acestui parametru (apare în video invers). Cu
ajutorul tastelor "săgeată în sus" și "jos săgeată" schimba valoarea pentru a o adapta la sursa
și validați setarea cu tasta (OK).
ADAPTAREA LA BATERIE
Curentul de incarcare {1138}
Pentru ca Xtender-ul dumneavoastră sa gestioneze cel mai bine posibil energia stocată în
baterii si sa le incarce optim, este necesar să i se indice curentul cu care sa le incarce. Veți găsi
această valoare în datele tehnice furnizate de producătorul bateriilor.

Afișajul de bază este:
Apăsați de 2 ori pe tasta "săgeată în jos" pentru a afișa următorul ecran:
Dincolo de acest ecran puteți reveni la aceasta prin tasta "săgeată în sus".
Apăsați tasta SET cheie pentru accesul la setări.
Apoi, din nou pe platourile de filmare cheie de acces la parametrii de bază.
Cu tasta "săgeată în jos", accesați meniul "Battery și ciclul încărcător ".

Puteti acum merge pentru a seta curentul de încărcare pentru baterii:
Apăsați tasta SET pentru a modifica valoarea acestui parametru (aceasta apare în video invers).
Cu tastele "săgeată în sus" și "Săgeată în jos" schimba valoarea de a se adapta bateria
și validați setarea cu tasta (OK).

ACTIVAREA FUNCTIEI SMART BOOST
În cazul în care sursa de curent alternativ-In este limitat la putere, Xtender poate funcționa ca
un suport și se adaugă puterea lipsă de sarcini dumneavoastră.
În primul rând, verificați dacă ați adaptat Xtender la sursa de (a se vedea capitolul anterior:
Adaptare la sursa {1107})
Afișajul de bază este:
Apăsați de 2 ori pe tasta "săgeată în jos" pentru a afișa următorul ecran:
După dincolo de acest ecran puteți reveni la aceasta prin intermediul tastei "săgeată în sus".
Apăsați SET cheie pentru accesul la setările.
Apoi, din nou pe platourile de filmare cheie de acces la parametrii de bază.
Apăsați de 2 ori pe tasta "săgeată în jos".
Ajungi acum parametrul de autorizare a funcției Boost Smart- {1126}.
Puteți autoriza acum funcția. Apăsați SET cheie a acestui parametru în mod modificare, apoi
tastele sus sau jos pentru a modifica opțiunea. Pentru a termina, validarea cu setul cheie.

ECRANE DE BAZA
Când telecomanda este conectata la un Xtender, este posibil accesul la diferite afișaje si
meniuri împărțite în categorii distincte.
Informații privind sistemul:

Istoria evenimentelor care au loc în instalație:

Informații în timp real afișează pe modul de funcționare a instalației:

Reglarea RCC opțiuni de control de la distanță:

Ajustarea configurații pe Xtender (s):

În cazul unui sistem în 3 faze sau în paralel, următoarele afișaje sunt disponibile de asemenea:

Afișare în timp real a informațiilor cu privire la starea de funcționare a sistemului.
Activare și dezactivare a Xtender COMBI
Când unul dintre afișajele este vizibil, este posibilă activarea sau dezactivarea XTENDER. Pentru
a face acest lucru, pur și simplu apăsați tasta Esc. Cererea cheie de pe ecran indică dacă aveți de
gând să activati sau dezactivati unitatea.
Odată ce tasta a fost apăsată, trebuie să vă confirmați alegerea prin utilizarea tastei YES. Dacă
nu doriți ca acțiunea care urmează să fie efectuate, aceasta poate fi anulată prin apăsarea tastei
NO

- Notă: Acesta este un semnal cuprinzătoare și duce la oprirea sau de pornire a tuturor
Xtenders conectate la telecomanda.
SETAREA RAPIDA A CURENTULUI MAXIM DE LA SURSA AC
Este posibil sa se acceseze direct parametrul pentru curentul maxim de la sursa de curent
alternativ (partajare putere) {1107} cu tasta SET de pe ecranul simplificat (ceas).

SETAREA TELECOMENZII RCC

Acest ecran vă oferă acces la setările de bază control de la distanță. De la unul dintre
elementele de meniu de bază, utilizați tastele UP și DOWN până la atingerea elementului
"reglare a comenzii de la distanță", apoi confirmați cu ajutorul tastei SET.
În cazul în care elementul de modificare apare pe ecran, apăsați tasta SET pentru a-l putea
modificați. Această valoare afișează apoi în film invers. Acum folosiți tastele sus și în jos pentru
a modifica. Odată ce valoarea corectă a fost obținut, confirmați cu ajutorul tastei SET sau ieșire,
fără a modifica folosind tasta ESC.
STABILIREA LIMBII {5000}
Limba implicită este engleza, iar Xtender poate stoca pana la patru limbi simultan. Această
configurație vă permite să alegeți una dintre ele.
ALTE LIMBI {5036}.
Implicite limbile disponibile din telecomanda sunt: engleza, franceza, germana si spaniola. Este
posibil pentru a schimba limbile memorate în telecomandă. Pentru a face acest lucru trebuie să
aveți un card SD cu fișierul pentru limba pe care doriți să o utilizați. Adresați-vă distribuitorul sa
stiti ce limbi sunt disponibile.
Prima limbă disponibilă (în limba engleză) nu poate fi modificat.
Pentru a schimba o limbă, urmați acest proces:
Asigurați-vă că aveți un card SD cu fișierul pentru limba pe care doriți să utilizați
Introduceți cardul SD și așteptați pentru o posibilă actualizare automata a telecomenzii
A intra în meniul "alte limbi" {5036}.
Alegeți limba în care doriți să-l înlocuiască (a doua, a treia sau a patra {5038} {5039} {5040}) și
selectați noua limbă.
Actualizarea se face automat.
Setarea datei {5002} {5001 ȘI ORA}
Xtender are un calendar perpetuu și un ceas intern alimentat de o baterie de rezervă.
Reglarea corectă a datei și orei permite înregistrarea corectă a evenimentelor care au loc în

instalare, precum și utilizarea corectă a funcțiilor legate de timp, de exemplu, dezactivarea
releelor auxiliare In timpul noptii.
NIVEL USER {5012}
Setarea nivelului de utilizator vă permite să alegeți accesul la Xtender în funcție de nivelul de
de expertiză.
Nivelul „NUMAI INFO„ poate fi selectat prin introducerea codului 460081. Acest nivel nu
permite configurației Xtender să fie modificată, aceasta permite numai ca informații să fie
afișate pe sistem.
Nivelul BASIC vă permite să configurați funcțiile de bază Xtender, limitând domeniul de acțiuni
la configurații simple. Vă rugăm să rețineți că ajustarea incorectă a configurații de bază poate
duce la funcționarea defectuoasă a instalației. Acest nivel este selectată în mod implicit. Pentru
a reveni la acest nivel, după o schimbare, introduceți codul 943274.
Nivelul EXPERT permite accesul la mai multe configuratii complexe Xtender și acest nivel de
utilizare pot fi utilizate numai cu cunoștințe aprofundate de specialitate. Pentru a accesa nivel
de experți, introduceți codul 426468.
Backup și RESTAURAREA {5013}
Diferitele opțiuni din acest meniu vă permit să faceți o copie de rezervă de siguranță a
sistemului dumneavoastră sau diverse acțiuni în ceea ce privește cartela SD.
Backup pentru toate fișierele {5041}
Această funcție permite pentru a salva într-o singură operație toate fișierele legate de
telecomandă:
•
•
•

Fișierele de istorie evenimente
Fișierele parametrilor control de la distanță
Fișierele parametrilor Xtender

Mesaje de rezervă {5030}
Acest parametru permite pentru a salva fișierele de mesaje (de istorie Eveniment) de pe cardul
SD. Datele sunt scrise într-un format de fișier CSV, care pot fi citite de aproape toate foi de
calcul și cuvânt software de prelucrare. Fișierul este scris într-un director numit STATISTICI și
într-un subdirector care arată data de backup.
Backup de configurare control de la distanță {5015}
Această funcție scrie configurații utile pentru funcționarea telecomenzii pe cardul SD.
Puteți utiliza această funcție pentru a face o copie de rezervă a parametrilor de control de la
distanță sau pentru a vizualiza pe un calculator valorile pe care le-ați selectat.
Fișierul în format CSV este scris într-un director numit CSVFILES \ "FID» \ DATE.

Directorul FID indică identificarea unică a telecomenzii și conține subdirector care indică data
de rezervă.
Backup de configurare Xtender {5017}
Această funcție scrie configurațiile operaționale pe cardul SD al Xtender. Poți să folosești
această funcție pentru a face o copie de rezervă a parametrilor de control de la distanță sau
pentru a vizualiza pe un calculator valori pe care le-ați selectat.
Fișierul în format CSV este scris într-un director numit CSVFILES \ "FID» \ DATE.
Directorul FID indică identificarea unică a Xtender și conține subdirectorul care indică data de
rezervă.
Parametrii de încărcare Xtender presetate {5045}
Biblioteci de parametri predefiniți sunt disponibile pentru aplicații specifice (cum ar fi Solsafe).
Din acest meniu puteți încărca unul din aceste biblioteci. Puteți combina, de asemenea, diverse
biblioteci.
Încarcă configurația telecomanda {5016}
Reîncarcă configurațiile control de la distanță. Dacă mai multe fișiere au fost create cu diferite
panouri de la distanță, fișierul încărcat este cea care corespunde telecomanda utilizat. în cazul
în care parametrii au fost garantate cu de mai multe ori la date diferite, ultima rezervă va fi
încărcat.
Încarcă configurația Xtender {5018}
Reîncarcă configurațiile Xtender. Dacă mai multe fișiere au fost create cu diferite Xtenders,
fișier încărcat este cea care corespunde Xtender utilizat. Dacă parametrii au fost
susținuti de mai multe ori la date diferite, ultima rezervă va fi încărcata.
Încărcarea unui fișier de master {5034}
Dacă instalatorul vă oferă un fișier de parametri pentru instalarea, îl puteți încărca prin
intermediul din acest meniu. Introduceți cardul SD și lansarea de încărcare prin apăsarea SET
cheie. Atenție, diferitele operațiuni efectuate de acest proces dura câteva minute.
Separator de fișiere CSV {5032}
Această opțiune vă permite să alegeți separatorul teren pentru fișierul CSV. Ca pe sistemul de
operare și limba pe care o utilizați, separatorul trebuie să fie adaptate pentru a fi interpretate
corect. În cazul sistemelor în limba engleză, virgula (,) este utilizat în mod normal.
REGLARE contrastului {5006}
Ajustarea contrastului permite afișarea să fie ajustat în funcție de iluminat și într-o poziție de
lectură care permite o vizibilitate excelenta.

REGLARE DE BACK-Lighting {5007}
•

Iluminat întotdeauna off {5008}

Această ajustare vă permite să activați sau dezactivați back-iluminat. Activarea acestuia oferă
acces la o configurare suplimentară care este durata de back-iluminat.
•

Durata de back-iluminat {5009}

Această configurație vă permite să stabiliți după cât timp de inactivitate back-iluminat va opri.
Red back-iluminat în cazul în care Xtender este OFF și dacă există o defecțiune.
•

{5026}

În cazul în care Xtender este oprit de o defecțiune (de tensiune minimă baterie, suprasarcină,
etc.) se aprinde intermitent de back-iluminat roșu.
PERIOADA INACTIVITATE înainte de a reveni la afișajul standard {5010}
Această configurație vă permite pentru a determina timpul după care ecranul revine la afișajul
de bază, dacă nu se apasă tasta.
DURATA de afișare a mesajelor QUICK {5011}
Mesaje de importanță scăzută sunt afișate pentru o perioadă limitată. Această ajustare vă
permite să se adapteze această durată la care vă convine.
Alarma acustică {5027}
În caz de alarmă este activată un semnal acustic. Puteți dezactiva oricând acest semnal cu
ajutorul acestei configurații.

Informațiile despre modul de funcționare a instalației
Există două puncte de vedere diferite pentru afișarea de informații cu privire la sistemul:
Un ecran simplificat și un ecran configurabil. Când unul dintre aceste două ecrane este vizibil,
este posibil să se activeze sau dezactiveze sistemul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să
consultați paragraful despre activare și dezactivare a Xtender combi.
Afișajul simplificat indică doar ora curentă și modul de Xtender (ON sau OFF).

Ecranul configurabil arată sistemul în ansamblul său, reprezentat de un rezumat de blocuri de
informații distincte.

• Informații cu privire la baterie (A)
• Informații cu privire la intrarea grilă (B)
• Informații cu privire la ieșire de rețea (C)
• Informații cu privire la contactele auxiliare (D)
• Informații cu privire la releele de transfer și de ieșire (E)
• Informații cu privire la modul de împărțire a puterii de Smart-Boost (F)
• Informații cu privire la posibila blocare a funcției (G)
Două bucăți de informații legate de blocuri A, B și C pot fi vizualizate simultan. Pentru a
modifica informațiile afișate, procedați după cum urmează:
Apăsați SET cheie (una dintre piesele de informații sunt afișate în video invers).
Du-te la valoarea care trebuie schimbată cu ajutorul tastelor SUS și JOS.
Intră în modificarea folosind SET cheie. Puteți vizualiza acum valorile care pot fi afișate în acest
domeniu. Folosind tastele UP și DOWN, selectați noile informații pe care doriți să apară.
Confirmați selecția cu ajutorul setului de chei.

Pentru a scăpa, în orice moment, utilizați tasta ESC pentru a reveni la ecranul de pornire.
Următoarele informații sunt disponibile:
În ceea ce privește intrarea de la sistem:
AC În tensiunea de intrare
AC curentului de intrare
AC putere de intrare în
Frecvență de intrare
Valoarea curentului sursei max (împărțirea puterii)
Energie de la AC-In din ziua precedentă
Energie de la AC-In a zilei curente
În ceea ce privește iesirea catre sistem
Tensiune de ieșire
Curent de ieșire
Putere de iesire
Frecvența de ieșire
Consumatorii de energie din ziua precedentă
Consumatorii de energie ale zilei în curs
În ceea ce privește bateria
Tensiunea bateriei
Curentul de încărcare efectivă a bateriilor
Curent de încărcare programat

Ondulație de tensiune a bateriilor
Faza de încărcare (încărcare în vrac, de absorbție, taxa float, etc.)
Compensarea dinamică a bateriei (compensare a pragurilor din cauza interne
rezistență a bateriei)
Mod de funcționare (invertor, încărcător, etc.)
Temperatura bateriei (dacă un senzor este prezent)
Compensare inerent temperatura bateriei (dacă un senzor este prezent)
Descărcarea de gestiune a bateriei din ziua precedentă
Descărcarea de gestiune a bateriei a zilei curente
În cazul în care o bucată de informație nu este disponibilă, ecranul afișează - - - -.
Informații privind releele auxiliare, precum și releele de ieșire și de transfer apare ca deschis sau
închis în rezumatul în funcție de starea lor actuală.
Relee auxiliare sunt indicate cu numărul lor corespunzătoare, precum și litera A, dacă acestea
operează în mod automat și M, dacă acestea sunt controlate manual.
Alte scrisori pot fi afișate în ceea ce privește programarea specific. Vă rugăm să consultați
capitolul corespunzător.
Modul general de operare al Xtender combi este afișat cu litere mari pe cele două ecrane de
vizualizare (ON sau OFF).
În timp ce utilizați mai multe Xtenders în paralel sau în trei faze, o vedere suplimentar este
disponibil. Acest punct de vedere rezumă diferitele valori electrice ale sistemului. Ca pentru
afișarea unui sistem cu un singur Xtender, puteți accesa la valorile afișate în scopul de a le
modifica.
Fiecare vedere cuprinse oferă acces la afișarea o Xtender.
În opinia celor trei faze, aveți acces la detaliile de o fază prin apăsarea SET cheie și apoi, prin
apăsarea butoanelor SUS sau JOS, puteți alege faza doriți să vedeți afișat în detalii.
În cazul în care faza constă din mai multe Xtenders în paralel sau în cazul în care sistemul este o
singură fază una, ci cu mai multe Xtenders în paralel, puteți avea acces la apoi afișarea fiecărei
Xtender prin selectarea în vederea paralel una din cele trei invertoare disponibile.

MEMORIA DE EVENIMENTE
Acest ecran vă permite să vizualizați diverse evenimente care au avut loc în instalație:

Evenimentele care au loc în instalarea sunt afișate pe ecran telecomanda. Evenimentele sunt
clasificate în două categorii:
•

•

Evenimentele care pot avea consecințe grave sunt afișate până în momentul în care
utilizatorul confirmă faptul că a luat act de ele prin apăsarea pe o cheie de control de la
distanță CCR. Aceste evenimente sunt înregistrate în istoria evenimentului și pot fi
consultate ulterior.
Evenimente care nu nu prezintă un risc sunt indicate scurt timp pe ecran și apoi dispar.
Unele sunt înregistrate în istoria evenimentului, iar altele nu sunt (a se vedea lista de
elemente stocate în continuare).

Pe de altă parte, mesajele pot avea origini diferite și sunt precedate de un atribut pentru a vă
permite să înțeleagă importanța:
•
•
•
•

Mesaj: eveniment normal, dar unul care condițiile sau influențează funcționarea
Xtender.
Eroare: un eveniment care împiedică funcționarea corectă sau normală a Xtender.
Alarmă: un eveniment care ar putea provoca o defecțiune a instalației dacă nu este
corectată.
Stop: Sistemul trebuia sa fie oprit ca un eveniment major împiedică funcționarea
acestuia.

ALARMA: TENSIUNE SCAZUTA BATERIE (000)
Bateria este aproape complet descărcată. Dacă situația persistă, funcția invertor de Xtender va
fi dezactivat.
Soluție: Reîncărcați bateriile mai des sau crește puterea disponibilă pentru încărcare (de
exemplu, .cu generatoare solare mai).
Acest mesaj este generat în legătură cu tensiunii reduse de configurația bateriei {1108} și nu cu
alarma acustica {1196}.
Durata de viață a bateriilor este mult condiționată de starea lor de încărcare.
Prelungită sau repetată operație la un preț redus poate provoca daune.
Cu ajutorul funcției Smart-Boost activat, este de asemenea posibil să se descarce bateriile

chiar dacă este conectat la o sursă de energie.
STOP: Tensiunea bateriei prea mică (019)
Funcțiile invertor Xtender și să stimuleze sunt dezactivate, deoarece bateriile sunt descărcate.
Soluție: Reîncărcați bateriile pentru a reactiva automat aceste funcții.
STOP: HIGH Tensiunea (020)
Tensiunea bateriei prezentă pe Xtender este prea mare. Sistemul este oprit din motive de
siguranță.
Soluție: Verificați dacă tensiunea nominală a bateriei este conformă cu cea impusă de Xtender
ta.
În cazul în care este utilizat un încărcător extern, verificați că acest lucru este încărcarea
bateriilor la o tensiune admisibilă pentru Xtender.
Mesaj: AC sincronizat în curs (003)
O tensiune valabil a fost detectat pe AC IN de intrare și Xtender este sincronizarea. După
sincronizate, consumatorii vor fi transferate la acesta și bateria va fi încasat.
EROARE: INCORECT INPUT frecvență (004)
Tensiunea la AC IN nu are o frecvență inclusă în intervalul admisibil pentru XTENDER.
Soluție: Atunci când funcționează pe un generator, verificați viteza.
EROARE: Tensiune de intrare prea mare (006)
Tensiunea la AC IN este prea mare pentru Xtender și reprezintă un pericol pentru consumatori;
releul de transfer nu este activat.
Soluție: reduce tensiunea de pe AC IN de intrare să intre în o gamă admisibilă.
EROARE: Tensiune de intrare prea mică (007)
Tensiunea la AC IN este prea mic pentru Xtender. Transferul de consumatori și de încărcare a
bateriei nu sunt activate.
Soluție: reduce tensiunea de pe AC IN de intrare să intre în o gamă admisibilă.
STOP: INVERTER SUPRATENSIUNE (008)
Consumatorii necesită mai multă putere decât invertorul Xtender poate furniza.
Soluție: Adaptarea puterea maximă a consumatorilor pentru a puterea maximă a Xtender.
STOP: supratemperatură (014) (015) (016)
Xtender oprește din cauza supraîncălzirii.
Soluție: Adaptarea puterea maximă a consumatorilor pentru a puterea nominală a Xtender.

Verificați dacă orificiile de ventilație ale Xtender nu sunt blocate.
Verificați dacă Xtender nu se află într-un loc în care temperatura ambiantă este prea mare.
Supratemperatură este dezavantajos pentru durata de viață a anumitor electronice
componentelor. În cazul în care opririle datorate supratemperatură întâmpla frecvent,
vor fi necesare măsuri corective.
STOP: de tensiune excesivă BATTERY RIPPLE (018)
Xtender este oprit ca unda de tensiune la cablurile bateriei este prea mare.
Soluție: Verificați dacă secțiunea cablului bateriei este corectă.
Verificați etanșeitatea cablurile bateriei.
Verificați dacă curentul de încărcare a bateriei meciurile.
Verificați starea bateriilor.
Utilizarea bateriilor unei capacități necorespunzătoare poate provoca, de asemenea, această
eroare
mesaj. În acest caz, reducerea curentului de încărcare sau reduce puterea de emisie a
consumatorilor.
Ripple de tensiune pe bateriile pot fi cauzate de îmbătrânirea lor. În acest caz,
reduce curentul de încărcare.
Mesaj: POWER SCHIMBUL depășite; TRANSFER INTERZISE (021)
Puterea a consumatorilor depășește cel specificat pentru sursa, și releul de transfer nu poate fi
activat. Xtender funcționează în modul invertor.
Soluție: Verificați dacă configurația curentul maxim pentru sursa corespunde curentului maxim
al sursei conectat la AC In.
Reduceți numărul sau puterea de ieșire a consumatorilor.
In acest caz, releul de transfer nu este activat, iar reîncărcarea bateriilor
nu poate avea loc. Dacă această situație continuă, s-ar putea de descărcare de gestiune
bateriile.
EROARE: tensiunea la AC OUT (022)
O tensiune nedorit este prezent la AC Out.
Soluție: Verificați cablurile de instalare. Nici o sursă nu trebuie conectată la ieșirea Xtender (AC
Out).

În cazul în care conectarea la un invertor rețea, funcția "solsafe prezență» trebuie să fie activat.
EROARE: FAZA nu este definit (023)
Xtender nu poate funcționa fără faza fiind definit.
Soluție: Verificați jumper definiție fază în zona de conexiune prin cablu.
Consultați manualul Xtender pentru mai multe informații.
EVENIMENTE PĂSTRAT
Evenimentele sunt stocate în telecomandă. Orice sistem nu sunt conectate permanent la un
control de la distanță nu stochează evenimentele.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deconectare din cauza supraîncărcării invertor
Deconectare din cauza bateriei supratensiune
Deconectare din cauza bateriei subtensiune
Deconectare din cauza Xtender supraîncălzire
AC In tensiune prea mare
Tariful pentru vrac prea lung (risc de element de scurtcircuit)
Tensiunea bateriei ondulație prea mare (pretul curent prea mare pentru baterie folosit)
Tensiune la AC Out
Rezultatele testelor de autonomie
Depășirea limitei de credit de deschidere sursă de alimentare și releu de transfer

Pentru a accesa istoricul de evenimente prin intermediul uneia dintre cele mai afișează bază,
modifica ecranul folosind tastele UP și DOWN până la "istoria evenimentului" apare pe ecran și
apoi validați
folosind SET cheie. Numărul afișat în colțul din dreapta sus indică mesajul
număr. Într-un sistem cu mai multe Xtenders, evenimentele sunt prezentate în ordine
cronologică, iar linia de jos indică Xtender la care se referă evenimentul.
Fiecare eveniment este înregistrat, precum și data și ora apariției sale. Tastele Sus si Jos vă
permite să vizualizați toate evenimentele care au avut loc.
În cazul în care există un sistem de cu mai multe Xtenders, fiecare mesaj conține, de asemenea,
numărul Xtender care a generat mesajul.
A iesi din ecran mesajul folosind tasta ESC.

Setarea COMBI XTENDER
O listă completă a parametrilor accesibile pot fi găsite la sfârșitul acestui manual.
GENERAL
Xtender inverter / încărcătorul a fost proiectat pentru a se asigura că toate funcțiile de bază ale
unui sistem de management energetic de lucru complet independent. În versiunea sa originala,
nu este de obicei necesară ajustarea.
Atenție, o setare periculoasă a parametrilor poate duce la o nefunctionare a
intregului sistem.
Cu toate acestea, în anumite condiții de instalare, acesta poate fi necesară ajustarea unele
configurații de funcționare. Acesta este motivul pentru telecomanda RCC oferă acces la
ajustarea multe configurații și într-un interval depășind cu mult valorile uzuale. Utilizați aceste
opțiuni de ajustare cu grijă și numai cu cunoștințe de specialitate din cauza. Schimbarea
configurații nu este responsabilitatea Steca. Vă rugăm să consultați capitolul despre limitarea
răspunderii pentru mai multe informații cu privire la acest subiect.
Configurarea unui sistem cu mai multe XTENDERS
Atunci când există un sistem la care sunt conectate mai multe Xtenders, schimbarea unei
configurații este global. Acesta va fi aplicat tuturor Xtenders conectate împreună. Pentru a
efectua ajustări pe un singur Xtender, este necesar pentru a elimina cablurile de conectare și
doar să păstreze legătura dintre telecomandă și Xtender pe care diferite ajustarea se
efectuează. Astfel, este posibil să se configureze fiecare Xtender a unui sistem independent.
După ce configurația a fost efectuată, conexiunea originala poate fi re-stabilita.
Notă: Dacă ați efectuat o configurație individuală, o dată ce o configurație are fost schimbata,
sistemul reconectat prin cablul de conectare de date modifică această configurație pentru toate
Xtenders conectate.
Atenție, în cazul conectari diferite a dispozitivelor, trebuie să se aplice regula privind
terminatiile retelei.
UTILIZAREA și NIVELURILE de acces
Funcțiile descrise mai jos se referă la nivel de experți. În funcție de nivelul de utilizator selectat,
accesul la toate funcțiile nu poate fi posibil. Consultați capitolul privind stabilirea nivelului de
utilizare a telecomenzii pentru mai multe informații cu privire la acest subiect.

FUNCȚII predefinite a releelor AUXILIARE
Cele două relee auxiliare (contacte uscate) ale Xtender invertor-încărcător sunt deja
programate cu setările din fabrică și poate fi activat cu diferite funcții. Ei reacționează la
semnale diferite. Setările din fabrică depinde de modelele Xtender.
Pentru mai multe informații cu privire la contactele auxiliare funcțiile predefinite, vă rugăm să
consultați manualul de Xtender invertor-încărcător.
Atenție, dacă instalatorul sau furnizorul dumneavoastră a făcut pre-setări, aceste funcții
presetate poate s-au schimbat.
Accesul la PARAMETRII
Puteți accesa la parametrii de două moduri diferite.
Primul este accesul prin numărul de referință și al doilea este accesul prin meniul tematică.
Accesul la un parametru prin numărul sau
Fiecare parametru Xtender este accesibil direct cu un număr unic de referință. Această funcție
poate fi utilizată pentru a modifica valoarea unui parametru sau de a consulta valoarea set.
Dacă știți numărul de referință al unui parametru pe care doriți să o modificați, puteți accesa în
mod direct cu acest meniu. Mutare cu tastele SUS și JOS pentru a evidenția parametrul, apoi
selectați-l de setul cheie. Aveți apoi posibilitatea de a schimba valoarea acestui parametru.
Pentru fiecare parametru, valoarea set este scris opus să-l. Dacă un parametru nu are o valoare
afișată, acest lucru înseamnă că nu aveți nivelul de folosire necesar pentru a modifica valoarea
sau că parametrul nu are o valoare (un titlu de meniu, de exemplu).
Atunci când doriți să acces la un parametru care accesul nivelul este superior a ta, este posibil
să facă acest lucru doar cu un cod: selectați parametrul pe care doriți să modificați cu tastele UP
și DOWN apoi apasati tasta SET. Telecomanda afișează apoi un număr de 4 cifre. Comunicând
acest număr pentru a instalatorul, puteți primi un număr de activare care va permite să
modifice parametrul dorit.
Cheia primit este valabil doar pentru un singur unic de acces la parametrul dorit. Acesta este
motivul pentru aceasta poate fi necesar să fie on-line cu instalatorul atunci cand vine vorba de a
face mai multe modificări.

Accesul la un parametru prin meniu
Configurațiile Xtender sunt împărțite în mai multe categorii:
Configurații de bază
Baterie și configurațiile sale ciclu de încărcare
Configurații Inverter
Parametrii de semnale de intrare încărcător și
Primele configurații de contact auxiliare
În al doilea rând configurații de contact auxiliare
Contactul prelungit auxiliare configurații funcționale
Parametrii sistemului
Trei faze sau configurații de funcționare în paralel
Parametrii debitare energie in sistem
În conformitate cu nivelul de utilizator selectat, este posibil să se acceseze mai multe sute de
configurații. Din acest motiv, fiecare configurație are un ID unic afișat dreapta sus. În caz de
întrebări cu privire la obiectul de o configurație, sa va asigurati că aveți acest număr la
indemana.
Când modificați o configurație, o stea este afișata in în partea stângă a valorii în cazul în care
aceasta corespunde cu setarea din fabrica.
Diferitele configurații pot fi reglate într-un interval mare. Cu toate acestea, unele configurații
sunt interdependente și nu pot fi ajustate după valoarea alte configurații. Puteți consulta lista
de dependențe pe lista din anexa 1.
Configurațiile de bază {1100}
Configurațiile de bază servesc pentru a adapta caracteristicile Xtender la elementele care o
înconjoară.
Utilizați aceste configurații, în scopul de a optimiza funcționarea invertor / încărcător și de a
beneficia de maximum de performanta de instalare.

Curentul maxim al sursei de curent alternativ (împărțire a puterii) {} 1,107
Ajustați această configurație în cazul conectarea la o sursă de alimentare limitată, de exemplu,
un generator de putere moderată sau o conexiune de andocare sau de camping. Ajustarea
acestei valori limitează puterea instantanee consumate de la sursa in modul încărcător. Puterea
disponibilă este atribuită de primă prioritate pentru consumatori și apoi la încărcarea bateriei.
Dacă nivelul de consum se modifică, curentul de încărcare al bateriei este reglat automat.
Energia disponibilă și utilizată pentru a reîncărca bateriile maxim curent alternativ sursă (ajustat
la 10 A aici)
Consumator de curent furnizate de invertor (funcția Smart-Boost).
Dacă nivelul consumului este mai mare decât nivelul controlată, curentul maxim de la sursa va
fi depășit, cu excepția cazului în care funcția Smart-Boost este activata.

Curentul de incarcare {1138}
Utilizați această valoare pentru a adapta curentul de încărcare a bateriei. Cu această
configurație, curentul maxim care urmează să fie utilizate pentru încărcarea bateriei este
reglată. Actualul potrivită pentru baterie poate fi găsit în datele sale tehnice. Valoarea stabilită
de această configurație este utilizat pe tot parcursul fazei de încărcare în vrac.
Utilizați această setare pentru a se adapta curentul de încărcare numai cu privire la baterie.
Pentru a adapta curentul de încărcare la sursa, utilizați parametrul de curent maxim de la sursă
(de partajare putere) {} 1,107.
Stabilirea dreptului de aceste două valori este esențială pentru funcționarea corectă, precum și
durată de viață de instalare.

Functia Smart Boost autorizata {1126}
Funcția Smart-Boost este dezactivată în mod implicit. În acest caz, nu se va acorda asistență la
sursa si daca sursa este supraîncărcată, energia din bateria nu este tras. Nu autorizeze această
funcție dacă aveți o sursă de redus de energie (generator, putere țărm sau priza camping) si
doriti mai multa putere să fie disponibile.
Când funcția Smart-Boost este activ, este posibil să se descarce bateriile, chiar dacă Xtender
este conectat la o sursă și încărcătorul este activ.
Invertor autorizat {1124}
Această configurație autorizează funcționarea în modul invertor. În cazul în care invertorul este
dezactivat, o tensiune va fi prezent pe terminalele de ieșire (AC Out) numai dacă o tensiune
corectă este prezent la intrarea (AC-in) și transferul nu este interzisă.
Această funcție poate fi utilizată pentru alimentarea consumatorilor non-critice, asigurând în
același timp că bateria nu este descărcată, chiar dacă sursa este defectă.
Rețineți că, dacă funcția Smart-Boost este activata, este posibil pentru a descărca
bateriea chiar dacă funcția invertor este blocat.
În cazul în care există de blocare de pe invertor, încărcătorul sau funcția de transfer, un lacăt
mic este afișat pe afișajul de configurare.

Activarea detectarii imediate a pierderii tensiunii AC (UPS) {} 1,435
Acest parametru permite pornirea modului invertor cât mai repede posibil, în caz de fluctuații
pe reteaua AC. Această funcție este utilă atunci când vine vorba de transport de marfă foarte
sensibila care necesită o sursa de alimentare neîntreruptibilă (UPS). Dacă această funcție este
activă, fiind conectat la o sursă de fluctuanta, va duce la o comutare frecventă între modurile
invertor și încărcător, prin deschiderea și închiderea frecventa a releului de transfer.
Nivel de așteptare {1187}
Funcția de standby permite economisirea de energie dacă nu există nici un consumator prezent
la iesirea invertorului. În acest caz, convertizorul deconecteaza ieșirea și periodic emite un puls
de căutare a unei sarcini conectate. Dacă un consumator este detectat, se revine în modul de
funcționare în timp ce măsurarea puterii furnizate și revine la modul stand-by în cazul în care
consumatorul este dezactivat.
Această configurație permite ajustarea puterii la care invertorul merge în standby.

Procedați după cum urmează pentru a regla această configurație:
Asigurați-vă că modul invertor este activ (nu tensiune AC prezenta la intrare).
Tensiunea la intrare este 0, iar releul de intrare este indicat ca deschis în timp real pe ecranul de
informații.
Măriți valoarea nivel de așteptare {1187} la maxim
Activa cel mai mic consumator care poate fi detectat si asigurati-va că toate celelalte sunt
dezactivate. Așteptați invertorul să treacă în standby, iar consumatorul se angajează apoi
intermitent în jurul o dată pe secundă.
Reduce progresiv valoarea nivel de așteptare {1187} până când consumatorul se execută
permanent. În cazul în care
lucrări de consum pentru câteva secunde, apoi se oprește, reduce valoarea nivelului de
așteptare din nou.
Se afișează o valoare de ajustare între 0 și 100. Valoarea 100 reprezintă minimul
sensibilitate (cel mai mare consumator detectat).
Dacă doriți să dezactivați funcția de standby, este suficient pentru a regla
nivel de detectare la 0. În acest caz, Xtender rămâne activat permanent, dacă este
de lucru în modul invertor.
Restaurare configurații implicite {1395}
Utilizați această funcție pentru a restabili modificările originale Xtender combi.
În cazul în care instalatorul a efectuat setările în timpul punerii în functiune, aceasta funcție
aduce înapoi aceste setări și nu setările din fabrică.
CICLUL BATERIEI {1137}
Aceste configurații sunt destinate pentru a regla ciclul de încărcare a bateriei cu datele furnizate
de producător. Ciclul baterie extinsă este descris în manualul Xtender.
Atenție: încărcătorul Xtender este menit a incarca doar baterii plumb.
Notă: Valorile incorecte pot duce la imbatranire precoce sau chiar distrugerea bateriilor.
Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dvs. de baterie, care vă va oferi valorile
corecte.

Prezentarea grafică a ciclului bateriei arată opțiunile pentru conectarea diferitelor faze:

Incarcarea bulk și fazele de functionare in regim float nu pot fi dezactivate. În cazul în care
condițiile pentru a începe un nou ciclu de încărcare a bateriei s-au adunat, în faza de încărcare
bulk va începe imediat.

Ciclul bateriei se potrivește la un număr mare de baterii în mod implicit, indiferent dacă acestea
sunt baterii cu gel sau nu.

Încărcător autorizat {1125}
Funcția încărcător de baterie este fie activata sau nu. Dacă această funcție nu este autorizata,
este necesar sa încărcam bateriile utilizând o sursă de energie care nu este conectata la
Xtender.
În cazul în care există o blocare pe invertor, încărcătorul sau funcția de transfer, un lacăt mic
este afișat pe afișajul de configurare.

Curentul de incarcare {1138}
Utilizați această valoare pentru a adapta curentul de încărcare al bateriei. Cu această
configurație, curentul maxim care urmează să fie utilizate pentru încărcarea bateriei este
reglată. Valoarea potrivită pentru baterie poate fi găsita în datele sale tehnice. Valoarea
stabilită de această configurație este utilizat pe tot parcursul fazei de încărcare bulk.
Utilizați această setare pentru a se adapta curentul de încărcare numai cu privire la baterie.
Pentru a adapta curentul de încărcare la sursa, utilizați parametrul de curent maxim la sursă (de
partajare putere) {} 1,107.
Stabilirea acestor două valori este esențială pentru funcționarea corectă, precum și durata de
viață a instalatiei.
Dacă nu aveți nici o indicație a curentului de încărcare, cele mai frecvent utilizate valoari
reprezinta o cincime din capacitate. Ex. pentru 500Ah: 500/5 = 100A.
Coeficientul de corecție cu temperatura {1139}
Dacă se utilizează un senzor de temperatură baterie, tensiunile de încărcare și descărcare sunt
adaptate automat la temperatura bateriilor. Compensarea este data în milivolți pe grad Celsius
(° C) și dupa numarul de celule al bateriei.
Subtensiune {1568}
Nivelul de baterie de tensiune minimă la nici o sarcină {1108}
Permite reglarea nivelului bateriei de joasă tensiune la care funcțiile inverter și Smart-Boost
sunt dezactivate. Se aplică această ajustare în cazul unei taxe zero și se adaptează automat în
ceea ce privește puterea necesară de la baterii. Această configurație este o setare pentru
baterii plumb-Acid Factory. Ajustarea slabă a acestei valori duce la îmbătrânirea precoce a
bateriilor din cauza descarcarilor profunde.

A. Tensiune baterie
B. Durata de tensiune minimă, înainte de deconectare {1190}
C. Deconectarea datorită subtensiune
D. subtensiune {1108}

Ajustați această configurație, folosind datele tehnice pentru baterie.
Nivelul subtensiunii bateriei este adaptat automat la puterea instantanee a consumatorilor
pentru a compensa pierderile interne din baterie și cablurile.
Compensarea dinamică a tensiunii reduse bateriilor {1531}
Compensare baterie de tensiune minimă dinamică {1191}
Această setare vă permite să activați (sau nu) dinamica compensația bateriei de tensiune
minimă. Dacă această setare este dezactivată, tensiunea de deconectare este identic, indiferent
de taxa pe invertor de Xtender.
Tip de compensare dinamice {1532}
Acest parametru vă permite să alegeți între o compensare dinamica manuala sau automata.
Dacă utilizați compensarea manuala, trebuie să reglați parametrul tensiunii reduse la sarcină
maximă.

Tensiune de deconectare scăzută la sarcină maximă {1109}
Tensiunii reduse a bateriei este adaptat la curentul nominal al invertorului (compensare de
tensiune minimă dinamic). Puteti regla tensiunea de deconectare a bateriei in functie de
specificul bateriei.
Durata de tensiune minimă, înainte de deconectare {1190}
În cazul în care tensiunea bateriei este sub pragul de deconectare, funcțiile invertor și SmartBoost sunt dezactivate, dar nu imediat. Această setare vă permite să reglați întârzierea între
care se încadrează sub pragul de deconectare și deconectarea curent.
Tensiune reactivare după deconectarea bateriei la subtensiune {1110}
Când Xtender a oprit funcția invertor de tensiune minimă în urma unei baterii, începe din nou în
cazul în care tensiunea bateriei revine la valoare acceptabilă. Această setare vă permite să se
stabilească tensiunea la care funcțiile inverter și Smart-Boost sunt reactivate.
Alarmă acustică a tensiunii reduse a bateriei {1196}
Atunci când bateria este descărcată, invertorul se oprește, pentru al proteja de descărcare
profundă. Înainte de a deconecta, invertorul indică această stare printr-un mesaj și activează
alarma acustică. Alarma se stinge atunci când convertizorul se oprește sau după o perioadă
definită {1469}
Prag adaptabil de deconectare la tensiune scazuta {1194}
O baterie ce opereaza permanent atunci când este practic descărcata vede cum durata sa de
viață este redusa drastic. În scopul de a forța clientul sa reîncarce bateria, pragul de tensiune
minimă poate fi mărit cu fiecare deconectare la subtensiune. Pragul scăzut crește cu fiecare
deconectare, și revine la valoarea sa inițială în cazul în care bateria a fost reincarcata până la o
anumită tensiune. Din acest motiv, clientul nu va putea să-și îndeplinească în mod constant
bateria fără cel puțin ce la reîncărcat.
Prag adaptabil de deconectare la tensiune scazuta – prag maxim {1195}
Pragul de tensiune minimă este crescut cu fiecare subtensiune, dar nu mai mare decât valoarea
stabilită de această setare.
Tensiune de resetare a corecției adaptabile {1307}
Pragul baterie subtensiune revine la valoarea sa inițială în cazul în care bateria ajunge la
tensiunea determinată de acest prag.
Creștere a corecției adaptativ {1298}
La fiecare închide de subtensiune, pragul închide este crescut cu această valoare.

Tensiune maximă de funcționare {1121}
Această setare vă permite să reglați tensiunea maximă a bateriei pentru funcționarea în modul
invertor.
Tensiune reactivare după bateriei la supratensiune {1122}
În cazul unei supratensiune baterie, bateria trebuie să se întoarcă la o tensiune mai mică decât
valoarea stabilită de această setare pentru a debloca funcționarea invertor. În cazul în care
auto-repornire după funcția supratensiune este activată, Xtender va reporni automat o dată
tensiunea bateriei a intrat sub această valoare.
Tensiune de întreținere a bateriei (float) {} 1140
Utilizați această configurație pentru a regla tensiunea care va fi utilizat când bateria este
complet încărcată. Această tensiune previne descărcare automată și menține bateria la nivelul
său maxim de încărcare.
Trecerea fortata in modul float {1467}
Această configurație poate fi utilizată pentru a forța un ciclu de baterie în curs de desfășurare și
să-l aducă până la sfârșitul valorilor de încărcare. În cazul în care nivelul de tensiunea bateriei
este mai mare, încărcătorul este deconectat temporar. În cazul în care nivelul bateriei este mai
mic, curentul de încărcare este crescut până la maxim pentru a ajunge la nivelul stabilit cât mai
repede posibil.
Ciclu nou {1141}
Încărcarea bateriei este o funcție complexă care, în general, se termină cu o fază de întreținere
(Floating) pe durată nedeterminată. Configurațiile de mai jos permit ajustarea condițiilor care
duc la inceperea unui nou ciclu de încărcare.
Forțarea unui nou ciclu {1142}
Această configurație permite ca un nou ciclu de încărcare să fie forțat, și faza în bulk urmează
imediat.
Tensiune 1 pentru un nou ciclu {1143} și
Durata la tensiune minimă 1 pentru un nou ciclu {1144}
Tensiune 2 pentru un nou ciclu {1145} și
Durata la tensiune minimă 2 pentru un nou ciclu {} 1,146
Valoarea tensiunii bateriei, sub care un nou ciclu este pornit, poate fi specificat. Tensiunea
bateriei trebuie să rămână sub acest prag pentru durata care este, de asemenea să fie
determinată. Două tensiuni asociate cu două durate sunt configurabile. In general, o tensiune
mai mare este utilizat cu o durată mai lungă și o tensiune mai mică cu o durată mai scurtă.

Ciclu nou cu prioritate in fazele de absorbție și de egalizare {1149}
Activați această configurație pentru a accepta sau întrerupe fazele de absorbție și de egalizare a
începe un nou ciclu. În caz contrar, chiar dacă sunt îndeplinite condițiile pentru a începe un nou
ciclu de încărcare, de încărcare a acumulatorului veniturile în mod normal, urmând fazele
programate.
În caz de încărcare a acumulatorului cu surse de energie regenerabile, cum ar fi energia solară,
de exemplu, această configurație trebuie să rămână dezactivat (* nr), în scopul de a
evita cicluri care au loc prea des.
Restrictionarea frecventei maxime de cicluri {1147}
Durata minima intre cicluri {1148}
Dacă doriți să limitati frecvența ciclurilor de încărcare, această setare vă permite să blocați
sistemul astfel încât un nou ciclu de încărcare a bateriei nu va fi inițiat, chiar dacă au fost
îndeplinite condițiile de a face acest lucru. Durata de blocare nu depinde de durata ciclului.
Acesta ia în considerare durata între începutul fiecărui ciclu.
A: ciclu nou
B: Prezența AC-In sursă
C: Tensiune plutitoare

Dacă activați această funcție și să ajustați setarea duratei de 24 de ore, veți avea un singur ciclu
de încărcare pe zi. În acest caz, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru un nou ciclu,
ciclul nu va avea loc și încărcătorul va menține bateria la tensiunea de float.

Faza de absorbție {1451}
În timpul acestei faze, in baterie se acumulează procentele finale ale energiei este stocarea.
Această fază este realizată cu o tensiune constantă.
Absorbție autorizata {1155}
Această configurație determină dacă sau nu faza de absorbție este folosită. Dacă această fază
este dezactivat, încărcătorul merge direct la faza autorizat că urmează.
Tensiunea de absorbție {1156}
Utilizați această configurație a regla tensiunea care este utilizat pentru faza de absorbție.
Durata de absorbție {1157}
Utilizați această configurație pentru a regla durata absorbției. Faza de absorbție începe după
atingerea tensiunea set {1156}. În cazul în care durata a alerga afară, încărcătorul trece automat
la faza autorizat că urmează.
Finalizarea etapei absorbție prin monitorizarea curentului {1158}
Faza de absorbție poate fi întrerupt în cazul în care curentul de incarcare a bateriei trece
automat sub un anumit prag. Acest lucru poate fi utilizat pentru a limita durata funcționării unui
generator în timp ce există o incarcare acceptabila a bateriei.
În timpul fazei de absorbție, ca o chestiune de fapt, curentul de încărcare se reduce progresiv.
În cazul în care incarcarea in regim bulk a fost efectuată cu un curent care este corect pentru
baterie, nu este necesar să se adere la o durată fixă pentru a termina încărcarea.
Curent la sfârșitul absorbție {1159}
Setați valoarea de curent sub care faza de absorbție este considerata a fi la capăt. În cazul în
care curentul încărcătorului scade sub această valoare, pasul următor începe.
Controlul frecvența maximă a absorbțiile {1160}
Durata minimă de la ultima absorbția {1161}
Această setare este foarte similara cu setarea {1147}, dar vă permite să efectuați încărcarea
bateriei de până la tensiunea de absorbție și apoi imediat merge în jos la tensiunea de float.
A: ciclu nou
B: Prezența sursei
C: Tensiune de float
D: Tensiunea de absorbție

Faza de egalizare {1452}
Anumite tipuri de baterii necesită egalizare, pentru a evita stratificarea de apă și acidul care le
conțin. Utilizați configurațiile de mai jos pentru a ajusta condițiile de utilizare pentru această
fază de încărcare.

- În timpul unei faze de egalizare, o cantitate mare de gaz este eliberat care este
foarte exploziv (hidrogen). Asigurați-vă că respectați instrucțiunile producătorului bateriei
pentru această funcție. În toate cazurile, să se asigure că există ventilație suficientă în jurul
bateriilor.

- În timpul fazei de egalizare, apa bateriei este separat în gazele (hidrogen și oxigen) și
această acțiune servește pentru a reduce nivelul de lichid din baterii. Verificați nivelul lor în
mod regulat.
Forțarea unei egalizari {1162}
Utilizați această configurație pentru a forța începutul unei faze de egalizare.

- Este posibil doar de a forța o fază de egalizare în cazul în care egalizarea este
autorizata. După faza a început, interzicerea fazei nu oprește egalizarea.
Pentru a opri egalizarea, utilizați o trecere fortata in regim de intretinere (float) sau fortati un
nou ciclu.

Egalizare autorizata {1163}
Această configurație determină dacă sau nu egalizarea poate fi utilizata pe instalație.
Egalizare înainte de faza de absorbție {1291}
Această configurație determină în ciclul de incarcare, in care egalizare va fi activat, dacă
egalizarea se realizează după sau înainte de faza de absorbție. Faza de egalizare se realizează
înainte de faza de absorbție în mod implicit.

A. Egalizare
B. Absorbtie
C. Float
Curentul de egalizare {1290}
Faza de egalizare poate fi realizată cu un curent limitat, care poate fi ajustat folosind această
configurație. În toate cazurile curentul nu o depășește pe cea a fazei de încărcare în vrac {1138}
Tensiune de egalizare {1164}
Setați tensiunea la care egalizarea se efectuează cu ajutorul acestei configurații.
Durata etapei de egalizare {1165}
Utilizați această configurație pentru a regla durata de egalizare. Faza de egalizare începe după
atingerea tensiunea set {1164}. În cazul în care durata a alerga afară, încărcătorul trece automat
la faza autorizat că urmează.
Numărul de cicluri înainte de egalizare {1166}
Egalizare nu este efectuată la fiecare ciclu de încărcare. Această configurație permite ca
numărul de cicluri de încărcare care urmează să fie ajustate în cazul egalizare nu este activ.

Egalizarea la intervale stabilite {1284]
În caz de utilizare cu câteva cicluri de încărcare, poate fi necesar să se efectueze cicluri de
egalizare la intervale stabilite, și nu cu un număr de cicluri de set. Dacă această configurație
este activată, un nou ciclu de încărcare a bateriei cu o fază de egalizare activat cu intervalul
programat este pornit {1285}.
Săptămâni între egalizări {1285}
Utilizați această configurație pentru a determina intervalele de timp care separă cicluri de
încărcare a bateriei cu faze de egalizare active.
Ar trebui cicluri de încărcare incomplete apar (de exemplu, atunci când încărcarea prin
utilizarea generatoarelor solare), această funcție este de asemenea utilă pentru a limita
frecvența ciclurilor de egalizare.
Sfârșitul egalizare activat de curent {1168}
Faza de egalizare poate fi întreruptă în cazul în care curentul de încărcare a bateriei scade sub
un anumit prag. Acest lucru poate fi folosit pentru a limita perioada de funcționare a unei grup
electrogen păstrând în același timp un cost acceptabil bateriei.
În timpul fazei de egalizare, curentul de încărcare scade progresiv într-un mod natural. Dacă
încărcătura vrac a fost realizat cu un curent adecvat pentru bateria, nu este necesar să se
respecte o perioadă determinată pentru a finaliza sarcina.
Sfârșitul curentului de egalizare {1169}
Setați curentul în care faza de egalizare va fi considerat terminat. În cazul în care curentul de
încărcare trece pe sub aceasta valoare începe faza următoare.
Faza regimului float redus {1453}
În cazul în care bateriile sunt în cerere scăzută, faza plutitoare redusă poate fi activat. Această
fază face posibilă reducerea consumului de apă. În orice caz, să respecte curba de încărcare
furnizate de producătorul bateriei.
A: Faza de absorbție
B: Faza float
C: Durata înaintea regimului float redus
D: Reducerea tensiunii de float

Faza float redusa autorizata {1170}
Vă permite să autorizati faza de float redus.
Durata regimului float înainte de float redus {1171}
Faza float redus începe după faza float. Această setare vă permite să stabiliti durata fazei float
care precede faza float redus.
Tensiune de redus plutitoare {1172}
Vă permite să stabiliti tensiunea bateriei pentru faza Floating redus.
Faza de absorbție periodica {1454}
Fazele float și fazele float reduse provoca stratificarea acidului și apei în baterii. Faza de
absorbție periodica vă permite sa contracarati această problemă.
A: Durata de float redus înainte de absorbtia periodică {1175}
B: Tensiune de absorbție periodica {1174}
C: Durata de absorbție periodica {1176}

Absorbție periodic autorizat {1173}
Vă permite să autorizati faza de absorbție periodica.
Tensiune de absorbție periodica {1174}
Vă permite să stabiliti tensiunea bateriei pentru faza de absorbție periodica.

Durata in regim float redus inaintea absorbtiei periodice {1175}
Faza de absorbție periodica începe după faza float redus. Această setare vă permite să stabiliti
durata fazei Floating redus care precede faza de absorbție periodica.
Durata de absorbție periodica {1176}
Această setare stabilește durata absorbției periodice. După ce această durată a expirat, bateria
revine la faza Floating redus.
INVERTORUL {1186}
Pentru a seta diferitii parametrii ai invertorului, utilizați acest meniu.
Invertor autorizat {1124}
Această configurație autorizează funcționarea în modul invertor. În cazul în care invertorul este
dezactivat, o tensiune va fi prezenta pe terminalele de ieșire (AC Out) numai dacă o tensiune
corectă este prezenta la intrarea (AC-in) și transferul nu este interzis.
Această funcție poate fi utilizată pentru alimentarea consumatorilor non-critici asigurându-se că
bateria nu este descărcată, chiar dacă sursa este defecta.
Rețineți că, dacă funcția Smart-Boost este activată, este posibil să se descarce bateria, chiar
dacă funcția invertor este blocata.
În cazul în care există un lacat in dreptul invertorului, a încărcătorului sau a functiei de transfer,
un lacăt mic este afișat pe afișajul de configurare.

Tensiunea de ieșire {1286}
Tensiunea de ieșire poate fi reglată cu ajutorul acestei configurații.
În anumite domenii de aplicare - de exemplu, în cazul în care sursa de energie este limitat (solar
sau numai generator) - ar putea fi utilă pentru a reduce tensiunea de ieșire a invertorului.
Acest lucru conduce, în general, la o reducere a consumului rezultat energetic fără a scădea
semnificativ confortul. De exemplu, un bec de 100 W consumă în jurul valorii de 100W la 220V
și 15% mai mult la 230V.

Creșterea tensiunii AC - Out cu tensiunea bateriei {1548}
Acest parametru vă permite să setați ca tensiunea de ieșire este influențată de tensiune baterii.
Funcția depinde de ciclul de încărcare baterii și utilizează tensiunea de referință a ciclului de
rulare.
De exemplu: în cazul în care bateria efectueaza o absorbție, tensiunea de ieșire va fi modificata
aproape de această valoare setata. În cazul în care bateria este în faza float, tensiunea de ieșire
va fi modificata aproape de această valoare.
Creșterea maximă a tensiunii de AC-Out cu tensiunea bateriei {1560}
Acest parametru vă permite să setați creșterea maximă a tensiunii AC-Out dacă funcția
anterioară este activată.
A: {} 1,560
B: Referința ciclului bateriei
C: 0.5V pentru 12V
1V pentru 24V
2V pentru 48V

Principala aplicație a acestei funcții este controlul sarcini activ. Care se află la sarcinile de
tensiune piață reglementată, care permit consumul inteligent de energie în exces (loturile
basculante).
Vă recomandăm să utilizați o tensiune inițială de 220 Vac si nu 230 Vac {1286} Acest lucru
permite, pentru a evita o tensiune prea mare de iesire (de exemplu 240 Vac), atunci când
funcția este activă.

Frecvența {1112}
Această setare vă permite să modificati frecvența de ieșire a convertizorului Xtender. Această
setare modifică frecvențele limită pe sincronizarea încărcătorului.
Dacă schimbați frecvența de la 50 la 60 Hz, frecvențele de sincronizare standard se schimba de
la 45-65 la 55-75 Hz {1505} {1506}
Creșterea frecvenței in cazul bateriei complet incarcate {1536}
Această funcție vă permite să cresteti frecvența invertorului atunci când bateria este complet
încărcată.
Variația de frecvență este efectuată de către indice și neliniar (schimbare de frecvență).
A: Referința ciclului bateriei
B: Tensiunea de float {1140}
C: 0.5V pentru 12V
1V pentru 24V
2V pentru 48V

Dacă utilizați acest parametru impreuna cu parametrul {1549}, veti avea două corecții stivuite
unele peste altele.
Principala aplicație a acestui parametru este controlul automat al unui invertor de rețea
conectat la ieșirea Xtender.
Când bateriile nu sunt complet încărcate, invertorul de retea le incarca prin Xtender.

Odată ce bateriile sunt încărcate, Xtender modifică frecvența de ieșire și convertizorul de retea
se oprește automat.
Invertorul de retea trebuie să fie compatibil cu această soluție (reducere de alimentare rețea
dacă frecvența este prea mare).
În cazul în care invertorul de retea nu se opreste, poate duce la o supraîncărcare a bateriilor și
deteriorarea lor definitivă.
Puterea invertorului de rețea nu trebuie să depășească nici puterea nominală Xtender sau
puterea maxima de incarcare a bateriilor, în caz contrar aceasta va duce la daune ireversibile.
Creșterea frecvenței cu tensiunea bateriei {1549}
Dacă activați acest parametru, frecvența de ieșire în modul invertor va varia în funcție de
tensiunea bateriei. Funcția este în funcție de ciclul de incarcare baterii și folosește tensiunea de
referință a ciclului curent.
Frecvența de bază este crescuta până la valoarea maximă a parametrului {1546}.
A: creștere maximă a frecvenței {1546}
B: Tensiunea de referinta a bateriei
C: 0.5V pentru 12V
1V pentru 24V
2V pentru 48V

De exemplu, dacă bateria desfășoară o absorbție, frecvența de ieșire va fi modificata în jurul
acestei valori setate. În cazul în care bateria este în faza float, frecvența de ieșire va fi
modificata în jurul acestei valori setate.
Dacă utilizați acest parametru cu parametrul {1536}, veti avea două corecții stivuite unele peste
altele.

Creștere maximă a frecvenței {1546}
Acest parametru determină cât de mult este crescuta frecvența de bază, atunci când o variație
de frecvență este dorita.
Regim standby și de pornire (detectare a sarcinii) {1420}
Nivel de așteptare {1187}
Funcția de standby permite energie pentru a fi mântuit dacă nu există nici un consumator
prezent la ieșirea invertorului. În acest caz, convertizorul deconecteaza de ieșire și periodic
emite un puls de căutare încărcătură. Dacă este detectat un consumator, se duce înapoi în
modul de funcționare în timp ce măsurarea puterii furnizate și revine la modul stand-by în cazul
în care consumatorul este dezactivat.
Această configurație permite ajustarea puterea la care invertorul trece în modul standby.
Procedați după cum urmează pentru a regla această configurație:
Asigurați-vă că modul invertor este activ (nu tensiune prezent la AC În intrare). Tensiunea de
intrare este 0, iar releul de intrare este indicat ca deschis în timp real pe ecranul de informații.
Măriți valoarea nivel de așteptare {1187} la maxim. Activati cel mai mic consumator care poate
fi detectat și să se asigure că toate celelalte sunt dezactivate.
Așteptați invertorul să treacă în standby, iar consumatorul se angajează apoi intermitent în
jurul o dată pe secundă.
Reduceti progresiv valoarea nivelului de așteptare {1187} până când consumatorul se execută
permanent. Dacă funcționează consumator pentru câteva secunde, apoi se oprește, diminuează
valoarea nivelului de așteptare din nou.
Se afișează o valoare de ajustare între 0 și 100. Valoarea 100 reprezintă sensibilitatea minimă
(cel mai mare consumator detectat).
Dacă doriți să dezactivați funcția de standby, este suficient pentru a regla nivelul de detectare la
0. În acest caz, Xtender rămâne activat permanent în cazul în care este de lucru în modul
invertor.
Durata între impulsurile de standby {1189}
Această setare vă permite să stabiliți intervalul dintre impulsurile standby.
Numărul de perioade de așteptare {1188}
Această setare determină numărul de perioade care sunt generate în momentul de spargere de
așteptare. Anumite sarcini care sunt foarte dificil de detectat poate activa invertorul dacă
spargere este mai mare decât numai perioada utilizată în mod normal.
În anumite cazuri particulare, standby este folosit pentru a furniza consumatorilor foarte mici.

Prelungirea impulsurilor de căutare vă permit să alimentati în mod corect acesti consumatori,
fără riscul de a pierde alimentarea în timpul perioadei de așteptare între impulsuri.
Prezența Solsafe {1438}
Acest parametru permite conectarea de pe partea AC-Out a unui invertor de alimentare rețea.
Acesta autorizează, de asemenea, să accepte Xtender provenind din producția de energie și să-l
folosească pentru a încărca bateriile.
AC-IN și transferul {1197}
Aceste configurații gestioneaza funcțiile combinate între încărcător și invertor.
Condițiile pentru trecerea de la o funcție la alta sunt ajustate în această categorie.
A. oprirea funcționării încărcătorului {1309}
B. Deconectarea subiectului de transfer supusa la întârziere {1199}
C. Întârziere înainte de deschiderea transferului {1198}
D. Pragul de trecere imediată la invertor {1200}

Transferul autorizat {1128}
Releul de transfer este autorizat sau nu. În cazul în care transferul nu este autorizat, o tensiune
corectă de la AC IN de intrare nu vor fi transferate la ieșirea și pentru utilizatori. Funcția
încărcător nu este posibil, iar Xtender funcționează doar în modul invertor.
În cazul în care există lacat de blocare de pe invertor, încărcătorul sau functia de transfer, un
lacăt mic este afișat pe afișajul de configurare.

Întârziere înainte de închiderea releului de transfer {1528}
Acest parametru permite să se întârzie închiderea releului de transfer, chiar dacă tensiunea ACIn este prezenta.
Această funcție poate fi utilă în timp ce se lucrează cu grupuri electrogene avind o întârziere de
pre-încălzire.
Curentul maxim al sursei de curent alternativ (împărțire a puterii) {1107}
Ajustați această configurație în cazul conectarea la o sursă de alimentare limitată, de exemplu,
un generator de putere moderată sau o conexiune de andocare sau camping. Ajustarea acestei
valori limitează instantaneu puterea consumată de la sursa in modul încărcător. Puterea
disponibilă este atribuită de primă prioritate pentru consumatori și apoi la încărcarea bateriei.
În cazul în care modificările la nivel de consum, curentul de încărcare a bateriei este reglată
automat.
A. Puterea disponibile și utilizate pentru a reincarca baterii
B. Curentul maxim al sursei AC (reglat la 10A aici)
C. Curentul consumatorilor
D. curent furnizat de invertor (functia Smart-Boost)
Dacă nivelul consumului este mai mare decât nivelul controlat, maximul de curent va fi depășit,
cu excepția cazului în care funcția Smart-Boost este activata.
Scăderea sursa max. curent cu tensiunea de intrare {1527}
Acest parametru forțează adaptarea max. curent al sursei la tensiunea AC-in.
În cazul în care tensiunea scade, de exemplu, cu un grup electrogen, parametrul care determină
max de intrare. curent este adaptat la fel.
În acest fel, nu numai de încărcare a bateriei curent este adaptat, dar și asistența putere
Xtender dacă funcția Smart-Boost este activat.
Smart-Boost autorizat {1126}
Funcția Smart-Boost este dezactivată în mod implicit. În acest caz, nu se va acorda asistență la
sursa si daca sursa este supraîncărcată, energia din bateria nu este tras. Nu autorizeze această
funcție dacă aveți o sursă de redus de energie (generator, putere țărm sau priza camping) si
doriti mai multa putere disponibile.
Când funcția impuls inteligent este activă, este posibil să se descarce bateriile, chiar dacă
Xtender este conectat la o sursă și încărcătorul este activ.

Autorizare pentru depășirea curentului de împărțire a puterii, fără a întrerupe transferul
{1436}
Parametrul {1107} permite să se adapteze funcționarea Xtender la puterea maximă a sursei. În
cazul în care această valoare este depășită, releul de transfer nu este deschis și întrerupătorului
de pe partea sursei poate merge pe implicit. Cu acest parametru puteți forța releu de transfer la
sine și Xtender deschide pentru a lucra în modul invertor.
Utilizați această funcție dacă aveți la dispoziție o sursă care este mai mică decât Xtender și dacă
nu folosiți funcția Smart-Boost. În acest fel, în caz de suprasarcină a sursei, toată puterea este
furnizată de Xtender, până la propriile limite.
Activarea detectiei imediate a intreruperii tensiunii de la retea (UPS) {1435}
Acest parametru permite pornirea modului invertor cât mai repede posibil în cazul unor
fluctuații ale rețelei AC-In. Această funcție este utilă atunci când vine vorba de sarcini foarte
sensibile care necesită o sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS). Dacă această funcție este
activă, fiind conectat la o sursă de fluctuant (grilă slab sau generator de instabilă) va duce la o
comutare frecventă între modurile invertor și încărcător prin deschiderea și închiderea releului
de transfer.
Toleranța la detectarea imediată a intreruperii tensiunii de la retea {1510}
Când este activată detectarea imediată a unei pierderi rețea, acest parametru vă permite să
mări sau micșora sensibilitatea de detecție. Cu cât mai mare cifra mai slab sensibilitatea.
Transfer AC-in pentru deschiderea intarziata a releului de transfer {1199}
Această configurație determină tensiunea sub care releul de transfer se va deschide după o
anumită perioadă de timp. Xtender va rula apoi în modul invertor.
Întârziere înainte de a trece pe invertor {1198}
În cazul în care tensiunea de intrare este sub tensiunea de transfer la invertor, releul de transfer
nu se deschide imediat. Cu această configurație, poate fi specificată perioada în care rămâne
atras transferul. După această perioadă, releul de transfer este deschis și funcția invertor este
activată (dacă funcția nu a fost blocat sau dezactivat).
Această întârziere este deosebit de util pe rețelele mai puțin stabile sau cu generatoare cu o
tensiune de ieșire care variază considerabil în timpul activării sarcini grele.
Tensiunea AC-In de transfer imediat {1200}
Utilizați ajustarea acestei configurații pentru a regla tensiunea critică pentru funcționarea
echipamentelor care nu trebuie să experimenteze întreruperi. În cazul unei grile fluctuante,
dacă tensiunea sa trece sub valoarea de configurare acestui activează imediat funcția invertor,
asigurând astfel de aprovizionare a consumatorilor.

Reglarea curentului de încărcare {1471}
Această setare vă permite să reglați valoarea curentului de încărcare a bateriilor în funcție de
diferiți parametri externi.
Tensiunea AC-In minima pentru a autoriza incarcarea {1309}
În cazul unor surse cu ieșire limitată putere (cum ar fi un generator, de exemplu) utilizarea
consumatorilor puternice la ieșire poate duce la o scădere a tensiunii. Ajustarea această
configurație permite deconectarea funcției de încărcare a bateriei și astfel menține puterea
disponibilă a altor consumatori fără a influența tensiunea sursei.
Gama de adaptarea a curentul de încărcare în funcție de tensiunea de intrare {1433}
În timp ce tensiunea de intrare scade, curentul de încărcare a bateriilor este redus în mod
automat pentru a evita supraîncărcarea sursei. Acest parametru vă permite să determinați
gama de tensiune peste care această adaptare a curentului de încărcare a bateriilor este
realizată.
Coeficient de corectie pentru trecerea tensiunii la invertor {1295}
În cazul în care tensiunea de intrare AC-In scade, curentul de încărcare a bateriilor este
diminuat în mod automat în consecință. Cu acest parametru, vă determina coeficientul scădere
a curentului de încărcare la încărcător shunt off prag.
A: Releu de transfer închis {1199}
B: Startul reducerii curentului de încărcare = Deconectarea încărcătorului {1309} +{1433}
C: Factor de reducere a curentului {1295}

Această setare este deosebit de utila atunci când rulează un generator, deoarece vă permite să
se adapteze curentului de încărcare a bateriilor la fluctuațiile de tensiune generatorului fără a
supraîncărca ea.

Frecventa delta acceptata superioara {1505}
Această setare vă permite să stabiliți limita superioară a frecvenței acceptate. Această valoare
se adaugă la parametrul {1112}, frecvența de ieșire a convertizorului. Dacă frecvența sursei
depășește această valoare, releul de transfer este deschis după durata determinată de setarea
{1,507}.
Frecventa delta acceptata inferioara {1506}
Această setare vă permite să stabiliți limita inferioară a frecvenței acceptate. Această valoare se
scade din parametrul {1112}, frecvența de ieșire a convertizorului. Dacă frecvența sursei este
mai mică decât această valoare, releul de transfer este deschisă după perioada stabilită de
această setare {1,507}.
Durata acceptarii frecventei eronate înainte de a deconecta releul de transfer {1507}
Dacă frecvența de intrare nu este inclus printre valorile determinate de setările de mai sus,
releul de transfer este dezactivat după durata stabilită de această setare.
Configurarea contactelor auxiliare 1 ȘI 2 {1,201} {1,310}
Xtender invertor / încărcător este echipat cu două relee auxiliare fiecare cu unul fără de contact
potențial (reverser). Aceste două relee permit funcții multiple să fie realizată prin utilizarea de
cablare adecvate, precum și de programare simplu.
Programarea fiecare contact este efectuată independent cu excepția când condițiile impun
utilizarea a două relee. În acest caz, evenimentele programate pentru activarea doilea releu
sunt dezactivate automat.
Funcțiile extinse de contactele auxiliare sunt descrise la finalul capitolului privind funcții simple.
Contactele auxiliare sunt activate imediat ca răspuns la semnalele programate. În cazul în care
condițiile de activare nu mai sunt îndeplinite, acestea sunt dezactivate, cu o întârziere de 2
secunde, pentru a evita overswitching.
Contactele auxiliare răspunde la diferite tipuri de semnal prezentate grafic mai jos.
Următoarele tipuri de evenimente de bază pot activa contactele:
•
•
•

Eveniment simplu
Eveniment programat
Nivel

În cadrul următoarei descrieri, fiecare parametru are două numere de referință. Referința din
stânga se referă la contacte auxiliare 1 și referința privind dreptul la contacte auxiliare 2
({referință contactului auxiliar 1} {referința contact2 auxiliar}).

Funcții simple
Resetați toate setările {1569} {1570}
Această funcție servește pentru a reseta toate setările anterioare efectuate pe contactul
auxiliar corespunzător. După această operație efectuată, contactul auxiliar nu este mai activat.
Atenție: Această funcție nu poate fi anulata.
Utilizați această funcție înainte de a programa orice funcție pentru un contact auxiliar. Făcând
acest fel sunteți sigur că începe cu nici o setare neașteptate care pot activa de contact.
Mod de comutare {1202} {1311}
Contactele auxiliare pot fi controlate în 4 moduri diferite:
•
•

Manual ON: În acest mod, contactul este atras în permanență, indiferent de condițiile
externe sau de programare
Manual OFF: În acest mod, contactul este eliberat definitiv, indiferent de condițiile
externe sau de programare

•
•

Automată: În acest mod, contactul auxiliar este activat în conformitate cu condițiile și
restricțiile de programare.
Automat inversat: În acest mod, condițiile și restricțiile definesc eliberarea contactului.

Modul de combinare a evenimentelor {1497} {1498}
Această configurație definește modul în care sunt combinate diferite evenimente destinate
pentru a activa contactul auxiliar.
Fie un singur eveniment este suficient pentru a activa de contact (sau funcția) sau trebuie să
aibă toate evenimentele active, în scopul de contactul să fie activat (AND funcția).
Limitați timpul de activare {1512} {1513}
Durata maximă de activare {1514} {1515}
Atunci când sunt îndeplinite condițiile, fie una sau două relee sunt activate permanent. Dacă
doriți ca durata de activare este limitată în timp, chiar dacă sunt îndeplinite condițiile, puteți
activa această funcție. Odată ce releul este activat, o numărătoare inversă se execută în funcție
de durata ai
selectat. Odată ce acest numărătoarea inversă este finalizată releul este eliberat, chiar dacă
condițiile sunt încă acolo. Releul nu poate fi activat mai atâta timp cât condițiile de activare nu
au dispărut.
Restricții temporale {1203} {1312}
Aceste configurații permit perioada de timp care urmează să fie definite în care ar trebui să în
nici un caz fi activat de contact. Trei programe distincte sunt accesibile sub formă de programe
de restricție (programe de la 1 la 3). Pentru fiecare program, este posibil să se selecteze ziua din
săptămână în care restricția este activata. Dacă este selectată ziua în care apare pe ecran și în
cazul în care nu este selectat este reprezentat pe ecran cu două linii orizontale.
Odată ce sunt selectate de zile, este necesar să se adapteze perioada de timp în cazul în care
restricția este activ folosind "timpul de pornire" și configurații "timp de finisare". Dacă timpul
de finisare este programat înainte de ora de pornire, intervalul de timp de restricție nu este
luată în considerare. Mai jos sunt configurațiile cu referințe lor:
Program 1 {1204} {1313}
Zilele săptămânii {1205} {1314}
Timp de pornire {1206} {1315}
Timp de terminare {1207} {1316}

Programul 2 {1208} {1317}
Zilele săptămânii {1209} {1318}
Timp de pornire {1210} {1319}
Timp de terminare {1211} {1320}
Program 3 {1212} {1321}
Zilele săptămânii {1213} {1322}
Timp de pornire {1214} {1323}
Timp de terminare {1215} {1324}
Contacte activate cu programe presetate {1269} {1378}
Contactul auxiliar poate fi, de asemenea, activat ca un ceas programabil. Trei programe
săptămânale diferite sunt disponibile.
Pentru fiecare program, intervalul de timp poate fi aplicat unuia sau mai multor zile ale
săptămânii.
Dacă timpul de finisare este programat înainte de ora de pornire, intervalul de timp nu este
luată în considerare.
Program 1 {1270} {1379}
Zilele săptămânii {1271} {1380}
Ora de începere a activării {1272} {1381}
Ora sfârșitul activării {1273} {1382}
Programul 2 {1274} {1383}
Zilele săptămânii {1275} {1384}
Ora de începere a activării {1276} {1385}
Ora sfârșitul activării {1277} {1386}
Program 3 {1278} {1387}
Zilele săptămânii {1279} {1388}
Ora de începere a activării {1280} {1389}
Ora sfârșitul activării {1281} {1390}

Contacte activate de un eveniment {1455} {1456}
Contactele auxiliare pot fi activate de către statele și evenimente desfășurate în instalație.
Fiecare eveniment poate fi combinat cu un alt pentru a stabili funcții complexe.
Xtender OFF {1225} {1333}
Contactul este activat în cazul în care Xtender invertor / încărcătorul este oprit, fie ca urmare a
unei defecțiuni sau manual.
Xtender ON {1518} {1519}
Contactul auxiliar este activată în cazul în care Xtender invertor / încărcătorul este pornit.
Comanda ON / OFF la distanta activa {1543} {1544}
Contactul auxiliar este activată în cazul în care intrarea de la distanță ON / OFF este activă.
Alarma tensiune minimă baterie {1226} {1334}
Dacă se ajunge la pragul de tensiune minimă, aceasta activează contactul. Spre deosebire de
alarma acustica, care este dezactivată după un timp setat, acest semnal rămâne activă atâta
timp cât tensiunea bateriei este sub pragul. Dacă defecțiunea de tensiune minimă intervine,
această condiție rămâne activă, la fel ca si contactul.
Supratensiune baterie {1227} {1335}
Activează contactul în caz de supratensiune baterie.
Suprasarcină invertor sau Smart Boost {1228} {1336}
Activează contactul în cazul unei erori din cauza puterii excesive în invertor sau Smart
Funcția Boost. În cazul în care invertorul se deconectează din cauza excesului de putere și este
încercarea pentru a reporni, contactul nu este activat până la sfârșitul încercările.
Supratemperatură {1229} {1337}
Activează contactul în cazul unei temperaturi excesive în electronice sau transformatorul.
Alarma supratemperatură inactiva {1520} {1521}
Activează contactul auxiliar dacă funcția de încărcare este activă. Când funcția Smart-Boost se
execută, condiția nu este îndeplinită pentru a activa de contact.
Încărcător activ {1231} {1339}
Activează contactul auxiliar dacă funcția de încărcare este activă. Când funcția Smart-Boost
funcționează, condiția pentru activarea contactul nu este îndeplinită.
Invertor activ {1232} {1340}
Activează contactul auxiliar dacă funcția invertor este activă.

Smart-Boost activ {1233} {1341}
Activează contactul auxiliar Dacă funcția Smart-Boost este activ. Pentru mai multe informații cu
privire la funcția de impuls inteligent, consultați manualul de Xtender invertor / încărcător.
AC-In prezent, cu defect {1234} {1342}
Activează contactul auxiliar, dacă există tensiune prezent la AC În intrare, dar această tensiune
nu îndeplinește condițiile pentru activarea releului de transfer.
AC-In prezent {1235} {1343}
Activează contactul auxiliar, dacă o tensiune este prezent la AC IN de intrare. Această condiție
este independentă de starea releului de transfer.
Releu de transfer activat {1236} {1344}
Activează contactul auxiliar dacă releul de transfer este tras.
AC-Out prezent {1237} {1345}
Activează contactul auxiliar, dacă o tensiune este prezent la ieșirea din invertor Xtender /
încărcător.
Încărcarea bateriei în faza de încărcare bulk {1238} {1346}
Activa contactul auxiliar dacă bateria este în faza de încărcare vrac.
Încărcarea bateriei în faza de absorbție {1239} {1347}
Activează contactul auxiliar dacă bateria este în faza de absorbție. Dacă funcția periodică
absorbție prelungită este activată, contactul este activat în această fază.
Încărcarea bateriei în faza de egalizare {1240} {1348}
Activează contactul auxiliar dacă bateria este în faza de egalizare.
Încărcarea bateriei în faza float {1242} {1350}
Activează contactul auxiliar dacă bateria este în faza de întreținere. În cazul în care extins redus
Funcția plutitoare este activată, persoana de contact este, de asemenea, activat în această fază.
Încărcare baterie in faza float redus {1243} {1351} și
Încărcarea bateriei în faza de absorbție periodica {1244} {1352}
Puteți activa contactele auxiliare de pe faza Floating redusă și absorbția periodică fază.
Test autonomie în curs {1529} {1530}
Acest parametru vă permite să activați releele auxiliare, dacă un test de autonomie este în
desfășurare. In acest caz, releele sunt activate pe cele două tipuri de teste: lunare sau
săptămânale.

Contacte activate de tensiunea bateriei {1245} {1353}
Aceste configuratii permit activarea contactelor auxiliare, dacă tensiunea bateriei trece sub un
selectat de tensiune într-o perioadă care este configurabil, de asemenea. Trei tensiuni legate la
trei durate sunt configurabile pentru a activa contactul auxiliar.
Contactul auxiliar va fi activat numai după ce bateria depășește din nou o anumită valoare de
tensiune și, de asemenea, după o durată, atât independent a parametrilor de activare.
Această tensiune și această durată sunt programabile de asemenea.
Compensarea dinamică a pragurilor {1288} {1354}
Tensiune 1 activ {1246} {1355}
Tensiune 1 {1247} {1356}
Durata 1 {1248} {1357}
Tensiune 2 activ {1249} {1358}
Tensiune 2 {1250} {1359}
Durata 2 {1251} {1360}
Tensiune 3 activ {1252} {1361}
Tensiune 3 {1253} {1362}
Durata 3 {1254} {1363}
Tensiune pentru dezactivarea contactului auxiliar {1255} {1364}
Durata peste tensiunea bateriei pentru dezactivarea {1256} {1365}
Dezactivați dacă bateria este în modul {1516} {1517} plutitoare
Compensarea dinamică a pragurilor {1288} {1354}
În cazul în care contactele sunt activate în funcție de tensiunea bateriei, puteți utiliza tensiunea
compensate dinamic pentru fiecare prag.
Dacă această funcție nu este activată, tensiunea medie a bateriei va fi folosit.
Dacă această funcție este activată, tensiunea reală a bateriei este compensată conform puterea
utilizată.
Dezactivat dacă bateria este în modul float {1516} {1517}
Dacă activați unul dintre contactele auxiliare în conformitate cu tensiunea bateriei, puteți forța
dezactivarea dacă bateria este în modul plutitoare. In acest fel, chiar dacă tensiunea de
dezactivare nu este atins sau dacă durata dezactivarea tensiune nu este finalizată, contactul
auxiliar va fi lansat.

Contacte activat de putere invertor sau Smart-Boost {1257} {1366}
În cazul în care puterea a invertorului depășește un anumit nivel, contactul poate fi activat.
Excesul este legat la o durată. Trei nivele de putere legate de trei durate sunt configurabile
pentru a activa contactul auxiliar.
Contactul auxiliar va fi activat numai după ce puterea de ieșire trece sub o valoare și peste o
durată, atât independent dintre formațiunile de activare.
Dacă funcția Smart-Boost este activ, aceste configurații sunt de asemenea luate în considerare
cu puterea de impuls.
Putere 1 activ {1258} {1367}
Putere 1 {1259} {1368}
Durata 1 {1260} {1369}
Putere 2 activ {1261} {1370}
Putere 2 {1262} {1371}
Durata 2 {1263} {1372}
Putere 3 activ {1264} {1373}
Putere 3 {1265} {1374}
Durata 3 {1266} {1375}
Putere pentru dezactivarea contactului auxiliar {1267} {1376}
Durata de mai jos putere pentru dezactivarea {1268} {1377}
Funcții extinse {1489}
Pornire generator de {1490}
Cele două contacte pot fi combinate pentru a porni automat un generator echipat cu un starter
electric. In acest caz, cele două contacte sunt dedicate acestei funcții.
Contacte auxiliare 1 servește ca un contact operațional și contact auxiliar 2 ca o persoană de
contact de pornire.
Condiția de pornire a generatorului trebuie să fie programat cu configurațiile contact auxiliar 1.
Punerea în funcțiune se realizează prin prima activarea contactele operaționale și apoi activarea
contactul de pornire. Acesta din urmă se angajează de mai multe ori, dacă este necesar, pentru
a porni motorul. Dacă apare o tensiune la bornele AC In, contactul de pornire este eliberat.
Durata impuls de pornire {1492}
Durata dintre încercările {1494}
Numărul de încercări {1493}

Pornire generator {1491}
Activează combinația celor două contacte auxiliare pentru începutul generatorului și de
gestionare a impulsurilor de pornire.
Durata impuls de pornire {1492}
Cu această configurație, puteți regla momentul în care contactul de pornire este activat.
Numărul de încercări de pornire {1493}
Contactul de pornire este activat un număr limitat de ori, în scopul de a proteja demarorul dacă
generatorul are o defecțiune. Odată ce numărul maxim de startupuri a fost atins, contactul
operațional este, de asemenea dezactivat. Pentru o nouă încercare de a face cu condiția care a
generat pornire trebuie să dispară și să reapară.
Durata între încercările de pornire {1494}
Această configurație determină durata dintre încercările de pornire. Acesta stabilește, de
asemenea, durata între activarea contactului operațional și prima încercare de repornirea.
SISTEM {1101}
Intrare comandă {1537}
Următorii parametri permit să personalizați intrarea de comandă.
Intrare comandă activa {1545}
Acest parametru vă permite pentru a determina dacă intrarea de comandă este activat închis
sau deschis.
Interzicere releu de transfer {1538}
Dacă acest parametru este activat, intrarea de comandă interzice închiderea releului de
transfer.

Invertor interzis {1539}
Dacă acest parametru este activat, intrarea de comandă interzice funcția invertor.
Încărcător interzis {1540}
Dacă acest parametru este activat, intrarea de comandă interzice funcția de încărcare a
bateriei.
Smart Boost interzisă {1541}
Dacă acest parametru este activat, intrarea de comandă interzice funcția Smart-Boost.
Folosiți un curent de intrare maxim alternativ {1566}
Dacă acest parametru este activat, valoarea setată pentru curentul maxim al sursei este
inversată cu valoarea programată de parametrul de mai jos.
Curent de intrare maxim alternativ {1567}
Valoarea utilizată în locul valorii principal atunci când intrarea de control este activat.
Utilizați această funcție dacă vă conectați regulat două surse diferite, cum ar fi o putere grup
electrogen și țărm. Prin utilizarea acestei funcții, puteți merge la un termen de intrare la alta
fără a fi nevoie pentru a programa valoarea maximă la fiecare schimbare de sursă.
Baterie ca sursă de energie prioritara {1296}
Acest parametru permite utilizarea cu prioritate energia stocată în baterie chiar și atunci când o
sursă de curent alternativ-In este conectat.
Tensiunea bateriei prioritara {1297}
Atunci când este activată funcția "bateria ca sursă de energie prioritate", The Xtender va
autoriza descărcare a bateriei până la această tensiune. Sub această tensiune încărcătorul este
pus din nou pe pentru a evita o descărcare profundă a bateriei.
Repornire automata {1129}
În cazul în care o anomalie pe instalare, combi Xtender se oprește automat. În funcție de
gravitatea defecțiunii, atunci când aceasta dispare, Xtender poate reporni automat, fără
intervenția utilizatorului (confirmare eroare). Următoarele funcții permit evenimentelor pentru
repornire automată a fi definite.
După tensiune baterie minimă {1130}
Numărul de subtensiuni pe baterie permise înainte de oprirea finală {1304}
Perioada de gratie la numărul de subtensiuni pe baterie permise înainte de oprirea finală {1404}
Numărul de subtensiuni critice pe baterie permise înainte de oprirea finală {1305}

Perioada de gratie la numărul de subtensiuni critice pe baterie permise înainte de oprirea finală
{1405}
După supratensiune baterie {1131}
După suprasarcină invertor sau Smart-Boost {1132}
După supratemperatură {1134}
Indiferent de metoda de repornire, evenimentul este înregistrat în istoria evenimentului, astfel
încât să poată fi numit în orice moment.
Numărul de subtensiuni pe baterie permise înainte de oprirea finală {1304} și
Perioada de gratie la numărul de subtensiuni pe baterie permise înainte de oprirea finală
{1404}
Dacă apar defecțiuni acumulator subtensiune pentru sistemul dvs., funcțiile invertor și SmartBoost sunt dezactivate, pentru a proteja bateria împotriva descărcărilor profunde.
Aceste funcții pot fi reactivate automat dacă la dispariția defectului. Cu parametrul {1304},
puteți ajusta numărul de defecte, înainte de aceste funcții sunt dezactivate cu siguranta. În
acest caz, o intervenție este necesar să reactiveze aceste funcții (defect de confirmare).
Parametrul Durata permite setarea timpul în care aceste defecte pot fi repetate.
După această durată a ajuns la capăt, dacă nu se ajunge la numărul de defecte, contra merge
înapoi la 0 și greșelile pot apărea din nou.
Pentru a anula reactivarea automată, setați 1 pentru numărul de undervoltages baterii permise
înainte de oprire finală.
Pentru o reactivare automata permanent, set 0.
Numărul de subtensiuni critice pe baterie permise înainte de oprirea finală {1305}
Perioada de gratie la numărul de subtensiuni critice pe baterie permise înainte de oprirea
finală {1405}
Subtensiunile critice de încărcare pot fi, de asemenea, recunoscute în mod automat în caz de
dispariție de tensiune minimă. Ca pentru undervoltages (a se vedea punctul anterior), puteți
ajusta numărul de reporniri ale funcțiilor inverter și Smart-Boost dată la dispariția defectului.
Întârziere înainte de repornire după suprasarcină {1533}
În cazul în care invertorul funcție este oprit după o suprasarcină (putere din utilizatorii prea
mari) invertorul va face una sau mai multe încercări de a reporni. Puteți utiliza acest parametru
pentru a determina timpul dintre incercarile de repornire (în secunde).
Acest lucru vă oferă mai mult timp pentru a deconecta utilizatorii care au cauzat suprasarcină.

Auto-Start, atunci când bateria este conectata {1111}
Când este activată această setare, Xtender se pornește automat atunci când bateria este
conectată.
Rețineți că, în acest caz, producția de AC-out este imediat furnizat, și o tensiune letală este
prezentă pe terminalele sale.
Impamantare / sistem neutru {1484}
Acest meniu vă permite de a stabili normele de comutare de neutru și conectarea acestuia la
sol în exploatare releu de transfer (mod invertor sau modul încărcător).
Releu de izolatie interzis{1485}
Dacă activați această setare (da), nu va fi nici o legătură între neutrul și sol, indiferent de modul
de funcționare (invertor sau încărcătorul).
Dacă această setare este dezactivată (nu), neutrul este legat la pământ în timpul funcționării în
modul invertor și deconectat în modul încărcător, adică atunci când releul de transfer este
închis și AC-in este conectat la AC-Out.
Neutru mereu conectat {1486}
Dacă această setare este activată, neutru al AC-out rămâne conectat la neutru de AC-In, atunci
când Xtender funcționează în modul invertor.
Auto-test de autonomie {1473}
În caz de utilizare în sisteme de urgență, anumite reglementări impune un test periodic de
autonomie a sistemului. Puteți automatiza acest test utilizând următoarele meniuri. Exista doua
teste disponibile, un test saptamanal si unul lunar.
Testare săptămânala {1474}
Aceste opțiuni vă permit să configurați un test care va avea loc în fiecare săptămână.
Start manual a unui test săptămânal {1495}
Vă permite să efectueze imediat un test săptămânal, fără a lua în considerare zilele predefinite.
Zilele săptămânii {1475}
Puteți efectua un test pe zi a săptămânii, dacă doriți.
zi afisate sunt cele pe care încercările vor fi efectuate.
Ora de pornire a testului {1476}, Durata testului {1477}
Cu aceste două setări vă determina ora de începere și durata testului săptămânal. Dacă
acest test se efectuează mai multe zile ale săptămânii, aceste setări sunt identice pentru fiecare
zi.

Test lunar {1478}
Aceste opțiuni vă permit să configurați un test care va avea loc până la o dată pe lună.
Start manual unui test lunar {1496}
Vă permite să efectueze imediat un test lunar, fără a lua în cont zilele predefinite.
Luna de testare {1479}
S-ar putea efectua până la un test pe lună, folosind această setare.
Lunile afișate (prima literă a lunii numai) reprezintă lunile în care testul lunar va fi facut.
Data efectuării testelor lunare {1480}
Puteți alege ziua în care testul va avea loc (de la 1 la 31), în cazul în care ziua nu există
(de exemplu, 31 februarie) testul nu va fi efectuat.
Ziua testului săptămânal {1481}
Puteți alege, de asemenea, ziua din săptămână (de luni până duminică), pe care testul va avea
loc. În cazul în care o zi a săptămânii este activată, setarea "data testului lunar {1480}" indică
săptămâna testului.
De exemplu:
{1480} = 3 și {} = 1,481 marți, testul va avea loc în a treia zi de marți a luna(i) selectate în {1479}
Ora pornirii testului {1482}, Durata testului {1483}
Cu aceste două setări vă determina ora de începere și durata testului lunar. Dacă acest test se
efectuează mai multe luni ale anului, aceste setări sunt identice pentru fiecare test.
Resetare a tuturor invertoarelor {1468}
Acest parametru vă permite să reporniți toate invertoare.
Xtender MULTI {1282}
Această secțiune permite stabilirea posibilităților de funcționare a sistemelor de cu mai multe
Xtenders. Fie in paralel sau 3 faze.
Modul trifazat integral {1,283}
Dacă activați acest parametru, sistemul va lucra pentru a avea fie o ieșire 3 faze, sau nu va avea
deloc tensiune de ieșire. De exemplu, în cazul unei suprasarcină fază, în cazul în care modul
integral este activat, tăiat de această fază va duce la reducerea tuturor fazelor.

Mai multe invertoare autorizate {1461}
Acest parametru permite să interzică setarea în paralel sau în 3 faze a unui sistem. Dacă acest
parametru este dezactivat și mai multe Xtender sunt conectate cu cablul link, va fi imposibil de
a le porni.
Mai multe invertoare independente {1462}
Această setare vă permite să utilizați mai multe Xtenders conectate prin același autobuz de
comunicare, fără a utiliza sincronizare. Prin urmare, filele de selecție de fază nu sunt în
funcțiune. Cu toate acestea, pentru a afișa informațiile de utilizator, telecomanda CRC folosește
aceste informații (în cazul în care două invertoare sunt programate pe aceeași fază, ele apar ca
în cazul în care sunt în paralel de pe telecomandă).
Autorizarea modului stand-by pentru invertoarele secundare (slave) {1547}
Atunci când mai multe Xtenders sunt conectate în paralel, iar consumul de energie este redus,
unul singur Xtender poate fi suficient pentru a face față nevoilor. În acest caz, celelalte pot fi
puse în stand-by, în scopul de a economisi energie. Acest parametru vă permite să autorizeze
sau nu stand-by a Xtenders secundare.
De îndată ce puterea ajunge în jurul valorii de 75% din puterea nominală Xtender ceilalți sunt
activate. Timpul de activare este de aproximativ 50ms.
Debitare in retea {1522}
It is possible under some conditions to feed the grid with energy (AC-In). The following options
allow you to control the different parameters involved.
Debitare in retea autorizata {1127}
Acest parametru permite să se autorizeze sau nu debitarea in retea. Prin stabilirea grileialimentarea implicit nu este autorizat. În acest caz, nici o energie este trimis înapoi la rețea,
indiferent de modul de operare a Xtender.
Funcția de bază de rețea-alimentare menține bateria încărcată la tensiunea ciclul standard
(absorbtie, float, ...). Dacă există un exces de energie în baterii apoi puterea este trimisă către
rețea. Per exemplu pentru o instalație conectat la o grilă cu baterie completă, dacă un
încărcător solar conectat la baterie ridică tensiunea, grila-hrănire se face pentru a menține
tensiunea la nivelul float.
Curent maxim debitat in retea {1523}
Acest parametru permite stabilirea limitei actuale a grid-alimentarea. Oricare ar fi setarea
acestui parametru, curentul maxim al sursei este respectat {1107} (împărțire a puterii).
Debitarea in retea este redusă liniar atunci când frecvență este peste frecvența nominală a
invertorului. Până la frecvența de utilizare de referință {1112} + 1Hz debitarea in retea este la
maxim și la frecvența de utilizare + 2 Hz curentul debitat este zero.

De obicei într-un sistem 50Hz, debitarea este la maxim la 51Hz sau mai jos este pe jumătate la
51.5Hz și este zero la 52Hz si peste.
Acest comportament este folosit pentru a fi compatibile cu control al puterii schimbare de
frecvență în sisteme off-grid.

Debitarea in retea fortata {1524} {1525} {1526}
Cu debitarea in retea forțată, este posibil să se descarce bateriile din grila in timpul unui interval
de timp dat. Scopul este de a sprijini o rețea la un moment dat în timpul zilei, cu energie
stocată. Între timpul de pornire {1525} și timpul de oprire {1526} bateriile sunt descărcarea de
gestiune a grid-hrănirea tensiune țintă {1524}. Curentul maxim-alimentare rețea este
întotdeauna dat de parametrul {1523}. În cazul în care ora de începere și ora de oprire sunt la
fel, atunci grid-hrănirea standard utilizate și nu forțat-alimentare lăcomie (nu descărcarea de
gestiune a bateriei în rețea).
De exemplu debitarea in retea este permisa și forțata între 19.00 și 20h00 la 24V. In timpul zilei,
bateriile sunt încărcate și în cazul în care nu există energie solară în exces, acesta este trimis la
rețea pentru a menține tensiunea plutitoare. La ora 19.00 invertorul începe să se descarce
bateriile în retea de la curentul maxim dat. Se oprește să se descarce la 20h.
Fiti atent cu funcția de debitare in retea. Printre altele, trebuie să respecte normele în vigoare
prescrise de utilitate dumneavoastră. Cu invertoare conectate la baterii alimentare rețeaua este
interzisă în unele țări. Nu există nici o funcție ENS sau orice altă funcție similară legată de grilahrănirea funcția de XTENDER. Puteți adăuga un detector extern ENS.

Controller C160
Coleman Air
- manual utilizare –

Introducere
Controller-ul de distributie este rezultatul incercarilor noastre repetate de a folosii un controller deja
existent pe piata( oferit de unul dintre cele mai mari nume din aceasta industrie) si al updata sa
functioneze impreuna cu turbinele noastre eoliene.Niciunul dintre controllerele de distributie nu realiza
exact cea ce ne doream noi sa faca.Asa ca am decis sa proiectam noi unul astfel putand adauga exact
functiile pe care le dorim de la un controller de distributie.
Unele dintre caracteristicile cheie ale acestui controler sunt:
· Microprocesor controlat –Acesta este foarte important atat pentru stabilitate cat si pentru
functionare.
· Setări versatile in functie de utilizator- Multe dintre controllerele de pe piata au presetat nivelul de
descarcare!
· Amperaj ridicat - 160 de amperi, cu cele două relee preinstalate de 80 amperi .
· LED pentru starea bateriei- mai multe controlere nu-ti comunica ce se întâmplă - Acesta da!
· Apasa pentru a testa. –V-ati intrebat vreodată dacă controlerul si sarcina functioneaza bine?
· Incinta de otel - cu două deschideri de serviciu.
· Blocuri terminale mari- care se pot ocupa cu până la 6 fire.
· Alimentare electrica răcita și foarte eficienta.
· Versiunile incepand cu 4.0 au acum Protecție la inversarea polarității.
• Versiunile incepand cu 4.2 au acum un mod deviere extins (EDM).
· Abilitatea de a devia sursa de la baterii la sarcina, sau de a scoate atât bateriile cat si sursă.
· Poate fi folosit atât cu energie eoliană cat și cu solară (în același timp.)
Capacitățile de manipulare curente se bazează pe modul de comandă și tensiunea sistemului
bateriei.C160 / C160M se pot ocupa de 160 de amperi debitul total de curent în modul de deviere atunci
când este utilizat într-un sistem de baterii de 12 volți, 120 de amperi într-un sistem de 24-volți. Modul
solar are capacitatea de manipulare de curent de maxim 120 amperipentru un sistem de 12 volți și 100
Amperi, atunci când este utilizat cu un sistem de 24 de volți.
Putere maximă continuă încărcare solară nu trebuie să depășească 2800 de wați.
Unele specificitatii
Microprocesor controlat. Microprocesorul este inima a controlerului.Sunt introduse tensiune bateriei
și punctele schimbabile de declansare. Aceste informații sunt analizate și puse in aplicare de
microprocesor. Nivelul bateriei este verificat și in functie de el LED-ul verde este intermitent sau este
iluminat după cum urmează:
1 - (O/Una) Clipire (flash) indică bateria este mai putin incarcata - mai puțin de 12 volți (Dublu pentru
sisteme de 24 volți.)
2 - (două) Clipiri indică ca bateria este intre 12 de 12.3V
3 - (trei) Clipiri indică ca bateria este intre 12.4 la 12.7v (O baterie cu plumb acid încărcată complet în
repaus)

4 - (patru) Clipiri indica ca bateria este intre 12,8 la 13.1V
5 - (cinci) Clipiri indică bateria este peste 13.2V, dar mai mică de 13.5V
Verde constant înseamnă că bateria este complet incarcata
Setările sunt reglabile. Schimbarea punctului de declanșare va modifica nivelurile intermitente ale LEDului verde.
LED-ul roșu este aprins atunci când bateria descarca 14,5V sau sursă de încărcare este deturnata.
Deturnarea rămâne activa timp de cel puțin 5 secunde, moment în care acesta este verificata de către
microprocesor. Dacă tensiunea bateriei scade sub nivelul "Dump Cancel", devierea este dezactivata, în
caz devierea se continua și se reverifica la fiecare 5 secunde.
Când faceți clic pe butonul "TEST" - ciclul de 5 secunde este pornit (o singură dată, cu excepția cazului în
bateriile sunt în zona "start Dump" și "Dump Cancel".)
Setările se pot seta in functie de utilizator! Prin simpla rotire a potențiometrului, cu o șurubelniță
mică, se poate ajusta rapid punctul de declansare.
Amperaj ridicat - 160 de ampere! - Acesta este un controler mare putere.
Referitor la dimensiunea firelor - 160 de amperi reprezinta mult curent! - Blocurile terminale din
interiorul carcasei se vor ocupa de 6 fire și sunt mai bine utilizate pentru comutarea sarcinilor de 60 de
amperi sau mai puțin. Dacă sistemul dvs. va rula probabil la putere inalta, atunci va fi o conexiune mai
bună de a deconecta pur și simplu firele negre și roșii din blocurile terminale și de a le conecta direct la
firul dvs. mai mare.
Versiunea 4.0 oferă acum protecție la polaritatea inversă: Acest aparat este protejat împotriva
inversării accidentale a polaritatii de sens a bateriei. (+ Și - de intrare.); Cu toate acestea, vă rugăm să
aveti grija cand legati firele pentru a fi siguri ca nu legati vreunul dintre componente cu un cablu
"Live".Avariile sunt foarte probabile daca un fir este legat la o component.

Despre devierea sarcinii (Pentru turbinele eoliene / hidro)
Filozofia principala a unui controler distributie este destul de simpla. Monitorizați tensiunea bateriei, și
dacă aceasta creste peste un nivel predeterminat, conectați o sarcină de distributie sau "Load Dummy",
de dimensiuni suficiente, la baterie sau la sursa de energie pentru a preveni tensiunea bateriei sa cresca
si mai mult. Aceasta este un mod foarte simplu, dar foarte eficient de a preveni supra-încărcarea
bateriei. Toate sistemele de energie alternative ar trebui să aibă unele forme de protecție a bateriei la
supraincarcare.

Mai multe variante exista pe această temă.
1. Sursa de energie (turbine eoliene, panouri solare etc.) - trebuie să rămână conectata la baterii
în timp ce controlerul de încărcare scapa în mod activ de excesul de tensiune.
2. Sursa ar trebui să fie deturnate către sarcina direct și deconectat de la baterii.
Noi credem că este mult mai bine să lasam turbina eoliană conectata la baterii in permanenta. De
ce? Când scoateți tensiunea unei bateriei de la o turbină eoliană și trimiteti puterea sa direct la o
sarcină și apoi vede un scurt-circuit (în funcție de rezistență de sarcină și de fire.) Acest lucru
poate duce ca palele turbinei sa încetineasca dramatic și în unele cazuri poate duce la oprire.
Această acțiune de frânare poate provoca acumulare de caldura în stator, în cazul în care se
repetă la fiecare câteva secunde (în cazul în care bateria este doar un pic peste maxim). Când i se
permite turbinei sa vada bateriile, împreună cu sarcina, turbina rămâne mult mai aproape de
ritmul propriu-ceea ce este întotdeauna un lucru bun.
Acest controler este conceput pentru a permite turbinei sa fie cuplata direct la baterii și sa nu fie
deconectata atunci când bateriile devin Incarcate.
Tipuri de deviere de încărcare
O distributie de sarcină trebuie să fie mai mare (cu cel puțin 10-20%), decât suma totală a tuturor
surselor solar / eolian / hidro combinate care vor fi dirijate prin sarcina de distributie. Atunci când
sarcina de distributie este prea mica, tensiunea bateriei poate continua să crească chiar și atunci când
deturnarea este activa. De asemenea, este important să se folosească o sarcina nu este probabil să
cedeze. Becurile și alte astfel de sarcini similare nu sunt sarcini de distributie bune, deoarece ele vor
ceda și puteți fi lăsat fara vreo metodă de a scapa de surplusul de energie care intra în baterii.
Se considera ca un element de încălzire standard de 120VAC standard de 2000 watt (disponibil in orice
magazin de piese), ar putea fi o sarcină buna; Cu toate acestea, în realitate, ele nu sunt bine adaptate, si
este nevoie de mai multe astfel de elemente ca să fie de fapt eficiente în sistemele de tensiune mai
mică. Un element de 2000 watt, 120VAC nu va disipa 2000 wați la tensiuni mai mici. Veți avea nevoie sa
instalati elemente multiple în paralel pentru a atinge sarcinile de încărcare dorite.
Vă rugăm să folosiți imaginea de mai jos, ca un ghid rapid de folosire pentru un element de incalzire de
2000 watt, 120 VAC.

Practic, un element standard de 2000 watt, 120 VAC, într-un sistem de 12 volți va risipi doar 35 wați.

Elemente de încălzire a apei proiectate special pentru sistemele de 12, 24 și 48 volți sunt de departe o
alegere mai bună.
O sarcină distributie foarte decenta este un rezistor de putere. Acesta poate fi obtinut de pe site-ul
nostru si este disponibil in mai multe variante de putere.
Plasați mai multe rezistențe sau centre de sarcină în paralel pentru o sarcină de putere mai mare. Când
plasați aceeași valoare de rezistențe în paralel, se va dubla randamentul puterii, cu ½ rezistența. Aceasta
este o metodă sigură de dublare a puterii / intensitatii sarcinii dumneavoastră de diversiune.
Notă: nu puteți utiliza pur și simplu o rezistență mai mică, fără a crește, de asemenea, ratingul de
putere al rezistorului dumneavoastră. De exemplu, încercarea de a utiliza un singur rezistor de 100 watt
de 1 ohm la un sistem baterie de 24 V (de descarcat 30V), va avea ca rezultat disiparea a 900 wați, însă
rezistorul este evaluat numai la 100 wați și va fi distrus. Vă rugăm să consultați legea lui Ohm pentru mai
multe informații privind rezistența versus amperi.
O sarcină distributie nu este necesară pentru sistemele exclusiv solare.
Vă rugăm să vizitați magazinul nostru online pentru o selecție de sarcini de distributie, diode si
redresoare.
Vă rugăm să rețineți: acest controler nu include dioda de blocare, nici un redresor A/C la D/C, deoarece
acestea sunt specifice nevoii dumneavoastră. Dacă utilizați controlerul cu o turbină DC sau cu panouri
solare, s-ar putea sa trebuiasca să achiziționați o diodă de blocare. Turbinele A / C necesită rectificare de
la A / C la D / C.

Modul extins de Deviere– EDM
Filozofia de operare de bază a unui controler de deviere este destul de simplu. Monitorizeaza tensiunea
bateriei, și dacăaceasta depaseste un nivel predeterminat, conecteaza o sarcină de diversiune, de
mărime suficientă, la baterie sau la sursa de energiepentru a preveni pe mai departe creștereatensiunii
bateriei. Durata de timp in care sarcina de deviere esteconectata este, în general, doarde 10 la 30
secunde. În acest interval de timp, tensiunea bateriei va fi scăzutsuficient pentru a fi din nou în plafonul
normal. Controlerul va continua să se implice și sa decupleze releele de cate ori este necesar pentru a
preveni supraincarcarea bateriei. Acesta este modul normal de funcționare. Microprocesorul utilizează
mai multi algoritmi avansați pentru a preveni ciclurile rapid ale reelelor, dar este normal pentru releele
sa fie cuplate și decuplate de câteva ori pe minut. Această atenție constantă menține bateriile foarte
aproape (sau doar putin de mai jos) pragul setat.
Există totuși, situații în care ar fi util ca controler-ulsa cupleze releele pentru o durată mai lungă o dată
ce bateriile ajung la o stare "Full". Aceasta este ceea ce noi numim modul diversiune extens.
Candactivați acest mod (a se vedea mai jos setările jumperilor), și bateriile ajunge la punctul unic setat
(același prag setat ca pentru modul normal), controlerul va cupla releele timp de aproximativ cinci
minute saupână cand bateriile noastre sunt golite cu 15%.
Modul EDM este foarte util pentru a rula astfel de elemente ca pompele de apa sau mici invertoare de
rețea pentru care nu doresti pornirea și oprirea la fiecare câteva secunde. Când activați modul EDM,
cablajul rămănela fel; diferența este că sarcina conectata va fi angajata pentru o perioadă mai lungă de
timp.
Este foarte important ca sarcina pe care o alegeți sa fie 100% de încredere în cazul în care acest lucru
regulator este utilizat pentru a prevenisupraîncărcarea bateriei. În cazul în care sarcina nu este prezenta,
atunci bateriile vor supraîncărca. Invertoare legate in retea (grid-tie) nu o au sarcina în cazul în care
reteauapica (pană de curent din cauza unei furtuni etc.). O astfel de pierdere a sarcinii poate provoca, de
asemenea dauneturbinei eoliene în cazul în care depinde de această sarcină.
Dacă vă va fi folosind modul EDM cu o sarcină care nu poate fi prezenta în orice moment, atunci este
important sa aveți un alt controler în paralel, care de asemenea, monitorizaeza sistemul cu un prag ușor
mai ridicate.Acest al doilea controler, ca mecanism de siguranță va devia apoi excesul de energie la o
sarcină diversiune care este de 100%de încredere în cazul în care sarcina controler-ului 1 nu a fost
prezenta sau capabila de eliminarea energiei in exces.
Ca și în cazul modului Normal, sarcina conectata nu poate depăși capacitatea releelor. Nu încercați să
montati loturile puternic inductive (motoare mai mari de 10 amperi pe releu), pentru ca releele vor
fideteriorate din cauza curenților mari în timpul pornirii motorului.

Important. Apăsând butonul de test cu setul de legătură EDM, se pot angaja la releele pentru 5minute
intregi. Acest lucru este valabil mai ales în cazul în care ați apăsat butonul de testare pentru un timp
foarte scurt sau l-au apasatin mod repetat.
Setarile Jumperilor: Schimbarea tensiunii de operare de la 24V la 12V
Pentru a seta controlerului pentru utilizarea cu un sistem de 12 volți, așezați jumper în poziția 1, cea mai
apropiată de marele bloc terminal.

Pentru un banc de baterii de 24 V, stabiliti jumper-ul în pozitia 2. (Așa cum se arată în imaginea de mai
sus.)
Poziția 3 nu este utilizata.
Poziția 4 permite modul EDM. Acest mod poate fi utilizat atât cu 12 cat și cu 24 volți. Din fabrică, acest
jumper va avea agățat un singur terminal. L-am livrat în acest mod, astfel incat jumper este disponibil
pentru dvs.nu dar nefiind efectiv utilizat. Pentru a activa EDM, așezați puntea peste ambii pini de la
sfârșitul jumper-ului. (Cel mai îndepărtat de la terminalul bloc mare)
Notă: Placa de mai sus este o versiune mai veche, dar locațiile Jumper sunt identice.

Calibrarea Controller-ului de diversiune.
Din fabrica folosind următoarele setări a fost deja calibrat regulatorul.
LED-ul verde indică nivelul de tensiune al bateriei.
1 - (O/Una) Clipire (flash) indică bateria este mai putin incarcata acum - mai puțin de 12 volți (Dublu
pentru sisteme de 24 volți.)
2 - (două) Clipiri indică ca bateria este intre 12 de 12.3V
3 - (trei) Clipiri indică ca bateria este intre 12.4 la 12.7v (O baterie cu plumb acid încărcată complet în
repaus)
4 - (patru) Clipiri indica ca bateria este intre 12,8 la 13.1V
5 - (cinci) Clipiri indică bateria este peste 13.2V, dar mai mică de 13.5V
Verde constant înseamnă că bateria este complet incarcata
LED-ul roșu este aprins atunci când bateria a atins un nivel de tensiune de 14,5V sau mai mare
Vă rugăm să rețineți: O baterie in repaus va avea o tensiune mai mică decât o baterie care primește un
curent de încărcare. O baterieplumb acidcomplet încărcată dar care nu primește niciun curent de
încărcare, și nu rulează nici sarcini (este în repaus) va clipi de 3 ori. Aceeași baterie complet încărcată
care primesteun curent de incarcare (de cel puțin 13,5 volți) va arăta o lumină verde continuă.
Dacă doriți să schimbați pragul de descarcare, vă rugăm să folosiți următoarea procedură.
Dacă dețineți o sursă de alimentare de tensiune variabilă, atunci se recomandă următoarea procedură.
Notă: Dezactivați EDM Jumper, în timp ce efectuati calibrarea.
1) Rotiți potențiometrul nivel de descarcare complet invers acelor de ceasornic.
2) Setați tensiunea sursei de alimentare la pragul de descarcare dorit (de exemplu 14,2 volți)
3) Rotiți încet în sens orar potențiometru nivel de descarcare, până când LED-ul verde este aprins
continuu.
4) Pauză timp de cel puțin 5 secunde, apoi continuați încet sa rotiti potentiometrul nivelului de
descarcare in sensul acelor de ceasornic până cand LED-ul roșu este aprins.
5) Reduceti tensiunea sursei de alimentare cu cel puțin un volt.
6) Rotiți încet tensiunea sursei de alimentare până cand LED-ul roșu este aprins, verificati pentru a vedea
dacăați realizat setarea dorită. Vă rugăm să rețineți; nivelul de intrare este verificat doar o dată la fiecare
5 secundeîn timp ce LED-ul verde este intermitent, și doar o singură dată la fiecare secundă, în timp ce
LED-ul verde este constant, astfel încât trebuie să faceti ajustări foarte lente în timpul acestei proceduri.
Dacă credeți că ati trecut de punctul setat,reporniți procedura. Oprirea sursei de alimentare pentru a
forța disiparea tensiunilor, poate fide mare ajutor.

Vă rugăm să rețineți: Schimbarea pragului de descarcare va schimba, de asemenea, nivelurile de
tensiune pentru care LED-ul verde clipește.
Dacă nu dețineți o sursă de alimentare de tensiune variabilă, sau atiprefera sa stabiliti mai degrabă
controlerului în timp ce este instalat, atunci, dacă aveți un invertor care este capabil sa stabileasca o
tensiunea de incarcare float sau bulk la o valoare anume, utilizați invertorul ca alimentator cu tensiune
variabila.
Dacă nu aveți un invertor care este capabil de acest lucru, atunci va trebui să descarcati bateriile la
pragul de descarcare dorit, prin intermediul sursei de vânt / solar / hidro. Apoi, odată ce acestea au atins
acestpunct de setare, rotiți potențiometrul de descarcare complet in sens invers acelor de ceasornic.
Asteptati 15 secunde, sau până cândLED-ul verde se aprinde intermitent nu mai mult de 3 ori. Apoi
porniți încet același potențiometru in sensul acelor de ceasornic pânã ce LED-ul verde este aprins
continuu. Așteptați 5 secunde, apoi, rotiti încet același potențiometrul până când LED-ul roșu
esteiluminat.
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Instrucțiuni generale de siguranță


Acest document este parte a produsului.



Numai profesioniștii tehnici pot efectua lucrările descrise în acest manual.



Instalati și utilizati aparatul numai după ce ati citit și înțeles acest document.



Efectuați întotdeauna măsurile descrise în acest document, în secvența specificată.



Păstrați acest document într-un loc sigur pentru întreaga durată de viață a dispozitivului. Diseminati
documentul catre toti proprietarii și operatorii ulterioari ai dispozitivului.



Operarea incorectă poate reduce randamentele sistemului solar sau poate deteriora componentele de
sistem.



Dispozitivul nu trebuie să fie conectat la cablurile de curent continuu în cazul în care are o carcasă
deteriorata.





Scoateti imediat aparatul din funcțiune și deconectați-l de la baterie și module, dacă unul dintre
următoarele componente este deteriorat:
- Dispozitivul (nu funcționează, deteriorări vizibile, fum, penetrarea lichidului etc.),
- Cabluri conectate,
- Modul solar.
Nu porniți sistemul din nou, înainte ca:
- Aparatul sa fie reparat de un dealer sau de producător,
- Un specialist tehnic sa repare cablurile deteriorate sau module solare
In eventualitatea in care stropi de acid de baterie intra in contact cu pielea sau hainele, acestia trebuie
tratati imediat cu apă și săpun si clătiti cu multă apă. Solicitați imediat sfatul medicului în cazul rănilor.
In cazul în care acidul de baterie a pătruns în ochi, spălați imediat cu multă apă și cereti sfatul medicului.



Nu acoperiți aparatul.



Nu deschideți carcasa: Pericol de moarte. Invalidare a garanției.



Etichetele din fabrică și marcaje nu trebuie să fie modificate, înlăturate sau sa devina ilizibile.



Respectați manualul producătorului la conectarea unui dispozitiv extern care nu este descris în



acest document. Dispozitivele conectate incorect pot deteriora regulatorul.


Acest aparat nu este destinat spre a fi folosit de catre:
Copii,
Persoane cu handicap fizic, senzoriale sau mentale,
Persoane fără experiență sau cunoștințe suficiente excepția cazului în care sunt instruiți în
utilizarea dispozitivului, și supravegheati inițial, de către o persoană care va fi responsabilă pentru
siguranța lor.

Utilizarea corectă
Regulatorul de încărcare solară, denumit în continuare operator sau dispozitiv, pot fi utilizate numai în sisteme
fotovoltaice de sine statatoare pentru încărcarea și controlul unei baterii plumb-acid care conține lichid sau gel
electrolit. Următoarele se aplică, în plus:


Regulatorul nu trebuie să fie conectat la rețeaua electrică publică.



Numai module solare pot fi conectate la conexiunea modulului solar.



In funcție de acumulatorul utilizat, sarcinile conectate trebuie să fie adecvate pentru utilizarea cu una
dintre următoarele tensiuni:



Tarom 4545: 12 VDC, 24 VDC
Tarom 4545-48: 12 VDC, 24 Vcc, 48 VDC
Regulatorul îndeplinește următoarele sarcini:
- Monitorizarea procesului de încărcare a bateriei
- Controlul procesului de încărcare, protecția bateriei la supraîncărcare
- Pornirea și oprirea sarcinilor, protecția bateriei la descărcarea in profunzime

Instructiuni de siguranta
PERICOL!
Pericol de moarte prin electrocutare! Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță, descrise în secțiunea de
instalare, în timpul executării contractului.
Informații generale
- Numai profesioniștii tehnici pot efectua lucrările descrise în secțiunea "instalare".
- Nu deschideți carcasa controlerului.
- Toate capacele trebuie să fie instalate în timpul funcționării.
- Luați întotdeauna următoarele măsuri înainte de a lucra la controler:
1. Opriți toate sarcinile.
2. Daca exista, opriți întrerupătorul de circuit de încărcare DC (modul solar) și asigurați-l împotriva
pornirii din nou sau acoperiti-l.
3. Opriți siguranța bateriei externe: Scoateți inserția din suport (siguranță fuzibila) sau opriți întrerupătorul linie
de curent continuu și asigurați-l împotriva pornirii din nou.
4. Deconectați cablul bateriei de la ambele terminale ale bateriei.
Conexiunile prin cablu
- Cablurile modulului sunt sub tensiune atunci când modulul solar este iluminat.
- Izolați cablurile expuse cu bandă izolatoare sau conector de sârmă blocuri.

- Conectați cablurile pentru baterie, pentru modulul solar și sarcinile pentru operatorul în
secvență descrisa.
- Fixați cablurile cu o clemă de detensionare. Distanta dintre regulator si clema de detensionare: 200 mm.
- Conectați doar 1 cablu pentru fiecare terminal de conectare.
- Cabluri folosite: Respectați specificațiile din secțiunea Date tehnice.
- Așezați cablurile astfel încât:
- Conexiunile nu se pot largi din greseala,
- Persoanele nu le pot călca si nu se pot impiedica de acestea,
- Dispozitivele de protecție împotriva incendiilor nu trebuie să fie obstructionate.
- Întrega instalație trebuie să fie proiectata cu clasa de protecție II în cazul în care tensiunea de mers in gol a
modululi depășește 60 V DC cel puțin o dată oriunde pe întregul domeniu de temperatură.
- Respectați toate reglementările aplicabile de instalare și standardele, legile naționale și conectarea conforma cu
valorile puterii specificate de compania regională de alimentare.
Siguranțe și dispozitive de comutație
Instalarea unei siguranțe de baterie externă ( siguranță fuzibila sau disjunctor de DC) este obligatorie.
Respectați următoarele:
- Montați siguranța bateriei externe direct lângă baterie.
- Siguranța bateriei externe trebuie să fie conforma cu specificațiile din secțiunea ‘date tehnice’
- Siguranța bateriei externe nu este inclusa în pachetul de livrare.
ATENTIONARE!
Pericol de accidente de acid.
- Nu expuneți bateria la flacără deschisă sau scântei.
- Asigurați o ventilație adecvată, în locația de instalare a bateriei. Gaze inflamabile pot scăpa de la baterie.
- Urmați instrucțiunile de încărcare ale producătorului bateriei.
ATENŢIE!
Pericol de distrugere a dispozitivului prin supraîncărcare
- Conform cu specificațiile tehnice, în special valorile de conectare. Vezi plăcuța de tip
- La selectarea modulului solar, rețineți că tensiunea de mers in gol a modulului este mai mare decât
valoarea specificată pe plăcuța la temperaturi sub 25 ° C.
- Conectează doar 1 controlor pentru fiecare modul solar.
- Strângeți bornele de conectare după cum se arată: Baterie, modul solar și sarcini cu 2.5 … 4.5 Nm
9.2 Conexiuni și butoane de operare
Următoarea secțiune descrie conexiunile și butoanele de operare.
9.2.1 Conector RJ45 pentru Linia de comunicatie principala (⑥ din Fig. 1)
Pentru funcțiile viitoare.
9.2.2 Conector RJ45 pentru Linia de comunicatie secundara (⑤ din Fig. 1)

Regulatorul este unul dintre cei maxim 31 de sclavi în bus-ul Slave. Următoarele se aplică, în plus:
 multiple controlare pot fi conectate.
 Numai 1 Master poate fi conectat ① (Fig. 2). Masters posibile: PC sau data logger sau alt dispozitiv
master adecvat pentru utilizarea în sistemele de stand-alonede la Steca.
 Fiecare Slave ②, ③, ④ trebuie să aibă propria adresă unică într-un interval de 1 la 99; nici o adresa nu
poate sa fie duplicata. Setați adresa Slave al controlorului sub ▶ "Meniul principal"
„etari de sistem”▶ „R485 Slave adresse”




Master la un capăt de bus si slave la celălalt capăt trebuie să fie încheiată ⑦; vedeti
Instrucțiuni de master / slave.
cablu Bus ⑥: cablu RJ45 standard (CAT-5 cablu Patch, 1: 1, nu este furnizat, pentru lungime vedeti
capitolul 18.2
Pentru misiuni PIN ale soclului RJ45: a se vedea tabelul de la Ä 9.2.1.

9.2.3 Slot pentru card microSD (④ din Fig. 1)
Pentru funcțiile viitoare.
9.2.4 Ieșiri releu AUX 1, AUX 2 (⑨, ⑩ în Fig. 1)
Ieșirile de relee pot fi folosite ca generatoare de semnale pentru a conecta dispozitive sau sarcini (sarcini doar
prin intermediul unui releu de putere extern).
Dispozitivele conectate la ieșirile de relee sunt controlate prin intermediul funcțiilor de control furnizate de către
regulator.
Releu misiuni de ieșire PIN:
AUX 1
AUX 2

DESCRIERE

1 (NC)

4 (NC)

2 (COM)
3 (NO)

5 (COM)
6 (NO)

Contact de releu normal închis; contactul este închis atunci când releul este
inchis.
Releu de contact comun
Contact de releu normal deschis; contactul este deschis atunci când releul este
inchis.

Sarcinile grele conectate direct la baterie pot fi comutate cu ajutorul unui releu de putere suplimentară
conectat la AUX 1 sau AUX 2, de exemplu prin Steca PA EV 200 A.

9.2.5 Conexiune senzor de temperatură TEMP (⑧ în Fig. 1)
În cazul în care operatorul și bateria nu se află în aceeași cameră, atunci un senzor de temperatură exterioară
pentru măsurarea temperaturii bateriei trebuie să fie instalat. Vă recomandăm să utilizați opționalul Steca PA TSS.
Misiuni PIN:
Pin
7 (EXT)
8 (GND)
1)
Semnal
Conexiune senzor
Conexiune senzor1)
1)

Orice polaritate poate fi utilizata

9.2.6 Interfață open UART, 3,3 V (⑦ în Fig. 1)
UART deschis emite valorile de curent și tensiune a sarcinilor, bateria, modulul solar și celelalte valori măsurate
de către operator. Interfața poate fi pornita și oprita.
Misiuni PIN:
Pin
9 (GND)
10 (TX)
11 (RX)
RX
Semnal
Masa
TX
9.2.7 Funcția de impamantare (➑ în Fig. 1)
PERICOL!
Pericol de moarte prin electrocutare . Impămantarea face ca sistemul să iasa din gama de tensiune de
siguranța extra-joasa. Protecția împotriva atingerii directe a componentelor functionale trebuie să fie
restabilită prin măsuri de izolare corespunzătoare.

ATENŢIE!
- Tensiunea sistemului de module extra-subtiri trebuie să fie pozitiva pentru a evita coroziunea. Această cerință
este îndeplinită în sistemele de sine statatoare, care nu sunt cu impamantare.
- Pericol de deteriorare a dispozitivelor (de exemplu, calculator) conectat la Linia de comunicatie Principala /
Secundara sau la Interfață UART. Toate conexiunile trebuie să fie izolate galvanic când sistemul este cu
impământare.

Controlerul nu trebuie să fie cu impamantare in sistemele de sine statatoare. Noi nu recomandăm
impamantarea controlerului. Totodata va recomandam sa respectați reglementările locale.
Dacă este necesar, regulatorul poate fi cu împământare prin borna pozitivă a bateriei "1+" a controlerului.
Respectați următoarele:
 Punctul de conexiune trebuie să fie între siguranța bateriei externe și controler.
 Punctul de racordare poate fi folosit ca masa comuna pentru toate componentele sistemului.
 Luati în considerare impamantarea întregului sistem.
9.2.8 Butoane de operare
Butoanele de operare au următoarele funcții:
Buton
SET

ESC

Functie
 sare înapoi cu un nivel de meniu
 schimba starea unui element de control (caseta de selectare / buton optiuni)
 face ca numeralul selectat să clipească, astfel încât să poată fi modificat
 răspunde unei interogari cu Da
 preia o schimbare
 sare înainte cu un nivel de meniu
 sare la afișajul de stare (tineti apasat pentru 1 s)
 răspunde unei interogari cu Nu
 sterge orice modificări
 mută bara de selecție sau conținutul afișajului în sus / în jos
 deplasează selecția 1 poziție la stânga / dreapta pe o pagină de setări
 crește / reduce valoarea de setare cu 1 pas
 pentru apăsări pe buton repetate: tineti butinul apăsat pentru mai mult timp

9.3 Demontarea / montarea capacului
9.3.1 Înlăturarea capacului
1. Se prinde capacul cu ambele mâini așa cum este prezentat în Fig. 3.
2. Folosiți degetele aratatoare pentru a trage marginile ușor spre exterior și apoi trageți în sus, astfel încât capacul
este eliberat din capăt.
3. Scoateți capacul în întregime ridicându-l în sus.

Fig. 3: Scoaterea capacului din capat (aici capacul din dreapta)
9.3.2 Instalarea capacului
1. Poziționați capacul pe carcasă astfel încât cele două urechile de ghidare de pe capacul se încadrează în fantele
din carcasa.
2. Glisați capacul pe carcasa până când se blochează în poziție cu zgomot.
9.4 Instalarea dispozitivului
Atentie!

Pericol de deteriorare a invertorului și de reducere a puterii. Respectați următoarele cerințe de siguranță
în timpul instalării:
- Locatia de montare și a mediul adiacent sunt fixate permanent, vertical, plat, non-inflamabil și nu sunt supuse
vibrațiilor constante.
- Un spațiu liber de cel puțin 60 mm trebuie să fie prezent pe toate laturile controlerului. Acest spațiu liber se
referă la controlerul fără capace; vezi ② în Fig. 4.
- Controlerul trebuie să fie ușor accesibil și facil de citit pe ecran.
- Controlerul este montat cât mai aproape posibil de baterie; distanță de siguranță minim prescrisa este de 0,5
m între operator și baterie.
- Controlerul nu trebuie să se afle:
- În aer liber sau într-un loc expus la ploaie sau stropire,
- În medii cu praf,
- În zonele cu activitati de creștere a animalelor,
- În lumina directă a soarelui.
- Cablul bateriei nu mai este mai lung de 2 m (recomandat), pentru a menține pierderile de cablu și
compensarea tensiunii cât mai scăzute posibil.
- Nu găuriți prin deschiderile de prindere ① (Fig 4)..
1. Selectați locația de montare luand in considerare conditiile de siguranta de mai sus.

2. Scoateți ambele capace ale controller-ului.
3. Asezati controllerul pe suprafața de montare și marcați găurile de montare.
4. Scoateți controlerul și perforati găurile de montare.
5. Folosiți 4 șuruburi adecvate (max. M5) pentru a fixa regulatorul pe suprafața de montare.

9.5 Stabilirea conexiunilor electrice
Faceti întotdeauna conexiunile în următoarea ordine:
ATENŢIE!
Faceti întotdeauna conexiunile în următoarea ordine:
1. Mai întâi conectați sarcina și apoi sursa.
Exemplu: În primul rând conectați cablul la controller și apoi la baterie.
2. Conectați mai intai polul pozitiv si apoi polul negativ.
Exemplu: Conectati mai intai B + si apoi B-.

9.5.1 Pregătirea cablurilor
1. Etichetati cablurile (M +, M-, B +, ...).
2. Așezați bateria, modulul și cablurile de încărcare direct unul lângă celălalt. Nu conectați inca nici un cablu!
3. Conectați siguranța externa a bateriei, în apropierea bateriei și ușor accesibil, la borna B +.
4. Scoateti siguranța externa a bateriei: Scoateți siguranța din support sau deschideti circuitul din întrerupătorul
de curent continuu și asigurați-l împotriva repornirii.
5. Conectați intrerupatorul de sarcina (optional) la conectorul M+, aproape de controller și ușor accesibil.
6. Deschideti circuitul din întrerupătorul de curent continuu pentru sarcina și asigurați-l împotriva repornirii.
9.5.2 Conectarea bateriei și pornirea controller-ului
✔ Nu exista dispozitive conectate la baterie.
1.ATENŢIE!
Pericol de deteriorare a controller-ului. Respectați tensiunea maximă a bateriei!
Realizati conexiunile intre controller si baterie, prin intermediul sigurantei.
2. Conectati siguranța pentru bateria externă: Introduceți siguranța în suportul de siguranță sau inchideti
intrerupătorul DC. Regulatorul pornește automat și, după câteva secunde, afiseaza tensiunea sistemului detectată
(= tensiunea bateriei) într-o notificare.
3. Notati tensiunea afisata a sistemului.
4. Apăsați "ESC" pentru a confirma notificarea.va fi afisat meniul de baza.
5. Confirmați alte mesaje afisate cu "ESC", de exemplu, "RTC nu este setat".
6. Verificați dacă tensiunea sistemului detectata de controller corespunde cu tensiunea reală a bateriei. Dacă nu,
setați tensiunea sistemului din meniul expert (▶ "Meniu principal" ▶ "Setări" ▶”meniu de experți”▶
"Tensiunea sistemului ').

9.5.3 Conectarea modulului solar
1. Conectați cablul modulului solar și ,optional intrerupatorul DC.
2. Scoateți capacele controller-ului solar și, dacă este prezent, porniți întrerupătorul DC de pe circuitul de sarcină.
3. Pe display va aparea o imagine similara:

9.5.4 Conectarea sarcinii
ATENŢIE!
- Pericol de distrugere a controller-ului prin supraîncărcare.
- Sarcinile care consumă mai mult curent decât pot fi furnizate de către controller trebuie să fie
conectate direct la baterie!
- Întotdeauna conectati invertoarele direct la baterie!
- Pericol de distrugere a bateriei din cauza descarcarii. Consumatorii care nu pot fi opriti
prin protecția de descărcare profunda a controllerului trebuie sa prezinte o functie de protectie similara.
- Pericol de distrugere a bateriei și a cablului din cauza suprasolicitării. Sarcinile conectate direct la baterie trebuie
alimentate prin intermediul unor sigurante sau a unor intrerupatoare DC.
1. Opriți ieșirea de sarcină.
2. Conectați cablul de alimentare la sarcina si la ieșirea controller-ului.
3. Porniți ieșirea de sarcină. Lampa ① apare pe ecran.
4. Porniți sarcina. Curenții de sarcină ② mai mari de 0,1 A sunt afisati pe ecran.
5. Dacă imaginea din figura de mai jos nu este afișată, verificați instalarea și, dacă este necesar corectati eroarea.

9.5.5 Conectarea componentelor opționale
 Conectarea masei pozitive:
Conectați la sol la borna pozitivă a bateriei "1+"
 Instalarea de protecție la trăsnet:
Instalați o protecție la trăsnet adecvata.
 Conecatrea ieșirilor 1 și 2 ale releului:
ATENŢIE!
Pericol de distrugere a releelor. Respectați datele tehnice ale releelor
1. Conectați componente externe la iesirile de releu "AUX 1" și "AUX 2".
2. Configurați ieșirile de releu.
 Conectarea senzorului de temperatură exterioară Steca PA TS-S
1. Instalați senzorul de temperatură STECA PA TS-S aproape de baterie.
2. Conectați cablul senzorului la contactele 7 ("EXT.") si 8 ("GND") (orice polaritate).
3. Setați senzorul de temperatură în "meniul principal” ▶ "Setări baterii''▶”Senzor de temperatură" ▶
la "externe".
 Master bus: conectarea unui senzor de curent Steca și alte dispozitive Slave
1. Setați adresele senzorului de curent Steca (disponibil opțional) si a altor dispozitive specifice adecvate.
2. Conectați dispozitivele slave la Master Bus.
3. Conectați Master Bus la priza RJ45 "MASTER".
4. Terminați ultimul dispozitiv Slave, în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
 Slave bus: conectarea dispozitivelor Master și Slave
1. Setați adresele dispozitivelor master și slave
2. Conectați dispozitivele master și slave la Slave bus.
3. Conectați Slave bus la prizele RJ45 "SLAVE IN" și "SLAVE OUT".
4. Terminați ultimul dispozitiv Slave în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
 Conectarea interfeței open UART
Conectati dispozitivele externe la interfața open UART

10 Prima punere în functiune
Atentie!
Pericol de deteriorare a dispozitivului și de reducere a puterii. Numai profesioniștii tehnici pot efectua
activitatea descrisă în această secțiune.

10.1 Prezentare generală
Prima punere cuprinde următoarele etape:
1. Setarea de bază a afișajului de stare
2. Setarea limbii
3. Setarea orei și datei
4. Setarea tipului de baterie și capacitatea acesteia
5. Setarea tipului de control
6. Oprirea compensarii cablului (numai dacă este necesar)
10.2 Prima punere în functiune
 Toate măsurile descrise în capitolele 9.4 și 9.5 au fost finalizate.
Afisarea pozitiei initiale a afisajului.
Dacă este necesar, apăsați pe "ESC" pentru 1 s pentru a afișa setarea de bază
a afișajul de stare.

Setarea limbii
1. Apăsați "SET". Va apărea meniul principal și "Output settings" este selectat
(Fig. stânga).
Notă:
Limba engleză este setata ca limba implicită a meniului din fabrica.
2. Apăsați de două ori
settings’).

pentru a selecta "Setări de sistem" (‘System

3. Apăsați "SET". Apare meniul "System Settings" și "Limba"
(‘Language’) este selectat (Fig. Stânga).

4. Apăsați "SET". Meniul "Language" apare (fig. Stânga).
5. Apăsați
pentru a selecta o altă limbă.
6. Apăsați "SET".

Setarea orei
1. Apăsați "ESC". Apare meniul "Setări de sistem" (‘System settings’) (Fig.
stânga).
2. Apăsați
pentru a selecta " Ora/Data " (‘Time/date’).
3. Apăsați "SET". Apare meniul "Ora/Data" și "Ora" este
selectata.
4. Apăsați "SET". Meniul "Ora" apare (fig. din stânga).
5. Apăsați "SET". Ora clipește.
6. Apăsați
pentru a schimba ora.
7. Apăsați "SET". Ora se oprește din clipit.
. Minutele sunt selectate.
8. Apăsați pe
9. Repetați pașii 5-7 pentru setarea minutelor.
Setarea datei
1. Apăsați "ESC". Apare meniul " Ora/Data ".

2. Apăsați
pentru a selecta "Data".
3. Apăsați "SET". Meniul "Data" apare (fig. stânga).
4. Apăsați "SET". Clipește ziua.
5. Apăsați

pentru a schimba ziua.
6. Apăsați "SET". Ziua nu mai clipește.
7. Apăsați
pentru a selecta luna.
8. Repetați pașii 4-6 pentru stabilirea lunii.

Setarea tipului de baterie
1. Apăsați "ESC" pentru 1 s. Apare afișajul de setare de bază.
2. Apăsați "SET". Apare meniul principal.
3. Apăsați
pentru a selecta "Setări baterie” (‘Battery settings’).
4. Apăsați "SET". Apare meniul "Setări baterie”.
5. Apăsați
pentru a selecta "Tip baterie" (‘Battery type’).
6. Apăsați "SET". Dialogul "Tip baterie" apare (fig. stânga).
7. Apăsați
a selecta un tip de baterie diferit.
8. Apăsați "SET". Tipul de baterie selectat este setat.
Setarea capacitatii bateriei
1. Apăsați "ESC". Apare meniul "Setări baterie”.
2. Apăsați
pentru a selecta "Capacitatea bateriei" (‘Battery
capacity’).
3. Apăsați "SET". Meniul "Capacitatea bateriei" apare (fig. stânga).
4. Apăsați "SET". Clipește valoarea.
5. Apăsați
pentru a schimba valoarea.
6. Apăsați "SET". Valoarea nu mai clipește.
Setarea tipului de control
Notă
"Starea de încărcare” (‘State of charge (SOC)’) este modul de control
presetat din fabrică și trebuie schimbat, doar dacă este necesar. Mai
multe informații despre acet lucru este prevăzut în sectiunea 12.2.
1. Apăsați "ESC". Apare meniul "Setări baterie”.
2. Apăsați
pentru a selecta "modul de control" (‘Control mode’).
3. Apăsați "SET". Meniul "Modul de control" apare (fig. stanga).

4. Apăsați
pentru a selecta "control de tensiune" (‘Voltage
control’).
5. Apăsați "SET". Controlul tensiunii este setat.
Oprirea compensarii cablului
Notă
Compensare cablului este activata din fabrică și doar dacă este
necesar va fi oprita.
1. Apăsați "ESC". Apare meniul "Setări baterie”.
2. Apăsați
pentru a selecta "compensație cablu".
3. Apăsați "SET". Apare caseta de dialog "compensație cablu".
4. Apăsați
pentru a selecta "Off".
5. Apăsați "SET". Compensare cablu este oprit (Fig. Stânga).

Finalizare punere în functiune
Apăsați "ESC" pentru 1 s. Setarea de bază a afișajului de stare apare
și punerea inițială in functiune este terminata.
Notă
In mod normal, puteți utiliza acum controlerul fără a mai fi necesare alte setări.
11 Decuplarea controlerului

PERICOL
Pericol de moarte prin electrocutare. Numai profesioniștii tehnici pot efectua activitatea descrisă în această
secțiune.

ATENTIE!
Pericol Datorat suprafețelor fierbinți. Se lasă radiatorul din spatele dispozitivului să se răcească înainte sa fie
atins.
Deconectarea sarcinile de la operator
1. Opriți toate sarcinile.
2. Deconectați cablurile de încărcare L- și L + de la operator.
Deconectarea modulului solar de la operator

3. În cazul în care este prezent, opriți întrerupătorul de circuit de încărcare DC (modul solar) și asigurați-l
împotriva repornirii sau acoperiti modulul (vânt).
4. Deconectați cablurile modulului M și M + de la operator și izolați capetele de cablu.
Deconectarea bateriei de la operator
5. Opriți siguranța baterie externe: Scoateți siguranța din suport (siguranța fuzibila)
sau opriți întrerupătorul de curent continuu și asigurați-l împotriva repornirii.
6. Deconectați cablurile bateriei B- și B + de la operator și izolați capetele de cablu.

Finalizarea demontarii
7. Dacă este cazul, deconectați componentele rămase de la operator (comunicatii, senzori etc.).
8. Scoateți controlerul din suprafata de montare

12 Funcțiile sistemului
12.1 Funcții de protecție
12.1.1 Suprasolicitarea regulatorului
Regulatorul este protejat de următoarele defecte și nu este deteriorat atunci când apar aceste defecte individual.
 Modul solar sau o baterie sau o sarcină a fost conectat cu polaritatea greșită
 Modul solar sau o baterie sau o sarcină conectată incorect
 Modul solar sau o sarcina sunt scurtcircuitate
 Bateria nu este conectata
Odată ce eroarea individuală a fost corectata controlerul va funcționa corect fără a fi necesare alte măsuri
suplimentare.
ATENŢIE!
Următoarele defecte vor deteriora controlerul:
- Cel puțin 2 dintre defectele menționate mai sus au loc simultan.
- Ieșirile de încărcare de controlere multiple sunt conectate în paralel.
- Un modul solar este conectat la mai multe controlere în paralel.

În cazul în care tensiunea bateriei scade sub 10.5 VDC, funcționarea în siguranță a controlerului nu mai poate fi
garantata. Controlerul oprește toate funcțiile, în special pe cea de încărcare a bateriei.
12.1.2 Supraîncălzirea a operatorului

Aripioarele de răcire de pe partea din spate și regulatorul de temperatură internă prevenin supraîncălzira
controlerului.În cazul în care controlerul este prea fierbinte atunci bateria nu mai este încărcata și sarcina de
ieșire este, de asemenea, oprita, dacă este necesar.
12.1.3 Descarcarea profunda a bateriei
Pentru a proteja bateria de descărcarea profundă controlerului oprește ieșirea de sarcină și iesirile releu "AUX 1"
și "AUX 2" dacă este necesar
12.2 Mod de control
Regulatorul are 2 moduri de control:
 Pe baza starii actuale de încărcare a acumulatorului (controlul SOC)
 Pe baza tensiunii bateriei (de control de tensiune)

Controlul SOC este foarte recomandat, deoarece acest lucru ar trebui să conducă la o viață mai lungă a bateriei.
Când controlul SOC este pornit starea de încărcare a bateriei este afișata în procente. In modul Tensiune
controlata (Voltage control) starea de incarcare este afișată în volți. Următoarele se aplică, în plus:
 In cazul în care componentele sunt conectate direct la baterie controlerul poate determina SOC numai
atunci când curenții sunt măsurati cu ajutorul unui senzor de curent, un dispozitiv Steca specific. Dacă
curentul bateriei nu poate fi măsurat, atunci controlerul trebuie trecut la tensiunea de comandă (Voltage
control).
 Regulatorul ia temperatura bateriei în considerare pentru determinarea exactă a incarcarii de tensiune.
Pentru a face acest lucru, controlerul măsoară temperatura camerei in care se afla, folosind senzorul
propriu si intern de temperatură și presupune că bateria este de asemenea, la temperatura camerei.
Dacă bateria este situat într-o altă cameră, atunci senzorul de temperatură exterioară Steca PA TS-S
(opțional) ar trebui să fie utilizat.
 Căderea de tensiune în cablurile bateriei denaturează măsurătorile de tensiune a bateriei și, astfel,
tensiunea efectivă de încărcare prezenta la baterie. Compensarea de cablu a operatorului compensează
aceasta cădere de tensiune după prima încărcare completă. Senzori suplimentari nu sunt necesari.
Compensarea cablului este activata în setările din fabrică.
Operare


Modul de Control (Control mode): ‘Main menu’ ▶ ‘Battery settings’ ▶ ‘Control mode’



Senzor de Temperatura: ‘Main menu’ ▶ ‘Battery settings’ ▶ ‘Temp. sensor’



Compensarea cablului: ‘Main menu’ ▶ ‘Battery settings’ ▶ ‘Cable compensation’

12.3 Funcțiile Încărcarea bateriei
12.3.1 Incarcarea float

Când bateria este complet încărcată, controlerului comută automat la fluxul de încărcare (încărcare cu tensiunea
de incarcare float). Acest lucru previne descarcarea bateriei.
ATENŢIE!
Tensiunea de încărcare trebuie să fie stabilita în conformitate cu specificațiile producătorului bateriilor pentru a
asigura încărcarea optimă a bateriei.
Operare
Tensiune de încărcare: ‘Main menu’ ▶ ‘Battery settings’ ▶ ‘Charge voltages’ ▶ ‘Float charging’

12.3.2 Incarcarea Boost
Încărcarea boost ofera mai multa grija bateriei decât încărcarea float. Următoarele se aplică în plus:
 Boost începe încărcarea când se atinge butonul pe threshold1). Încărcare Boost poate fi, de asemenea,
începuta manual.
 Boost oprește încărcarea după ce durata de încărcare a expirat sau atunci când s-a atins tensiunea
completa, cand oricare dintre acestea se petrec mai intai.
 La incarcarea boost tensiunea de încărcare este mai mare decât la incarcarea float.
 După impuls de încărcare regulatorul trece automat la încărcarea float.

Respectați specificațiile producătorului la stabilirea duratei de încărcare și a tensiunii de încărcare finala.
Operare


Porniți pe prag: Boost "'' Meniu principal" ▶ "Setări bateriei ▶ ▶" încărcare "▶" prag de pornire "



Charge Durata: "Meniu principal" "meniu de experți" ▶ "Setări bateriei ▶ 2)" taxă Boost dur. "▶



Charge tensiune finalizare: "Meniu principal" Boost "Setări bateriei ▶ ▶" tensiuni sarcinii "▶"încărcare "▶"
Sfârșitul taxa volt. "



Începând impuls de încărcare manual: "Meniu principal" "Start taxa boost" ▶ "Setări" ▶ baterii

12.3.3 Incarcarea de egalizare
Incarcarea de egalizare previne stratificarea acidului prin gazare controlata și, astfel, extinde durata de viață a
bateriei. Următoarele se aplică, în plus:
 Equalise încărcarea începe atunci când ciclul a expirat sau este traversat comutatorul de pe threshold1).
 Equalise încărcare se oprește după durata de încărcare a expirat sau atunci când threshold1-oprire) a fost
atins, oricare dintre acestea se întâmplă în primul rând.



încărcare Equalise este activată în setările din fabrică. Condiție: Tip baterie = 'Liquid electrolit' .

- Respectați specificațiile producătorului la stabilirea duratei ciclului și de încărcare.
- Încărcarea Equalise este posibilă numai atunci când un tip de baterie de "electrolit lichid" este setat.
Operare
n Generally switching equalise charging on/off: ‘Main menu’ ▶ ‘Battery settings’ ▶ ‘Equal.
charging’ ▶ ‘Operation mode’
n Cycle: ‘Main menu’ ▶ ‘Battery settings’ ▶ ‘Equal. charging’ ▶ ‘Equal. charge cycle’
n Switch-on threshold: ‘Main menu’ ▶ ‘Battery settings’ ▶ ‘Charge voltages’ ▶ ‘Equal.
charging’ ▶ ‘Starting threshold’
n Switch-off threshold: ‘Main menu’ ▶ ‘Battery settings’ ▶ ‘Charge voltages’ ▶ ‘Equal.
charging’ ▶ ‘Disconnection thresh.’
n Battery type: ‘Main menu’ ▶ ‘Battery settings’ ▶ ‘Battery type’
n Charge duration: ‘Main menu’ ▶ ‘Battery settings’ ▶ ‘Expert menu’ 2) ▶ ‘Equal. charge dur.’
1) Valoarea în procente cu controlul SOC, în volți cu control de tensiune
2) Mai multe informații despre acest lucru este prevăzut într-o Apelarea meniului de experți pentru setările de
baterii, p.116

12.4 Data Logger
Logger de date stochează următoarele date din memoria internă:
 Tensiunea min. a bateriei
 Tensiunea max. a bateriei
 Curentul max. de intrare
 Curentul max. de sarcină
Datele stocate intern sunt afișate pe ecran și pot fi șterse.
13 Display (schema, funcția, operare)
1. Prezentare (structura meniului)
2. Un ecran stare
3. Un display de setari speciale
4. Operare generala
5. Operațiune avansata,

13.1 Prezentare generală (structura meniului)
O privire de ansamblu a structurii de execuție a ecranului sunt oferite în p. 88.
13.2 Afișaj stare
Afișajul de stare constă în stabilirea de bază, paginile cu măsurătorile și bara de informatii.
Reglajul de bază
① Solar Simbolul modul / sistem prezinta starea
modul solar și sistemul după cum urmează:
Modulul solar este iluminat și controlerul a detectat
starea Day. Nici un mesaj sau un eveniment nu-i
prezent.
Modulul solar este iluminat și controlerul are detectat
starea Day. Un mesaj eveniment de tip Warning1) sau
Error1) este prezent.
Modulul solar nu este aprins și controlerul a detectat
starea de noapte. Nici un mesaj eveniment sau un
mesaj de tip Information1) nu-i prezent.
Modulul solar nu este aprins și controlerul a detectat
starea de noapte. Un mesaj eveniment de tip
Warning1) sau Error1) este prezent.

② curent de intrare în amperi
③ Simbolul bateriei indică încărcarea a bateriei, după cum
urmează:

Baterie aproape plina

Baterie aproape goala
④Starea de incarcare a bateriei in % sau V.
Cu controlul SOC: starea de încărcare în %
Cu control de tensiune: tensiunea bateriei în volți

⑤
Simbolul „consumator” este afisat cand sarcina este
conectata.
⑥ curent în amperi
Valorile măsurate
① Numele valoarii măsurate
② Măsuratoare in unități
Urmatoarele valori masurate sunt afisate:
■ Tensiunea bateriei
■ Stare de încărcare: starea de încărcare a bateriei în % (afișat
numai în SOC )
Notă
Deoarece capacitatea bateriei se schimbă în timp, valorea afișata
poate fi diferita de starea actuală a încărcarii.
■ curent PV: curentul momentan maxim disponibil modulului.
■ curent de intrare: cantitate de PV de curent, care este, de fapt
folosit.
■ current baterie 1):
Pozitiv = curent care curge de la controler la baterie
Negativ = curent care curge de la baterie la controler
■ Încărcarea cu curent: curent de la controler la sarcini
■ Dispozitiv intrare zilnică2): energia de zi cu zi furnizata de module
■ Dispozitiv sarcină zilnică2): energia de zi cu zi furnizata sarcinilor
(conectate la controler)
■ Temperatura Dispozitiv
■ Capacitate rămasă
În cazul în care un senzor de curent este conectat la baterie atunci
valoarea măsurată la conexiunea bateriei nu este afișata, ci mai
degrabă valoarea de la acest senzor de curent.
2)
Generatoarele / sarcinile care nu sunt conectate direct la
dispozitiv trebuie să fie măsurate folosind senzori de curent STECA
specifici, pentru a se asigura afișarea valorilor corecte.
Atenţie
Controlerul nu este aprobat ca dispozitiv de măsurare calibrat
1)

Bara de informații
① Data
② Simbol pentru mesajele eveniment nerecunoscute;
③ Simbol de conectare cu adresa invertor de 2 cifre; indică data
trafic în autobuz Slave.
④ Simbol pentru funcția de încărcare fiind executat pe moment:
"E" (incarcare de egalizare)
"F" (incarcare float)
"B" (incarcare boost)
⑤ Timp/Ora

13.3 Afișarea starilor speciale




Când invertorul prelucreaza cantități mari de date nu este în măsură să

proceseze datele introduse de utilizator. Acest lucru este indicat printr-un simbol soare animat:
Lumina de fundal clipeste cu culoare roșie atunci când apar defecțiuni. Un
mesaj eveniment este de asemenea afișat.
Ecranul poate, de asemenea, sa se defecteze temporar, atunci când
controlerului este operat în afara intervalului de temperatură admis.

13.4 Funcționarea generală
1. Dacă este necesar, apăsați pe "ESC" pentru 1 s pentru a afișa
setarea de bază a afișajul de stare.
2. Apăsați
pentru a afișa sr măsurătorile.
3. Apăsați "SET". Meniul principal este afișat cu elementul de top
selectat.
4. Apăsați
pentru a selecta o altă intrare (Fig. Stânga).
5. Apăsați "SET". Apare submeniul.
6. Repetați pașii 4 și 5, dacă este necesar.
7. Apăsați "ESC" scurt pentru a sari la meniul superior sau apăsați
"ESC" pentru mai mult timp (1 s) de a afisa pe ecran de setarea de
bază.
13.5 Funcționare avansată
Comutarea sarcinilor ON / OFF (iesire sarcină)
✔ ‘Main menu’ ▶ ‘Output settings’ ▶ ‘Load’ ▶ ‘Operation mode’

1. Apăsați
pentru a selecta "On" sau "Off".
2. Apăsați "SET". Ieșirea de încărcare este pornit / oprit.
Afișarea informațiilor avansate
✔‘Main menu’

▶ ‘Information’

1. Apăsați
pentru a selecta o intrare (Fig. Stânga).
2. Apăsați "SET" pentru a deschide intrarea.
Intrările conțin următoarele informații:
■ "Detalii de contact": Adresa producătorului ca text și cod
QR.
■ "Info System" (Fig stânga.):
- Denumirea produsului
- Număr de serie
- Versiunea modulelor software
- Adresa operatorului în autobuz Slave
- Versiunea manualului pentru invertor

Apelarea meniului de experți pentru setările de baterii
ATENŢIE!
Pericol de deteriorare a sistemului. Meniul expert permite modificarea setărilor care necesită specialist
cunoștințe tehnice. Prin urmare Meniul expert trebuie să fie utilizat numai de către personal profesionist
care cunoaste reglementările și standardele aplicabile.
✔ ‘Main menu’ ▶ ‘Battery settings’ ▶ ‘Expert menu’
1. Apăsați "SET". Meniul de introducere a parolei este afișat
și primul caracter din stânga este selectat (Fig. Stânga).
Notă
Parola este 17038.
2. Apăsați "SET".
3. Setati "1" cu
4. Apăsați

și confirmați cu "SET".

pentru a selecta a doua cifra din stânga.

5. Apăsați "SET".
și confirmați cu "SET".
6. Setati "7" cu
7. Repetați pașii 4-6 pentru celelalte cifre.
8. Apăsați "SET" pentru 1 s. Meniul expert este afisat (Fig.
Stânga).
9. Apăsați

a selecta o înregistrare
10. Apăsați "SET" pentru a deschide intrarea.

14 Funcții de control
14.1 Prezentare generală
Ieșirile de sarcina și de releu pot fi comutate automat prin următoarele funcții de control:

Funcția de lumină de dimineață

Funcția de lumină de seara

Funcția de lumină de noapte

Controlul energiei în exces

Managerul de Generator

Alarmă (AUX 1 și AUX 2 numai)

Timer 1 ... 4
Următoarele se aplică funcțiilor de control:

Modul de operare poate fi setat pentru fiecare ieșire ("On" / "Off" /
"Funcția controlată").

Un prag de oprire individuala de protecție de descărcare profundă a
bateriei poate fi setat pentru fiecare ieșire.

In cazul în care o funcție de control este oprita setarea este reținuta.

Timpii de comutare și pragurile funcțiilor de control pot fi setate
individual pentru fiecare ieșire.

Funcțiile de control pentru o ieșire sunt ORed. Acest lucru înseamnă:
- Fiecare funcție de control poate porni output-ul independent de alte funcții de control.

- Ieșirea nu este oprita până când toate funcțiile de control nu s-au oprit.

14.2 Operare
Funcțiile de control sunt stabilite pentru fiecare ieșire prin
următorii pași:
Setarea modului de operare
✔ "Meniul principal" "Setările de ieșire" ▶
1. Selectați o ieșire din fereastra "Setări de ieșire" (‘Output
settings’) (Fig. Stânga).

2. Apăsați "SET". Meniul pentru setarea de ieșire apare,
"Modul de operare" (‘Operation mode’) este selectat (Fig.
Stânga).
3. Apăsați "SET". Câmpurile opțiune pentru stabilirea modului de
funcționare sunt afișate.

Notă
Ieșirea de încărcare este pornita în setările din fabrică (operating mode = ‘On’ )
4. Apăsați
pentru a selecta un câmp opțiune:
"On": ieșirea este pornita.
"Off": ieșirea este oprita.
"Funcție": funcțiile de control comuta automat ieșirea.
5. Apăsați "SET". Modul de operare selectat este pornit (Fig.
stânga).
6. Apăsați "ESC" pentru a părăsi pagina.

Setarea de protecție împotriva descărcării profunde
✔ ‘Main menu’ ▶ ‘Output settings’ ▶ <Output> ▶ ‘Low volt. discon. - LVD’
1. Apăsați "SET". Pragul de deconectare este afișat (Fig.
Stânga).
2. Folosiți
pentru a seta pragul de deconectare și
confirmați cu ' SET' .
Notă
O valoare ≥ 30% este recomandată.
3. Apăsați

. Diferența de pornire este afișata.

4. Apăsați "SET", utilizati
pentru a seta diferența de
pornire și confirmați cu "SET".
5. Apăsați "ESC" pentru a părăsi pagina.
Comutarea funcții de control individual și în afara
✔ ‘Main menu’ ▶ ‘Output settings’ ▶ <Output> ▶ ‘Select function’
1. Apăsați
și "SET" pentru a porni si opri funcțiile de control
(Fig. stânga).
Notă
Funcțiile pornite pot avea efect în modul de operare "Funcție"
(‘Function’).
2. Apăsați "ESC" pentru a părăsi pagina.

Stabilirea funcțiilor de control

Setarea funcțiilor de control este descrisă mai jos, folosind lumina de seara și "Timer 1 'ca in exemple.

Setarea luminii de seara
✔ ‘Main menu’ ▶ ‘Output settings’ ▶ <Output> ▶ ‘Function settings’
1. Apăsați
după cum este necesar pentru a selecta "lumină
de seara" (‘Evening light’) (Fig. Stânga).

2. Apăsați "SET". Dialogul "Pornirea cu întârziere" (‘Switch-on
delay’) apare (fig. Din stânga).
3. Apăsați "SET", utilizați
in ore și confirmați cu "SET".
4. Apăsați pe

pentru a seta întârzierea de pornire

. Minutele sunt selectate.

5. Apăsați "SET", utilizați
confirmați cu 'SET' .

pentru a seta minutele și

. Apare fereastra de dialog "Pornirea pe durată"
6. Apăsați pe
(‘Switch-on duration’).
7. Apăsați "SET", repetați pașii 3-5 pentru durata de pornire.
8. Apăsați "ESC". Apare meniul "Setări funcție".
Setarea Timer 1
1. Selectați "Timer 1".
2. Apăsați "SET". Apare fereastra de dialog "timpul de pornire"
(‘Switch-on time’) și ziua selectata este subliniat (Fig stânga:. luni este
selectat și inchis).
3. Apăsați

pentru a selecta o zi diferită.

4. Apăsați "SET". Starea zilei selectate se modifica (fig stânga.:
Luni este pornit).
5. Apăsați
pentru a selecta o zi diferită.
6. Repetați pașii 4-5 până când toate zilele sunt aprinse pentru care
comutatorul de timp se va aplica.

7. Apăsați
(de mai multe ori dacă este necesar), până cand este
selectata ora de pornire (Fig. stânga).

8. Apăsați "SET", utilizați
9. Apăsați pe

pentru a seta orele și confirmați cu "SET" .

. Minutele sunt selectate.

10. Apăsați "SET", utilizarea

pentru a seta minutele și confirmați cu "SET".

11. Apăsați pe
. Dialogul "Timp Oprire" (‘Switch-off time’) apare (Fig. Stânga).
12. Setați ziua și ora de oprire în aceeași maniera cum este descris în pașii 3 - 10.
13. Funcțiile de control Lumina de seară și Timer 1 au fost acum stabilite. Apăsați "ESC" pentru a părăsi
pagina.

14.3 Funcționalitate

Cu toate funcțiile de control pe bază de luminozitate, se obține informațiile necesare luminozitate
din modulul solar.

14.3.1 Protectia la descarcarea adanca
Protecția la descărcarea profundă porneste si opreste output-ul independent de funcțiile de control.
Comportamentul de comutare
Protecția de descărcare profundă comută ieșirea de pe atunci când se atinge pragul de oprire și
pornește-l din nou atunci când statul de încărcare a bateriei este diferența de pornire mai mare decât
oprire prag (funcționalitate similară la un control de energie în exces, p. 123).
Operare
‘Main menu’ ▶ ‘Output settings’ ▶ <Output> ▶ ‘Low volt. discon. - LVD’
14.3.2 Funcția de lumină de Dimineață
Funcția lumina de dimineața porneste si opreste ieșirea în functie de luminozitate și de ora. Punctul de referință
este ora rasaritului. Funcția lumina a dimineții este potrivita pentru sarcini care sunt exploatate cu un anumit
timp înainte de ivirea zorilor, de exemplu încălzire, sistem de alimentare, iluminatul statiei de autobuz.
Comportamentul de comutare

Ieșirea este pornita pe durata de pornire ⑤ (Fig. de mai jos) și este oprita
pe de durata de oprire ⑥ înainte de ivirea zorilor.

Când este detectat rasaritul ieșirea este oprita, chiar dacă durata de
pornire nu a expirat.

Funcția lumina dimineții se raportează la ora rasaritului, dar ora de comutație rezultată este înainte de ivirea
zorilor, adică în trecut. Din acest motiv, operatorul trebuie să fi efectuat cel puțin o schimbare noapte-zi înainte
ca funcția de lumină de dimineață sa poata fi executată. După aceasta, controlerul reglează continuu ora de
rasarit pentru a se potrivi oricarei modificări (vreme, modificări anuale ale lungimii zilei, deconectarea /
acoperirea modulului solar).
Operare
‘Main menu’ ▶ ‘Output settings’ ▶ <Output> ▶ ‘Select function’
menu’ ▶

‘Main

‘Output
settings’ ▶
<Output> ▶
‘Function
settings’ ▶
‘Morning
light’
① Amurg
② Ora de pornire
③ Ora de oprire
④ Rasarit
⑤ Durata
pornit
⑥
Intarziere
oprire
14.3.3 Funcția de lumină Seara
Funcția de lumină de seară porneste si opreste ieșirea în functie de luminozitate și de ora. Punctul de referință
este ora apusului. Funcția de lumină de seară este potrivita pentru sarcini care sunt exploatate la un anumit timp
după căderea nopții, de exemplu iluminat, încălzire.
Comportamentul de comutare

Ieșirea este pornita pe durata de pornire ⑥(Fig. de mai jos) și este
intarziata oprita de intarzierea de pornire ⑤.

Când este detectat rasaritul ieșirea este oprita, chiar dacă durata de
pornire nu a expirat.
Operare

‘Main menu’ ▶ ‘Output settings’ ▶ <Output> ▶ ‘Select function’
‘Main menu’ ▶ ‘Output settings’ ▶ <Output> ▶ ‘Function settings’ ▶ ‘Evening light’
① Asfințit
② Ora de pornire
③ Ora de oprire
④ Rasarit
⑤ Intârziere de
pornire
⑥ Durată de
pornire
14.3.4 Funcția de lumină de noapte
Funcția de lumină de noapte porneste si opreste ieșirea în functie de luminozitate și de ora. Punctul de referință
sunt ora apusului si ora rasaritului. Funcția de lumină de noapte este potrivita pentru sarcini care sunt operate
numai pe timp de noapte, de exemplu, iluminatul de urgență.
Comportamentul de comutare
Ieșirea este pornita la întârzierea de pornire ⑤ (Fig. de mai jos), după apusul soarelui și oprit la întârzierea de
oprire ⑦ înainte de ivirea zorilor.
Operare
‘Main menu’ ▶ ‘Output settings’ ▶ <Output> ▶ ‘Select function’
‘Main menu’ ▶ ‘Output settings’ ▶ <Output> ▶ ‘Function settings’ ▶ ‘Night light’
① Asfințit
② Ora de pornire
③ Ora de oprire
④ Rasarit
⑤ Intârziere de
pornire
⑥ Durata
functionare
⑦ Intârziere de
Oprire
14.3.5 Controlul energiei în exces
Controlul energiei în exces comută ieșirea atunci cand pragul de pornire este atins1). Controlul energiei în exces
este potrivit pentru sarcini fara legatura cu ora, care pot fi aprinse în mod special atunci când un surplus de
energie este disponibil, de exemplu, de încălzire a apei, de pompare pentru completarea unui bazin cu apa.

1)

Valoarea în volți cu control de tensiune și în procente cu un control SOC.

Comportamentul de comutare
Ieșirea este pornita atunci când se atinge pragul de-pornire ① (Fig. de mai jos) și este oprit când starea de
încărcare scade diferența de oprire ② (histerezis) de mai jos comutatorul pe prag.
Operare
‘Main menu’ ▶ ‘Output settings’ ▶ <Output> ▶ ‘Select function’
‘Main menu’ ▶ ‘Output settings’ ▶ <Output> ▶ ‘Function settings’ ▶ ‘Excess energy contr.’

① Prag de pornire ② ‘Hysteresis’
14.3.6 Manager Generator
Managerul Generator porneste ieșirea atunci cand bateria are o stare de incarcare scăzuta1).
Managerul Generator este potrivit pentru un generator care porneste atunci când starea de încărcare a bateriei
este la un nivel scăzut
1)

Valoarea în volți cu control de tensiune și în procente cu un control SOC.

Comportamentul de comutare
Ieșirea este pornita atunci când se atinge pragul de-pornire (Fig. de mai jos) și este oprita atunci când starea de
încărcare ajunge la diferența de oprire (histerezis) mai sus de pragul de comutare.
Operare
‘Main menu’ ▶ ‘Output settings’ ▶ <Output> ▶ ‘Select function’
‘Main menu’ ▶ ‘Output settings’ ▶ <Output> ▶ ‘Function settings’ ▶ ‘Generator manager’

① Prag de pornire ② ‘Hysteresis’
14.3.7 Alarmă
Alarma porneste "AUX 1' și 'AUX 2' atâta timp cât unul dintre mesajele de evenimente selectate este prezent.
Operare
‘Main menu’ ▶ ‘Output settings’ ▶ <Output> ▶ ‘Select function’
‘Main menu’ ▶ ‘Output settings’ ▶ <Output> ▶ ‘Function settings’ ▶ ‘Alarm’
14.3.8 Timer 1 ... 4
Cronometre pot fi folosite pentru a porni si opri ieșirile, la momente specifice într-un ciclu săptămânal. Pornirile si
opririle pot fi definite separat pentru fiecare cronometru, pentru fiecare zi a săptămânii.
Comportamentul de comutare
Zilele săptămânii pentru orele de pornire si de oprire sunt stabilite în mod independent; ceea ce înseamnă că
durata de timp de pornit sau de oprit se poate întinde pe mai multe zile.
Operare
‘Main menu’ ▶ ‘Output settings’ ▶ <Output> ▶ ‘Select function’
‘Main menu’ ▶ ‘Output settings’ ▶ <Output> ▶ ‘Function settings’ ▶ ‘Timer 1 – 4’
15 Rezolvarea problemelor

Erorile detectate de către controller sunt indicate prin mesaje de eveniment. In cazul enenimentelor de avertizare
și de eroare afișajul clipește roșu.
15.1 mesaje evenimente
Indicarea pe ecran
① Simbol pentru tipul mesajului eveniment:
Informații,
de avertizare,
de eroare
② Data / ora la care a avut loc evenimentul
③ Data / ora la care cauza mesajului eveniment a fost corectată
sau
"ACTIVE", în cazul în care cauza a mesajului eveniment este încă
prezenta.
④ Mesajul cu numărul de eroare
⑤ Contor: Numarul mesajului evenimentului afișat / Numărul total
de mesaje eveniment
Max. Numărul de mesaje de eveniment = 30
⑥ "NEW" indică faptul că mesajul de eveniment nu a fost încă
confirmat.
Funcţie
Tipul de informare (simbol
dispozitivului.
Tip de avertizare (simbol
într-o măsură limitată.

): O stare sau o eroare există dar nu afectează modul de funcționare al
): O eroare care a cauzat bateriei sa fie incarcate, dar sarcinile sunt furnizate doar

Tip Eroare (simbol
): o eroare gravă a avut loc, din cauza căreia funcționarea corectă a dispozitivului nu poate
fi garantată
Mesajele eveniment noi sunt afișate imediat. Mesajele dispar după ce au fost confirmate sau cauzele lor au fost
corectate.
Dacă există mesaje a căror cauză a fost corectate, dar nu au fost confirmate atunci
este prezentată în bara de
informații a ecranului de stare.
În cazul în care o eroare deja confirmata reapare, atunci este afișata din nou.
Operare
Confirming event messages
✔ Se afișează un mesaj de eveniment cu comentariul "NEW" (Nou).

Afisarea mesajelor de evenimente

Apăsați "ESC" /

. Mesajul evenimentului este confirmat.

✔‘Main menu’ ▶ ‘Event log’
Apăsați



pentru a inainta prin mesajele de evenimente;

Ștergerea jurnalului de evenimente

Toate mesajele de evenimente sunt șterse.
✔ ‘Main menu’ ▶ ‘System settings’ ▶ ‘Clear event log’
1. Apăsați "SET". Fig de mai jos apare.
2. Apăsați "SET" pentru 1 s pentru a goli jurnalul de evenimente.

Lista mesajelor de evenimente
PERICOL!

Când corectati erori respectați instrucțiunile de siguranță
Mesaj eveniment
Nr.
Text
04
Sensor
defect:.
Temperatura
externa

Cauza

Remediu

1)

Scurt-circuit sau
circuit deschis întrun senzor de
temperatură extern

X

05

Controlerul a
devenit prea cald și
a oprit ieșirea
sarcină.


Verificați
următoarele puncte:

cablul
senzorului de temperatura extern este
conectat corect la controler?

cablu rupt
sau scurtcircuit?

senzor de
temperatură extern deteriorat?
1. Permite controlerlului să se răcească.
2. Verificați următoarele puncte:

mediul
controlerului prea cald (încălzire, lumina
directă a soarelui)?

Aripioare
de răcire murdare?

Ventilație

dispozitiv
supratemperatură

X

a controlerului inadecvată?

Nu au fost
respectate cerințele de siguranță de
instalare?

Se iau
următoarele măsuri, după caz:

Încărcați
acumulatorul cu un dispozitiv extern în
cazul în care o sarcină conectata direct a
descarcat bateria in profunzime.

Verificați
capacitatea bateriei în cazul în care
mesajul eveniment este afișat frecvent.
Înlocuiți bateria dacă este cazul.

Măsurați
tensiunea bateriei cu un voltmetru.
Comparați măsurarea cu afișajul
regulatorului. în cazul în care valorile se
abat foarte mult atunci controlerului este
deteriorat.

Se iau
următoarele măsuri, după caz:

Scoateți
celelalte surse de încărcare conectate la
baterie. Problemă corectata?

Măsurați
tensiunea bateriei cu un voltmetru.
Comparați măsurarea cu afișajul
regulatorului. în cazul în care valorile se
abat foarte mult atunci controlerul este
deteriorat.


07

tensiunea prea
joasa a bateriei

Tensiunea de celula
a bateriei a scăzut
sub valoarea
minimă.

08

tensiunea prea
ridicata a bateriei

Tensiunea de celula
a bateriei a crescut
peste valoarea
maxima.

09

Suprasarcina

Atenţie




Pericol de distrugere a
convertorului prin supraîncărcare. Sarcinile care consumă mai
mult curent decât poate fi furnizat de către operator trebuie să
fie conectate direct la baterie.
Conectați întotdeauna direct
invertoarele la baterie!

Notă
Dacă mesajul apare din nou, atunci când sarcina este conectata atunci
prea multe sarcini sunt conectate la controler. în cazul în care mesajul
eveniment apare dinnou la o anumită perioadă de timp după ce sarcina
este conectata atunci, probabil, sarcini individuale genereaza curenți de
vârf pe termen scurt, de exemplu motoare electrice grele.
Valoarea maximă a
1. Opriți sarcinile pentru a reduce sarcina actuala.
sarcinii admise a
2. Porniți sarcinile individual.
fost depășita și
3. Contactați dealer-ul în cazul în care acest mesaj
controlerul a oprit
eveniment apare din nou după ce toate sarcinile
ieșire de sarcină.
au fost pornite. Specificați dacă mesajul apare

X

X

X

10

Curent PV
prea mare

11

Scurt circuit catre
sarcina

13

Bateria nu este
conectata

14

Polaritate baterie
gresita

15

Polaritate PV
gresita

19...24
26

Eroare interna
Tensiune sistem
nedefinita

29

RTC nu este setat

31

Tensiunea
sistemului XX V

imediat sau la un anumit timp după pornirea
sarcinilor.
Contactati distribuitorul

Valoarea maximă
permisibila a
modulului de curent
a fost depășit
deoarece modul
solar este
supradimensionat
Există un
1. Opriți toate sarcinile.
scurtcircuit la ieșirea 2. Opriți ieșirea de sarcină
catre sarcină.
3. Corectați scurtcircuitul (cabluri, sarcină).
4. Porniți sarcina.
5. Porniți ieșirea de sarcină.
Modulul solar
Se iau următoarele măsuri, după caz:
furnizeaza tensiune, Conectați bateria.
dar bateria nu este
Verificați siguranța pentru baterie și înlocuiți, dacă
recunoscuta.
este necesar.
Verificați conexiunile cablurilor bateriei.
Verificați cablul bateriei pentru rupere.
Bateria este
Conectati bateria cu polaritatea corecta
conectata la
regulator cu
polaritatea gresita
Panourile solare
Conectati panourile solare cu polaritatea corecta
sunt conectate la
regulator cu
polaritatea gresita
-Trimiteti regulatorul la service pentru a fi verificat.
Tensiunea
Se iau următoarele măsuri, după caz:
sistemului (a
Verificati bateria si inlocuiti daca este necesar
bateriei) nu a fost
Setati in mod manual tensiunea sistemului din
detectata in mod
meniu
automat
Ora si data nu sunt
Setati ora si data
setate

Regulatorul a
detectat o tensiune
sistem de XX V
(tensiunea bateriei)
34
Siguranta bateriei
Circuitul de
deschisa
protectie la
supracurent a fost
declansat sau
polaritate incorecta
a fost detectata
X = mesajul declanseaza iesirea de alarma

X

X

X

Mesajul este afisat dupa conectarea bateriei

Contactati service-ul

X

18 Date tehnice
18.1 Regulator

Tensiune sistem
Consum propriu
Tensiune intrare maxima
Curentul modulului

Tarom 4545-48
48VDC
Partea de intrare

12 / 24 / 48 VDC
30 mA
100 VDC
45 A

Iesirea catre sarcina
45 A; curentul de comutare se aplica pentru sarcini rezistive
52 A
64 A
160 A
Tensiunea de finalizare a incarcarii
Setarea din fabrica
56.4 VDC
Marja de reglaj
50.4 VDC ... 57.6 VDC
Incarcarea Boost – SOC | control al tensiunii (tensiunea de finalizare a incarcarii)
Setarea din fabrica
70 % | 57.6 VDC
Marja de reglaj
40 % ... 70 % |
52.8 VDC ... 62.4 VDC
Incarcarea de egalizare - SOC | control al tensiunii (tensiunea de intrerupere a incarcarii)
Setarea din fabrica
40 % | 60.0 VDC
Marja de reglaj
10 % ... 60 % |
55.2 VDC ... 62.4 VDC
Protectie la descarcarea adanca - SOC | control al tensiunii (tensiunea de intrerupere a incarcarii)
Setarea din fabrica
30 % | 46.8 VDC
Marja de reglaj
10 % ... 70 % |
38.4 VDC ... 49.2 VDC
Tensiunea de pornire – SOC | controlul tensiunii
Setarea din fabrica
50 % | 50.0 VDC
Marja de reglaj
15 % ... 100 % |
39.4 VDC ... 62.4 VDC
Avertizare a protectiei la descarcarea
40 % | 48.0 VDC
adanca
Tensiune minima de alimentare
10.0 VDC
(tensiune baterie)
Curent de sarcina
Curent maxim (10s)
Curent de pornire
Curent maxim de impuls (10ms)

Tensiune maxima de comutatie
pentru sarcini rezistive
Temperatura ambient
Tipuri de baterii
Conectori
Clasa de protectie
Dimensiuni (X x Y x Z)
Greutate
Afisaj

Contactele configurabile AUX 1 si AUX2
30 VDC@1.0 A, 60 VDC@0.3 A, 125 VAC@0.3 A, 230 VAC@0.1 A

Tip
Rezolutie
Siguranta externa pentru baterie

–10 °C ... +60 °C
Electrolit lichid; electrolit solid, configurabile prin meniu
25 mm2 AWG 4 / 35 mm2 AWG 2
IP 31
218 x 134 x 65 mm
800 g
Afisaj grafic
128 x 64 pixels
≈ 100 A (= max. dublu curentului de functionare)
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GENERATOR PE BENZINA OPEN – FRAME
Monofazat:
KGE2500X
KGE4000X/C
KGE6000C
KGE6500X/E/C
Trifazat:
KGE6500X3/E3
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1. INFORMATII DE SIGURANTA
Respectati urmatoarele cerinte pentru ca generatorul sa functioneze in cele mai bune
conditii.
1-1 Generatorul trebuie sa functioneze in locuri bine ventilate, deoarece gazele de
esapament contin monoxid de carbon, care este toxic (vezi fig. 1).
1-2 Nu lucrati intr-un spatiu neacoperit, in ploaie, zapada (vezi fig. 2).
1-3 Nu conectati generatorul daca legaturile la reteaua de tensiune comerciala nu au fost
intrerupte (vezi fig.3).
1-4 Pastrati o distanta de cel putin 1m de obiectele inflamabile (vezi fig.4).
1-5 Sunt interzise prezenta focului deschis si fumatul cand alimentati (vezi fig. 5).
1-6 Opriti generatorul cand realimentati (vezi fig. 6).

1-7 Evitati varsarea combustibilului in timpul alimentarii. In caz contrar stergeti combustibilul
varsat (vezi fig. 7).
1-8 Tineti generatorul pe o suprafata plana in timpul fuctionarii.
1-9 Tineti la distanta de generator copii si animalele, cand acesta functioneaza.
1-10 Nu atingeti esapamentul sau alte componente fierbinti ale generatorului, pentru a
preveni arsurile.
1-11 Va rugam sa purtati haine adecvate si echipament de protectie corespunzator.
1-12 Din motive de siguranta, cheia de la lacatul usii generatoarelor de tip E/E3 ar trebui
pastrata de catre utilizator. Va rugam sa inchideti usile generatorului pentru a evita operarea
acestuia de persoane neautorizate (copiii nu pot intelege pericolul la care sunt supusi).
1-13 Instalarea si intretinerea generatorului trebuie realizate de persoane calificate.
1-14 Se limiteaza utilizarea generatorului in zone cu risc inalt de pericole.
1-15 Nu varsati uleiul uzat in canalizare sau rau pentru a preveni poluarea mediului. Uleiul
drenat de la generator trebuie depozitat intr-un container. Eliminati combustibilul, lichidul de racire,
solventii, filtrul si acumulatorul conform legislatiei in vigoare.
1-16 Aveti grija cand operati generatorul, deoarece combustibilul si gazele de esapament
sunt toxice.

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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Nu aruncati echipamentele electrice, industriale si partile componente la
gunoiul menajer!
In concordanta cu normele in vigoare, precum Directiva 2008/98/EC privind
deseurile si de abrogare a anumitor directive (directiva cadru a deseurilor), Directiva
2002/96/EC, privind deseurile de echipamente electrice si electronice, modificata prin Directiva
2003/108/EC si Directiva 2008/34/EC, Directiva 2000/53/EC, privind vehiculele scoase din uz,
modificata prin Directiva 2008/33/EC, etc., echipamentele industriale si partile componente uzate,
a caror durata de utilizare a expirat, trebuie colectate separat si predate unui centru specializat de
reciclare. Este interzisa aruncarea acestora in natura, deoarece sunt o sursa potentiala de pericol
si de poluare a mediului inconjurator.

2. INDENTIFICAREA COMPONENTELOR

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Fuel tank = Rezervor combustibil
AC breaker = Intrerupator AC
Starter switch = Comutator de
pornire
Ground terminal = Borna pamant
Fuse seat = Locas siguranta
DC terminal = Borna DC
AC receptacle = Priza AC
Oil filler cap = Buson cu joje pentru
ulei

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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AC receptacle = Priza AC
Starter grip = Sfoara de pornire
Fuel switch=Comutator combustibil
Air cleaner = Filtru de aer
Choke wrench = Cheie soc
Fuel filler cap = Capac rezervor
combustibil
Spark plug = Bujie
Exhaust muffler = Esapament
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3. VERIFICARI PRE-OPERARE
Realizati urmatoarele verificari inainte de pornirea generatorului.
3-1 Verificati daca generatorul este asezat pe o suprafata plana.
3-2 Verificati nivelul de ulei inainte de fiecare utilizare.
(1) Scoateti joja de ulei si stergeti-o cu o carpa curata. (vezi fig. 8)
(2) Introduceti joja in baia de ulei fara sa insurubati.
(3) Daca nivelul uleiului este sub limita inferioara, completati.
(4) Montati busonul de ulei.

3-3 Verificati nivelul de combustibil
(1) Deschideti capacul rezervorului (vezi fig. 9).
(2) Verificati nivelul de combustibil si completati daca este necesar.
(3) Nu supraincarcati rezervorul. Lasati spatiu de dilatare pentru combustibil.
(4) Montati capacul rezervorului.

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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3-4 Verificarea filtrului de aer
(1) Demontati capacul fitrului de aer. Desfaceti piulita si indepartati
carcasa fitrului de aer.

(2) Curatati filtrul de aer.

(3) Reinstalati filtru de aer.

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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4. PORNIREA GENERATORULUI

5. UTILIZAREA GENERATORULUI
5-1 Pentru a pastra generatorul in cele mai bune conditii
mecanice si electrice, respectati urmatoarele indicatii:
(1) Legati la pamant borna de impamantare a generatorului
pentru a nu afecta exploatarea acestuia. La generatoarele tip
C impamantarea poate fi realizata de la gura de scurgere
care este in fata (spate) carcasei motorului.
(2) Verificati daca tensiunea si frecventa de iesire AC corespund
cu specificatiile din manual.

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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(3) Daca generatorul deserveste mai mult de un consumator, alimentati unul cate unul,
incepand cu cel care avea nevoie de puterea cea mai mare de pornire. Majoritatea
consumatorilor cu motor au nevoie de o putere mai mare decat cea normala, pentru a
porni. Nu depasiti limita de curent specificata, pentru nici o priza. Asigurati-va ca toti
consumatorii sunt in conditii bune de functionare inainte de a-i alimenta de la generator.
Daca un consumator incepe sa se comporte anormal opriti generatorul imediat. Deconectati
consumatorul si examinati-l pentru a detecta defectiunea. Daca supraincarcarea circuitului
declanseaza protectia circuitului AC, reduceti incarcatura de consumatori si asteptati cateva
minute inainte de a relua activitatea. Daca voltmetrul indica o tensiune prea mica sau prea
mare, opriti generatorul si verificati-l sa nu prezinte defectiuni.
(4) Cand doriti sa conectati generatorul pentru uz casnic, asigurati-va ca generatorul este
conectat la reteaua electrica de catre un electrician profesionist. Conectarea improprie intre
generator si consumatori poate provoca defectiuni la generator sau consumatori, sau chiar
poate prezenta pericol de incendiu.

5-2 Aplicatii AC (curent alternativ)
1. Pornirea generatorului.

2. Conectarea consumatorilor.

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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3. Treceti intrerupatorul AC in pozitia ON.

5-3 Aparatele electrice, in special cele echipate cu un motor, vor produce un curent foarte
mare la pornire. Tabelul urmator ofera informatii pentru a conecta aceste aparate la generator.
Tip
- Bec
- Aparat de incalzire
- Neoane
- Echipament cu
motor

Putere (VA)

Aparate
caracteristice

Pornire
X1

Nominala
X1

X2

X1.5

X3~5

X2

6.

Aparat
Bec
100W
Neoane
40W
- Frigider
Frigider
- Ventilator electric 150W

- Bec
- TV
- Neoane

Exemplu
Pornire
100VA (W)

Putere absorbita
100VA(W)

80VA (W)

60VA (W)

450-750VA (W)

300VA

OPRIREA GENERATORULUI

6-1 Treceti intrerupatorul AC in pozitia OFF.

6-2 Setati comutatorul motorului in pozitia OFF.

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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6-3 Inchideti valva de combustibil.

Nota: Pentru oprirea generatorului in caz de urgenta, setati comutatorul motorului in pozitia “OFF”.
7.

INTRETINEREA GENERATORULUI

Verificarile periodice si intretinerea sunt foarte importante pentru a mentine motorul in conditii
bune. Generatorul este compus din motor pe benzina, alternator, panou de control si cadru, etc.
Opriti motorul generatorului inainte de orice verificare. Daca motorul trebuie pornit asigurati-va ca
zona este bine ventilata. Esapamentul contine monoxid de carbon. Dupa folosirea motorului
curatati-l cu o carpa pentru a preveni corodarea si indepartati orice depunere.
1: Verificare si Inlocuire consumabile
Verificare

Sistemul
combustibilului

Piesa

2: Contactati dealer-ul autorizat KIPOR
Zilnic / la
8h(ore) 24h
fiecare utilizare

Verificati nivelul combustibilului din rezervor si
adaugati daca este necesar

1

Verificati daca sunt scurgeri de combustibil

1

Sistemul
de racire

Sistemul
de ungere

Drenati apa din rezervorul de combustibil

La 500h /
2 ani

1

Inlocuiti filtrul de combustibil

1

1

1

Tratament apa si spalarea filtrului

1

1

1

Inlocuiti uleiul

1

1

1

Inlocuiti filtrul de ulei

1

1

1

Verificati si adaugati lubrifiant

1

Verificati daca sunt scurgeri de ulei

1

Verificati si adaugati lichid de racire

1

Verificati daca sunt scurgeri de lichid

1

Inlocuiti lichidul de racire

2

Curatati ventilatorul radiatorului

1

Curatati si reparati conducta sistemului de racire
Sistemul
de admisie si
de evacuare

Din 50
in 50h

2

Verificati tensionarea curelei ventilatorului

1

Verificati daca sunt scapari la evacuare

1

Verificati culoarea gazelor evacuate

1

Curatati si inlocuiti filtrul de aer

1

Piesele Verificati starea tuturor instrumentelor si ledurilor de
electrice avertizare

1

Chiulasa Reglarea jocului dintre supapa de admisie si cea de
evacuare

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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Generator

Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie
si de evacuare

2

Verificati impamantarea

1

Verificati daca cablurile electrice sunt slabite

1

Masurati rezistenta de izolatie

1

Verificati conexiunile circuitului

1

Verificati daca sunt suruburi sau piulite slabite

1

Verificati furtunurile

1

Verificati instalatia de amortizare si izolare acustica

1

Nota:
(1) Daca generatorul functioneaza in spatii cu mult praf, intervalul de intretinere trebuie sa fie mai mic.
(2) Criteriile anterior mentionate trebuie realizate de catre service-ul KIPOR autorizat.

7-1 Schimbarea uleiului.
1. Rasuciti si scoateti busonul de ulei.
2. Desfaceti surubul de drenaj si lasati sa se scurga
uleiul.

3. Inchideti surubul de drenaj.

4. Umpleti cu ulei pana la limita superioara a filtrului.

5. Reinstalati busonul de ulei.

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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Uleiul recomandat: Uleiul pentru motoarele pe benzina in 4 timpi este cel de tip SAE
15W-40 primavara si vara si SAE 10W-40 toamna si iarna.
7-2 Filtrul de aer (vezi 3-4).
7-3 Bujia

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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7-4 Intretinerea filtrului de combustibil
(1) Pozitionati valva de combustibil in pozitia ”OFF” si desfaceti filtrul de combustibil.
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8. DEPOZITAREA GENERATORULUI

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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9. PROBLEME TEHNICE

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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10. PRINCIPALELE SPECIFICATII
10-1 Generatoarele monofazate

Model

KGE2500X

KGE4000X/C

KGE6000C
KGE6500X/E

KG200

KG280

KG390

Tip

4 timpi, OHV

Capacitate cilindrica (cm3)
Motor

Alezaj x Cursa (cm)

196

277

389

68 x 54

78 x 58

88 x 64

Sistem de racire

Racire cu aer

Sistem de aprindere

T.C.I.

Bujie

F6TC

Rezervor combustibil (L)

15

6

25

Capacitate baie ulei (L)

0.8

1.1

1.1

Generator

Rata compresie

8.5:1

Frecventa nominala (Hz)

50

50

50

Tensiunea nominala (V)

115/230

115/230

115/230

Curentul nominal (A)

17.4/8.7

26/13

43.5/21.7

Putere nominala (kVA)

2

3

5

Putere maxima (kVA)

2.2

3.3

5.5

Metoda de excitare

AVR

Faze

Monofazat

Factor de putere (cos Φ)

1

Iesire curent continuu

12V/8.3A (Modelul C nu are iesire DC)

Sistem de pornire

E: electric / la sfoara; X: la sfoara

Greutate (kg)
Dimensiuni (L x l x h)
Nivel zgomot dB(A)

43

71

X:83

E:90

590 x 430 x 430

675 x 520 x 540

X/C: 675 x 520 x 540
E: 855 x 510 x 540

93

95

95

10-2 Generatoare trifazate
KGE6500E3
Model

KG390

Tip

4 timpi, OHV
3

Capacitate cilindrica (cm )

389

Alezaj x Cursa (cm)
Motor

KGE6500X3

88 X 64

Sistem de racire

Racire cu aer

Sistem de aprindere

T.C.I.

Bujie

BP6ES

Rezervor combustibil (L)

25

Capacitate baie ulei (L)

1.1

Rata compresie

8.5:1

Frecventa nominala (Hz)

50

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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Tensiunea nominala (V)

400/230

Generator

Curentul nominal (A)

8

Putere nominala (kVA)

5.6

Putere maxima (kVA)

6

Metoda de excitare

AVR

Faze

Trifazat

Factor de putere (cos Φ)

0.8 (lag)

Sistem de pornire

E3: 12V electric;

Greutate (kg)
Dimensiuni (L x l x h)

X3: la sfoara

E3:90

X3: 83

E3: 675 x 520 x 540

X3: 675 x 520 x 540

Nivel zgomot dB(A)

95

Nota 1:
1. Tipul E3: 3 cilindrii, electromotor, rezervor, esapament.
2. Acumulator pentru pornire: 12V 11Ah.
Instructiuni privind zgomotul: Lista de zgomot indica nivelul emisiilor de zgomot, si nu nivelul de
zgomot pentru lucrul in conditii de siguranta. Cu toate ca nivelul emisiilor de zgomot este legat de
nivelul de expunere la sunet, nu repzeinta standardul de referinta dupa care se aplica dispozitive
de protectie impotriva sunetului. Factorii care afecteaza nivelul de zgomot includ: conditiile
mediu-lui ambiant, si alte surse de zgomot, precum greutatea masinii de lucru sau numarul de ore
de functionare in conditii de zgomot. Mai mult nivelul de expunere la sunet variaza in functie de
tara.
Nota 2:
Explicatii pentru generatoarele trifazate:
• Conectati consumatorii la generator in ordine. Conectati prima data consumatorul care are
cea mai mare cerere de curent si apoi in ordine pe ceilalti. Nu porniti consumatorii in acelasi
timp. Orice operatie inadecvata va rezulta in faptul ca generatorul va avea o capacitate
scazuta si chiar este posibil sa se opreasca. In acel moment deconectati toti consumatorii si
opriti generatorul. Verificati daca generatorul a fost supraincarcat sau alte cauze. Daca
suprasolicitarea a facut ca sigurantele sa “sara” micsorati din consum pentru ca
supraincarcarea nu este admisa in nici un caz. Asteptati cateva minute inainte de a reporni
generatorul si verificati daca exista ceva neobisnuit in functionare.
• Intotdeauna porniti primii consumatorii mai mari si apoi cei mai mici (ex: lampile pentru
iluminat); procedand contrar consumatorii mai mari vor avea un start greoi.
• Aveti grija cu voltajul de pe fiecare faza in timpul functionarii. Daca exista o incarcare cu
10% mai mare pe oricare din faze opriti generatorul, apoi ajustati incarcarea trifazata. Tineti
o repartizare egala intre faze a tensiunii. In nici un caz nu puteti depasi cu mai mult de 20%
inegalitatea tensiunii dintre faze. In acelasi timp cererea maxima nu poate depasi valoarea
nominala a incarcarii. Curentul total nu trebuie sa depaseasca curentul
nominal, chiar si incarcarea fiecarei faze nu poate depasi sarcina
nominala a unei faze, care este 1/3 din incarcarea nominala.
Notarea bornelor generatorului (A B C O sau U V W N) in sistem trifazat
se noteaza incepand de la stanga la dreapta sau in sensul acelor de ceasornic.
Figura alaturata prezinta componentele unui sistem trifazat.
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11. DESCRIEREA ACUMULATORULUI
1.
2.
3.
4.

Montati acumulatorul cu surub, saiba si piulita.
Conectati cablul electric de pornire la electromagnetul de pornire.
Legati cablul de impamantare la suportul motorului.
Conectati, mai intai, cablul electric de pornire la polul pozitiv al acumulatorului, apoi la polul
negativ, in timp ce pentru deconectare trebuie sa procedati in ordine inversa.

Acumulatorul de la generatorul de tip E este o piesa optionala, utilizatorul ar trebui sa aleaga
acumulatorul potrivit. Bateria furnizata de compania noastra utilizeaza tehnologia de neintretinere,
astfel utilizatorul nu este nevoit sa adauge apa sau lichid in timpul folosirii.
Pentru a sti daca acumulatorul trebuie reincarcat sau nu, verificati culoarea ochiului bateriei:
Albastru: acumulatorul este incarcat.
Alb: Nu exista suficienta electricitate, trebuie incarcat.
Rosu: Nu este suficient electrolit, trebuie incarcat.
Avertizari privind utilizarea acumulatorului:
Opriti energia dupa indepartarea firului catodic al acumulatorului cand verificati si intretineti
generatorul.
Cand doriti sa conectati acumulatorul, mai intai conectati anodul, dupa care catodul.
Opriti imediat incarcarea dupa ce acumulatorul a fost incarcat complet.
Daca acumulatorul se supraincalzeste in timpul incarcarii, luati o pauza, dupa care reincarcati.

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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12. DESCRIEREA KIT-ULUI DE TRANSPORT
1. Fixati cele patru roti pe ax cu stift si saiba.
2. Fixati axul pe cadrul generatorului cu surub si piulita.
(5) Ax sudat
(1) Surub M8X20
(6) Saiba plata 8
(2) Saiba plata 12
(7) Saiba elastica 8
(3) Roata PU 4'' (Φ 100)
(8) Piulita M8
(4) Cuie spintecate 3.2X40

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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13. DIAGRAMA ELECTRICA
13-1 Diagrama electrica pentru KGE2500X

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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13-2 Diagrama electrica pentru KGE4000X/C

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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13-3 Diagrama electrica pentru KGE6500X/KGE6000C

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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13-4 Diagrama electrica pentru KGE6500E

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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13-5 Diagrama electrica pentru KGE6500X3

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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13-6 Diagrama electrica pentru KGE6500E3

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014

www.generatoaredecurent.info
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14. ANEXA
1. Alegerea cablului electric
Alegerea cablului electric depinde de curentul admisibil al cablului si de distanta dintre
sarcina si generator. Sectiunea cablului trebuie sa fie suficient de mare.
Daca curentul din cablu este mai mare decat cel admis, acesta se va arde. Daca cablul
este lung si subtire, tensiunea de intrare a aparatului electric nu va fi suficienta, determinand ca
generatorul sa nu porneasca. In urmatoarea formula puteti calcula valoarea potentialului “e”:
Potential (v) = 1/58 * Lungime/Aria sectiunii * Curent (A) * √ 3
Relatiile intre curentul admis, lungimea si aria sectiunii cablului de izolatie (monofilar,
multifilar) sunt dupa cum urmeaza:
Presupunand ca tensiunea utilizate este 220V si potentialul sub 10V.
Temperatura ambiantei: 25ºC
Nr. Cabluri de
cupru

Cablu monofilar
Cadere de
Cablu trifilar
Cadere de
Cablu multifilar
Cadere de
Capacitate curent
tensiune
Capacitate curent tensiune Capacitate curent
tensiune
(25ºC) (A)
mv/M
(25ºC) (A)
mv/M
(25ºC) (A)
mv/M
VV22
YJV22
VV22
YJV22
VV22
YJV22
VV22
2
1
1.5 mm
20
25
30.86
13
18
30.86
13
13
20
2
2.5 mm2
28
35
18.9
18
22
18.9
18
30
28
3
4 mm2
38
50
11.76
24
32
11.76
25
32
38
2
4
6 mm
48
60
7.86
32
41
7.86
33
42
48
5
10 mm2
65
85
4.67
45
55
4.67
47
56
65
6
16 mm2
88
110
2.95
61
75
2.6
65
80
88
2
7
25 mm
113
157
1.87
85
105
1.6
86
108
113
8
35 mm2
142
192
1.35
105
130
1.2
108
130
142
9
50 mm2
171
232
1.01
124
155
0.87
137
165
171
10
70 mm2
218
294
0.71
160
205
0.61
176
220
218
11
95 mm2
265
355
0.52
201
248
0.45
217
265
265
12 120 mm2
305
410
0.43
235
292
0.36
253
310
305
13 150 mm2
355
478
0.36
275
343
0.3
290
360
355
2
14 185 mm
410
550
0.3
323
400
0.25
333
415
410
15 240 mm2
490
660
0.25
381
480
0.21
400
495
490
Nota: Variatia de temperatura si modul de instalare a cablurilor va influenta capacitatea curentului din cabluri, tabelul
de mai sus fiind doar o referinta.

2. Tabel cu coeficientul modificat al puterii conditionate de ambient
Conditii pentru puterea de iesire nominala a generatorului:
Altitudine: 0m
Temperatura ambiantei: 25 0C
Umiditatea relativa:30%
Coeficientul modificat al ambientului: C
(Umiditatea relativa: 30%)
Temperatura ambiantei (0C)
25
30
35
40
45
0
1
0.98
0.96
0.93
0.9
500
0.93
0.91
0.89
0.87
0.84
1000
0.87
0.85
0.82
0.8
0.78
2000
0.75
0.73
0.71
0.69
0.66
3000
0.64
0.62
0.6
0.58
0.56
4000
0.54
0.52
0.5
0.48
0.46
Nota: Cand umiditatea relativa este 60%, coeficientul modificat este C-0.01
Cand umiditatea relativa este 80%, coeficientul modificat este C-0.02
Cand umiditatea relativa este 90%, coeficientul modificat este C-0.03
Cand umiditatea relativa este 100%, coeficientul modificat este C-0.04
Exemplu:
In momentul in care puterea nominala a generatorului este P N=5KW, altitudinea este 1000m, temperatura este 35 0C,
umiditatea relativa este 80%, puterea nominala a generatorului este: P=PN*(C-0.02)=5*(0.82-0.02)=4KW
Altitudine (m)

Cod: KG7; Ver. 1/ Rev. 7; Data: 10.01.2014
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□DC200-12

Terminal:

Specifications

Discharge characteristics 77℉(25℃)

Nominal Voltage

12V

Rated Capacity (20 hour rate)

200AH

Total Height

214mm(8.43inches)

Length

530mm(20.87inches)

Width

209mm(8.23inches)

Weight

Terminal voltage

Height

Temperature:25℃(77℉)

13.0

218mm(8.58inches)

(with terminals)
Dimension

(V)
12V
Battery

12.0
11.0
10.0

1

2

5

10

minutes

20

20 hour rate (10A to 10.5Volts)

200AH

10 hour rate (18A to 10.5Volts)

180AH

5 hour rate (32.8A to 10.2Volts)
Internal Resistance
Capacity affected
by Temperature
(20 hour rate)

Self-Discharge
77℉(25℃)

164AH

Full charged 77℉(25℃)

2.3mΩ

104℉(40℃)

102%

77℉(25℃)

100%

32℉(0℃)

85%

5℉(-15℃)

65%

Capacity after 3 month storage

91%

Capacity after 6 month storage

82%

Capacity after 12 month storage

64%

104℉(40℃)
77℉(25℃)

M8

Standard Terminal
Max. Discharge

2000A (5s)

Current 77℉(25℃)
Reserve Capacity

@ 25Amps

380Min

(Minutes to 10.5V at 80℉(27℃)

@ 75Amps

100Min

Voltage)

32℉(0℃)

5℉(-15℃)

Initial Charging Current 40A Or Small

Cycle

14.5V～14.9V/77℉(25℃)

Discharge current(A)

13.6V～13.8V/77℉(25℃)

Float

Constant Current Discharge Rating Amperes

@ 77 ℉(25℃)

Cut off voltage V/cell

15M

30M

45M

1H

2H

3H

5H

8H

10H

12H

20H

24H

1.75V

290

186

137

110.3

61.2

45.3

31.7

21.8

18.00

15.33

10.00

8.37

FULLRIVER

5

Duration of discharge vs. Discharge current

Duration of discharge

77℉(25℃)

(Constant

2

hours

Characteristics

Charging

60

Discharge time

Capacity

10A

600A

8.0

Approx.60.5kg (133.1Ibs)

32.8A 18A

200A 116A

9.0

DC BATTERIES

This information is generally descriptive only and is not intended to make or imply any representation, guarantee or warranty with respect to any cells and batteries. Cell and battery
designs/specification are subject to modification without notice. Contact Fullriver for the latest information.
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Current Transducer LA 55-P

For the electronic measurement of currents: DC, AC, pulsed...,
with galvanic isolation between the primary circuit (high power) and
the secondary circuit (electronic circuit).

IPN = 50 A

16019

Electrical data
IPN
Primary nominal current rms		
50		
A
IPM
Primary current, measuring range		
0 .. ± 70
A
RM
Measuring resistance		
TA = 70°C TA = 85°C
				
RM min RM max RM min RM max
		
with ± 12 V
@ ± 50 A max
10
100 60
95
Ω
			
@ ± 70 A max
10
50
60 1) 60 1)
Ω
		
with ± 15 V
@ ± 50 A max
50
160 135 155
Ω
			
@ ± 70 A max
50
90
135 2) 135 2) Ω
ISN
Secondary nominal current rms		
50		
mA
KN
Conversion ratio			
1 : 1000
VC
Supply voltage (± 5 %)			
± 12 .. 15
V
IC
Current consumption			
10 (@ ± 15 V) + IS mA

Accuracy - Dynamic performance data
X

ε

L

IO
IOM
IOT
tra
tr
di/dt
BW

Accuracy @ IPN , TA = 25°C
@ ± 15 V (± 5 %)
± 0.65		
		 @ ± 12 .. 15 V (± 5 %)
± 0.90		
Linearity error			
< 0.15		
			
Typ
Max
Offset current @ IP = 0, TA = 25°C			
± 0.2
Magnetic offset current 3) @ IP = 0 and specified RM,
after an overload of 3 x IPN		
± 0.3
Temperature variation of IO
- 25°C .. + 85°C
± 0.1 ± 0.6
		
- 40°C .. - 25°C
± 0.2 ± 1.0
Reaction time to 10 % of IPN step		
< 500		
Response time to 90 % of IPN step		
< 1		
di/dt accurately followed			
> 200		
Frequency bandwidth (- 1 dB)		
DC .. 200

%
%
%
mA
mA
mA
mA
ns
µs
A/µs
kHz

General data
TA
TS
RS
m

Ambient operating temperature		
Ambient storage temperature		
Secondary coil resistance
@ TA = 70°C
@ TA = 85°C
Mass			
Standards 			

- 40 .. + 85
°C
- 40 .. + 90
°C
80		
Ω
85		
Ω
18		
g
EN 50178: 1997

Features
●● Closed loop (compensated)
current transducer using the Hall
effect
●● Printed circuit board mounting
●● Isolated plastic case recognized
according to UL 94-V0.

Advantages
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Excellent accuracy
Very good linearity
Low temperature drift
Optimized response time
Wide frequency bandwidth
No insertion losses
High immunity to external
interference
●● Current overload capability.

Applications
●● AC variable speed drives and
servo motor drives
●● Static converters for DC motor
drives
●● Battery supplied applications
●● Uninterruptible Power Supplies
(UPS)
●● Switched Mode Power Supplies
(SMPS)
●● Power supplies for welding
applications.

Application domain
●● Industrial.

Notes: 1)		Measuring range limited to ± 60 A max					
2)
		Measuring range limited to ± 55 A max					
3)
		Result of the coercive field of the magnetic circuit.
090519/14

LEM reserves the right to carry out modifications on its transducers, in order to improve them, without prior notice.
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Current Transducer LA 55-P
Isolation characteristics
Vd
Vw
dCp
dCI
CTI

Rms voltage for AC isolation test, 50 Hz, 1 min		
Impulse withstand voltage 1.2/50 µs		
			
Creepage distance			
Clearance distance			
Comparative Tracking Index (group IIIa)		

2.5		
5.7		
Min
5		
5		
175

kV
kV
mm
mm

Applications examples
According to EN 50178 and IEC 61010-1 standards and following conditions:
●● Over voltage category OV 3
●● Pollution degree PD2
●● Non-uniform field
EN 50178

IEC 61010-1

Rated isolation voltage

Nominal voltage

Single isolation

500 V

500 V

Reinforced isolation

250 V

250 V

dCp, dCI, Vw

Safety

This transducer must be used in electric/electronic equipment with respect
to applicable standards and safety requirements in accordance with the
manufacturer’s operating instructions.

Caution, risk of electrical shock
When operating the transducer, certain parts of the module can carry hazardous
voltage (eg. primary busbar, power supply).
Ignoring this warning can lead to injury and/or cause serious damage.
This transducer is a build-in device, whose conducting parts must be inaccessible
after installation.
A protective housing or additional shield could be used.
Main supply must be able to be disconnected.

Page 2/3
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Dimensions LA 55-P (in mm. 1 mm = 0.0394 inch)

Front view

Connection

Top view

Left view

Mechanical characteristics
●● General tolerance
●● Primary through-hole
●● Fastening & connection of secondary
●● Recommended PCB hole

Remarks
± 0.2 mm
12.7 x 7 mm
3 pins		
0.63 x 0.56 mm
0.9 mm

●● IS is positive when IP flows in the direction of the arrow.
●● Temperature of the primary conductor should not exceed
90°C.
●● Dynamic performances (di/dt and response time) are best
with a single bar completely filling the primary hole.
●● In order to achieve the best magnetic coupling, the
primary windings have to be wound over the top edge of
the device.
●● This is a standard model. For different versions (supply
voltages, turns ratios, unidirectional measurements...),
please contact us.
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Current Transducer LF 505-S

IPN

=

500 A

For the electronic measurement of currents: DC, AC, pulsed...,
with a galvanic isolation between the primary circuit (high power)
and the secondary circuit (electronic circuit).

16137

Electrical data
Primary nominal current rms
Primary current, measuring range
Measuring resistance

IPN
IPM
RM

with ± 15 V
with ± 18 V
with ± 24 V

500
0 .. ± 800
R M mini R M maxi

@ ± 500 A maxi
@ ± 800 A maxi
@ ± 500 A maxi
@ ± 800 A maxi
@ ± 500 A maxi
@ ± 800 A maxi

Secondary nominal current rms
Conversion ratio
Supply voltage (± 5 %)
Current consumption (± 1 mA)

ISN
KN
VC
IC

0
0
0
0
5
5

60
11
92
30
149
65

A
A

• Closed loop (compensated) current
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

100
mA
1 : 5000
± 15 .. 24
V
24 (@ ± 18 V) + IS mA

Accuracy - Dynamic performance data
Accuracy @ IPN , TA = 25°C
Linearity error

X

ε

L

± 0.6
< 0.1
Typ

%
%

µs
A/µ s
kHz

General data

1)

Applications

•
•
•
•

<1
> 100
DC .. 100

Note:

Excellent accuracy
Very good linearity
Low temperature drift
Optimized response time
Wide frequency bandwidth
No insertion losses
High immunity to external
interference
• Current overload capability.

mA
mA

Response time to 90 % of IPN step
di/dt accurately followed
Frequency bandwidth (- 1 dB)

@ TA = 70°C

•
•
•
•
•
•
•

± 0.2
± 0.4

tr
di/dt
BW

Ambient operating temperature
Ambient storage temperature
Secondary coil resistance
Mass
Standards

Advantages

• AC variable speed drives and servo

± 0.1

TA
TS
RS
m

according to UL 94-V0.

mA

IOT

1)

transducer using the Hall effect

• Isolated plastic case recognized

Maxi
± 0.4

Offset current @ IP = 0, TA = 25°C
Magnetic offset current @ IP = 0 and specified RM,
after an overload of 3 x IPN
Temperature variation of IO
- 40°C .. + 70°C

IO
IOM

Features

- 40 .. + 70
°C
- 40 .. + 85
°C
70
Ω
230
g
EN 50155: 1995
EN 50178: 1997

motor drives
Static converters for DC motor drives
Battery supplied applications
Uninterruptible Power Supplies (UPS)
Switched Mode Power Supplies
(SMPS)
• Power supplies for welding
applications.

Applications domain
• Traction
• Industrial.

With a di/dt of 100 A/µs.
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Current Transducer LF 505-S
Isolation characteristics
Vd
Vw

Rms voltage for AC isolation test, 50 Hz, 1 min
Impulse withstand voltage 1.2/50 µs

3.8
12.5

kV
kV

dCp
dCl
CTI

Creepage distance
Clearance distance
Comparative Tracking Index (Group IIIa)

Mini
15.2
14.5
175

mm
mm

Application examples
According to EN 50178 and CEI 61010-1 standards and following conditions:

• Over voltage category OV 3
• Pollution degree PD2
• Non-uniform field

EN 50178

CEI 61010-1

Rated isolation voltage

Nominal voltage

Single isolation

1250 V

1250 V rms

Reinforced isolation

690 V

690 V rms

dCp, dCI, V W

Safety

This transducer must be used in electric/electronic equipment with respect to
applicable standards and safety requirements in accordance with the manufacturer's
operating instructions.

Caution, risk of electrical shock
When operating the transducer, certain parts of the module can carry hazardous
voltage (eg. primary busbar, power supply).
Ignoring this warning can lead to injury and/or cause serious damage.
This transducer is a built-in device, whose conducting parts must be inaccessible
after installation.
A protective housing or additional shield could be used.
Main supply must be able to be disconnected.
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Dimensions LF 505-S

(in mm. 1 mm = 0.0394 inch)

Bottom view
Right view

Back view

Top view
Connection

Mechanical characteristics

Remarks

• General tolerance
• Transducer fastening

• IS is positive when IP flows in the direction of the arrow.
• Temperature of the primary conductor should not exceed

Vertical or flat lying position
Recommended fastening torque
or vertical position

Recommended fastening torque
or flat lying position

Recommended fastening torque

• Primary through-hole
• Connection of secondary
071003/10

± 0.5 mm
4 or 6 holes ∅ 4.3 mm
4 or 6 steel screws M4
3.2 Nm or 2.37 Lb.-Ft.
4 holes ∅ 1.9 mm,
depth : 7.5 mm
4 screws PTKA 25,
length: 6 mm
0.7 Nm or 0.52 Lb.-Ft.
4 holes ∅ 1.9 mm, crossing
4 screws PTKA 25,
length:10 mm
0.75 Nm or 0.55 Lb.-Ft.
∅ 30.2 mm
MOLEX 6410
3 Tin plated pins

100°C.

• Dynamic performances (di/dt and response time) are best
with a single bar completely filling the primary hole.

• This is a standard model. For different versions (supply
voltages, turns ratios, unidirectional measurements...), please
contact us.

LEM reserves the right to carry out modifications on its transducers, in order to improve them, without prior notice.
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Voltage Transducer LV 20-P

IPN = 10 mA
VPN = 10 .. 500 V

For the electronic measurement of voltages : DC, AC, pulsed...,
with a galvanic isolation between the primary circuit (high voltage)
and the secondary circuit (electronic circuit).

Electrical data
Primary nominal r.m.s. current
Primary current, measuring range
Measuring resistance

I PN
IP
RM

with ± 12 V
with ± 15 V

10
mA
0 .. ± 14
mA
RM min
RM max

@ ± 10 mA max
@ ± 14 mA max
@ ± 10 mA max
@ ± 14 mA max

Secondary nominal r.m.s. current
Conversion ratio
Supply voltage (± 5 %)
Current consumption
R.m.s. voltage for AC isolation test 1), 50 Hz, 1 mn

ISN
KN
VC
IC
Vd

30
30
100
100

190
100
350
190

Ω
Ω
Ω
Ω

25
mA
2500 : 1000
± 12 .. 15
V
10 (@ ±15 V ) + IS m A
2.5
kV

Features
• Closed loop (compensated) voltage
transducer using the Hall effect

• Insulated plastic case recognized
according to UL 94-V0

• Optimized.

Principle of use
• For voltage measurements, a current
proportional to the measured voltage
must be passed through an external
resistor R 1 which is selected by the
user and installed in series with the
primary circuit of the transducer.

Accuracy - Dynamic performance data
XG

Overall Accuracy @ IPN , TA = 25°C

ε

Linearity

L

@ ± 12 .. 15 V
@ ± 15 V (± 5 %)

± 1.1
± 1.0
< 0.2
Typ

IO
IOT

Offset current @ IP = 0, TA = 25°C
Thermal drift of IO

tr

Response time 2) @ 90 % of VP max

0°C .. + 25°C
+ 25°C .. + 70°C

Max
± 0.20
± 0.10 ± 0.30
± 0.14 ± 0.40

%
%
%

40

mA
mA
mA
µs

General data
TA
TS
RP
RS
m

Ambient operating temperature
Ambient storage temperature
Primary coil resistance @ TA = 70°C
Secondary coil resistance @ TA = 70°C
Mass
Standards 3)

0 .. + 70
- 25 .. + 85
250
110
22
EN 50178

°C
°C
Ω
Ω
g

Advantages
•
•
•
•
•
•

Excellent accuracy
Very good linearity
Low thermal drift
Low response time
High bandwidth
High immunity to external
interference
• Low disturbance in common mode.

Applications
• AC variable speed drives and servo
motor drives

• Static converters for DC motor drives
• Battery supplied applications
• Uninterruptible Power Supplies
(UPS)

• Power supplies for welding
applications .
Notes :

1)
2)

3)

Between primary and secondary
R 1 = 25 kΩ (L/R constant, produced by the resistance and inductance
of the primary circuit)
A list of corresponding tests is available

LEM Components

010802/0
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Dimensions LV 20-P (in mm. 1 mm = 0.0394 inch)
Bottom view

Right view

Top view

Standard 00
or No SP..

Year Week

Secondary terminals
Terminal + : supply voltage + 12 .. 15 V
Terminal M : measure
Terminal - : supply voltage - 12 .. 15 V

Connection

Back view
Mechanical characteristics

Remarks

• General tolerance
• Fastening & connection of primary

• IS is positive when VP is applied on terminal +HT.
• This is a standard model. For different versions (supply

± 0.2 mm
2 pins
0.635 x 0.635 mm
• Fastening & connection of secondary 3 pins ∅ 1 mm
• Recommended PCB hole
1.2 mm

voltages, turns ratios, unidirectional measurements...),
please contact us.

Instructions for use of the voltage transducer model LV 20-P
Primary resistor R 1 : the transducer’s optimum accuracy is obtained at the nominal primary current. As much as possible, R 1 should be
calculated so that the nominal voltage to be measured corresponds to a primary current of 10 mA .
Example: Voltage to be measured V PN = 250 V

a) R 1 = 25 kΩ / 2.5 W, IP = 10 mA
b) R 1 = 50 kΩ / 1.25 W, IP = 5 mA

Accuracy = ± 1 % of V PN (@ TA = + 25°C)
Accuracy = ± 2 % of V PN (@ TA = + 25°C)

Operating range (recommended) : taking into account the resistance of the primary windings (which must remain low compared to R 1, in order
to keep thermal deviation as low as possible) and the isolation, this transducer is suitable for measuring nominal voltages from 10 to 500 V.

LEM reserves the right to carry out modifications on its transducers, in order to improve them, without previous notice.

Manual utilizare pentru Terminal Astra2Connect

DESPRE ACEST MANUAL

Acest Manual de utilizare este destinat pentru utilizatorul terminalului Astra2Connect. El
prevede măsuri de siguranţă, o descriere a terminalului Astra2Connect şi o descriere detaliată a
modului de utilizare a GUI (Interfata grafica a utilizatorului).

Este inclusa de asemenea si o prima serie de informaţii de depanare.

Precauţii şi simboluri

In acest manual apar urmatoarele simboluri:

Un mesaj de atenţionare indică o situaţie
periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la rani
minore sau moderate. Se poate
referi, de asemenea,la o procedură sau practică care, dacă nu sunt urmate corect, ar putea duce la
deteriorarea sau distrugerea echipamentului.

Un mesaj indiciu care da informaţii pentru buna funcţionare a echipamentului,
inclusiv sfaturi utile, comenzi rapide sau reminder importante.

Un mesaj de referinţă este utilizat pentru a
directiona catre: o referinţă
interna in cadrul documentului, un document sau un web- link.

Istoria versiunii şi aplicabilitatea
Versiune
Document
1.9.2

Data

Versiune
Subiect
R 1.6

Autor
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Documente corelate
Detaliile de instalare si pozitionare a antenei Astra2Connect sunt descrise in manualul
Point&Play.

MASURI DE SIGURANTA IMPORTANTE

Instalaţi modemul Astra2Connect şi antena în

conformitate cu reglemetarile

locale.


Înainte de a instala modemul Astra2Connect asiguraţi-vă că
alimentarea electrică
este conectata corespunzător şi calculatorul dvs. este corect impamantat. Consultaţi-vă cu un
electrician autorizat în cazul în care aveti orice îndoială;

Vă rugăm să citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile de operare în ghidul de utilizare livrat
impreuna cu modemul Astra2Connect in ambalajul de transport;

Vă rugăm să citiţi şi să înţelegeţi toate măsurile de siguranţă stabilite în acest manual de
utilizare şi în ghidul utilizatorului înainte de conectarea orice cabluri la modemului
Astra2Connect.

Respectaţi întotdeauna următoarele avertismente:
• Nu exista piese reparabile de catre utilizator în sistemul dumneavoastră. Nu încercaţi să
deschideţi sistemul. Există un risc de şoc electric, care poate avea ca rezultat rănirea sau moartea.
Sistemul trebuie să fie deschise doar de către un tehnician de service instruit şi certificat pentru
acest produs;
• pericol de radiaţii RF: Zona dintre reflector antenă şi receptor/emitator iLNB va expune
niveluri de câmp niveluri de câmp electromagnetic periculoase în timpul transmisiei. Nu puneti
capul şi / sau corpul în această zonă în timp ce sistemul este operaţional.
Luaţi măsurile de precauţie necesare pentru a preveni accesul la antena de către copii sau
persoanel neautorizate. Păstraţi spaţiul dintre antena horn si reflector complet degajat !

• Pentru a preveni riscul de incendiu sau şoc electric, nu expuneţi modemul la ploaie, lichide sau
umezeală. Nu aşezaţi obiecte care conţin lichide (de exemplu, pahare,vaze) pe modem;
• Nu instalaţi modemul Astra2Connect în cazul în care există un risc de furtună sau fulger în
zona;
• Cablul de alimentare nu trebuie să fie utilizat atunci când este deteriorat !

Întotdeauna respectati următoarele precautii:

• Folosiţi întotdeauna sursa de alimentare inclusa în furnitura cu modemul Astra2Connect.
Utilizarea unei surse de alimentare diferite pot cauza deteriorarea echipamentului;
• Pentru a garanta respectarea reglementarilor şi conditiilor de siguranţă, utilizaţi doar cablurile
furnizate sau cablurile conforme cu specificaţiile din acest manual;
• Nu deschideţi unitatea. Nu efectuaţi nici un alt service decât cel descris în instrucţiuni de
instalare şi depanare.
• Electricitatea statica poate deteriora modemul Astra2Connect . Pentru a evita deteriorarea
modemului Astra2Connect cu electricitate statică, atingeti intii conectorul cablului coaxial
conectat la impamintare înainte de deconectarea sau re-conectarea cablului Ethernet de la
modemul Astra2Connect sau de la computer;

•Pentru a preveni supraîncălzirea, nu blocaţi orificiile de ventilaţie de pe părţile laterale şi de sus
al unităţii;

* Pentru a curăţa partea exterioară a unităţii, utilizaţi o cârpă curată, uscată. Pentru a evita
avariarea echipamentului , nu curăţaţi niciodată sistemul folosind fluide, detergenţi sau substanţe
chimice.

Nu utilizati aer sub presiune pentru a elimina praful din aparat.

•
utilizatorul trebuie sa instaleze un supresor al virfurilor electrice la priza de current
alternativ la care aparatul este conectat cu scopul de a evita deteriorarea echipamentului de catre
fulger si alte supratensiuni electrice

Notificări:

• Acest produs a fost calificat, în condiţiile de testare care au inclus utilizarea cablului între
componente. Pentru a fi în conformitate cu reglementările, utilizatorul trebuie să folosească acest
cablu - sau un cablu echivalent - şi să îl instaleze în mod corespunzător;
• Diferite tipuri de seturi de cablu pot fi utilizate pentru conexiuni la sursa de curent. Utilizaţi
numai un cablu de retea care respectă toate cerintele de siguranţa ale produsului din ţara de
utilizare;
• instalarea acestui produs trebuie să fie în conformitate cu codurile de cablare .

1 INTRODUCERE

1.1 Documentatie Terminal Astra2Connect

Documentatia Terminal Astra2Connect este formata din trei documente:
1. Acest document, care descrie caracteristicile şi interfaţa web a
IPmodem;
2. Point şi Play - manual care descrie instalarea şi reglarea
directionala a
antenei;
3. Datele de directionare - constând din informaţiile de care aveţi
nevoie pentru aducerea
antenei dvs.în poziţia corectă.

1.2 Despre Terminal Astra2Connect

Terminal Astra2Connect este un echipament modern care permit conexiune rentabila, plug &
play la o varietate extinsa de aplicatii bazate pe IP.

Terminalul Astra2Connect se compune din:

• Antena de satelit de dimensiune mică (75 cm), de înaltă calitate, uşor de instalat
* Un LNB interactiv (iLNB);
• Un IPmodem oferind o conexiune Ethernet la calculator a utilizatorului final sau a unei reţele
locale (LAN) model MDM 2200, MDM3100 si MDM 3300.

Echipamentul interactiv iLNB are un consum redus de energie ,greutate redusa si uşor de
instalat şi foarte fiabil. Toate piesele sunt construite cu ajutorul sistemelor de proiectare moderne
care garantează o fiabilitate de neegalat pentru mulţi ani.
Conectat la iLNB interactiv prin intermediul unor cabluri care sa transmită şi să primească,
modemul de mare viteză IP oferă un acces asimetric 2-way în bandă largă la aplicaţii IP (de
exemplu, Internet de bandă largă de acces). Dimensiunile sale mici, în conformitate cu cele mai
bune
tehnologii de telecomunicaţii şi IT, fac acest produs potrivit pentru orice tip de utilizator, de
afaceri sau de consum.

Figura 1-Terminal Astra2Connect

1.3 Actiuni de instalare

Pentru a asigura instalarea corectă a Terminalului Astra2Connect trebuie sa fie efectuate
următoarele :

Aceste actiuni sunt descrise în detaliu în manualul Point & Play al modemului IP :
Vă rugăm să citiţi acest manual Point & Play cu atenţie în timpul instalării.
> Pregătiţi locul de instalare şi despachetaţi dispozitivele
> Selectaţi o locaţie potrivită pentru a instala antena. O vedere clară spre sud trebuie să fie
disponibila (poziţia satelitului fiind deasupra zonei ecuatoriale). Distanţa dintre antenă şi
IPmodem nu poate depăşi 30 de metri. În mod ideal, această distanţă nu trebuie să depăşească 30
metri, în cazul utilizarii cablului livrat impreuna cu cu Terminalul Astra2Connect;
> Pregatiti punctul de fixare al antenei (stalp sau perete)şi ataşaţi baza antenei la aceasta;
> Ataşaţi antena de baza acesteia
 Ataşaţi iLNB pe suportul de la antenă;
 Localizati IPmodemul într-o cameră curată, uscată, la maxim 30 m (lungime cablu) de
la locul montarii antenei;
 Conectaţi IPmodem la iLNB folosind cablurile coaxiale RX si TX;
 Conectaţi un calculator (desktop sau laptop) la IPmodem;
 Alimentati IPmodemul;
 Utilizaţi un browser de web de pe computer pentru a accesa interfata Web a
Terminalului;
 Pozitionati antena spre satelitul corect, îndreptati fin directia şi verificati polarizarea
incrucisata ;
 Configuraţi terminalul folosind interfaţa web şi / sau verificati conectivitatea

2. Familiarizarea cu TERMINALUL ASTRA2CONNECT

2.1 IPmodem
2.1.1 Panou frontal al IPmodemului

Figura 2 Panou frontal IP modem

Nr.
(1)
(2)

Ce reprezinta
LED verde continuu
LED de avertizare galben continuu

(3)

LAN indicator LED-uri

(4)

Rx indicator LED

(5)

Tx indicator LED

Descriere functionala
Terminalul e alimentat
In cazul in care terminalul nu este conectat
la reteaua de sateliti
Stanga:Verde continuu-link starea de strat
Dreapta: Verde intermitent-Sunt primite
sau transmise fram-uri Ethernet
Verde continuu semnalizare primire de la
satelit
Verde intermitent-trafic transmitere prin
intermediul link-ului via satelit

Tabel 1.Descrierea elementelor de pe panoul frontal IP modem

2.1.2

Panoul din spate IP modem

Figura 3 – Panoul spate IP modem
Nr.
(1)

Ce reprezinta
Conector Tx

(2)

Conector Rx

(3)

Buton Reset

Descriere
Conexiune interioara cablu coaxial pentru
transmisie
Conexiune interioara cablu coaxial pentru
receptie
Reboot: apasati o data scurt (mentineti mai
putin de 5 secunde);
Revenire la setarea din fabrica: Apăsaţi şi
menţineţi apăsat pentru mai mult de 5
secunde.
Resetarea conduce la reboot-area
terminalului si readuce setariile IP la cele
initiale din fabrica.

(4)
(5)

Conector cablu alimentare 15V
Conector cablu Ethernet

Conector alimentare 5.5/2.5 mm)
Conexiune pentru LAN, tip RJ-45 (cablu
Ethernet).
Tabel 2-Descrierea elementelor pe panoul din spate a modemului IP

2.1.3 Sursa de alimentare

Figura 4 - Alimentare Modem IP

•
•
•
•
•

Tensiune de intrare universala; nominal 100-240 Volti/50-60 Hz
Priza tip NEMA-IEC320/C8
Aprobare CE
Iesire 15V/2A
Conector 5,5 x 2,5 mm

2.1.4 Cabluri

2.1.4.1 Cabluri Ethernet
Inclus cu Terminalul dvs. Astra2Connect este un cablu Ethernet- Cat 5 rosu incrucisat cu
conectori RJ-45. Acest cablu este de aproximativ 2 m lungime. Acesta va fi folosit pentru a
conecta la computer IP modem.

Conexiunea Ethernet IPmodem suporta de asemenea auto
Alternativ, astfel, de asemenea, un cablu Ethernet drept poate fi folosit.

cross- over.

2.1.4.2 Cabluri coaxiale

Există două cabluri separate între antenă şi echipamentul de interior:
un cablu receptie (Rx) şi transmisie prin cablu (Tx). Aceste cabluri coaxiale (coaxial) sunt de
aproximativ 1 cm în diametru şi sunt de 30 m lungime. Livrate împreună cu sistemul
dumneavoastră sunt un cablu combinat cu cablurile Rx şi cablu Tx ataşat unele de altele.
Conectorii F nu sunt ataşati la cablu pentru o instalare uşoară a
cablului. Patru conectori cu şurub-on sunt livrati cu cablu coaxial.
• RG6 spuma echivalenta;
• Specificat până la 3 GHz;
• Conectori F

Pentru o instalaţie care necesită un cablu de mai mult de 30 de metri, poate fi folosit un
alt cablu (set) . Cerinţa generală este atunci:
Atenuarea @ 3000 MHz <20 dB
Cablul furnizat are o atenuare de ~14 dB @ 3000MHz (30 m de cablu).

Figura 5 - Cablu coaxial Twin (gemeni) cu conectori ataşati

2.1.4.3 Dispozitiv Indicare directie corecta
Dispozitivul de centrare , cu funcţionalitate aşa cum se arată în figura 6, este livrat cu o cască aşa
cum este afişat în figura 7 şi cu bateria corespunzătoare.

Figura 6 - Dispozitiv de indicare

Numar
1
2
3
4

Descriere
Conexiune pentru casti
Pornire/Oprire si volum
Clips curea
Conexiune cablu Transmisie

Dimensiunile dispozitivului sunt:
• Înălţime: 29.02 mm;
• Lungime: 81.82 mm;
• Lăţime: 61.56 mm.

Figura 7 - Căşti

2.1.4.4 Antenă
Prezentare generală
Antena cuprinde cinci părţi:
• Stalp antena;
- A se vedea mai jos pentru cerinţele pol antenă;
• Suport antena
- Complet pre-asamblat;
- Dotat cu reglaj fin pentru Elevatie şi azimut.
• Reflector antena (farfuria);
- 79 x 85 cm tablă presata cu marginea intarita;
- Oţelul este pasivizat şi acoperit cu pulbere epoxidica;
- fixare cu 4 suruburi.
• Braţ alimentare;
- Brat alimentare este o piesa din oţel, formata exact;
- Oţelul este pasivizat şi acoperit cu pulbere epoxidica;
- Fixat cu suruburi 2 x M6

-Cleme de fixare in interiorul braţul;
-Clema de fixare este realizata din poliamida armata cu fibra de sticla;
- Toate componentele din plastic sunt stabilizate UV
• iLNB (vezi pct. 8.2 pentru mai multe informaţii).

-

Figura 8 - Privire de ansamblu Antena & Elemente

Cerinţe stalp Antena

Când selectaţi un stalp de antenă, considerati următoarele dimensiuni:
• Dimensiuni:

-Diametrul minim: 40mm;
• Diametrul maxim: 70mm;
• Oţel zincat;
• Baza de referinţă / fixare. solida
Forţele mecanice care trebuie să fie luate în considerare la fixarea stalpului antenei sunt
prezentate în imaginea de mai jos.

Figura 9- Stalpul Antenei şi Forţele asupra acestuia

2.2 iLNB

iLNB are o carcasă integrată şi este complet sigilat, exceptand sloturile pentru ventilaţie.

Figura 10-iLNB > Perspective şi Vedere de jos

Nr.
(1)

Ce reprezinta
Antena horn

(2)

Conector Tx

(3)

Conector Rx

Descriere
Antena horn a iLNB, indreptat catre
reflector
Conexiune exterioara pentru cablu
coaxial de transmisie
Conexiune exterioara pentru cablu
coaxial de primire

Tabel 3- Elemente descriere a iLNB

3. INTERFATA TERMINAL WEB

3.1 Pregatirea Setarilor computerului

Verificaţi dacă computerul dvs. este setat la DHCP. În acest fel computerul poate primi o adresa
de la un IPmodem.

Urmaţi procedura din Anexa B - Verificarea şi modificarea setărilor dvs. de IP pentru a verifica
şi / sau modifica setările IP.

3.2 Cum accesati Interfata Web a Terminalului ?

3.2.1 Cu Conexiune Satelit

În modul de funcţionare normal un computer conectat ar trebui să fie configurat în mod DHCP
pentru a prelua automat o adresă IP şi de a intra in serverul DNS. Terminalul acţionează ca un
server DHCP pentru calculator.

Răsfoiţi interfaţa web
> Tastaţi adresa IPmodem în bara de adrese a browser-ului: 192.168.1.1.
Veţi fi redirecţionat către pagina Starea terminalului.

Figura 11-Adresa modemului IP in bara de adrese a browserului

Alternativ, utilizaţi adresa implicita de gateway pentru a ajunge la Interfaţa
web. A se vedea Anexa A -Configurarea reţelei locale pentru mai multe informaţii.

Este posibil ca în timpul primului logon terminalul sa
efectueze un upgrade cu ultima versiune de software, deoarece nu vă puteţi loga folosind o
versiune SW veche. Acest proces poate dura până la zece minute. NU trebuie sa întrerupeti
terminalul în această perioadă, de exemplu prin rebootare sau intreruperea alimentarii.
Dacă o versiune de software mai noua este disponibila, terminalul va:
• Incarca acest software;
• Instala acest software
• Reboota terminalul ;

• Se va loga din nou la reţea.

3.2.2 Nu exista Conexiune satelit

Asiguraţi-vă că computerul este capabil de a primi o adresă IP prin DHCP, urmând procedura
indicata în Anexa B - Verificarea şi modificarea setărilor IP.
În cazul în care terminalul nu este legat la reţeaua de satelit, după trei minute,
calculatorul va primi automat adresa IP, prin DHCP, din IPmodem
şi veţi putea apoi să navigati pe interfaţa web:

În cazul în care nici o adresă de DHCP nu este atribuita terminalului: scoateţi cablul Ethernet de
la computer, aşteptaţi câteva secunde şi conectaţi cablul Ethernet înapoi în computerul dvs.
> Tastaţi adresa IPModem în bara de adrese a browser-ului: 192.168.1.1.
Veţi fi redirecţionat către pagina de Stare a terminalului.
Dacă problema persistă, trebuie să atribuiţi o adresă IP statică computerului urmarind procedura
din Anexa B - Verificarea şi modificarea setărilor IP.

3.3 Prezentare generală interfata Web

3.3.1

Aspect General

Figura 12- Aspect pagină Interfata Web

Fiecare dintre paginile de interfaţa web conţin aceleaşi elemente.
• A - Banner: banner ce conţine logo-ul Newtec şi arată adresa MAC Air
• B - Bara de stare: Bara de stare arată întotdeauna cele mai importante stari ale LED-urilor
Aceste informaţii vor fi specificate detaliat în corpul paginii Status.
•
C- Structura Menu: Pe partea stângă a paginii se gaseste zona de navigare a site-ului .
Faceţi clic pe un element pentru al selecta. Structura meniului poate diferi în funcţie de starea
autentificarii.
• D - Corpul: conţinutul actual al interfeţei web este arătat în corpul paginii. Ea
arată întotdeauna titlul paginii şi unul sau mai multe blocuri sau forme continut.

3.3.2

Structura Meniu

Structura meniului a interfeţei web este descrisă mai jos
(a se vedea figura 13).
• Stare
Verifica starea dispozitivului şi a reţelei.
• Configurare
- Interfata Ethernet
Verifica şi modifica configuraţia interfata Ethernet.
- Interfata satelit
Verifica şi modifica configuraţia interfeţei prin satelit.
- Multicast
Verifica şi modifica configuraţia Multicast.
• Interfata Dispozitiv
- Software
Verifica sau modifica versiunea de software.
- Hardware
Verifica versiunea Hardware.
• Pozitionarea antenei
- Repoint antena
• Test
Ruleaza testele efectuate pe dispozitiv.

Figura 13-Structura Meniului pentru Utilizator

3.4 Rebootare modem IP

A se vedea secţiunea 2.1.1 pentru asemănări cu butonul reboot hardware.

Figura 14- Locatia Reboot a link-ului


Click pe link-ul Reboot din partea dreapta a barei pentru a reporni terminalul.

Terminalul va reporni si se va intoarce la pagina Status (Stare).
Acest lucru poate dura până la un minut, inclusiv link-ul de iniţializare prin satelit.

Repornirea terminalului este necesara atunci când a fost efectuata o (re)
configurare. Modificările nu pot avea efect până după următoarea repornire.

3.5 LED-uri in bara Status

3.5.1

LED Ethernet

LED-uri Ethernet oferă informatii despre starea generală a conexiunii Ethernet la modemul IP.

Cod culoare LED
Rosu
Galben
Verde

Descriere
Conexiunea nu este OK
Conexiunea este OK, dar nu este data nici o
adresa DHCP
Adresa DHCP este data si conexiunea este
OK

Tabelul 4 - Status LED-uri >Ethernet

3.5.2

LED Satelit

LED-ul Satellite dă starea generală a conexiunii satelit la modemul IP.

Cod culoare LED
Rosu
Galben
Verde
Tabel 5- Starea LEDurilor >Satelit

3.5.3

LED Software

Descriere
Lipsa conectivitate, nici un semnal valid
primit
Un semnal valid a fost primit. Terminalul
este ocupat cu logarea pe reteaua de satelit
Sistemul este operational si utilizatorul este
conectat pe reteaua de satelit

LED-ul Software-ul oferă informatii despre starea generală a software-ul instalat sau
actualizări.
Cod culoare LED
Rosu

Descriere
Terminalul are o versiune de software mai
noua decat versiunea de software de
functionare si
Versiunea noua de software nu a fost
selectata deoarece validarea procesului de
software a esuat .

Galben
Verde

Vezi Anexa C-Ghid de depanare pentru
posibile actiuni si urmariri
Terminalul preia un nou software via
satelit. Acest lucru poate dura 10 minute
Nici o problema. Terminalul functioneaza
cu ultima versiune de software

Tabel 6- Stare LEDuri >Software

3.6 Pagina de stare

3.6.1 Introducere
În funcţionarea normală, în cazul în care terminalul este fixat şi activ, exista două părţi ale
paginii Status aşa cum se arată în figura 15, sunt descrise în detaliu în următoarele secţiuni:
• Prezentare generală:
Această parte oferă o privire de ansamblu asupra IPmodem, demodulator şi starii software-ului.

• Statistici Interfata:
Această parte oferă o imagine de ansamblu a statisticilor functionarii modemului IP

Figura 15 – Pagina de stare atunci când Terminalul este orientat

În cazul în care terminalul nu este încă orientat este prezentata o a treia parte:
• Orientare:
Această parte oferă o imagine de ansamblu a starii de orientare şi de selectare a operatorului de
orientare.

3.6.2 Prezentare generală

3.6.2.1 Starea Modemului

Starea modemului IPeste indicată de un LED colorat şi o descriere a starii. Pentru codul de

culoare LED-uri, vedeti Tabelul 7. Descrierile posibilelor stari ale modemului sunt date de mai
jos.

Starea Modemului
Descriere
In asteptarea actiunii de instalare
Terminalul asteapta actiunea de instalare
Cautare retea satelit
Terminalul cauta reteaua de satelit
Sincronizarea
Terminalul a gasit reteaua de satelit si
sincronizarea orei
Sincronizat
Terminalul este sincronizat si se poate
conecta direct prin reteaua de satelit atunci
cand traficul IP este primit via interfata
Ethernet
Logare retea de conectare
Terminalul incearca sa se conecteze la
reteaua de satelit
Operational
Terminalul este logat
Tabelul 7 – Starea Paginii> Starea Modemului

3.6.2.2 Demodulator

Starea demodulatorului este indicata printr-un LED colorat şi o descriere a starii.

Cod culoare LED
Descriere
Verde
Demodulatorul este blocat
Rosu
Demodulatorul nu este blocat
Tabelul 8 – Pagina de stare a Demodulatorului> LED-uri

Demodulatorul este construit după cum urmează (vezi tabelul 9 pentru mai multe detalii):
• -95.0 dBM, Es / Nr: 23.2 dB, <nume reţea satelit>

Valoare eticheta demodulator

Descriere

Y dBm

Indicarea puterii semnalului receptionat
exprimata in dBm. Aceasta indicatie se
poate schimba, atunci cand merge de la
modul orientare la modul de functionare
Es/No
Es/No este o indicatie a calitatii
semnalului primit exprimat i dB. Aceasta
indicatie se poate schimba atunci cand se
trece de la modul orientare la modul de
functionare
Tabelul 9 – Pagina de Stare >Etichete demodulator

3.6.2.3 Info despre Starea Eroare

Poate fi afişat un mesaj de eroare. Acest mesaj de eroare afişează starea erorii curente şi va fi
resetat atunci când terminalul a intrat în reţeaua de satelit şi
terminal este operaţional.

Vă rugăm să consultaţi Anexa C - Ghid de depanare pentru mai multe detalii cu
privire la eventualele erori şi acţiunile necesare pentru a soluţiona eroarea aparuta

3.6.2.4 Versiunea Software

Versiunea software-ului de rulare este indicată de numărul versiunii sale. A se vedea, de
asemenea Anexa C - Ghid de depanare.

3.6.2.5 Orientare

Această secţiune a interfetei web afişează informaţii cu privire la starea orientarii terminalului.

Pot fi vizualizate urmatoarele stari:
• Starea atunci când antena nu este fixata după cum se arată în figura 16, oferind posibilitatea
pentru a începe orientarea sau pentru a sări peste orientare . În cazul în care sunt disponibili doi
transportatori se poate alege acesta dupa cum este aratat in Fig. 17
•
Starea din momentul orientarii antenei, vezi Figura 18. Dati Click pe Pointing Completed
(orientare finalizata) cand este orientata antena
• Starea atunci când a fost orientata cu succes sau a fost omisa orientarea, aşa cum se arată în
figura 19.
Aceasta este starea în timpul funcţionării normale a terminalului după orientare.

Pentru mai multe detalii despre modul de funcţionare a acestor butoane şi navigare
între ecrane cititi manualul Point & Play.

Figura 16 – Interfata Web> Starea cand nu este Orientata – Un singur punct de orientare

Figura 17 - interfata Web> Starea atunci când nu este orientata – exista doua puncte de orientare

Figura 18-Interfata Web>Orientare

Figura 19- Interfata Web>Orientare antena>Stare cand Orientarea este ignorata

În timpul funcţionării normale este aratat butonul
prin intermediul butonului Orientare Antena în bara de meniu şi ar trebui să fie utilizat
numai în cazul în care documentaţia de orientare este
disponibilă şi antena trebuie să fie
re-orientata

3.6.3 Interfata Statistici
Stare Modem
Interfete

Interfata Ethernet

Descriere
Interfata utilizator (cadre Ethernet)

Directii

Interfata satelit
Rx

Interfata satelit (pachete IP)
Primire

Statistici

Tx
Bytes

Transmisie
Numar total de Bytes primiti (sau
transmisi)

Pachete

Numar de cadre Ethernet sau pachete
IP Primite (sau transmise)

Erori

Numar de erori aparute

Cazute

Cadre Ethernet sau pachete IP cazute

Tabelul 10- Pagina de Stare > Statistici Interfata

3.7 Configurarea

Repornirea terminalului este necesara atunci când a fost efectuata o (re)configuraţie.
Modificările nu pot avea efect decat dupa după următoarea rebootare.

3.7.1 Interfata Ethernet

Această secţiune descrie interfaţa dintre calculator şi IPmodem.

3.7.1.1 Vedere configurare interfaţa Ethernet

Figura 20- Interfata Web>Vedere Configurare Inerfata Ethernet

3.7.1.2

Parametrii interfetei Ethernet

Parametrii afisati si descrierea lor sunt aratate mai jos:

Parametru
Adresa MAC
Adresa managementului IP
Netmask

Descriere
Adresa MAC a interfetei Ethernet
Gestionarea adresei IP a interfetei Ethernet
Gama de retea pentru LAN utilizatorului

Tabelul 11 – Configurare Pagina> Interfaţă Ethernet

3.7.1.3

Modificarea Configuratiei Interfetei Ethernet

Figura 21- Interfata Web>Editare configurare Interfata Ethernet


Click pe Edit in interfata Web>Vezi Configurare interfata Ethernet (Fig.21) pentru a
schimba Setarile Ethernet

Editati parametrii ce urmeaza a fi schimbati

Click pe Save in interfata Web>Editare Configurare interfata Ethernet (Fig.21) pentru a
salva noile setari
Configurarea interfetei Ethernet este acum salvata!

3.7.2

Interfata Satelit

Aceste setări pot fi modificate doar la recomandarea furnizorului de servicii de
internet!

3.7.2.1 Introducere

Această secţiune descrie setările de interfaţă între terminal şi satelit.
Fiecare setare a interfeţei prin satelit este formata din:
Semnal Receptie Initial
Aceasta este semnalul de receptie iniţial prin care IPmodem va încerca să obţină acces la reţea.

Indicare Directionare
Acest operator de transport este necesar pentru a permite indreptarea antenei prin mecanismului

Point & Play.
Când doi indicatori receptie diferiti sunt atribuiti terminalului, instalatorul poate
efectua îndreptarea sa in doua puncte receptie diferite. Cel puţin un indicator receptie trebuie să
fie activat.

3.7.2.2 Vedere a paginii de configurare a interfeţei prin satelit
Maximum două seturi iniţiale privind satelitii primesc setările de operare şi indicarea setarilor
poate fi atribuita şi afişata. Numai setările care sunt activate sunt afişate. Cum să schimbi
configuarea interfetei satelit este descrisă în secţiunea 3.7.2.3.
Dacă două setări pentru o indicare de transport sunt activate şi afişate, conectarea preferabila
este marcata de _/
Dacă două setări pentru transport sunt activate şi afişate, setarea implicita este
marcata cu _/.
Selecţia finală a satelitului ales care este folosita pentru indicare este
făcuta în Pagina de stare aşa cum se arată în figura 17, în cazul în care indicarea neimplicita
poate fi selectata.
În exemplul din figura 22, sunt activate dua directii transport (doi sateliti). La inceput Receive
Carrier 1 este marcat ca preferat, şi Pointing Carrier 2 este marcat ca implicita activ.

Figura 22- Interfata Web>Vezi Interfata Configurare satelit

3.7.2.3

Parametrii Interfetei Satelit

Parametrii afisati si descrierile lor sunt aratati in tabelul de mai jos

Parametru
Receptor transporter Initial
Preferat
Mod transport

Descriere

Frecventa
Rata Simbolului
DVB-S2 Factor

Frecventa primire initiala (GHz)
Rata initiala a simbolului primire (Mbaud)
Configurabil numai in mod DVB-S2.
Largimea benzii in exces a spectrului
semnalului Rx
35%;
25%;
20%;

Orientare Transportator
Implicit
Mod transport
Frecventa
Rata simbol
DVB-S2 Factor

Pozitia orbital

Marcati pentru Receptor preferat initial
DVB-S;
DVB-S2 (Modulatie Cod Constant-CCM)

Marcat ca transportator implicit
DVB-S;
DVB-S2(Modulatie Cod constant-CCM)
Frecventa primire initiala (GHz)
Rata simbolului primire initiala (Mbaud)
Configurabil numai in mod DVB-S2.
Largimea benzii in exces a spectrului
semnalului Rx
35%;
25%;
20%;
Pozitia orbitala a satelitului in grade si

selectia Est/Vest
Table 12- Configurare pagina >Parametrii Interfata satelit > primire initiala

3.7.2.4

Editarea Configurarii Interfetei satelit


 Click pe Edit in interfata Web>Vezi Interfata Configurare satelit dupa cum este aratat in
Figfura 22
 Editati parametrii pentru a fi schimbati si descrisi in Figura 23

Setarile transportatorului initial sau setarile de orientare pot fi permise numai
daca frecventa configuratiei este completata in interfata

Figura 23-Interfata Web> Editare Configurare Interfata Satelit

 Click pe Save in interfata Web>Editare interfata Configurare Ethernet (Figura 23) pentru
a salva noile setari
 Configurarea interfetei satelit este acum salvata si sunt afisate schimbarile in configurare

Figura 24- Exemplu al Schimbarilor Configurarii Interfetei Satelit

 Click pe reboot in partea de jos a paginii
 Click pe Normal Reboot pentru a confirma si executa rebutarea;

Figura 23-rebutare in progress
 Click pe Click here to return to the web interface si asteptati cateva minute
Configurarea interfetei satelit este acum operabila.

3.7.3

Multicast

Satelitul poate trimite cateva sesiuni unui numar de terminale Astra2Connect in acelasi timp.

Acesta este IPmulticasting. Exista doua posibile configurari in terminalul Astra2Connect pentru
primirea programelor:
• Adrese IP statice: exista adrese IP unde sunt primite sesiunile.
Daca e necesar va vor fi furnizate aceste adrese
• IGMP: acesta este un protocol care va permite sa primiti sesiuni multicat (maxim 10) fara
sa introduceti adrese IP specifice

3.7.3.1

Imaginea Configurarii Multicast

Figura 26- Interfata Web>Vezi Configurarea Multicast

3.7.3.2

Parametrii Multicast

Parametrii afisati si descrierea lor sunt afisati mai jos:
Parametrii
Mod multicast

Descriere
Dezactivat. Modul Multicats este

Multicats Static IP
Adrese 1-10

dezactivat.
Static; Configuratia Multicast active este
bazata pe introducerea adreselor Static
Multicast IP
Dinamic IGMP: modul multicast DInamic
IGMP
Pot fi transferate si activate maxim 10
adrese IP multicast in cazul modului
Multicast Static

3.7.3.3. Editarea Configurarii Multicast

Figura 27-Interfata Web>Editare Configurare Multicast
 Click pe Edit in interfata Web>vezi configurarea Multicast (Figura 26) pentru a Schimba
Setarile Ethernet

 Editati paramtrii pentru a fi schimbati
 Click pe Save in interfata Web > Editati configurarea Multicast( Figura 27) pentru a salva
noile setari
Configurarea Multicast este acum salvata!

Ecranul raspuns pentru o configurare Multicast dezactivata:

Figura 28-Interfata Web>Confirmare a Configurarii Multicast dezactivata

In cazul unei adrese multicast IP eronata este inlocuita cu adresa IP multicast valida, ultima
adresa IP valida va fi inca in folosinta.
Raspunsul ecranului pentru configurarea Multicast Efectuata:

Figura 29-Interfata web> Confirmarea Configurarii Multicast Efectuate

3.8
3.8.1
3.8.1.1.

Dispozitivul
Software
Introducere- Caz General

Software-ul terminalului este actualizat automat prin satelit, fără nici o interactiune a
utilizatorului. În general, singura cerinţă pentru ca un upgrade sa fie de succes este ca terminalul
sa aiba conectivitate prin satelit în timpul upgrade-ului.
Pentru a permite un mecanism sigur de reactualizare software a terminalului, flash-ul modemului
poate conţine două versiuni diferite de software. O versiune de software nou instalata trebuie să
treacă o procedura de validare automata a sistemului software. După un upgrade de software,

IPmodem este automat resetat.

Figura 30- Interfata Web>Configurare Software
Tabelul 14 descrie parametrii din meniul Software:

Parametru
Identificatori Incarcare Software
Pentru a identifica varianta terminal
pentru software de la Hub, sunt rezervate
urmatoarele taste pentru updatare SW
ID Producator Software de Incarcare
ID hardware pentru Incarcare software
Versiunea Software
Versiunea software carefunctioneaza in
present

Descriere

Identificator producator software (639
pentru dispozitivele Newtec)
Software incarca identificatorul hardware

Este afisata versiunea software instalata
current.
Cand este valabila versiunea software

Versiunea software alternativa

alternativa, veti fi livrat cu un link Try
Alternate Version
Numai cand este afisata o versiune
alternativa

Tabel 14- Pagina Software

3.8.1.2

Reactualizare software

O versiune de software nou instalata trebuie să treacă o procedura de validare automata a
acestuia . Când acest proces de validare software esueaza, versiunea de software vechi rămâne
în uz. Memoria pasiva conţine acum o nouă versiune de software care nu a trecut procesul de
validare. În acest caz, utilizatorul are posibilitatea de retriggera procesului de validare. Această
situaţie poate apărea când un utilizator opreste IPmodem timpul procesului de validare sau când
nu a fost posibil să se stabilească o conexiune prin satelit în timpul procesului de validare.

Este posibil ca terminalul sa efectueze o actualizare de software în timpul
primei logari. Acest proces poate dura până la zece minute. Nu trebuie sa nu intrerupeti
terminalul în această perioadă, de exemplu
prin repornire sau comanda de rebootare.

Figura 31-Interfata Web>Software (versiune alternativa)

Pentru procesul de re-trigger validare:

 Click pe link-ul Try Alternate Version
Pagina Software Upgrade va fi afisata indicand noul numar al versiunii software (vezi mai
jos).
 Daca interfata web nu se reinnoieste automat , navigati inapoi la Pagina de stare

O rebootare totala, incluzand initializarea link-ului satelit poate sa dureze 1 minut.

Figura 32-Interfata Web>Confirmare Upgrade Software

Cand este prezenta o noua versiune si esueaza validarea, LED ul software este rosu.
Cititi de asemenea sectiunea 3.5 pentru mai multe informatii .

3.8.2

Hardware

Figura 33-Interfata Web>Hardware

Mai jos sunt dati parametrii afisati si descrierea lor.
Valorile sunt doar citibile. Ele nu sint modificabile.

Parametru
Descriere
Dispozitiv
Hardware ID
Identificare hardware a modemului
Versiunea Hardware
Numarul versiunii hardware a modemului
Tabelul 15-Configurare Pagina>Vezi Parametrii hardware

3.9 Fixarea Antenei

Figura 34- Directionarea Antenei
In cazul in care antenna trebuie sa fie redirectionata click pe butonul Restart Pointing .
Procedura de fixare este descrisa in manualul Point&Play.
Interfata GUI este descrisa in paragraful 3.6.2.5

3.10 Test
Pentru a vedea starea de functionare a terminalului Astra2Connect, sau pentru a identifica
problemele care pot aparea, testele pot fi efectuate pe terminal.

Figura 35-Interfata Web>Privire de ansamblu Test

Marcat ( _/ ) sau nemarcat ( ▀ ) un test depinzand de testele ce urmeaza sa fie rulate
Sctiunea 3.10.3 da o descriere a testelor care pot fi efectuate.
Click pe butonul start test pentru a incepe testul.

3.10.1 Rezultatele Testului pe ecran

Ca rezultat, va fi aratat ecranul cu rezultatele testelor cerute, vezi Tableul 16-Stari Posibile ale
Testelor modemului IP

Functionarea testului
Testul in asteptare sa ruleze
Rularea cu success a testului
Rularea fara success a testului

Æ
☼
_/
X

Tabel 16- Stari posibile ale testelor modemului IP

Figura 36-Rezultatele Testului pe ecran

3.10.2 Rezultatele Testului

Dati click pe butonul Export to text file Ca urmare, va fi furnizata o pagina web
cu rezultatele testelor în format text. Rezultatele testului pot fi acum
salvate într-un fişier text din browser-ul, aşa cum se arată în Figura 37.

Figura 37 - Interfata Web> Test> Export la Dosar

3.10.3 Descrierile Testului
Aceasta sectiune asigura o privire de ansamblu a testelor care pot fi rulate pe IP modem.

3.10.3.1.

Test Software

Testul Software verifica validitatea software-ului.

3.10.3.2

Testul Ethernet /LAN

Verificarea Ethernetul/LAN se face in trei pasi:
 Verificarea stratului fizic Ethernet
 Obtinerea adresei IP de pe computerul conectat la modemul IP
 Verificarea adresei IP a computerului, furnizate prin intermediul DHCP de catre
modemul IP

3.10.3.3 Test Conexiune satelit
Testul conexiune prin satelit este compus din trei teste:
• Test Strat fizic, verifică dacă fizic conexiunea IPmodem - satelit
este capabila de a primi date;
• Testul link nivel de date, verifică dacă sistemul Astra2Connect este capabil de a trimite date
prin satelit;
• test nivel Network, verifică conexiunea IP.

3.10.3.4 Test Trafic
Testul Trafic este compus din trei teste:
• Un test de trafic ping, teste de ping în cazul în care pachetele pot fi transportate prin reţeaua de
la IPmodem, prin satelit catre hub.
Următoarele câmpuri pot fi completate în:
- Ping dimensiunea pachetului (octeţi): minim 1 şi maxim 65507 bytes;
- Numărul de ping-uri: minim 1 şi maxim 100.
• Testul de trafic DNS rezolvă o adresă URL prin intermediul unui server de nume de la site-ul
hub.
• test de trafic HTTP GET, verifică accelerarea TCP şi pre-fetching

4.

ANEXA A - Configurarea reţelei locale

Următoarele oferă o imagine de ansamblu de configuraţii de reţea IP. Situaţia este explicata
pentru conectarea unui singur computer la IPmodem sau pentru conectarea unui router LAN
propriu la IPmodem.
Pentru a interpreta corect cifrele, se tine minte următoarea convenţie:
@ Adresa IP privata
@ Adresa IP publica
Figura 38 - Configurare Legenda Network

4.1 Conectarea unui singur computer la modemul IP
Odată ce calculatorul este conectat la interfata Ethernet IPmodem, stabiliti
setările de IP a computerului la DHCP activat.
Vă rugăm să consultaţi secţiunea 5 pentru o explicaţie detaliată privind modul de
schimbare a setărilor IP.

Figura 39- Configurare Retea CPE>Computer

Interfata web a modemului IP poate fi atinsa in:
• 192.168.1.1 (adresa interfetei web cazuta)
• Adresa Gateway defecta

Va recomandam utilizarea Software-ului fire-wall a computerului care este conectat
la modemul IP.
Pentru a cunoaste adresa Default Gateway, tastati comanda ipconfig
in linia de comanda a interfetei

4.2 Conectati LAN la modemul IP
Pentru a conecta modemul IP la retea, este necesar un router. Modemul IP trebuie sa fie conectat
la internet/interfata WAN a routerului. In configurarea routerului, interfata internet/WAN trebuie
sa fie setata la modul DHCP. Va rugam referiti-va la manualul routerului pentru modul de setare
a interfetei la mod DHCP si cum se conecteaza routerul la reteaua locala LAN.

Figura 40. Configurarea retelei LAN

Interfata WEB a modemului IP este accesibila prin poarta de acces implicita a
acestuia. Adresa portii de acces implicite se poate bloca prin interfata WEB a routerului.
Va rugam sa va referiti la manualul routerului pentru o descriere a modului de gasire a adresei
portii de acces implicite.

5.

Anexa B- VERIFICAREA SI SETARILE SCHIMBARII IP

5.1 Introducere
Urmatoarele sectiuni descriu cum sa verificati daca computerul Dvs. este capabil sa primeasca o
adresa IP via DHCP. Sectiunile descriu de asemenea cum sa schimbati setarile IP pentru a
permite computerului Dvs. sa accepte o adresa IP asignata de modemul IP.

5.2 Windows Vista
 Deschideti Meniul Start si selectati Control Panel;

> Selectati optiunea View si cerintele.

 Selectati Manage Conexiunile retelei

> Dublu click pe Conexiunea locala

>
Selectati butonul Properties
> Selectati Internet Protocol Version 4( TCP/IPv4)

>Selectati Properties
>Asigurati-va ca sunt selectate automat “Obtain an IP address automatically” si “Obtain DNS
server address”

> Click pe butonul OK

5.3 Windows XP






Deschideti Meniul Start si selectati Control Panel
Deschideti fereastra Network Connections
Dati right click pe conexiunea activa LAN si selectati Properties.
Casuta Local Area Connections Properties se va deschide:

 Selectati tab-ul General
 Derulaţi în jos elemente şi selectaţi Internet Protocol (TCP / IP);
 Dati click pe butonul Properties;
 Se va deschide Internet Protocol (TCP / IP), o fereastra Proprietati
În mod implicit, fereastra este setata ca mai jos:

 Selectati General
Daca este selectat butonul Obtain an IP address automatically , computerul Dvs. este capabil
sa primeasca o adresa IP.
Daca butonul nu este selectat Obtain an IP address automatically:
 Selectati butonul Obtain an IP address automatically
 Click pe butonul OK
Computerul Dvs. va fi acum capabil sa accepte adresa IP de la modemul IP.

5.4 Mac OS X

 Click pe meniul Apple si alegeti System preferences:

> Dublu click pe iconul Network

 Faceti click pe adaptorul pe care doriti sa il modificati (de obicei Built-in Ethernet) si
apoi faceti click pe butonul Configure
 Mergeti la fila TCP/IP. În cazul în care computerul este configurat să utilizeze adresa IP
dinamic, ar trebui să vedeţi un ecran, cum ar fi cel de mai jos (nota Utilizarea DHCP în
caseta verticală de lângă Configure);

 Acesta este locul unde puteţi schimba setările DNS, prin introducerea serverelor DNS
corespunzatoare in caseta Domain name Servers (Optional)
 Daca nu este deja selectata, utilizati DHCP, din caseta derulanta numita Configure in
fila TCP/IP. Ar trebui sa obtineti o captura de ecran ca mai sus;
 Aplicati setarile voastre facand click pe butonul Save

6.

ANEXA C - GHID DEPANARE

Am aprecia orice feedback care ne poate ajuta să completam această secţiune. Poziţia
LED-urilor descrise în coloana de indicatie a Problemelor este descrisa în secţiunea 3.5.

Cod eroare

001

010

Indicatie Problema
Nu exista conectivitate cu interfata
web IPmodem

Solutie Posibila
Modemul IP nu are conectivitate
cu reţeaua de satelit (pct. 3.2.2).

LED indicaţie eroare:
LEDul indicatorului Rx este stins
LED de avertizare este portocaliu

Verificaţi dacă computerul poate
primi o adresa IP prin DHCP, aşa
cum este descris în
Secţiunea 5.
În cazul în care computerul poate
primi o adresa IP: deconectaţi
cablul Ethernet de la
computer, aşteptaţi mai mult de
trei minute şi conectaţi cablul
Ethernet din nou.

Info eroare interfata Web:
Starea modemului:
Aşteptarea acţiuniide instalare
LEDul modemului este roşu

Antena nu este orientata.
Consultaţi
Manualul Point & Play pentru a
executa procesul de orientare.

Info eroare interfata Web:
Stare modem: orientarea antenei

Modemul dvs. este in starea
orientare. Consultati manualul
Point&Play pentru a executa
procesul de orientare
Eroare de manipulare a
semnalului Rx. Demodulatorul Rx
nu se poate incuia.

Info eroare interfata Web:
Demodulatorul nu este blocat
Ledul modemului este rosu

Indicatie eroare LED:
LED ul indicatorului RX este stins

020

Info eroare Interfata Web:
Selectia transporterului specific
Terminalului este in curs de
desfasurare
Indicatie eroare LED:
LED avertizare este aprins,LED
RX este aprins

Verificati orientarea antenei.
Verificati conectivitatea intre
modemul IP si antena.
Verificati configuratia interfetei
satelitului: frecventa, polarizare,
rata simbol….
Modemul determina pe care
transport de trafic este prevazut.
Daca mesajul nu dispare in 10
minute, resetati modemul
(sectiunea 3.4). Daca eroarea
persista dupa un numar de ore,
contactati ISP-ul
- pentru a raporta problema
;
- pentru a verifica daca
modemul IP este prevazut
in retea

Cod Eroare

Indicatie Problema

Solutie Posibila

030

Eroare de informatii in interfata
web:
Reteaua a cazut
Indicatia erorii:
LED ul de avertizare este pornit,
LED ul RX este pornit

Daca modemul IP nu se poate
loga la reteaua de satelit, poate
orientarea s-a facut la un satelit
gresit
Verificati configuratia interfetei
satelitului:
Daca datele de orientare sunt
corecte, verificati daca antena
este corect orientata. Reorientati daca e necesar.
Resetati modemul IP.
Contactati ISP (Provider
Service Internet) daca aceasta
eroare este persistenta mai mult
de patru ore.

040

045

Eroare de informatii in interfata
web:
Procesul de sincronizare a cazut.
LED indicatie eroare: LED ul
avertizare este pornit, LED ul RX
este pornit

Timpul de sincronizare al
procesului a cazut.
Resetati modemul IP (sectiunea
3.4).
Contactati ISP daca eroarea
persista mai mult de patru ore.
Eroarea poate fi o indicatie a
unei probleme generale a retelei
Eroare de informatii in interfata
Timp sincronizare al procesului
web:
a cazut.
Sincronizare pierduta
Resetati modemul IP (sectiunea
LED indicatie eroare;
3.4)
LED ul avertizare este pornit, LED Contactati Provider-ul de
ul RX este pornit
Service daca aceasta eroare
persista mai mult de 4 ore.
Eroarea poate fi o indicatie a
problemei generale a retelei

050

Eroare de informatii in interfata
web:
Logarea retelei a cazut
Informatie eroare a modemului IP:
Indicatie eroare LED:
LEDul Avertizare este pornit,
Ledul RX este pornit

055

Eroare de informatii in interfata
web:
Configuratia Retelei a cazut
LEDul indica eroare:
Ledul Avertizare este pornit,
LEDul RX este pornit, LEDul RX
este pornit

060

Eroare de informatii in interfata
web:
serviciu de accelerare TCP a esuat
LED eroare indicatie

Modemul IP nu se poate loga la
satelit.
Verificati daca cablul TX este
corect conectat.
Daca cablul TX este corect
conectat si eroarea persista dupa
patru ore, contactati Providerul
de Service
A aparut o eroare in timpul
configurarii nivelurilor de retea
dupa logarea retelei de satelit
valida.
Resetati modemul IP (sectiunea
3.4)
Contactati Providerul de Service
daca aceasta eroare persista, si
furnizeaza orice eroare
suplimentara afisata
O eroare este detectata in
accelerare de servicii TCP, .
Resetati modemul IP (sectiunea
3.4)

070

LED de avertizare este aprins,
LED RX este aprins

Contactati Providerul de Service
daca aceasta eroare persista mai
mult de patru ore.

Eroare de informatii in interfata
web:
Conectivitate retea cazuta
LED eroare indicatie;
Led avertizare este pornit, LED
RX este pornit

Conectivitatea cu reteaua de
satelit este pierduta. Resetati
modemul IP.
Resetati modemul IP (sectiunea
3.4)
Contactati Providerul de service
daca aceasta eroare este
persistenta mai mult de patru
ore.
Activarea transportatorului de
instalare , modul de incercare a
esuat pentru ca terminalul nu a
fost in starea corecta

999

Eroare de informatii in interfata
web:
Setarea instalarii transportului a
esuat
LED eroare indicatie:
LED avertizare este aprins, LED
RX este pornit
Tabelul 17 - Tabelul depanare
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ANEXA D- ACRONIME

Acronime/termen
8PSK
AC
ACS
ARP
ATM
BER
C/N
CCM

Descriere
8 Phase Shift Keying
Curent alternativ
Control Acces Server
Adresa Rezolutie Protocol
Mod Transfer Asincron
Rata Eroare
Rata zgomot la transporter
Modulare cu cod constant

CE approved
DC
DHCP
DVB
DVB-RCS
DVB-S, DVB-S2
EIRP
EN
FCT
FEC
FTP
GMSK
G/T
GUI
HTTP
ICMP
IEEE
iLNB
IP
ISP
IT

Acronim/termen
LAN
LED

Conformitate Europeana
Curent continuu
Protocol Configuratie Host dinamic
video digital Broadcasting
Digital Video Broadcasting - Return Channel
prin satelit
Broadcasting video digital prin satelit (2)
Putere izotropica radiata efectiv
Norma ETSI
Tabel de Componenta Frame
Corectie eroare
Protocol transfer Fisier
minime Shift Gaussian Keying
Cistig antena/sistem- raport zgomot temperatura
Interfata grafica utilizator
Protocol Transfer Hyper Text
Protocol de control mesaj internet
Institutul Inginerie Electrica si Electronica
Convertor interactiv Low Noise Block-down
Protocol Internet
Provider Service Internet
Tehnologia Informatiei

Descriere
Retea locala
Dioda LED

LNB(iLNB)
MAC address
MF-TDMA
MPEG
NCR
NIT
Nm
ODU
PAT
PMT
QPSK
RCS
RF
RFC
RMT
RT
Rx
SAP
SCT
SDT
SEMS
TBTP
TCP(TCP/IP)
TCT
TMS
TS
Tx
UDP
VAC
VSAT
WCT

Convertor zgomot redus
Adresa de control acces mediu
Adresa cu multipla divizare in timp si multifrecventa
MPEG
Referinta temporala retea
Tabel informatii retea
Masurator retea
Unitate externa
Tabel program asociat
Tabel harta program
QPSK
Canal retur satelit
Radio Frecventa
Cerere comentarii
Tabel mapa RCS
Utilitar raport
Receptie
Furnizor acces satelit
Tabel compozitie superframe
Tabel descriptor serviciu
SEMS
TBTP
Protocol control transmisie
Tabel compozitie temporala
Sistem Management Terminal
Flux Transport
Transfer
Protocol datagarm utilizator
Curent alternativ, volti
Terminal cu deschidere foarte mica
Tabel compozitie forme de unda
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ANEXA E-SPECIFICATII

Modemul IP (unitate interioara)
Canal urmator
• Modulare / codificare
- DVB-S
- Rata de 1/ 2, 2 / 3, 3 / 4, 5 / 6, 7 / 8 (QPSK)
- DVB-S2 CCM
- Rata de 1 / 2, 2 / 3, 3 / 4, 5 / 6, 7 / 8 (8PSK)
- Rata de 1 / 2, 2 / 3, 3 / 4, 5 / 6, 7 / 8 (QPSK)
• Rata simbol:
- DVB-S: 1-45 Mbaud
- DVB-S2: 30-30 Mbaud
• Rate MPEG TS
- 1 l- 80 Mbps

Return Channel
• Modulare / codificare
- 4CPM
- ModCod 0,1,2,3,4
• Laţime de bandă canal
- 128, 256, 512 kHz
• Rate date GSE
- Până la 648 kbps
IDU şi interfaţă IFL
• RF in:
- Conector: F (feminin)
- Impedanta: 75 Ohm
- gama de achizitie: + / - 5 MHz
- Frecventa: 950 - 2100 MHz
- Rx nivel: -65 la -25 dBm
• RF Out
- Conector: F (feminin)
- Impedanta: 75 Ohm
- Frecventa: 2750-2900MHz (banda Ku)

- Nivel Tx: 0 dBm
Performanţă
• Capacitate de date IP
- Transmite pană la 2 Mbps-IP

-

Până la 626 kbps-IP return 1

Gestionare a:
- Web GUI
Interfeţe LAN
- Ethernet 10/100 BaseT (conector RJ-45)
Standarde
- RO 302307: DVB-S2
- RO 300421: DVB-S
- RO 301790: DVB-RCS
- EN 50478: SATMODE
- EN 301428: VSAT utilizarea spectrului de frecvenţe
- IEEE 802.3: 10T Ethernet
- IEEE 802.3: 100TX Ethernet

Protocolul de rutare
- RFC 768: UDP
- RFC 791: IP
- RFC 792: ICMP
- RFC 793: TCP
- RFC 826: ARP
- RFC 959: FTP
- RFC 2131: DHCP
- RFC 2186, 2187: protocoale Caching
- RFC 2096: IP de expediere

Alimentare
- Alimentare: 210-260 VAC, 50 Hz

-

Mediu
- operaţionale: 0 - 40 ° C * fără condensare
- de stocare: -40 la 70 grade C până la 95% condensare
- Umiditate: 10% la 70% (fără condens)

Dimensiuni
- W190 x D180 x H53 mm

Presupunând pachete non-criptate UDP de dimeniune IP 1500 bytes. Rata maximă de
încărcare poate fi mai mare sau mai mică în funcţie de mărimea pachetului, folosit de
protocol, de compresie şi criptare.

1

iLNB (unitate exterioara)
Interfata
•
-

RF exterior
EIRP nominală: 35.8 + 20 log (f/14 GHz) dBW (antenă cu 75 cm)
- Gama de frecvenţe: 13.75 - 14.5 GHz (Ku Band)
- Polarizare: liniare şi perpendiculare Rx
• În RF
- Frecventa: 10.7 - 12.75 GHz
- Selectarea Polarizare: fizică de montaj

Mediu
• ODU funcţionează nominal în următoarele condiţii:
- Temperatura mediului ambiant: -30 la +60 ° C
- Potecţie vreme: IP67
- Umiditate: 0% la 100% (condensare)
- Radiaţia solară: maxim 500 W/m2
- Ploaie: Până la 40 mm / h
- Vant: Până la 80 km / h fara deteriorare
- Viteza vântului de supravietuire: 180 kmh

Performanţă
• Caracteristici transmisie
- Putere de ieşire (nominal): + 27 dBm Tip, 25,5 min dBm..
• Caracteristici Transfer Primire
- Vreme buna G/T: 14 dB / K
- Amplificare (peste temp & frecv..): 57-70 dB ± 0,5 ° dB/10 2-160 kbps

8.

ANEXA F- LICENTE

Software-ul GNU este utilizat in acest produs:

Puteti incarca GNU Wget din link-ul urmator:
http://www.gnu.org/software/wget/

Pentru mai multe informatii despre GPL: verificati website-ul nostru la :
http://www.newtec.eu/index.php?id=gpl

Vue

®

®

Autentificatorul si software-ul WeatherLink permit conectarea la Davis
®
™
®
™
Vantage Pro , Vantage Pro2 , si consola Vantage Vue , sau Weather Envoy
la calculatorul personal astfel incat iti permit stocarea, vizualizarea, imprimarea,
analizarea, exportarea sau printarea datelor meteorologice colectate de catre
statia meteorologica
Acest manual de utilizare va v-a ghida cum sa va instalati si setati noul software
WeatherLink.Nu se vrea a fii un manual.In paginile urmatoare se vor gasii
informatii care trebuiesc stiute despre functiile programului si caracteristici
specifice.
Dupa ce ati parcurs primii pasi si ati rulat softul WeatherLink, click pe
butonul Help, aflat pe bara de sus pentru informatii mai extinse legate de cum
se foloseste WeatherLink.
WeatherLink 5.9.X 01/01/10 2:50 p.m. My Weather

File Setup Reports Window Help

Continutul Pachetului
Softul WeatherLink este disponibil cu trei tipuri de conectari:
USB,WeatherLinkIP si serial.Exista multiple versiuni pentru autentificarea
serial.Este necesara verificarea tipului de autentificare pe care o ai .

WeatherLink cu conectare USB (# 6510USB)
Pachetul WeatherLink cu conectare USB contine:
• Autentificare cu USB mini-conector
• 8' (2.4 m) USB Mini-B conector
• WeatherLink software CD

WeatherLinkIP (# 6555)
WeatherLinkIP este o variant simpla de a afisa date din consola direct pe
internet.Pachetul WeatherLinkIP contine urmatoarele:
• Autentificare WeatherLinkIP
• 5' (1.5 m) Cablu internet
• WeatherLink software CD

WeatherLink cu conectare Serial (# 6510SER)
Pachetul WeatherLink cu conectare serial contine urmatoarele:
• Autentificare cu conectare seriala
• 8' (2.4 m) cablu de conectare
• 9-pin (DB-9) PC COM adaptor port —Folosim adaptorul pe pin-ul 9
pentru a conecta data logger-ul la pin-ul 9 serial
• Conectorul Loopback –Conectorul loopback este o bucata scurta de cablu cu o
mufa de telefon la unul dintre capete si un capac din plastic la celalalt
capat.Conectorul Loopback poate fi folosit pentru a determina ce porturi sunt
disponibile pentru autentificare si ce porturi sunt disponibile pentru
detectarea problemelor de comunicare seriale .

• WeatherLink software CD

Accesorii optionale pentru portul de conectare serial
Urmatoarele accesorii optionale,concepute pentru a fi folosite cu
WeatherLink Serial, sunt disponibile, ele fiind comercializate de catre
vendor sau direct de la Davis.
• Telephone Modem Adapter — Pentru tansmisia datelor din data logger
folosind un modem
• Straight Through 4-Extensia cablului conductor-Pentru o flexibilitate mai
buna in cea ce priveste amplasarea consolei,adauga o extensie one 40’
(12m) pentru a putea marii distant dintre statie si calculator (48’[14.4m]
maxim).

WeatherLink pentru APRS (# 6540)
WeatherLink pentru APRS iti ofera abilitiatea de a conecta WeatherLink la
radio.Pachetul WeatherLink pentru APRS are acelasi continut ca si
WeatherLink serial plus:
• 25-pin TNC modem connector

WeatherLink pentru Alarm Output (# 6544)
WeatherLink pentru Alarm Output iti ofera abilitatea de a seta alarme care
activeaza dispozitive precum, radiatoare si ventilatoare, on sau
off.WeatherLink pentru Alarm Output are acelasi continut precum
WeatherLink Serial plus :
•Alarm Output registru cu conectori block

WeatherLink pentru raspuns de urgenta (# 6550)
WeatherLink pentru raspuns de urgent conecteaza softul WeatherLink la
softul CAMEO Aloha.WeatherLink pentru Raspuns de urgent are acelasi
continut ca si WeatherLink Serial plus:
• Emergency Response

WeatherLink pentru controlul irigarii (# 6560)
WeatherLink pentru controlul irigarii foloseste statia meteorological pentru a
pornii sau oprii sistemul de irigare.Pachetul WeatherLink pentru controlul
irigarii are acelasi continut ca si WeatherLink Serial plus:
• Registrul controlului irigarii cu conectorul block

Cerintele Calculatorului

Softul WeatherLink este compatibil cu calculatoarele ce opereaza pe softul
Windows 2000 sau mai nou
Spatiul de stocare pentru fisiere depinde de marimea arhivei.Baza de date
contine arhive stocate la interval de 30 de minute fiind necesare circa 36K din
spatial disk-ului pe luna.Marimea arhivelor creste o data cu scaderea
intervaelor.De exemplu stocarea datelor la interval de un minut necesita
aproximativ 1 MB/luna in timp ce stocarea datelor la intervale de 2 ore
necesita aproximativ 9K/luna.
Alte cerinte includ:
• Windows-Compatible Display — High (16-bit) setarile rezolutiei recomandate

Cerintele USB hardware
• Un port USB liber.

Cerintele WeatherLinkIP Hardware
• Placa de retea sau ruter cu un port liber.

• O conexiune stabila la internet – O conexiune de mare viteza DSL sau un
cablu de internet care sa mentina o legatura continua la internet.

Cerintele conectarii Hardware folosind Serial Port
Mai jos sunt afisate cerintele ce trebuiesc indeplinite pentru crearea unei
conexiuni locale(local connection) si pentru o conexiune izolata(remote
connection)

Cerintele hardware pentru conectarea locala
• Un port serial liber

Cerintele hardware pentru conectarea izolata
In plus fata de toate cele enumerate mai sus,urmatoarele lucruri sunt esentiale
pentru crearea unei conectari isolate folosind modemul:

• Un modem extern pentru a te conecta la registrul de date — Modemul
trebuie sa fie Hayes®-compatibil sis a functioneze la 1200, 2400, 4800,
9600, 14400, sau 19200 Baud Rate.
• Un modem intern sau extern conectat la calculator—Modemul
trebuie sa fie unul Hayes®- compatibil si sa ruleze la 1200, 2400,
4800, 9600, 14400, or 19200 Baud Rate.
• Telephone Modem Adapter — The Telephone Modem Adapter (#6533)
pune la dispozitie o conexiune intre registrul de date si modem.

Instalarea Software
Urmeaza pasii de mai jos pentru a instala softul WeatherLink.
1. Introdu CD-ul cu softul Weatherlink in CD-ROM.
Instalarea programului trebuie sa porneasca automat. Daca autoinstalul nu
porneste, selectati RUN din meniul de Star,scrie D:\SETUP (sau litera
specifica CD-ROM-ului) si apoi apasa Ok pentru a incepe instalarea.

O serie de casute de dialog v-or aparea pentru a termina de instalat
WeatherLink.S-ar putea sa apara o casuta de dialog intitulata
WeatherLink Setuo for NET Framework.WeatherLink 5.6 are nevoie de
instalarea Microsoft .NET Framework 2.0 pentru a fi functional.Daca nu il
aveti instalat o casuta de dialog va aparea.

2. Click Accept pentru a instala restul componentelor
necesare. Ulterior License Agreement va fii afisata
pe ecran.

3. Revizuieste license agreement, click I agree si apoi click Next.Va
aparea o casuta de dialog Choose Destination Location.

4. Alege variant standard de locatie a instalarii softului WeatherLink sau
allege o alta locatie prin simpla apasare a butonului Browse.
Note: Daca updatati softul de la o varianta anterioara, click Browse pentru a gasii folderul
cu varianta déjà instalata,astfel incat softul sa sufere doar un upgrade.

5. Click next dupa stabilirea locatiei dorite.Casuta de dialog Confirm
Installation va fii afisata.
6. Click Next pentru a pornii instalarea.Va aparea o fereastra care va afisa
progresul instalarii.Dupa terminarea instalarii va aparea o fereastra care
va confirma instalarea softului.
Note: In timpul procesului de instalare USBXPress driver si Bridge Driver necesare conectarii
USB sunt instalate automat.

7. Click OK. WeatherLink a fost instalat cu succes.

USB Hardware Installation
Termina instalarea USB folosind urmatoarele instructiuni:
1. Localizeaza consola Weather Envoy care va primii WeatherLink USB.
2. Doar pentru consola: Intra in meniul consolei prin apasarea continua
“DONE”, apoi apasati sageata in jos (-).Intrarea in SETUP MODE, asigura
ca statia nu scrie nicio data si salveaza informatiile in memorie.
3. Inlaturati capacul bateriilor,bateriile si alimentatorul daca este prezent.
Note: Daca orice sursa de alimentare nu este deconectata de la consola inainte de instalare
registrul de date poate fii afectat sau chiar consola.Conectarea si deconectarea
registrului de data sub tensiune poate duce la defectiuni.

4. Introdu USB-ul registrului de date in portul marcat EXPANSION
situate in interiorul compartimentului de baterii.
5. Gaseste un USB liber al calculatorului si conecteaza USB-ul la port-ul
liber.
Vantage Pro or
Pro2 Console

USB-A

USB Port

Data
Logger

Cable

USB Mini-B

Vantage Vue Console

Data
Logger
USB Mini-B

USB Mini-B

Weather Envoy

6. Introdu USB-Mini B la conectorul USB al registrului de date.Legatura
dintre consola si calculator poate fii extinsa pana la 5 m folosind un
cablu USB-USB drept extensie.
Note: Nu incercati sa folositi un cablu mai mare de 5m, deoarece pot aparea probleme de
comunicare intre calculator si registrul de date.

7. Reconectati alimentatorul,si apoi reintroduceti bateriile.Consola va oferii 4
semnale sonore(Vantage Vue), 3 smnale sonore(Vantage Pro sau Pro2);
fiecare sunet se va repeta la o secunda fata de celalalt.Dupa alimentarea
consolei, Setup Mode este afisat automat.Weather Envoy ofera 2 semnale
sonore care se succed cu o pauza de o secunda.
8. Verificati setarile Baud Rate pe consola.Valoarea implicita Baud Rate este
19200.
Note: Daca folositi Weather Envoy,nu schimbati Baud Rate in soft-ul WeatherLInk.Setarile
Baud Rate-ului pe consola sau pe Weather Envoy (intotdeauna 19200) trebuie sa fie
aceleasi ca si ale WeatherLink Baud Rate.Vezi WeatherLink Online Help pentru mai
multe informatii

Cum sa afisezi Baud Rate
Afisajul Baud Rate pe consolele Vantage Pro sau Vantage Pro2, asigurati-va
ca registrul de date este instalat si apoi ghidati-va dupa urmatorii pasi:
• Intrati in Setup Mode-ul consolei prin apasarea continua ”DONE” apoi
apasang tasta (-).
• Folositi BAR si DONE pentru a naviga la ecranul ce va v-a afisa Baud Rate
settings:

Folositi (+) si (-) pentru a schimba setarile Baud Rate,daca sunt necesare.Apasati
continuu DONE pentru a va intoarce la modul meteo

• Folositi cea mai rapida Baud Rate pe care computerul dumneavoastra il
poate suporta.19200 este cea mai rapida setare si este presetata ca fiind
vaoarea implicita a consolei la pornire.
• Apasati DONE cand ati setat valoarea dorita a Baud Rate.

Pentru a afisa setarile Baud Rate pe o consola Vantage Vue,asigurati-va ca
registrul de date este instalat si apoi continuati cu urmatoarele proceduri:

• Intrati in Setup Mode prin apasarea continua a tastei DONE,apoi apasati
tasta (-).
• Apasati BAR pentru ca setarile Baud Rate sa fie afisate pe ecran:

Folositi sagetile sus (+) si jos (-) pentru a schimba setarile Baud Rate,daca ele sunt
necesare.Apasati continuu Done pentru a va intoarce la modul meteo.

• Folositi cel mai rapid Baud Rate pe care calculatorul vostru il poate
suporta.19200 este cea mai rapida setare a Baud Rate-ului si este setarea
implicita a consolei.
• Apasati continuu Done cand ati ales Baud Rate-ul dorit
Note: Registrul de date nu necesita o conexiune continua cu un calculator pentru a stoca
date.Cu toate acestea registrul de date trebuie sa ramana conectat la consola tot
timpul, registrul de date trebuie sa fie conectat la calculator doar atunci cand datele
sunt downloadate sau cand calculatorul foloseste date din registrul de date.Registrul
de date si consola pot fi deconectate de la calculator daca sunt plasate intr-o zona in
care cablul registrului de date nu poate ajunge.Totusi WeatherLink nu poate afisa
aplicatiile in timp real decat daca consola si registrul de date este conectat la un
calculator .

Instalarea hardware a WeatherLinkIP
Completeaza instalarea WeatherLinkIP folosind instructiunile de mai jos :
1. Localizati consola sau Weather Envoy ce va primii conectarea de la
WeatherLinkIP.
2. Doar pentru console: Intrati in Setup Mode-ul consolei prin apasarea
continua a tastei DONE, apoi apasati sageata (-).Intrarea in Setup Mode
asigura ca statia nu scrie nicio data si salveaza datele curente in memorie

3. Indepartati capacul bateriilor,apoi bateriile si sursa de alimentare externa daca
aceata exista.

Note: Atentie, daca alimentarea nu este scoasa de la consola sau Envoy inainte de
instalarea registrului,pot aparea probleme la registrul de date sau
consola.Conectarea si deconectarea registrului de date sub tensiune poate bloca sau
produce daune registrului de date.

4. Introdu registrul de date WeatherLinkIP in receptorul numit
EXPANSION aflat in interiorul compartimentului de baterii.
5. Conectati un capat al firului de Ethernet la registrul de intrare
WeatherLinkIP.

6. Gasiti un port liber pe placa de retea sau DSL router/hub si conectati
cablul la acel port.
7. Reconectati alimentarea si apoi reintroduceti bateriile.
Note: O consol ace foloseste registrul de date WeatherLinkIP necesita folosirea unei
alimentari.Sursa de alimentare reprezentata de baterii poate fi folosita doar pentru o scurta
perioada in cazul unei avarii a retelei de alimentare,astfel putem spune ca Envoy cu
WeatherLInkIP sau consola ar trebuii sa foloseasca alimentarea de la retea ca si sursa
principal de alimentare

Consola ofera un ton sonor ce consta in trei sunete,fiecare beep fiind auzit
la o distant de o secunda fata de urmatorul.Odata realimentat Setup
Mode-ul este afisat automat
Weather Envoy ofera un ton din doua beepuri cu o intarziere de o
secunda
8. Verificati setarile Baud Rate pe consola.(Vezi “Cum sa afisezi Baud Rate”
pe pagina 7.Valoarea implicita a Baud Rate-ului este 19200.Aceasta fiind
valoarea ceruta atunci cand folosim WeatherLinkIP

Vantage Pro or
Pro2 Console

Battery Cover
Vantage Vue Console
WeatherLinkIP
Data Logger

or
Battery Cover
Cable

Router

9. Scrieti numele Device ID si Parola,acestea fiind localizate pe lateralul
registrului de date WeatherLinkIP,pentru o intrebuintare ulterioara
Devide ID (DID) si Parola indentifica registrul tau de date in reteaua
WeatherLink (www.weatherlink.com) .Ambele sunt necesare pentru a
te putea autentifica pe WeatherLink.com si sunt folosite pentru a
conecta registrul de date WeatherLinkIP la soft

Serial Port Hardware Installation

Note: Deoarece WeatherLinkIP incarca continuu date pe www.weatherlink.com mentineti o
conexiune continua a WeatherLinkIP si a consolei la internet.

WeatherLinkIP si Weatherlink.com
Registrul de date WeatherLinkIP ofera aceleasi setari de arhivare ca si cel
serial sau USB dar in plus uploadeaza automat informatiile din Vantage Pro,
Vantage Pro2 sau consola Vantage Vue pe un site pus la dispozitie de catre
Davis Instruments care iti permit sa-ti afisezi datele meteo pe un site cu
ajutorul internetului fara a fii nevoit sa-ti creezi propria pagina web.In plus
datele meteo pe care le uploadezi sunt salvate pe serverele site-ului acestea
avand o memorie de stocare de patru ori mai mare decat registrul de date
O data conectat registrul de date al WeatherLinkIP, registrul incepe sa
uploadeze datele meteo pe serverul site-ului.Pentru a accesa informatiile
meteo pe internet:
1. Mergi la www.weatherlink.com
2. Citeste conditiile de utilizare si inregistreaza-ti contul folosind ID-ul si
Parola proprie,acestea fiind puse la dispozitie de registrul de date.
3. Creati-va contul.
4. Vizionati starea meteo pe site.

Serial Port Hardware Installation
Conexiunea serial poate fi instalata astfel incat WeatherLink sa foloseasca o
retea locala intre computer si consola,sau WeatherLink sa foloseasca o
conexiune la un modem pentru a se putea conecta la o statie
meteo.Instalarea difera pentru fiecare tip de conectare si este explicata in
detaliu mai jos:

Instalarea la o retea locala
1. Gasiti statia locala la care se va conecta WeatherLink.
2. Doar pentru Console: Intrati in Setup Mod-ul consolei prin apasarea
continua a butonului DONE,apoi apasati sageata in jos (-).Intrarea in
Setup Mod-ul consolei determina inregistrarea datelor in memoria
proprie.
3. Indepartati capacul bateriilor si apoi bateriile,decuplati
alimentarea daca este prezenta.
Note: Daca sursa de alimentare nu este indepartata de la consola sau Weather Envoy
inainte de instalare pot aparea daune la consola sau la registrul de date.Conectarea si
deconectarea registrului pot duce la blocarea lui sau la aparitia unor defectiuni

Serial Port Hardware Installation
4. Introduceti conectorul registrului de date in portul marcat
EXPANDION din interiorul compartimentului de baterii.
Vantage Pro or Pro2 Console

COM Ports

(DB-9)

Data Logger
9-pin Connector

Battery cover

8' (2.5 m)
Data Logger
Cable
Optional 40' (12 m) 4-Conductor
Extension Cable and Coupler

Connection
Options

Vantage Vue Console
Data Logger

COM Ports

(DB-9)
9-pin Connector
Cable

Optional 40' (12 m) 4-Conductor
Extension Cable and Coupler

Connection
Options

Connecting your Computer Directly to your Weather Station

5. Ghidati cablul registrului de date prin fanta patrata de sub receptor.
6. Reconectati incarcatorul,daca exista, apoi reconectati bateriile.Consola va
oferii un semnal sonor format din patru beep-uri (Vantage Vue) sau trei
beep-uri (Vantage Pro sau Pro2) semnalele sonore se succed cu o pauza de
o secunda.O data realimentata consola, Setup Mode-ul este activat
automat.Weather Envoy are un semnal sonor format din doua beep-uri
7. Puneti capacul bateriilor astfel incat cablul registrului de date sa iasa
prin fanta existenta .

8. Gasiti un port serial liber in spatele calculatorului si conectati pin-ul DB-9
in acel port
9. Introdu mufa cablului la capatul cablului ce vine de la registrul de
date.Apoi introdu mufa cablului 8’ in conectorul DB-9.
Cablul ce conecteaza registrul de date la calculator este 8’ avand lungimea
de 2.4 m.Foloseste un 40’ (12m),un cablu de extensie, pentru a marii
distant de conectare dintre consola si computer.Nu incerca sa folosesti o
extensie mai mare de 12m deoarece pot aparea probleme de comunicare
intre registrul de date si calculator.
Configureaza consola astfel incat datele sa fie transferate intre registrul de
date si calculator la aceiasi parametrii
10. Verificati setarile Baud Rate-ului pe consola.Vedeti “Cum sa afisezi
Baud Rate” pe pagina 7
Note: Daca folositi Weather Envoy nu schimbati valoarea Baud Rate-ului in softul
WeatherLink. Setarile Baud Rate-ului pe consola si pe Weather Envoy (intotdeauna
19200) trebuie sa fie aceleasi cu cele ale WeatherLink.Vezi Weather-Link online
pentru informatii suplimentare.

Software Setup
Setarea WeatherLink-ului pe calculator se face foarte usor dupa configurarea
conectarii consolei la calculator.Urmeaza procedurile pentru configurarea softului WeatherLInk si conectarea lui la consola

Rularea Software
Pentru pornirea soft-ului, dublu-click pe pictograma WeatherLink.Daca nu
a fost aleasa nicio statie in directorul programului, soft-ul te atentioneaza
sa alegi o statie (vezi mai jos pentru detalii).
Daca este un update al softului si exista mai mult de o statie in directorul
programului cand aplicatia porneste, ultima statie care a fost afisata este
automat deschisa.

Station Setup
Fiecare statie conectata la calculator trebuie sa aiba propria statie in
soft.Softul creaza o baza de date pentru statie si pentru toate datele specifice
ei datorita acestor lucruri sunt necesare setari de comunicare.

Adding a Station
1. Selectati New Station din Meniu.Va fii afisata fereastra de dialog
New Station.

2. Introduceti numele statiei dupa cum doriti( maxim 40 de caractere/spatii) in
meniul de dialog Station Name. Softul foloseste primele 8 caractere din
numele statiei (aici nu sunt calculate si spatiile libere sau semnele de
punctuatie)ca si nume al directorului unde va fii salvata data de baze si
configurarea fisierelor. Primele 8 caractere ale fiecarei statii trebuie sa fie
diferite .

3. Click OK pentru a salva noua statie sau click Cancel pentru a parasii
meniul si a nu salva operatiunea efectuata.Softul salveaza noua
statie,creaza un directoriu si un fisier de configurare pentru statie,apoi te
invita sa parcurgi o proces de initiere

Despre initiere
Softul include un ghid pentru intelegerea functionarii softului si o procedura
de configurare a acestuia.Dupa adaugarea unei noi statii fereastra de dialog
este afisata automat.Alegand YES, tutorialul incepe.Alegand NO tutorialul
este anulat.Puteti sa va configurati statia prin simpla alegere a setarilor din
meniul de Setup.Optiunea urmaririi Tutorialului este inclusa in Setup
permitandu-ti sa il accesezi oricand
Alegand urmarirea Tutorialului softul afiseaza o serie de ferestre de
dialog.La fiecare pas al tutorialului,o fereastra de confirmare este pusa la
dispozitie aceasta fiind oferita in vederea continuarii tutorialului sau a sari
peste,Pentru a continua alegeti Ok. Pentru a sarii peste allege Skip, iar
pentru a renunta la tutorial intregul process apasa Cancel
Note: Pentru informatii suplimentare apelati la WeatherLink Online Help pentru informatii
complete legate de Tutorial.

Setarie port-ului de comunicare
.WeatherLink contine o fereastra de dialog pentru configurarea setarilor
seriale de comunicare, USB, registrul de date WeatherLinkIP sau
configurarea modemului.Folositi fereastra pentru port-ul de comunicare
pentru a selecta si testa tipul de conexiune dintre calculator si statie
1. Selectati Comunicarea Port din setup-ul meniului sau foloseste tutorialul
pentru afisarea ferestrei de dialog.
Fereastra de Comunicare Port.

2. Selectati tipul de comunicare pentru registrul de date din spatial
Communications.Astfel dupa alegerea comunicarii,alte optiuni devin
disponibile.
Selectati USB in acest camp daca folositi un registru de date cu USB si
daca nu folositi alte aplicatii terte
Selectati serial daca folositi aplicatii terte sau aplicatii care necesita
comunicari prin portul COM.
Mai jos este afisata o privire de ansamblu pentru conectarile Serial, USB sau
TCP/IP in fereastra de dialog.Revizuiti instructiunile pentru tipul de
comunicare.Vezi WeatherLink Online

.

Pentru comunicarea seriala
1. Selectati Serial in meniul tipului de comunicare.
2. Selecteaza portul de comunicare ce conecteaza registrul de date la
calculator din Com Port sau click Auto-Detect pentru a afla si selecta
variant corecta a portului COM, acest port fiind folosit pentru conectarea
seriala.
3. Asigurati-va ca nivelul Baud Rate-ului este setat pe 19200 Baud.Daca nu
setatil pe 19200.
4. Click Test pentru a verifica conexiunea.
5. Click OK pentru a salva setarile portului de comunicare.

Pentru comunicarea USB
1. Selecteaza USB in display-ul port-ului de comunicare daca folositi un
registru de date cu USB si nu folositi alte aplicatii terte.
Cnad butonul radio al USB-ului este selectat este afisat display-ul USB
connection

2. Daca folositi un registru de date cu conectare USB trebuie sa transformati
un o conexiune a unui port serial pentru a putea rula alte aplicatii,
apasati Cancel sau daca folositi un registru de date USB si vreti sa aveti o
legatura directa intre soft si USB apasati OK.
WeatherLink va crea o conexiune USB directa, atribuind registrului de
date serial un numar.Vezi WeatherLink Online Help pentru mai multe
detalii
Note:O data ce registrului de date i-a fost atribuit un numar serial unic,nu poate fi reconvertit intr-un
port serial in interiorul softului.Inclus in interiorul softului WeatherLink este un sistem care
permite convertirea unui registru de date USB dintr-un registru de date USB direct intr-un
registru de date ce emuleaza registrul de date al portului serial.Pentru a folosii aceasta
ustensila,selectati Convert USB to Virtual Serial in meniul programului WeatherLink aflat in
meniul de Start al calculatorului ( Start>AllPrograms>WeatherLink>Convert USB to Vir-tual
Serial) si folositi posibilitatea de a convertii registrul dumneavoastra de date.Va rugam
contactati Davis Tehnical Support (“Contacting Davis Technical Support” pagina 26) pentru
mai multe informatii

3. Click Test pentru a verifica conexiunea
4. Click OK pentru a salva conexiunea si a salva setarile port-ului.

Conexiunea pentru WeatherLinkIP
1. Selectati TCP/IP din zona tipului de Conexiune.Zonele ce trebuiesc
declarate pentru TCP/IP devin active permitand astfel selectare lor.

2. Selectati una dintre cele 3 variante,pe cea care se potriveste cel mai bine
cu cea ce doriti:
• Local Device ID — Conecteaza registrul de date WeatherLinkIP
printr-o retea locala.Folositi aceasta varianta in conditiile in care
calculatorul dumneavoastra este conectat la acelasi router sau switch
ca si registrul WeatherLInk.
•

Remote IP Address —Conecteaza registrul de date WeatherLinkIP printrun tip de conexiune ce foloseste o adresa IP.Acest tip de conexiune necesita
o adresa IP statica.

Note: Aceasta optiune este folosita doart atunci cand consola WeatherLInkIP sau Envoy este
situate intr-o locatie separata fata de cea a computerului unde este rulat softul
WeatherLInk.Este o setare avansata,vezi WeatherLink Online Help pentru mai multe
informatii.

• Web Download —Descarca datele colectate de consola sau Envoy
conectat la WeatherLinkIP prin www.weatherlink.com.

Pentru o conexiune locala:
1.
2.
3.
4.

Click Local Device ID.
Click Find pentru a gasii numele registrului de date (Device ID).
Click Test pentru a verifica conexiunea.
Click OK petru a salva setarile conexiunii

Pentru descarcarea de pe Web:
1. Click Web Download.

2. Introdu User ID si Parola pe care le-ati creat pe www.weatherlink.com. Vezi
WeatherLinkIP si Weatherlink.com de pe pagina 10 pentru mai multe
informatii.

3. Click OK pentru a descarca si salva setarile.

Set Transceiver
Folositi interfata de dialogare Set Transceiver pentru a vizualiza sau configure
Vantage Vue, Vantage Pro sau Pro2 sau Weather Envoy,pentru a vedea ID-ul
si pentru a reintroduce obiective si pentru a controla functia de retransmitere.
Note:

Interfata de dialogare este singurul instrument pentru configurarea ID-ului pe care
transmitatorul il are si a setarilor sale pe Weather Envoy
.

Setati optiunile transmitatorului:
1. Selectati Set Transceiver din Setup;va aparea fereastra de dialog.

Daca detine-ti o vonsola Vantage Vue,Vantage Pro2 sau Envoy cu specificatiile
de fabricatie May 2005 sau mai tarziu( versiunea 1.6 sau mai tarziu), casuta de
dialog a Trans-ceiver-ului va fii insotita de functii suplimentare.

2. Selectati Station Type din cele 8 posibile canale pe care Envoy-ul isi poate
primii datele.Vezi WeatherLink Online Help pentru informatii
suplimentare legate de configurarea statiei.

Updatarea versiunilor anterioare
Incepand cu versiunea 5.2, WeatherLink stocheaza date in plus de la senzori in
baza de date meteo.Versiunile mai vechi nu contin aceste imbunatatiri si
trebuiesc updatate inainte de instalarea ultimei versiuni de
WeatherLink.Urmatoarea procedura va explica cum sa convertiti fisierele de
date din WeatherLink pentru a putea fii folosite de versiunile WeatherLink
5.2.Daca updatati de la versiunea 5.0 sau 5.1,exista informatii despre cum sa
beneficiti de date din Vantage Pro si va permite incorporarea acestora in
fisierele meteo.

Prentru a updata WeatherLink de la o varianta mai veche:
1. Vizitati http://www.davisnet.com/support/weather/
2. In partea stanga a browserului de navigare,click Software Support,click
Software.
3. Gasiti versiunea corespunzatoare ce doriti sa o instalati.
4. Click pe update-ul dorit, descarcati

5. Accesati link-ul pentru download,salvati fisierul WeatherLink in acelasi
fisier cu cel déjà existent(de exemplu, C:\Program Files\WeatherLink
pentru versiuni 5.8.0 si mai vechi,sau C:\WeatherLink for versions 5.7.1
pentru versiunea 5.7.1).
Note:Deoarece aceasta procedure presupune existenta unui soft WeatherLink déjà instalat pe
calculator,asigurati-va ca exista un folder cu softul WeatherLink astfel incat in cadrul
pasului 5 sa puteti specifica destinatia descarcarii,dupa cum este explicat mai sus.In cazul
in care o varianta WeatherLink nu exista, este foarte posibil ca instalarea acestui upgrade
sa nu functioneze..

6. Urmati instructiunile prezentate in imaginile Setup Wizard-ului pentru a
continua instalarea update-ului.

Conversia bazei de date
Daca déjà aveti o data de baze din cadrul versiuni WeatherLink
5.1(inclusiv versiunea WeatherLink 3 si 4), exista 2 metode de convertire
acesteia pentru folosirea ulterioara cu versiunile WeatehrLink 5.2 sau mai
vechi.

Convert a WeatherLink Station (pentru 5.2 sau mai vechi)
Aceasta metoda converteste datele intr-un directoriu al statiei WeatherLink si
retine configurarile statiei precedente.
1. Instalati versiunea noua a WeatherLink intr-un folder nou.
2. Copiati folderul statiei din varianta veche in folderul Weatherlink 5.2 (sau
mai nou).
3. Folositi comanda Open Station din Meniu pentru a deschide folderul
copiat.WeatherLink detecteaza automat diferentele dintre versiuni si
intreaba utilizatorul daca doreste convertirea lor.
4. Click OK pentru a prelua setarile statiei precedente,ingloband astfel
datele meteo.WeatherLink creaza automat o copie a fisierelor vechi si apoi
le converteste pentru folosirea lor pe softuri WeatherLink 5.2 sau mai
vechi.

Importarea bazelor de date (pentru fisiere create in versiunea 5.1 )
Aceasta functie “Import Database Files” iti permite selectarea fisierelor sau a
grupurilor de fisiere pentru convertirea lor in vederea a fii folosite de
WeatherLink 5.2 sau mai vechi.
Note: WeatherLink nu importa fisiere create de versiunea WeatherLink 5.2 sau mai noi
folosind functia “Import Database File”.Aceasta functie fiind active doar pe variantele
WeatherLink 5.1 sau mai vechi.

1. Deschide WeatherLink 5.2 si selecteaza “Import Database Files” din
meniul “File”.In cadrul ferestrei afisate selectati “Browse”
2. Selectati datele pe care doriti sa le importati.Selectati un fisier dorit sau
mai multe fisiere din acelasi folder.
3. Click Open pentru a converti fisierele selectate.Aceste date vor fii
redistribuite intr-un folder numit “Converted Database Files”.
4. Copiati fisierele convertite in folderul statiei.
5. Redeschide-ti statia in softul WeatherLink pentru a vizualiza fisierele.

Recuperarea datelor din registrul de date
Registrele de date pentru Vantage Pro, Vantage Pro2, Vantage Vue si Weather
Envoy contin date si variabile meteo care nu sunt folosite de catre
WeatherLink 5.0 sau 5.1,cum ar fii UV,radiatia solara,cantitatea de precipitatii
si ET(evapotranspiration.Variante ale WeatherLink 5.2 sau mai noi permit
vizualizarea acestor variabile.In functie durata de arhivare folosit pe registrul
de date,pana la 200 de date pot fii recuperate si incorporate intr-o versiune
WeatherLink 5.2:
1. Select New Station in meniul File si create un folder pentru statia
temporara.(Vezi “Adaugarea unei statii noi” pentru informatii)

2. Select Download sau click pe pictograma Download.Weather-erLink
descarca toate datele aflate in registrul de date
3. Selectati Browse sau click pe pictograma Browse.
4. Mergeti la prima inregistrate a bazei de date.
5. Deschide statia initiala WeatherLink folosind “Open Station”.
6. Selectati Browse sau click pe pictograma Browse.
7. Selectati Delete Records in Browse Menu.
8. Selectati inregistrari pentru zilele cele mai apropiate de data initiala in
baza de date temporara a statiei.
Note: Nu selectati inregistrari pentru ziua in care baza de date temporara incepe
activitatea.Fiecare inregistrare poate fi stearsa individual.

9. Selectati individual stergerea inregistrarilor din registrul de date,cele mai
apropiate din registrul de date temporare din fereastra Browse.
Note: WeatherLink descarca fisiere doar daca nu exista déjà unele cu aceleasi denumiri
in baza de date.Stergerea inregistrarilor permite descarcarea datelor noi.

10. Selectati Download din meniul File sau click pe pictograma Download
pentru descarcarea datelor din registrul de date.
11. Selectati Delete Station din meniul File si selectati statia temporara create
la pasul 1 pentru a o sterge din lista statiilor aflate in utilizare.

Recalcularea indicelui THSW
Versiunile WeatherLink 5.3 si mai noi suporta un nou tip de parametru
derivat intitulat Temperature Humidity Sun Wind(THSW),indice.Daca statia
dumneavoastra are in component un senzor de masura a radiatiei
solare,aceasta valoare poate fi calculate pentru datele existente in ea prin
selectarea Recalculate THSW Index din meniul Browse ce este afisat cand
fereastra Browse este deschisa.
Note:Asigurati-va ca setarile latitudinii si a longitudinii sunt setate inainte de utilizarea
acestei comenzi.

Ghid de depanare
Urmatoarea sectiune raspunde unora dintre cele mai des intalnite intrebari
legate de WeatherLink.Va rugam consultati acest ghid online si fisierele
online inainte de contactarea Suportului Tehnic.

Probleme de comunicare
Daca intampinati probleme in setarea caii de comunicare dintre statia meteo si
WeatherLink,incepeti
diagnosticarea
problemei
prin
verificarea
consolei.Scoateti orice alimentare si restartati-o prin realimentare (cu registrul
de date atasat).
Note:Registrul de date dispune de o memorie nevolatila,asa ca orice inregistrare anterioara va
fii stocata.Touti, setati consola in Setup Mode(prin apasarea continua “DONE”,apoi
apasati tasta “-”)inainte de intreruperea alimentarii.

• O serie de beep-uri sunete se vor auzii de la consola, fiecare sune se va auzii
cand statia isi va termina unul dintre testele de diagnostic.Beep-urile sonor se
vor succeda cu o pauza de o secunda.Pentru Vantage Vue se vor auzii 4
beep-uri,pentru Vantage Pro sau pro2, vor fii 3 beep-uri iar pentru Weather
Envoy se vor auzii doar 2 beep-uri.
Note:Daca nu sesizati vreunul dintre aceste mesaje sonore,contactati suportul tehnic Davis.

• Daca consola trimite patru semnale sonore (Vantage Vue); trei (Vantage
Pro sau Pro2) sau doua (Weather Envoy),vezi “Setarile port-ului de
comunicare” de pe pagina 14 pentru instructiuni in vederea verificarii
setarilor de comunicare.

Depanarea port-ului serial de comunicare
• Verificati port-ul serial daca folositi o linie de comunicare serial.Folositi doar
port-ul albastru serial oferit de WeatherLink.Modelele mai vechi sau modele
ce nu sunt puse la dispozitie de catre kit-uril WeatherLink nefiind
compatibile.
• Verificati setarile Baud Rate-ului atat in consola cat si in “Communication
Port” afisat in soft.Asigurati-va ca cele doua au aceleasi valori.Vezi “Cum sa
afisezi Baud Rate-ul” de pe pagina 7 pentru informatii despre cum sa
ajungeti la setarea Baud Rate-ului pe consola.Aceasta setare este disponibila
doar atunci cand registrul de date este conectat la consola.
• Testati portul serial prin folosirea conectorului de bucla inchisa
(loopback).Folositi butonul “Loopback” din casuta de dialog
“Communications Port” pentru a testa si gasii conectarea seriala
potrivita.Daca exista o problema de comunicare,va determina care dintre
cele doua nu comunica corespunzator, port-ul serial sau registrul de
date.Functia “Loopback” detecteaza si raporteaza prezenta modem-urilor in
vecinatate .

Folositi conectorul Loopback( cablul scurt cu mufa
jack si scocket de plastic) pus la dispozitie de kit-ul
WeatherLink serial)
Loopback

1. Daca este necesar,deconectati cablul dintre consola si
connector
adaptorul conectat la port-ul COM
2. Introduce-ti conectorul loopback in adaptor.
3. Selectati “Communications Port” din meniul “Setup”.Fereastra de dialog
“Communications Port” v-a fii afisata.

4. Click Loopback.
Softul cauta toate port-urile standard si afiseaza numele corespunzator
port-ului COM conectat la Loopback.

Port-ul COM correct este setat automat in fereastra de dialog a
“Communications Port”.Daca conectorul loopback nu este detectat pe
niciun port COM este posibil ca port-ul serial sa nu functioneze.Daca
conexiunea nu functioneaza si conectorul loopback detecteaza acelasi
port, eliminati urmatoarele posibilitati:

Note: Contactati firma de la care ati achizitionat calculatorul pentru informatii
suplimentare legate de posibilele probleme

•

•

•
•

Hardware device conflict—Verificati Device Manager in

Windows System Properties pentru a va asigura ca Windows-ul
recunoaste port-ul COM selectat.Verificati ghidul calculatorului pentru a
ajunge la System Properties.

Portul de comunicare foloseste un nume nestandardizat—
WeatherLink recunoaste doar porturi numite COM1…COM18.Pentru
folosirea unui modem, specificati port-ul COM de pe PC.Pentru a afla
la ce port este conectat modem-ul,accesati Windows’ System Properties
> Device Manager > “modem name” Properties > Modem >
Port,asigurati-va ca in locul “modem name” este afisat numele modemului instalat.
Port-ul serial este defect.
Conectorul Loopback sau adaptorul WeatherLink este defect.

Note:Vezi WeatherLink Online Help daca intampinati probleme la depanarea comunicarii cu
modem-ul.

Depanarea comunicarii USB
•
•
•
•
•

Inchideti soft-ul WeatherLink.
Deconectati cablul USB de la consola sau Envoy.
Reconectati cablul la consola sau Envoy.
Deschideti softul WeatherLink.
Deschideti “Communications Port”.Selectati USB daca nu este setat
déjà in locul tipului de comunicare.
• Click Test pentru a verifica comunicarea dintre soft si statie.Daca testul
este fara success,fie statia nu functioneaza sau driverele pentru
comunicarea USB nu au fost instalate cu success.Pentru a verifica daca
driverele au fost instalate corespunzator accesati Windows’ System
Properties -> Device Manager -> Universal Serial Bus Controllers si cautati
daca USBXpress Device este listat.Daca este listat iar comunicarea nu este
reusita contactati suport-ul tehnic pentru instalarea driverelor necesare.
• Daca folositi un program tert ce are nevoie de o conexiune USB pentru a
emula un port COM,vezi WeatherLink Online Help pentru mai multe
informatii contactati suportul tehnic.

Depanarea comunicarii WeatherLinkIP
Note: O consol ace foloseste un registru de date WeatherLinkIP necesita folosirea cablului
de alimentare.Energia oferita de baterie ii permite functionarea pe o perioada
scurta,dar o consola sau Envoy ce foloseste WeatherLinkIP ar trebuii sa fie alimentat
printr-un cablu de la o sursa stabila de alimentare.

1. Vezi daca exista o conexiune la internet stabilita.Verificati ca puteti accesa
site-uri folosind router-ul sau switch-ul pe care registrul de date
WeatherLinkIP il foloseste .
2. Verificati conexiunea prin cablu dintre registrul de date WeatherLinkIP
si router sau switch.Verificati daca led-ul verde de pe registrul de date
WeatherLinkIP este aprins.
3. Lasand registrul de date conectat la router,deconectat alimentarea atat
de la router cat si de la consola sau Envoy.
4. Alimentati router-ul sau witch-ul.Asteptati un minut cat router-ul se
restarteaza si isi restabileste conexiunile.
5. Realimentati consola sau Envoy.
6. Verificati daca led-ul verde de pe registrul de date WeatherLinkIP este
aprins,daca nu este aprins contactati suportul tehnic.
7. Doare pentru console –Apasati cotinuu “Done” pentru a parasii Setup
Mode .
8. Pentru Weatherlink.com – Asteptati 5 minute,mergeti la
www.weatherlink.com si inregistrati registrul de date WeatherLinkIP
folosindu-va de ID si Parola.Daca déjà ati facut acest lucru verificati daca
pagina dumneavoastra este updatata.
9. Pentru soft-ul WeatherLink- Deschide WeatherLink.Deschide
“Communications Port”.Selectati TCP/IP daca nu este déjà
selectat.Selectati tipul de comunicare TCP/IP pe care doriti sa o folositi

Pentru conexiuni locale
•

In fereastra “Communications Port” selectati “Local Device ID” si apoi
click “Find”.Daca registrul de date comunica in retea, setarile comunicari
vor afisa Device ID si adresa IP ale registrului de date.Daca acestea nu
sunt afisate mai incercati o data aceeasi procedura si apoi contactati
suportul tehnic.
• Click Test pentru a verifica comunicarea dintre statie si soft .

Pentru descarcari web
• In “Communications Port” asigurati-va ca User ID-ul si parola sunt
aceleasi cu cele folosite la crearea contului web pe www.weatherlink.com.

Problemele programului
Graful barometrului din Bulletin nu se ”umple” complet.
Cand incarci primul bulletin meteo,graficul barometrului se va umple
complet doar atunci cand vei avea suficiente date stocate in baza de
date,circa sase ore.Asigurati-va ca sunt respectate urmatoarele:

•
•
•
•
•

Sunt suficiente date pentru emiterea graficelor barometrice.
Datele stocate sunt in concordant cronologic.
Data si ora sunt setate correct pe PC.
Data si ora sunt corecte pe statia meteo.
In fereastra de dialog “Station Configuration”, setati “Download archive
data when bulletin or summary is started” selectati Always sau “Confirm
each time”.

Nicio citire a directiei vantului(sau liniute in loc de date)in baza de date
Daca nu exista nicio viteza a vantului cand este prelevata directia face ca
directia vantului sa nu fie inregistrata.In intervalele cu viteze foarte mici ale
vantului nicio directive nu este inregistrata
Note: Deoarece esantioanele cand vantul are o viteza mai mare sunt luate mai des,este
posibil sa existe o viteza a vantului foarte mare dar nicio viteza afisata sau directie.

WeatherLink spune “Nu exista date noi de downloadat” dare u stiu ca ele
exista.Ce pot face ?
Sistemele Vantage Pro2 si Vantage Vue sunt sisteme sufcient de inteligente
pentru a trimite numai date dar nu se afla in calculator.Astfel, cand veti initia
un download,programul va primii prima inregistrate afisata in WeatherLink
Browse Window.Date mai vechi se pot gasii in registrul de date,daca memoria
nu a fost stearsa.Pentru a vedea numarul inregistrarilor mai vechi stocate in
registrul de date, create o statie noua si descarcati datele in noua baza de
date,WeatherLink va descarca tot ce a fost stocat.Uratorul pas,presupune
golirea memoriei.Veti pierde astfel orice data ce nu a fost descarcata in
memorie dar calibrarile si setarile vor ramane intact.Daca nu
functioneaza,resetati statia meteo(scoateti alimentarea si apoi asteptati 1
minut, apoi realimentati).
Note: Asigurati-va ca, consola se afla in Setup Mode (prin apasarea continua a butonului
DONE +sageata in jos) inainte de a scoate bateriile.Acest lucru va permite statiei sa-si
aminteasca valoriile mari sau mici precum si raportul cantitatii de precipitatii si
acumularea ET

Cand vizualizez datele apar liniute in locul valorilor functiilor inafara de
directia vantului.De ce ?
Daca nicio data nu a fost inregistrata de vreun senzor ( de exemplu, senzorul
a fost deconectat sau au aparut interferente radio ce au blocat senzorul) sau
daca datele provenite de la un senzor sunt eronate( de exemplu, senzorul nu
functiona corespunzator) softul afiseaza astfel linii si puncte in defavoarea
datelor eronate.Puteti folosii editorul de inregistrari pentru a corecta aceste
intrari.

Datele pe care vreau sa le vad precum radiatia solara,umiditatea solului sau
Temp 2 nu sunt afisate.De ce ?
Toti senzorii optionali trebuiesc activati in “Station Configuration” inainte ca
datele sa fie afisate de catre WeatherLink.Daca nu puteti vizualiza datele de
la un senzor instalat in statia meteo asigurati-va ca: setarile sunt cele
corespunzatoare in “Station Configuration” aflata in Setup Menu si daca nu
selectatile.

Appendix: Instalarea izolata a modemului
O conexiune izolata cu un modem este o conexiune a registrului de date de pe o
consola sau Weather Envoy la un modem care poate fi apelat si accesat de catre
calculator.Folositi o conexiune izolata a unui modem pentru a conecta
calculatorul la o statie izolata sau Weather Envoy.
Vantage Vue, Vantage Pro or
Pro2 console or Envoy

data logger
battery cover
8' (2.5 m)
data logger
cable

Using Modems to Connect Your Computer and Weather Station
Note:Inaintea instalarii unei conexiuni izolate la un modem,testate conexiunea registrului de date
prin folosirii unei conexiuni directe ca cea aratata mai sus .

1. Instalati si setati un modem intern sau extern(in conformitate cu
instructiunile primate de catre producator) pentru folosirea lui de catre
computer.Retine-ti port-ul COM folosit de modem.Aceasta informatie fiind
necesara la alegerea “Communications Port” pentru conectarea la o sonsola
sau Envoy.
2. In locul amplasarii consolei, asezati modemul astfel incat cablul sa permita
accesul la registrul de date si la mufa telefonului care intra in jack.
Note: Nu porniti modemul in timpul acestei operatii.

Cablul ce conecteaza registrul de date la modem are o lungime de 2.4m.Daca
este nevoie folositi o extensie de 12m pentru a extinde distanta de
conectare.Nu folositi mai mult de 12 m sau registrul de date va avea
probleme in timpul comunicarii cu PC-ul.
3. Introduceti modemul extern in jack-ul telefonului.
4. Doare pentru console: Intrati in Setup Mode prin apasarea continua a
bunonului “DONE”+ apasarea sagetii in jos (-).Patrunderea in Setup Mode
asigura ca statia nu scrie niciun pachet de date si salveaza datele privind
informatiile meteo in memorie.
5. Scoateti capacul bateriilor din spatele console si intrerupeti alimentarea
prin inlaturarea bateriilor si a sursei de alimentare,daca exista.

Note: Nerespectarea pasului 5 poate duce la defectiuni ale registrului de date sau ale
consolei.Pot aparea defectiuni sau chiar blocarea registrului de date .

6. Introduce-ti registrul de date serial in port-ul marcat EXPANSIOn in
interiorul compartimentului pentru baterii.
7. Ghidati cablul registrului de date.
8. Conectati adaptorul modemului la modemul extern.
Note: Nu folositi un adaptor DB-25 ce poate schimba tipul mufei pentru a conecta registrul de
date la modem.Nu va functiona.

9. Introdu cablul in adaptorul pentru modem.
10. Porniti modem-ul.Pornirea modem-ului ii permite accesarea datelor
de initiere de la consola.
11. Realimentati consola sau Envoy-ul prin reintroducerea bateriilor si
reintroducerea cablului de alimentare daca acesta exista.
Consola va oferii un semnal sonor format din patru beep-uri (Vantage
Vue) trei(Vantage Pro sau Pro2),fiecare semnal sonor este inrerupt de o
pauza de o secunda.Odata realimentat consola intra automat in Setup
Menu
Weather Envoy ofera un semnal sonor format din doua beep-uri cu
pauza intre ele de o secunda .
12. Atasati capacul bateriilor si permiteti scoaterea cablului de la registrul
de date prin fanta capacului.
13. Verificati setarile Baud Rate din consola.Vezi “Cum sa afisez setarea
Baud Rate-ului” de pe pagina 7.
Note:Valoarea implicita a setarii Baud Rate-ului este 19200.Daca folositi Weather Envoy
aceasta valoare trebuie sa ramana aceeasi cu a softului WeatherLInk.Setarile Baud
Rate-ului nu sunt afisate decat daca registrul de date a fost instalat cu success.

Observatii legate de conectarea modem-ului pe distante
mari
Cand accesam un modem de la distante mari, WeatherLink acceseaza
atuomat statia si consola atunci cand o actiune a avut loc in soft si are
nevoie de a comunica cu statia.
Cand este conectat la un modem la distant,va fii afisata o pictograma OnLine in bara de instrumente.Aceasta pictograma realizeaza o retea de
comunicare intre statia aflata la distata si statia meteo.

Pentru a te deconecta de la conexiunea telefonica,selectati On-Line din bara
de instrumente sau alege-ti Hang Up din File menu.
Online
(Hang Up)

Toolbar with On-Line Icon

WeatherLink se deconecteaza automat dupa mai mult de un minut petrecut
in stand by.Folositi “Communications Port” din Setup Menu-ul WeatherLinkului pentru a schimba aceasta setare.(Vezi WeatherLink Online Help pentru
informatii suplimentare)
Note:WeatherLink nu inchide conexiunea dintre soft si linia telefonica daca vreun bulletin sau
recenzie, transmite informatii in timp real de la consola .

Bara de instrumente
Open
Station

Bulletin
Window

Download

Plot
Window

Strip Chart
Window

Yearly
Rainfall

Database
Window

Hot Keys

Alarm
Indication

Online
(Hang Up)

This Month’s
NOAA Summary

View
Help

Print
Window

Exit
Program

Strip Chart Window
ESC. . . . . . . Oprirea redesenarii
Ctrl-M . . . . . A face implicit

Main Program Window
Ctrl-A . . . . . . Setati alarma

Ctrl-P . . . . . Printare

Ctrl-B . . . . . . Vizionare Buletin

F1 . . . . . . . . Ajutor contextual

Ctrl-C . . . . . . Configurarea Statiei

F3 . . . . . . . . Marire

Ctrl-G. . . . . . Calificativul Raportului

F4 . . . . . . . . Micsorare

Ctrl-H . . . . . . Inchidere
Ctrl-I. . . . . . . Communications
Settings

Port

Ctrl-J . . . . . . Descarcare automata
Ctrl-K . . . . . . Scurt Istoric
Ctrl-L . . . . . . Descarcare
Ctrl-O. . . . . . Deschidere statie
Ctrl-P . . . . . . Printati fereastra afisata
Ctrl-Q. . . . . Deschide ferestra de Plot
Ctrl-R . . . . . Raport anual precipitatii
Ctrl-S . . . . . Deschide diagramele
Ctrl-T . . . . . . Setati ora

Plot Window
ESC. . . . . . . Oprirea redesenarii
Ctrl-D . . . . . Alege data
Ctrl-M . . . . . Setare implicita
Ctrl-P . . . . . Printeaza Plot
F1 . . . . . . . . Ajutor contextual
F3 . . . . . . . . Marire
F4 . . . . . . . . Micsorare
F9 . . . . . . . . Suprapunere Plot-uri
F10 . . . . . . . Plot-ul de anul trecut

Database Window

Ctrl-U . . . . . . Selectati unitati

Ctrl-D . . . . . Alege data

Ctrl-V . . . . . . Jurnalul descarcarilor

Ctrl-N . . . . . Adauga Notite

Ctrl-X . . . . . . Setarile fax-urilor

Ctrl-P . . . . . Printeaza inregistrarile

Ctrl-Y . . . . . . Vizualizare sumara

Enter. . . . . . Editeaza inregistrarea

Ctrl-Z . . . . . . Inchide Fereastra

Delete . . . . . Sterge inregistrarea

F1 . . . . . . . . . Ajutor in functie de
context

F1 . . . . . . . . Ajutor contextual

F2 . . . . . . . . . Rasarit/apus Raport
F7 . . . . . . . . . NOAA aceasta luna
F8 . . . . . . . . . NOAA acest an

Yearly Rainfall Window
Enter. . . . . . Editati anul
Delete . . . . . Stergeti anul
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module TM3 - 8 analog inputs

Range of product

Modicon TM3

Product or component
type

Analog input module

Range compatibility

Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251

Analogue input number

8

Analogue input type

Voltage, analogue input range: - 10...10 V
Voltage, analogue input range: 0...10 V
Current, analogue input range: 0...20 mA
Current, analogue input range: 4...20 mA

Complementary
Analogue input resolution

11 bits + sign
12 bits

Permissible continuous overload

40 mA current
13 V voltage

Input impedance

>= 1 MOhm voltage
<= 50 Ohm current
3.91 µA, analogue input: 4...20 mA current
4.88 µA, analogue input: 0...20 mA current
4.88 mV, analogue input: - 10...10 V voltage
2.44 mV, analogue input: 0...10 V voltage

LSB value

Conversion time

1 ms + 1 ms per channel + 1 controller cycle time

Sampling duration

<= 1 ms

Absolute accuracy error

+/- 0.2 % of full scale at 25 °C
+/- 1 % of full scale

Temperature drift

+/- 0.01 %FS/°C

Repeat accuracy

+/-0.5 %FS

Non-linearity

+/- 0.2 %FS

Cross talk

<= 1 LSB

[Us] rated supply voltage

24 V DC

Supply voltage limits

20.4...28.8 V

Type of cable

<= 30 m twisted shielded pairs cable for input circuit

Current consumption

40 mA at 24 V DC (full load) via external supply
30 mA at 24 V DC (no load) via external supply
35 mA at 5 V DC (no load) via bus connector
40 mA at 5 V DC (full load) via bus connector

Local signalling

1 LED green for PWR

Electrical connection

10 x 1.5 mm² removable screw terminal block with pitch 3.81 mm adjustment for
inputs
10 x 1.5 mm² removable screw terminal block with pitch 3.81 mm adjustment for
inputs and supply

Insulation

500 V AC between input and internal logic
1500 V AC between input and supply

Marking
Surge withstand

CE
1 kV for input with common mode protection conforming to EN/IEC 61000-4-5
0.5 kV for power supply with differential mode protection conforming to EN/IEC
61000-4-5
1 kV for power supply with common mode protection conforming to EN/IEC
61000-4-5

Mounting support

Plate or panel with fixing kit
Top hat type TH35-7.5 rail conforming to IEC 60715
Top hat type TH35-15 rail conforming to IEC 60715
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Main

Height

90 mm

Depth

70 mm

Width

23.6 mm

Product weight

0.11 kg

Environment
Standards

Resistance to electrostatic discharge
Resistance to electromagnetic fields

EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
4 kV on contact conforming to EN/IEC 61000-4-2
8 kV in air conforming to EN/IEC 61000-4-2
1 V/m at 2 GHz...3 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3
3 V/m at 1.4 GHz...2 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3
10 V/m at 80 MHz...1 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3

Resistance to magnetic fields

30 A/m at 50...60 Hz conforming to EN/IEC 61000-4-8

Resistance to fast transients

1 kV I/O conforming to EN/IEC 61000-4-4

Resistance to conducted disturbances, induced by
radio frequency fields

3 V at spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conforming
to Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
10 V at 0.15...80 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-6

Electromagnetic emission

Radiated emissions, test level: 47 dBμV/m QP class A (10 m at 230 MHz...1
GHz) conforming to EN/IEC 55011
Radiated emissions, test level: 40 dBμV/m QP class A (10 m at 30...230 MHz)
conforming to EN/IEC 55011

Immunity to microbreaks
Ambient air temperature for operation

10 ms
-10...35 °C (vertical installation)
-10...55 °C (horizontal installation)

Ambient air temperature for storage

-25...70 °C

Relative humidity

10...95 % without condensation in storage
10...95 % without condensation in operation

IP degree of protection

IP20

Pollution degree

2

Operating altitude

0...2000 m

Storage altitude

0...3000 m

Vibration resistance

3 gn at 8.4...150 Hz with DIN rail mounting support
3.5 mm at 5...8.4 Hz with DIN rail mounting support

Shock resistance

15 gn during 11 ms
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Dimensions

(*)

8.5 mm/0.33 in when the clamp is pulled out.
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Mounting and Clearance

Spacing Requirements

Mounting on a Rail

Incorrect Mounting

Mounting on a Panel Surface

(1)

Install a mounting strip

Mounting Hole Layout
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Connections and Schema

TM3AI8

Analogue Input Module
Wiring Diagram (Current / Voltage)

(*)
(1)

Type T fuse
Current/Voltage analog output device
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BYTTON HSDPA are următoarele caracteristici:
•
Interfaţă de voce şi date
- transmisii simultane de voce şi date cu viteză ridicată;
- utilizează o singură conexiune mobilă pentru apelurile de voce şi transferul de date, utilizatorul
putând efectua apeluri telefonice în timp ce navighează sau descarcă fişiere de pe Internet.
• Trafic foarte ridicat
- rate de download a datelor de până la 1,4 Mbps;
- transfer wireless de date între clienţi cu o viteză de până la 54 Mbps;
- transfer de date pe cablu Ethernet cu o viteză de până la 100 Mbps.
• Securitate ridicată
- servicii firewall (stateful packet inspection) pentru conectare la Internet;
- criptare pe 128 de biţi pentru clienţii wireless;
- acces “secure HTTP (HTTPS)” pentru paginile de configurare.
• Uşurinţă în utilizare
- caracteristică Plug-and-Play*;
- interfaţă de configurare bazată pe web;
- server dedicat pentru configurarea adreselor IP dinamice ale clienţilor (DHCP).
• Management avansat al conexiunii la Internet
- stabilirea automată a conexiunii la detecţia traficului;
- deconectarea automată în absenţa traficului;
- conexiunea se poate iniţia de la distanţă când este necesar*;
- suport complet NAT (Network Address Translation).
• Serviciu de supraveghere video
- permite monitorizarea video folosind fie o cameră web USB, fie o cameră IP **;
- vizualizare bazată pe web a fluxurilor video;
- suport pentru mai multe camere.
•
Actualizare de software simplă
- update-urile de software pot fi descărcate de pe Internet ***;
- proces automat de actualizare utilizând interfaţa de configurare web.
• Consum redus de energie (mai puţin de 10 W)
- consumul redus de energie determină reducerea disipării de căldură; se obţine o fiabilitate
ridicată, fără zgomot, din moment ce echipamentul nu prezintă ventilatoare.
• Două porturi USB 2.0
- utilizate iniţial pentru conectarea camerei web;
- de asemenea, pot fi utilizate pentru conectarea unui modem extern 3G.
• Soluţie completă pentru acces mobil la Internet
- wireless din punct de vedere al LAN-ului datorită Punctului de Acces dedicat WiFi 802.11g/b;
- wireless din punctul de vedere al WAN-ului datorită conexiunii HSDPA.
Configurarea de la distanţă prin browser nu implică utilizarea cablurilor!
• Diferite reţele mobile şi standarde suportate
- modem multi-mod dedicat pentru reţelele HSDPA/UMTS/GPRS/GSM;
- suport quad-band - patru benzi de frecvenţă pentru reţelele mobile;
- în acest mod utilizatorul poate folosi orice reţea mobilă disponibilă în zona respectivă: reţeaua
clasică GSM (2G) în benzile de frecvenţă 900/1800/1900 MHz, GPRS 900/1800 (2,5G) sau
HSDPA/UMTS la 2100 MHz (3G+).
• Două interfeţe telefonice FXO şi FXS
- interfaţa FXS poate fi utilizată pentru conectarea la o joncţiune analogică a centralei PBX sau
direct la un telefon standard;
- interfaţa FXO poate fi utilizată pentru conectarea la o extensie locală a centralei PBX. Acest
lucru este foarte util în cazul în care toate joncţiunile centralei sunt deja utilizate.
* necesită activarea vocii terminalului HSDPA din reţeaua 3G.
** camere USB sau IP cu sau fără fir sunt disponibile la cerere, caracteristicile variind în funcţie de
model.
*** fişierele de update sunt publicate pe site-ul www.TOPEX.ro.
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Conformitate cu Directiva WEEE

Acest simbol aplicat pe produsul achiziţionat de Dvs confirmă faptul că
produsul nu se reciclează similar deşeurilor menajere.
În concordanţă cu prevederile legislaţiei UE şi româneşti reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice trebuie făcută separat de
deşeurile menajere pentru conservarea resurselor naturale şi pentru a
evita posibile efecte nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului înconjurător.
Reciclarea produsului TOPEX se face cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Produsul achiziţionat nu va fi tratat ca deşeu de uz caznic după încheierea
ciclului de viată şi va fi returnat la TOPEX pe adresa: Bucureşti, Str. Feleacu,
Nr. 10, 014486 sau predat unei organizaţii colectoare de DEEE agreată de
TOPEX.

Directiva WEEE

! Nu aruncaţi produsul Dvs. ca fiind deşeu nesortat (menajer) ci reciclaţi-l
pentru
a
proteja mediul înconjurător. Separaţi materialele de ambalare pentru o mai
bună
sortare în vederea reciclării.
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INTRODUCERE

Modem inclus
Echipamentul BYTTON are inclus un modem intern care preia şi translatează semnalul de la
reţeaua de telefonie mobilă, acesta este un modem de tip multimod HDSPA/ UMTS/ GPRS/ EDGE/
GSM. Modemul măsoară şi preia în timp real nivelul de putere al semnalului RF din reţeaua mobilă şi
permite utilizatorului să aleagă între reţelele 2G/ 3G. Astfel, furnizează rată de acces la valori maxime
pentru fiecare reţea.
În acest fel, puteţi vorbi, descărca fişiere sau naviga pe internet, fără a mai utiliza conexiunile
cablate, aproape oriunde şi oricând. Atunci când vă aflaţi în afara ariei de acoperire a reţelei HDSPA/
UMTS, veţi beneficia de servicii Internet prin conexiunea wireless, având ca alternativă accesul la
reţelele GPRS/ EDGE/ GSM.
Datorită modemului multibandă inclus aveţi acoperire internaţională!
HSDPA
HSDPA reprezintă primul pas al tehnologiei WCDMA Evolved. În schimb, WCDMA Evolved
reprezintă o evoluţie naturală şi standardizată a tehnologiei WCDMA, prin introducerea High Speed
Downlink Packet Access (HSDPA). Primul pas îl reprezintă îmbunătăţirea ratei de date pe legătura
descendentă (downlink) de până la 14 Mbps ceea ce reprezintă mai mult decât dublarea capacităţii
unui sistem care utilizează spectrul radio curent. Permite operatorilor să creeze servicii mobile
broadband mult mai avansate cum ar fi Internetul sau accesul corporaţional combinate cu rate de date
nemaiîntâlnite, unde fişierele audio, video sau cu dimensiuni mai mari pot fi downloadate mult mai rapid
decât prin intermediul tehnologiei clasice UMTS. Cel de-al doilea pas al tehnologiei WCDMA Evolved
va include caracteristici care vor îmbunătăţi legătura ascendentă (uplink - HSUPA) împreună cu o
acoperire superioară, rate de date mai ridicate cât şi o latenţă mai scăzută pentru legătura ascendentă.
HSDPA reprezintă o caracteristică a standardului WCDMA, bazată pe pachete de date, care
oferă o legătură descendentă cu rate de transmisiune a datelor de până la 8-10 Mbps (şi 20 Mbps
pentru sistemele MIMO) într-o bandă de 5 MHz. Vitezele ridicate ale HSDPA sunt atinse prin
intermediul mai multor tehnici incluzând aici şi 16 QAM (16 Quadrature Amplitude Modulation) codarea
variabilă a erorilor şi redundanţa incrementată.
Varianta iniţială este limitată la 1.8 Mbps, ea trebuind urmată de upgrade-uri ale reţelei şi noi
dispozitive capabile să suporte 3.6 Mbit/s. HSDPA este standardizat de 3GPP în UMTS Release 5.
HSDPA prezintă o serie de avantaje cum ar fi:
•
compatibilitate completă în jos cu tehnologiile anterioare: UMTS/EDGE/GPRS/GSM
•
servicii de date îmbunătăţite şi dedicate clienţilor: timp de download mai mic suportând în
acelaşi timp rate de bit ridicate şi timp de răspuns mai rapid.
•
măreşte capacitatea sistemului fără a fi nevoie de un spectru de frecvenţă suplimentară,
determinând astfel reducerea costurilor pentru serviciile mobile de date cu viteză ridicată.
•
este uşor de implementat necesitând numai un upgrade de software pentru staţiile de bază
WCDMA deja existente.
Modemul dedicat al echipamentului BYTTON HSDPA este un dispozitiv multi mod
HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM. Acesta măsoară în timp real nivelul puterii semnalului reţelei mobile şi
permite utilizatorului să îşi aleagă singur reţeaua 2G / 3G. Astfel, modemul oferă rate de acces până la
cea mai mare rată posibilă pentru fiecare reţea: 1.8Mbps pentru HSDPA, 384kbps pentru UMTS,
236.8kbps pentru EDGE şi respectiv 85.6kbps pentru reţeaua GPRS.
Astfel puteţi efectua apeluri vocale, descărca fişiere sau naviga pe Web fără a fi nevoie de
cabluri, aproape oriunde şi oricând. Când vă aflaţi în afara ariei de acoperire a reţelelor de viteză
ridicată cum ar fi HSDPA/UMTS, puteţi utiliza totuşi serviciile wireless de Internet prin accesarea reţelei
EDGE/GPRS/GSM din zona dumneavoastră. Modemul dedicat multibandă acoperă aproape toate
benzile de frecvenţă din lume!
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WiFi
Reţelele Wireless LAN reprezintă extensii complementare ale reţelelor cablate LAN, care
furnizează mobilitate completă, timp în care conexiunea la reţea rămâne activă. Utilizatorii de PC-uri
rămân conectaţi la reţea oriunde în clădire fără a fi incomodaţi de cabluri Ethernet sau de alte cabluri
LAN. Acest lucru este determinat de funcţia Access Point a echipamentului BYTTON HSDPA. Produsul
TOPEX a fost conceput şi realizat pentru a furniza capabilităţile specifice unui gateway pentru
conexiune la Internet. BYTTON permite existenţa unui cont HSDPA sau a altei conexiuni de bandă
largă, lucrând simultan din camere diferite, fără a fi nevoie de cabluri sau fire.
„Access Point” este conform cu standardele wireless IEEE 802.11g şi 802.11b. Standardul
802.11g reprezintă o extensie a standardului 802.11b (folosit astăzi în majoritatea reţelelor LAN), care
creşte rata de date a standardului 802.11b până la 54 Mbps în banda de frecvenţă de 2.4 GHz folosind
tehnologia OFDM (orthogonal frequency division multiplexing).
Pentru a asigura instalarea şi configurarea corectă precum şi o bună funcţionare a
echipamentului BYTTON HSDPA, producătorul vă recomandă să studiaţi cu atenţie acest manual
înainte de a pune în funcţiune echipamentul.
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2 CONŢINUTUL PACHETULUI
Elementele componente care se regăsesc în pachetul BYTTON HSDPA sunt listate mai jos.
Când deschideţi cutia echipamentului, vă rugăm să vă asiguraţi că identificaţi toate elementele conform
listei de mai jos.
Imaginea componentei

Descrierea componentei
Echipamentul BYTTON HSDPA în carcasă de
plastic reprezentând router şi firewall pentru
reţele locale, cu sau fără fir, care permit
accesul mobil, sigur, de viteză ridicată la
Internet utilizând reţeaua 3G

Adaptor de alimentare
Intrare: 100-240V A.C
Ieşire: 12 V D.C. / 2A
Puterea maximă: 25W

Cablu Ethernet pentru conectarea reţelei
locale
Cablu UTP drept, prevăzut cu conectori de tip
RJ-45

Cablu pentru conectarea la centrala PBX
Cablu telefonic plat prevăzut cu conectori
RJ-11

Antenă pentru HDSPA
Antenă multibandă, cu bază magnetică şi
cablu cu lungime de 2,5 m

Antenă WiFi
-

CD care include „Manualul de Utilizare”

-

Certificat de garanţie
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3 CE ESTE BYTTON HSDPA?
Echipamentul BYTTON HSDPA este
un router avansat, fiabil, destinat
accesului wireless, broadband, la
Internet, utilizând tehnologia 3G.

Totuşi, dacă vă aflaţi într-o zonă numai cu acoperire UMTS,
GPRS/EDGE sau chiar acoperire GSM, puteţi utiliza
echipamentul BYTTON HSDPA în conexiune cu reţelele
respective.

Parametrii interfeţelor FXO şi FXS sunt programabili prin
intermediul interfeţei web. Această facilitate este foarte utilă când
centrala telefonică prezintă numai interfeţe ISDN sau nu există
joncţiuni analogice disponibile (toate sunt ocupate). Puteţi efectua
apeluri în timp ce navigaţi, uploadaţi, etc. Spre deosebire de alte
dispozitive, echipamentul BYTTON HSDPA prezintă capabilităţi
simultane de voce şi date - puteţi realiza în acelaşi timp atât
transfer de date cu viteză ridicată cât şi apeluri vocale.

În acelaşi timp reprezintă şi o
interfaţă de voce şi date între un
telefon analogic sau o centrală PBX
o
reţea
mobilă
şi
GSM/GPRS/HSDPA.
Ca ruter de date, BYTTON
realizează o conexiune directă,
transparentă pentru utilizator, între
reţeaua locală (Ethernet şi/sau WiFi)
şi reţeaua de comunicaţii mobile /
GSM / GPRS/ UMTS / HSDPA.
Pentru conexiunea WAN, foloseşte
un modem radio dedicat pentru
reţeaua mobilă HDSPA. Capacităţile
3G asigură acces la Internet cu viteză
mare.

Ca interfaţă de voce, BYTTON
HSDPA permite o conexiune wireless
a abonaţilor locali şi reduce costurile
apelurilor fix-mobil şi mobil-fix.
BYTTON realizează un contact direct
între o joncţiune sau un abonat al
centralei PBX şi reţeaua mobilă.
Astfel
apelurile
fix-mobil
sunt
convertite în apeluri mobil-mobil şi se
vor plăti doar costurile unei convorbiri
mobil-mobil. Echipamentul BYTTON
HSDPA prezintă interfeţe FxS şi FxO,
astfel că îl puteţi conecta fie la o
joncţiune a centralei telefonice, fie la
o extensie locală a centralei.
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Toate computerele care sunt conectate
prin cablu sau wireless la reţeaua locală,
se pot conecta la Internet prin intermediul
router-ului BYTTON HDSPA, utilizând o
singură adresă IP externă.

Puteţi fi siguri că reţeaua locală conectată la produsul nostru
este protejată datorită implementării unui firewall foarte
puternic şi a unui sistem de detecţie a intruşilor în echipament.
Routerul BYTTON HSDPA utilizează NAT (Network Address
Translation) şi firewall SPI pentru a asigura protecţia reţelei
locale (cu sau fără fir).
Caracteristicile firewall-ului sunt identice cu cele disponibile pe
serverele Linux din toată lumea, recunoscute pentru siguranţa
pe care o oferă.
Acest firewall este complet configurabil, însă este şi foarte
uşor de utilizat de începători.

î
Deoarece produsul nostru se bazează pe Linux, aplicaţiile pentru dezvoltarea sau customizarea BYTTON
HDSPA pot fi realizate numai de către specialiştii noştri, îndeplinind cererile speciale din partea diverşilor
clienţi.
TOPEX oferă suport tehnic şi cei mai buni specialişti sunt disponibili pentru întrebările dumneavoastră, în
orice moment din zi, numai dacă vă înscrieţi la oferta noastră tehnică. În plus, upgrade-ul de software
poate fi făcut de la distanţă prin Internet şi este gratis.
BYTTON HSDPA reprezintă o soluţie fiabilă şi versatilă, software-ul dedicat putând fi uşor actualizat prin
Internet.

BYTTON HSDPA - ROUTER WIFI 3G

Manual de Utilizare

4 INSTALAREA
Pentru a asigura funcţionarea corectă a echipamentului BYTTON HSDPA trebuie urmaţi paşii de
mai jos:
• Alegeţi cea mai bună locaţie pentru instalarea echipamentului;
• Montaţi echipamentul (Instalarea Hardware);
• Identificaţi conectorii;
• Conectaţi cablurile de date;
• Conectaţi cablurile telefonice;
• Configuraţi şi instalaţi cartela SIM;
• Conectaţi antenele externe HSDPA şi WiFi;
• Setaţi codul PIN sau PUK, dacă este necesar;
• Alimentaţi echipamentul.
4.1 Alegerea celei mai bune locaţii
Pentru a determina amplasarea optimă pentru ruterul TOPEX, se vor avea în vedere
următoarele consideraţii:
•

Dacă folosiţi conexiuni cablate, lungimea cablurilor Ethernet ce conectează ruterele BYTTON
HSDPA la reţea nu trebuie să depăşească 100 de metri.

•

Echipamentul BYTTON HSDPA trebuie plasat pe o suprafaţă plană, rigidă, aflată la o înalţime cât
mai mare de pământ. Poziţionarea pe un birou sau raft ar fi cea mai indicată, atât pentru
conexiuni HSDPA cât şi pentru Punctul de Acces. De asemenea, echipamentul BYTTON HSDPA
trebuie ferit de obstacole şi poziţionat cât mai departe de sursele de căldură, de lumina soarelui
şi de echipamentele electrice de mare putere.

•

Pentru a asigura buna acoperire pentru conexiunea wireless echipamentul BYTTON HSDPA
trebuie instalat într-o locaţie centrală în clădire. În mod normal, antenele trebuie montate în
poziţie verticală, dar în cazul apariţiei reflexiilor se poate îmbunătăţi funcţionarea echipamentului
schimbând orientarea antenelor.

•

Pentru alimentare se foloseşte numai adaptorul special din pachet. Mufele diferitelor surse de
alimentare se pot potrivi, însă polaritatea, curentul, voltajul sau factorul de regularizare pot să nu
fie compatibile.

•

În timpul funcţionării echipamentului, antenele echipamentului BYTTON HSDPA trebuie să se
găsească la o distanţă de cel puţin 1,5 m de orice persoană pentru evitarea expunerii la radiaţii.

4.2 Montarea (instalarea hardware)
TOPEX BYTTON HSDPA poate fi montat fie orizontal, prin simpla aşezare pe o suprafaţă
plană, fie vertical pe un perete (utilizând kit-ul de montare aflat în pachet).
Montarea pe orizontală
Suprafaţa pe care se aşează echipamentul trebuie să fie plană şi destul de rigidă pentru a putea
susţine greutatea echipamentului BYTTON HSDPA împreună cu cablurile componente (alimentare,
cablu Ethernet, cablu telefonic, USB etc.). Echipamentul poate fi plasat pe o masă, un birou sau un raft,
în acest caz, antena WiFi trebuie să fie în poziţie verticală (perpendiculară pe aparat).
Montarea pe perete
Routerul TOPEX poate fi montat şi în poziţie verticală, pe perete. Este recomandat să utilizaţi un
model pentru a securiza dispozitivul pe perete. De asemenea, ar trebui să utilizaţi instalarea
profesională pentru a reduce riscul avariei sau deteriorării. Antena pentru WiFi trebuie să fie, de
asemenea, orientată în sus, de această dată va fi paralelă cu cutia aparatului.
Instalarea se realizează cu ajutorul kit-ului de montare livrat în pachetul echipamentului: dibluri
din plastic, şuruburi etc.
Pe partea anterioară a echipamentului se găsesc două perechi de găuri aflate la o distanţă de
160 mm, care vă permit să fixaţi BYTTON pe perete fie cu conectorii orientaţi în sus, fie cu LED-urile
orientate în sus. Distanţa pe verticală între cele două perechi de găuri este de 100 mm.
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Pentru montarea pe perete urmaţi paşii de mai jos:
•

marcaţi pe perete poziţia unei perechi de găuri, cu o distanţă
între ele de 160 mm
faceţi găurile în perete
introduceţi forţat în găuri diblurile de plastic
inseraţi şuruburile metalice în dibluri lăsând afară un capăt
de aproximativ 5 mm
agăţaţi carcasa echipamentului BYTTON HSDPA în cele
două şuruburi metalice şi apăsaţi puţin în jos pentru a fixa
echipamentul
dacă nu se aşază corespunzător, atunci ar trebui să ajustaţi
şuruburile

•
•
•
•
•

Figura 1. Montarea echipamentului BYTTON HSDPA pe un perete
Indiferent dacă este montat orizontal sau vertical, cea mai bună locaţie pentru echipamentul
BYTTON HSDPA este centrul spaţiului în care doriţi să aveţi acoperire wireless. Cele mai bune
performanţe, atât pentru WiFi cât şi pentru modemul HSDPA, se realizează prin instalarea pe un raft
situat într-o poziţie mai înaltă, fără obstacole în jur.
Asiguraţi ventilaţia corectă a dispozitivelor BYTTON HSDPA.
4.3 Identificarea conectorilor
Echipamentul TOPEX BYTTON HSDPA prezintă mai mulţi conectori externi descrişi în
continuare.
Pe panoul din spate al echipamentului, de la stânga la dreapta, avem:

Figura 2. Conectorii echipamentului BYTTON HSDPA
•

un conector RF circular, de tip mamă, pentru conectarea la reţeaua GSM/3G/HSDPA
(GSM/3G)

•

doi conectori RJ11 pentru interfeţele telefonice FXO şi FXS (FXO respectiv FXS)

•

un conector circular tată pentru antena WIFI (WiFi)

•

slotul pentru cartela SIM (SIM), cu holder şi butonaş. (Pentru unele variante constructive
echipamentul poate prezenta 2 slot-uri pentru SIM-uri).

•

butonul de reset, de culoare neagră (RST)

•

conectorii USB1 şi USB2 tip A (USB1 şi USB2) pentru conexiunea USB

•

un conector RJ45 de tip mamă, pentru reţeaua externă (WAN)

•

patru conectori RJ45 de tip mamă pentru conexiunile la reţeaua locală (LAN4 .... LAN1). Cei
patru conectori sunt numerotaţi în ordine inversă pentru a corespunde LED-urilor de pe panoul
frontal, care sunt în ordine corectă.

•

un conector jack pentru alimentare (PWR)
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4.4 Conectarea cablurilor de date
Pentru a asigura funcţionarea corectă a echipamentului BYTTON HSDPA, trebuie să realizaţi
conexiunile corecte pentru cabluri, aşa cum sunt descrise mai jos:

Figura 3. Conectarea cablurilor
Pentru conectarea la reţeaua locală:
Utilizaţi cablurile de reţea UTP
(CUT 5) prevăzute cu conectori RJ-45 la ambele capete.
Cablurile pot fi sau drepte, sau încrucişate deoarece comutaţia echipamentului este auto-crossover.
Împreună cu routerul BYTTON HSDPA este livrat un cablu de reţea de lungime redusă. Puteţi utiliza fie
conexiunea 10Base-T, fie 100Base-T, sau chiar simultan ambele tipuri de conexiuni Ethernet.

Cablurile de reţea trebuie introduse cu un capăt în conectorii RJ45 ai echipamentului BYTTON
HSDPA notaţi de la LAN 1 la LAN 4. Celălalt capăt al cablului UTP poate fi introdus direct în PC-ul
dumneavoastră sau în switch-uri ori hub-uri. LED-urile corespondente de pe panoul din faţă al
echipamentului trebuie să se aprindă, indicând astfel conexiunea fizică şi apoi traficul de date în
interfaţa Ethernet respectivă.
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Pentru conectarea la reţeaua WAN:
Introduceţi un capăt al
cablului în portul RJ45
notat “WAN” de pe panoul
din faţă al echipamentului
BYTTON HSDPA şi
celălalt capăt în portul
Ethernet al modemului
dumneavoastră (ADSL sau
modem de cablu).

Pentru conectarea wireless:
Dacă un dispozitiv wireless intră în aria de detecţie este conectat automat la echipamentul
BYTTON HSDPA. Pentru setări, consultaţi Manualul de Utilizare al adaptorului wireless care este folosit
împreună cu ruterul BYTTON HSDPA. SSID-ul iniţial al ruterului este “ByttonHDSPA”, criptarea este
dezactivată iar sistemul de autentificare folosit este cel deschis. Puteţi modifica după cum doriţi aceste
setări iniţiale.
Pentru conectarea USB:
Introduceţi
cablul
USB
al
dispozitivului extern într-unul dintre
sloturile USB ale dispozitivului
BYTTON HSDPA.
Echipamentul BYTTON HSDPA
suportă
camere web USB
compatibile cu driverele de Linux
PEC. Pentru detalii, vedeţi capitolul
“Camere compatibile PWC”.
Dezvoltările ulterioare ale aparatului
vor permite conectarea diferitelor
dispozitive sau periferice USB.

Dacă aveţi nevoie să conectaţi mai multe dispozitive USB la Bytton, trebuie să utilizaţi un hub USB pentru
a „multiplica” slotul singular al echipamentului Bytton.

BYTTON HSDPA - ROUTER WIFI 3G
4.4

Manual de Utilizare

Conectarea cablurilor telefonice

Puteţi utiliza una dintre cele două interfeţe telefonice, FXS sau FXO. În acest scop, împreună cu
echipamentul BYTTON HSDPA este livrat un cablu telefonic plat, prevăzut la ambele capete cu
conectori RJ 11 tată.
Conectarea cablului telefonic pentru interfaţa FxS
Conectaţi cablul telefonic cu un capăt la
conectorul FXS al echipamentului
BYTTON HSDPA şi cu celălalt capăt la
o joncţiune analogică a centralei PBX.
Dacă centrala telefonică nu are
joncţiuni prevăzute cu conectori RJ11,
trebuie să legaţi cele două fire din
mijloc ale cablului telefonic direct la
conectorul intern al centralei PBX.

Alternativ, puteţi conecta cablul
telefonic cu un capăt la interfaţa FXS
a echipamentului BYTTON HSDPA şi
cu celălalt capăt direct la un telefon
fix clasic.
În acest caz nu veţi dispune de
capabilităţile de rutare ale centralei
telefonice, dar veţi putea efectua
apeluri vocale în timp ce transferaţi
fişiere sau navigaţi pe Internet.

Observaţie: Echipamentul BYTTON HSDPA are interfeţe telefonice analogice, aşa că nu trebuie
conectat la o interfaţă ISDN (joncţiune digitală) a centralei PBX. Pentru conectarea la o centrală
ISDN trebuie să utilizaţi echipamente wireless specializate pentru ISDN. Instalarea necorespunzătoare
a echipamentului BYTTON HSDPA poate conduce la deteriorarea acestuia sau a centralei PBX! (Dacă
vă abonaţi la o linie locală de abonaţi a centralei PBX la conectorul FXS al BYTTON, atunci ambele
echipamente vor genera curent în conexiunea prin cablu, astfel că router-ul Bytton şi centrala PBX pot fi
avariate).

BYTTON HSDPA - ROUTER WIFI 3G

Manual de Utilizare

Conectarea cablului telefonic pentru interfaţa FXO
Dacă utilizaţi interfaţa FxO a echipamentului TOPEX BYTTON HSDPA, conectaţi cablul
telefonic cu un capăt în conectorul FxO al echipamentului, şi cu celălalt capăt la o interfaţă de linie
(extensie locală) a centralei PBX.
!Aveţi grijă să NU conectaţi interfaţa FxO la o joncţiune (linie de ieşire) a centralei PBX. De
asemenea interfaţa FxO a echipamentului BYTTON trebuie să fie configurată corespunzător (se
utilizează interfaţa web pentru a schimba setările).

Figura 4. Conectarea cablului telefonic la interfaţa FXO
Avertizare: În acest caz, dacă nu există restricţii pentru drepturile de acces ale abonaţilor asociaţi
extensiei unde a fost instalat echipamentul BYTTON HSDPA, orice utilizator al unei reţele fixe care
apelează numărul echipamentului BYTTON HSDPA poate obţine acces la joncţiunile de ieşire. Astfel că
pentru apelurile efectuate de acest utilizator, va fi taxat proprietarul centralei PBX!
Pentru a evita acest lucru aveţi următoarele soluţii:
• fie configuraţi centrala telefonică să respingă apelurile de ieşire pe extensia unde este conectat
echipamentul BYTTON HSDPA;
• fie setaţi echipamentul TOPEX astfel încât, atunci când primeşte un apel de la o reţea mobilă,
apelul să fie direcţionat către o extensie specificată (în general pupitrul operatorului).
Pentru alimentare:
Pentru a alimenta unitatea BYTTON HSDPA, trebuie doar să introduceţi mufa adaptorului de
alimentare în conectorul de alimentare (notat PWR). Apoi introduceţi adaptorul în priza din perete de
230V C.A. Adaptorul special, inclus în pachetul BYTTON HSDPA, asigură tensiunea necesară pentru
alimentarea echipamentului (+12V C.C .). Este un alimentator extern.
Notă: Alimentatorul extern este un dispozitiv deconectabil (nu există comutator de pornire) aşa că priza
de 230 V CA trebuie să fie situată în apropierea echipamentului şi uşor accesibilă!

Figura 5. Alimentarea
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Atenţie!
•
Pentru alimentarea echipamentului utilizaţi numai adaptorul livrat de către producător în
pachetul produsului. Folosirea altor tipuri de adaptoare poate cauza avarierea
echipamentului.
•
Pentru a evita accidentele sau distrugerea echipamentului, urmaţi paşii descrişi mai sus. Mai
întâi conectaţi antenele şi apoi adaptorul de alimentare.
•
Trebuie să evitaţi conectarea şi deconectarea antenelor cât timp echipamentul BYTTON
HSDPA este alimentat.
• Antenele trebuie să fie conectate la o distanţă minimă de 1,5 m faţă de poziţia de lucru.

4.5

Configurarea şi instalarea cartelei SIM

Pentru ca ruterul BYTTON HSDPA să funcţioneze, trebuie să aibă o cartelă SIM validă
(activată de către operatorul respectiv), pentru a se putea conecta la serviciile
GSM/GPRS/UMTS/HSDPA dorite.
Configurarea cartelei SIM
Cartela SIM trebuie activată de operatorul reţelei mobile.
- Cartela SIM trebuie configurată înainte să fie introdusă în slotul echipamentului BYTTON HSDPA.
- Pentru configurarea cartelei SIM puteţi folosi un telefon mobil.
Configuraţiile necesare sunt:
Cererea codului PIN - dacă dezactivaţi (din meniul telefoanelor mobile) opţiunea de securitate PIN
CODE REQUEST nu vi se va mai cere să îl introduceţi din pagina web de configurare a
echipamentului. În mod alternativ, codul PIN poate fi activat şi îl puteţi introduce de pe pagina Web
utilizată pentru configurare. În acest caz, aveţi grijă să introduceţi codul PIN corect înainte de a
introduce cardul SIM, pentru a evita blocarea PUK!
Disable GSM services - operatorii GSM vă oferă diverse servicii suplimentare pentru apeluri
(redirecţionare, mesaje vocale). Când folosiţi interfaţa BYTTON HSDPA este recomandabil ca aceste
opţiuni să fie dezactivate, deoarece sunt disponibile numai cu costuri suplimentare.
Inserarea cartelei SIM
Cartela SIM trebuie introdusă în slotul special al echipamentului BYTTON HSDPA. Slotul pentru
cartela SIM este localizat la mijlocul panoului din spate, cum este arătat şi în imaginea următoare:

#Manevraţi cu atenţie cardul SIM la inserarea / extragerea acestuia din echipament.
Pentru introducerea sau extragerea cartelei SIM folosiţi suportul mobil de susţinere (holder) al cartelei
SIM. Apăsaţi butonul galben pentru a scoate holder-ul.
! Când inseraţi sau schimbaţi cartela SIM, echipamentul trebuie să fie oprit.
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Pentru inserarea cartelei SIM, urmaţi paşii de mai jos:
1. Apăsaţi butonul galben
extrage suportul SIM

pentru

a

Notă: Deoarece butonul are dimensiuni
foarte reduse este recomandat sa utilizaţi un
obiect cu un vârf ascuţit pentru activarea
acestuia, cum ar fi un pix sau no surubelniţă
de dimensiuni potrivite.

2. Scoateţi holderul
pentru SIM).

(suportul

3. Introduceţi SIM-ul în holder. Colţul
tăiat trebuie să fie aliniat cu cel al
holderului, iar partea cu contacte să fie
orientată în sus (spre dumneavoastră).

4. Introduceţi suportul împreună cu
cartela SIM înapoi în slot şi apăsaţi
pentru a-l închide.
Aveţi grijă să introduceţi corect holderul cu
SIM în slot!
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Conectarea antenelor externe

Pentru a asigura o calitate bună a transmisiunii şi pentru a reduce interferenţa radio, utilizaţi
antenele incluse în pachetul BYTTON HSDPA. Acestea sunt specifice benzilor respective de frecvenţă
în care lucrează BYTTON HSDPA (multibandă pentru reţeaua GSM/GPRS/UMTS/HSDPA şi 2,4 GHz
pentru WiFi).
Antenele trebuie conectate la echipamentul BYTTON HSDPA prin intermediul conectorilor
circulari RF corespunzători, aflaţi pe panoul din spate al echipamentului. Antenele trebuie introduse în
conectorii RF, aşa cum este arătat în figura de mai jos:

Figura 6. Conectarea antenelor
Observaţi că antena WiFi are un conector mamă, iar cablul antenei HDSPA este prevăzut cu conector
tip tată (cu pin proeminent), aşa că nu există riscul montării greşite (inversate) a celor două antene!
Dacă amplasamentul dumneavoastră prezintă un nivel scăzut de semnal dinspre reţeaua 3G,
tehnologia HSDPA nu poate fi utilizată la capabilităţi maxime fără antene speciale cu câştig ridicat.
Aceste antene trebuie instalate într-un loc mai înalt (acoperişul clădirii) şi direcţionate către staţia de
bază a reţelei HSDPA.
Atenţie! Nu utilizaţi forţă excesivă. Asiguraţi-vă că antenele sunt înşurubate corect în conectorii RF, dar
NU folosiţi o cheie sau un obiect dur care poate afecta conectorii antenelor. Înşurubaţi-le uşor, cu
mâna.
Antenele au polarizare verticală şi trebuie aşezate în poziţie verticală sau orizontală, în funcţie de
condiţiile locaţiei.
! Trebuie să fixaţi antena pe o suprafaţă sigură
(stabilă), plată, chiar dacă nu este magnetică.

Tabelul următor indică caracteristicile principale ale antenei multibandă cu bază magnetică (livrate în
pachetul echipamentului BYTTON HSDPA).
Benzi de frecvenţă

Câştig
Polarizare
Înălţime
Bază
Cablu
Conector

GSM
890-960 MHz
PCN 1710-1880 MHz
PCS 1850-1990 MHz
UMTS/HDSPA 1920-2170 MHz
2 dBi
Verticală
Total 73 mm
Stick activ 43 mm
Magnetică,
2,8 cm diametru
Tip RG174, lungime 2,5 m
tip tată
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Observaţie:
• Echipamentul BYTTON HSDPA şi antenele sale trebuie plasate cât mai departe de
echipamentele electrocasnice sau alte echipamente de birou sensibile la interferenţe radio
(cuptoare cu microunde, copiatoare, seturi TV, monitoare şi alte sisteme multimedia). Pentru
cele mai bune rezultate, încercaţi să îi găsiţi antenei HSDPA un loc care asigură recepţia
maximă de semnal.
• În plus, antena NU trebuie aşezată lângă un echipament de putere mare care poate cauza
interferenţe electromagnetice, cum ar fi motoarele electrice sau radiatoarele.
4.7

Alimentarea

Alimentaţi echipamentul BYTTON HSDPA prin simpla introducere a adaptorului de alimentare în
priza din perete (230Vca/50Hz). Router-ul va porni automat; iar led-ul „PWR” se aprinde.
4.8

Semnificaţia LED-urilor

BYTTON HSDPA prezintă mai multe indicatoare optice (LED-uri) care arată starea
echipamentului. Aceste leduri sunt aprinse sau clipesc pentru a indica existenţa traficului de date sau a
conexiunii de voce. În funcţionarea normală, ledurile LAN, WAN, WiFi sau respectiv GSM/3G trebuie să
clipească. LED-ul LINE indică starea liniei telefonice.

Figura 7. Localizarea LED-urilor

GSM/3G - LED verde: stins - indică lipsa conexiunii la reţeua mobilă; aprins - conexiunea de
date este activă;
LINE - LED roşu. Se aprinde pentru a indica utilizarea interfeţei telefonice. Indică faptul că linia
telefonică (FXS) sau joncţiunea (FXO) sunt folosite;
PWR - LED verde. Stins - nu este alimentat; aprins - indică alimentarea echipamentului
BYTTON HSDPA.
WiFi - LED verde. Stins - AP-ul încorporat a fost dezactivat; aprins - sistemul wireless este
disponibil; când clipeşte indică activitatea Punctului de Acces dedicat 802.11 b/g;
WAN - indicator pentru conexiunea WAN: stins - cablul nu este conectat; aprins - conexiune
fizică la reţeaua Ethernet (un cablu UTP a fost conectat la intrarea respectivă); când clipeşte indică
trafic de date prin interfaţa corespunzătoare;
LAN 1 … 4 - stins - cablul nu este conectat; aprins - indică conexiunea fizică la reţeaua
Ethernet (un cablu UTP a fost conectat la intrarea respectivă); când clipeşte indică trafic de date prin
interfaţa corespunzătoare. Cele patru LED-uri LAN sunt numerotate în ordine de la stânga la dreapta
(figura 8) pentru a corespunde conectorilor LAN de pe partea opusă.
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5 CONFIGURAREA
Echipamentul BYTTON HSDPA îşi poate utiliza funcţiile de router wireless de mare viteză cu
setările iniţiale cu care este livrat. Cu toate acestea, poate fi uşor configurat pentru a îndeplini diferite
scenarii de utilizare. “Configurarea” sau programarea echipamentului înseamnă alegerea unor valori
adecvate pentru toţi parametri. Firmware-ul dedicat Linux vă permite configurarea echipamentului
BYTTON HSDPA fără a fi nevoie de un software suplimentar pe computerul folosit pentru programare.
Aveţi nevoie numai de un browser web ca terminal de configurare. Deci echipamentul BYTTON HSDPA
poate fi folosit pe orice computer şi nu este restricţionat la un anumit sistem de operare!
Utilizând browser-ul web, configurarea poate fi realizată de la distanţă: PC-ul sau notebook-ul pot fi
conectate la ruterul BYTTON HSDPA fie direct, fie printr-un switch/hub iar conexiunea poate fi
Ethernet sau wireless (WiFi). În acest ultim caz, nu sunt necesare cabluri pentru a programa
echipamentul BYTTON HSDPA, cu excepţia celui de alimentare!
Pentru această conexiune wireless, PC-ul sau notebook-ul dumneavoastră trebuie să aibă
instalat un dispozitiv compatibil IEEE 802.11g/b. Poate fi un adaptor Ethernet, o cartelă PCMCIA, un
dispozitiv USB etc. Notebook-urile noi vin deja echipate cu o tehnologie asociată capabilităţii 802.11g/b.
De asemenea trebuie să dezactivaţi criptarea (WEP) şi să stabiliţi parametrul SSID pentru
echipamentul wireless la valoarea iniţială sau a numelui folosit de echipamentul BYTTON HSDPA.
Înainte de folosirea routerului BYTTON HSDPA trebuie să verificaţi setările de bază pentru a fi
siguri că funcţionează în mediul ales. Atunci când caracteristica IP PnP a echipamentului este activată,
nu mai trebuie să faceţi setările TCP/IP, puteţi să vă conectaţi direct pentru a configura echipamentul
BYTTON HSDPA sau să aveţi acces la Internet prin intermediul reţelei wireless.
5.1 Utilizarea interfeţei web
Adresa iniţială a paginii web a dispozitivului BYTTON HSDPA este 192.168.1.1. Este recomandat
să utilizaţi această adresă, în cazul în care configurarea reţelei dumneavoastră locală permite acest
lucru.
Setarea conexiunii
Mai întâi ar trebui să stabiliţi o conexiune Ethernet la unitatea BYTTON HDSPA pe care doriţi să o
configuraţi.
Stabiliţi o nouă conexiune,
din “Network Connections”
de pe calculatorul Dvs. şi
definiţi o conexiune ce va fi
utilizată pentru legătura cu
routerul Bytton HSDPA.
Este bine să îi daţi un nume
semnificativ conexiunii,
precum “Bytton HDSPA”
sau „TOPEX Router” sau
“Wireless Broadband”.
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De la computerul dvs alegeti
adaptorul de reţea (placa de reţea),
WiFi sau Ethernet, corespunzător
tipului de conexiune prin care
comunică cu echipamentul Bytton.
În exemplul alăturat, este placa de
reţea de tip ”3Com OfficeConnect”.
Marcaţi căsuţa
“Internet
Protocol
(TCP/IP) şi apoi daţi click pe butonul
“Properties” ca să vă configuraţi
calculatorul.
Puteţi configura conexiunea la Bytton
HDSPA fie manual fie automat.

IP Automat
Cel mai simplu mod este de a seta adaptorul dumneavoastră să detecteze în mod automat
adresa IP asociată BYTTON. Ruterul TOPEX HDSPA conţine un server DHCP, aşa că poate furniza
calculatorului dumneavoastră adresa IP corectă, DNS-ul şi Gateway.
În acest caz, în “Internet
Protocol
Properties”
trebuie
să
marcaţi următoarele căsuţe:
- “Obtain an IP address
automatically”
- şi respectiv “Obtain DNS server
address automatically”.
Resetaţi
calculatorul
dumneavoastră pentru a vă asigura
că setările reţelei devin valide.
Astfel, nu trebuie să vă mai
preocupaţi de setările de reţea, iar
echipamentul BYTTON 3G va oferi
calculatorului Dvs. adresa IP
adecvată şi funcţia de DNS.

În bara de stare din partea de jos a ecranului veţi vedea clipind
în dreapta iconul conexiunii şi se va afişa mesajul „Bytton
HDSPA aquiring network address” (Bytton HDSPA căutând
adresa reţelei), în timp ce adaptorul de reţea găseşte adresa IP
locală.
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Setări executate manual
Ca o alternativă, puteţi seta parametrii reţelei manual. Iniţial, Bytton are adresa IP 192.168.1.1, iar
Netmask-ul 255.255.255.0, aceste setări fiind folosite în exemplul care urmează.
Notă: Nu este recomandată utilizarea setărilor manuale pentru configurări iniţiale, utilizaţi acest mod de
configurare dacă reţeaua locală are cerinţe particulare, pe care configurarea automată nu le poate
satisface.
În cazul setărilor manuale, în „Internet Protocol
Properties” trebuie să introduceţi următoarele
valori:
- adresa IP poate fi între 192.168.1.2 şi
192.168.1.254; pentru a fi siguri că nu
suprapuneţi adresa aleasă cu adresa unui alt
dispozitiv din LAN, se sugerează valoarea
11 ca fiind valoarea minimă, în loc de 2, cea
minimă absolută
- masca de Subnet trebuie să fie cea standard:
255.255.255.0
- gateway-ul iniţial trebuie să fie 192.168.1.1
- aceeaşi adresă, 192.168.1.1 trebuie să fie
folosită pentru „Preferred DNS server”

Pe bara de meniuri din partea inferioară a
ecranului ar trebui să vedeţi iconiţa de
reţea clipind, şi următorul mesaj: „Bytton
HDSPA is now connected” - Bytton
HDSPA este acum conectat
Observaţie: Atunci când utilizaţi un „Proxy Server” pentru reţeaua locală, trebuie să setaţi o
excepţie pentru router-ul wireless TOPEX, deoarece, în caz contrar, nu veţi putea accesa
echipamentul Bytton!
Va trebui să introduceţi adresa IP a dispozitivului Bytton HDSPA (iniţial 192.168.1.1) în lista
excepţiilor pentru server-ul Proxy: „Do not use proxy server for addresses beggining with...”.
Pentru a configura produsul Bytton HDSPA folosind
interfaţa web, deschideţi browser-ul web preferat şi
tastaţi adresa IP iniţială ca URL: https://192.168.1.1/
sau introduceţi adresa pentru a intra pe paginile
administratorului https://192.168.1.1/admin/
În caz că nu vă puteţi conecta la router-ul Bytton datorită unor probleme ce provin din setările
adresei IP, trebuie să reintroduceţi setările iniţiale. Ţineţi apăsat butonul „RESET” timp de cel puţin 3
secunde. Echipamentul se resetează şi începe să opereze cu setările iniţiale. Acestea includ adresa IP
192.168.1.1, care vă permite să vă conectaţi la router-ul wireless TOPEX, cu scopul de a-l configura.
După ce ajungeţi la paginile web de configuare, puteţi schimba adresa IP a dispozitivului cu cea dorită!
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Observaţi că BYTTON utilizează o conexiune
web sigură (https), astfel că puteţi primi câteva
mesaje de avertizare, ca de exemplu:

sau unele asemănătoare, menţionând „Website Certified by an Unknown Authority”:

Apăsaţi „Yes”, „OK” sau „Accept” pentru a trece mai departe. Tastaţi „OK” pentru a accepta certificatul
pentru website-ul BYTTON.
Alte „Security Error” (erori de securitate) vă pot avertiza în legătură cu „Domain Name Mismatch”
(neconcordanţa în câmpul Nume). ùi în acest caz apăsaţi „OK” pentru a continua.
Puteţi primi avertizarea „You
have requested an encrypted
page” (Aţi solicitat o pagină
criptată) sau “You are about to
view pages over a secure
connection” (Sunteţi pe punctul
de
a
vizualiza
o pagină
securizată).
Aceste mesaje sunt normale,
arată că sunteţi conectat la
Bytton, printr-un link securizat şi
criptat.
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Conexiunea securizată este confirmată de simbolul „lacătului” care
apare în bara de meniuri în partea de jos a ecranului, indicând o
conexiune securizată (criptată). Bytton foloseşte criptarea de tip 128-bit
SSL pentru a opri hackerii de a sparge parole sau informaţie sensibilă.
Acelaşi tip de securitate este utilizat de bănci şi de armată.

sau:

Internet Explorer arată iconiţa cu lacăt doar dacă toată informaţia de pe pagina respectivă este criptată.
Chiar dacă browser-ul nu arată iconiţa, adresa în sine https:// înseamnă că datele sunt încă criptate.
Din primul ecran de configurare, puteţi
selecta fie:
- status page (pagina de stare)
- administration pages (paginile de
administrare -configurare)
- TOPEX (pagina web a TOPEX)
Apăsaţi pe link-ul care vă interesează.
În continuare vi se va cere să introduceţi un nume de utilizator (User Name) şi o parolă pentru a accesa
pagina de configurare a echipamentului TOPEX BYTTON.
Opţiuni de logare multiple:
Începând cu versiunea 0.6.9, un nou utilizator a fost adăugat: „user”, cu parola iniţială „bytton”
Acum vă puteţi loga fie cu numele „user”
şi parola iniţială „bytton”:

Fie cu numele „admin”, asociat parolei
„99admin11”, cum a fost setat anterior:

În mod asemănător, puteţi schimba parola pentru fiecare utilizator.
Pentru administratorul reţelei, „user name”-ul iniţial este
admin iar parola 99admin11.
Ulterior, puteţi schimba această parolă utilizând pagina
web de configurare, aşa cum este descris în paragraful
referitor la parole (Password).
Din motive de securitate, este recomandată
schimbarea cât mai rapidă a parolei cu una aleasă de
dumneavoastră. De asemenea, NU ar trebui să activaţi
opţiunea de memorare a parolei - „Remember my
password” în browser-ul dumneavoastră.
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Numele de logare este afişat în câmpul „Remote User”, sub informaţiile despre locaţii(„Location”):

Administratorul “admin” are mai multe drepturi, are acces la setări adiţionale, pe care un utilizator
normal nu le are (configurări de rutare avansate şi setări pentru drivere).
Dacă introduceţi un nume de utilizator
neautorizat, sau dacă parola se introduce
incorect mai mult de trei ori consecutiv, veţi
primi un mesaj de eroare:

“401 Unauthorized” !
Reconectaţi-vă şi asiguraţi-vă că
numele utilizatorului şi parola corect.

introduceţi

Dacă urmaţi aceşti paşi în mod corect, pe ecran va apărea pagina principală de administrare a routerului
TOPEX Bytton.
Notă: Paginile principale ale echipamentului BYTTON pentru Utilizator şi respectiv Admin sunt diferite,
după cum este arătat în imaginile de mai jos:
Pagina de administare pentru „Utilizator”:

Pagina de administare pentru „Administrator”:

Puteţi observa cu uşurinţă că administratorul are o secţiune în plus de configurare, denumită „MISC”
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În plus, pagina proprie este acum structurată cu link-uri directe către toate sub-paginile interfeţei web.
Acest lucru înseamnă că administratorul poate da click pe titluri (colorate în albastru şi subliniate)
pentru a intra direct pe sub-pagina respectivă pentru a modifica setările.
De asemenea, pentru fiecare pagină de setări, administratorul admin poate sesiza rapid toate valorile
curente.
User

Admin

Comentarii
Meniul suplimentar este accesibil de când vă logaţi ca
Administrator în „MISC”.
Secţiunea „Miscellaneous” a fost creată pentru a
include diverse avantaje în cadrul setărilor care nu
sunt solicitate de un utilizator obişnuit, însă pot fi
utile unui administrator de sistem. Aceste setări pot
fi:
- TCP/IP, parametri de reţea avansaţi pentru
conexiune IP, de exemplu redirecţionarea
ICPM, şi de asemenea Host name care va
fi folosit;
- Drivers, setările detaliate pentru diverse
drivere, care sunt utilizate de exemplu în
cazul în care un modem extern este folosit
pentru link-ul PPK, înlocuind modemul
HDSPA încastrat în BYTTON;
- ADMIN,
alte
setări
referitoare
la
administrarea
şi
managementul
echipamentului Bytton.

După ce pagina de configurare se încarcă, puteţi schimba orice setare, iar apoi apăsaţi pe butonul
Save, pentru a le salva în pagina curentă şi butonul Commit pentru a face aceste setări permanente.
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Există câteva secţiuni (Menu) pe pagina de configurare a BYTTON HDSPA, care vă permite
modificarea setărilor pentru:

- HOME: pagină principală pentru configurarea echipamentului.
- LAN: setările pentru LAN, wireless (WiFi - Access Point inclus) şi pentru reţeaua locală
(Ethernet)
- WAN: parametrii pentru Ethernet, PPP incluzând comenzi AT şi Dynamic DNS
- ROUTING: rutare, NAT (translatare de adrese de reţea), firewall, etc
- SYSTEM: arată starea curentă şi operează funcţii de sistem (update-uri, schimbarea parolei,
logări)
- SERVICES: vă permite configurarea serviciilor suplimentare (ca de exemplu DDNS, NTP sau
webcam)
- SIM: arată informaţii şi vă permite modificarea setărilor pentru card-uri SIM şi module HDSPA,
permite vizualizarea, trimiterea şi recepţionarea mesajelor de tip SMS
- VOICE: configuarea interfeţelor telefonice (FXO sau FXS, ISDN, etc)
- MISC: alte opţiuni variate pentru optimizare (setări avansate). Aceste opţiuni sunt valabile numai
dacă vă conectaţi ca Administrator!
În funcţie de varianta care rulează pe router-ul Bytton, puteţi avea sau nu acces la aceste paragrafe de
configurare.
Bara de meniuri este localizată în partea stângă şi conţine butonul Commit în partea inferioară. În
partea superioară a paginii web, după sigla
TOPEX, veţi vedea o indicare a locaţiilor, care
vă aminteşte în ce meniu sunteţi. În acest
exemplu, meniul este WAN şi submeniul,
Settings.
Sub informaţiile despre locaţie, puteţi vedea „Remote User” care vă arată numele care a fost utilizat
pentru a vă loga, User (utilizator) sau respectiv Admin.
Observaţie: Atunci când modificaţi setările de pe orice pagină, nu uitaţi să apăsaţi butonul „Save” dacă doriţi
să le păstraţi. Altfel, dacă apăsaţi orice alt link, veţi ajunge la altă pagină de configurare, iar noile setări nu
vor fi memorate.
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5.2 LAN
Secţiunea “LAN” cuprinde trei pagini cu setări referitoare la reţeaua locală cu sau fără fir
(pentru IP, pentru Punctul de Acces dedicat WiFi şi respectiv pentru serverul DHCP):

5.2.1

Setări IP

Setările IP pentru LAN-ul ruterului BYTTON HSDPA sunt cele standard: adresa IP şi masca de
reţea (Netmask).
Valoarea iniţială a adresei este 192.168.1.1, iar netmask-ul corespunzător este cel standard,
255.255.255.0.
Puteţi schimba aceste setări iniţiale, dacă configuraţia reţelei dumneavoastră necesită acest lucru.
Folosiţi butonul “Save” pentru a salva setările, apoi utilizaţi butonul “Commit” (aflat în partea din stânga
jos a ecranului) pentru a permanentiza setările IP.
În general, adresa IP alocată echipamentului BYTTON HSDPA pentru reţeaua LAN este o
adresă ne-rutabilă (internă). Dacă schimbaţi acest parametru este nevoie să reîncărcaţi pagina de
configurare prin tastarea noii adrese IP în browser-ul web, în cazul în care redirecţionarea nu se face
automat.
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5.2.2

Setări WiFi
Setările care controlează Access Point-ul (staţia de bază) dedicat 802.11b/g al echipamentului
BYTTON HSDPA.

Există câteva zone (grupuri de setări WiFi relaţionate), descrise în continuare.
Acces Wireless
Puteţi activa sau dezectiva accesul wireless al dispozitivului
BYTTON HDSPA. Dacă setaţi pe Disable (Dezactivare),
opţiunile WiFi vor deveni inactive. Pentru a indica acest lucru,
toate câmpurile următoare vor fi colorate în gri, arătând că
secţiunea este inactivă (nu puteţi efectua modificări aici).

ESSID: denumirea pentru Wireless LAN.
ESSID este un nume unic, de până la 32 caractere ASCII, care identifică Acces Point-ul dedicat al
echipamentului BYTTON în reţeaua wireless LAN. Toate dipozitivele din reţeaua wireless trebuie să
aibă acelaşi ESSID. Introduceţi un nume sugestiv pentru conexiunea dvs. care sa-l inlocuiasca pe cel
default. Acest nume va permite ca echipamentul TOPEX să fie clar indentificat în reţea de către alt
echipament similar.
Vizibilitatea ESSID: Arată sau ascunde ID-ul, astfel că
router-ul dumneavoastră wireless LAN devine invizibil
pentru ceilalţi. Iniţial, un ESSID este vizibil, adică este
tranmis către toate dispozitivele WiFi amplasate în
apropierea sa, astfel fiind vulnerabil la intruşii din reţea.
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Mod de operare:
Access Point - mod standard de operare, BYTTON
funcţionează ca o staţie de bază pentru câţiva clienţi
WiFi.
Staţie - BYTTON funcţionează ca un client WiFi, se
conectează la un Access Point deja existent.

Bridge - realizează legătura transparentă între două Access Point-uri îndepărate şi este cunoscut şi
sub denumirea Wireless Distribution System (WDS) care permite conectarea la câteva AP. Este ca un
repetor WiFi localizat la mijlocul distanţei dintre cele două AP-uri.
Mod de Conectare: Are două opţiuni, Infrastructură şi
Ad-Hoc.

Infrastructure: modul standard de operare. Unul sau mai mulţi clienţi WiFi se pot conecta la un AP
care se comportă ca un server.
Modul „Infrastructure” beneficiază de toate avantajele posibilităţii AP de a acoperi zone întinse.
Ad-Hoc: doi clienţi wireless interconectaţi direct, fără a avea nevoie de un AP. În acest mod de
conectare, BYTTON se conectează direct la un computer cu WiFi sau un AP setat să funcţioneze în
modul Ad-Hoc.
Modul „Ad Hoc” este mai uşor de setat, de aceea este recomandat pentru o reţea mai restrânsă sau
temporară.
Această setare este legată de cea anterioară - de obicei, conexiunea „Ad-Hoc” este utilizată în cazul în
care setarea pentru Operation Mode este „Station”.
Radio Channel: Selectează canalul WiFi în banda de 2400 MHz.
În această bandă există până la 14 canale, situate la distanţă de
5MHz. Păstrată setarea pe „Auto” (setare iniţială) şi AP va selecta în
mod automat canalul radio cu semnalul cel mai puternic. La
selectarea unui anumit canal, asiguraţi-vă că toate dispozitivele emit
pe acelaşi canal.
Setarea poate fi lăsată pe default, şi modificată doar la interacţiunea cu
alte dispozitive.

WEP Security: Activează sau dezactivează criptarea WEP (Wired Equivalent Privacy).
Criptarea WEP este folosită pentru a proteja datele transmise de la un capăt la celălalt al conexiunii.
Nivelul de criptare (64-biţi sau 128-biţi) este dat de
lungimea codului WEP (WEP Key) pe care îl introduceţi.
Dacă activaţi WEP, aceste câmpuri devin active după
cum este arătat în continuare:
WEP Key 1 … 4: Codurile de date folosite pentru
criptare/decriptare. Sunt cel mult patru coduri, iar aceste
valori trebuie setate la fel pentru Access Point-ul
BYTTON-ului cât şi pentru staţiile wireless conectate la
acesta. Introduceţi parola în spaţiul “Key1”. Când vreţi
să folosiţi o criptare WEP pe 64 de biţi, parola trebuie să
aibe 5 caractere. Dacă folosiţi o criptare pe 128-biţi,
parola trebuie sa conţină 10 caractere.

BYTTON HSDPA - ROUTER WIFI 3G

Manual de Utilizare

WEP Key Index: Arată care din coduri este activ. Puteţi avea o listă de coduri predefinită, din care
administratorul de sistem alege periodic codurile active. WEP key-ul selectat este prezentat automat
clienţilor Access Point-ului.
Avertizare: WEP este o metodă de criptare de bază şi a fost proiectată pentru a furniza un nivel de
securitate echivalent cu o reţea cu fir LAN nesecurizată, aşa că n-ar trebui să vă bazaţi pe WEP pentru
protecţie.
WPA sec: WPA security
Acces Protejat Wi-Fi, un Wi-Fi standard proiectat în scopul îmbunătăţirii protecţiei componentelor
pentru WEP. Conţine date avansate de criptare printr-un protocol temporal de integritate a codării
(TKIP) şi autentificarea utilizatorului, care lipseşte în general în WEP, prin protocolul de autentificare
extensibil (EAP). Acest EAP este realizat pe baza unui sistem de criptare securizată public-key, care
asigură că doar utilizatorii autorizaţi ai reţelei pot accesa reţeaua WiFi.
Puteţi selecta opţiunea de a dezactiva protecţia WPA
(Disable), ori de a utiliza codările PSK sau PSK2. PSK se
referă la „pre-shared keys”: codurile sunt publice, fiecărui
utilizator îi este dat un passphrase (cod de trecere).
Versiunea de cod pre-shared se numeşte WPA-Peronal sau WPA2-Personal, în timp ce cea mai sigură
versiune care utilizează autentificarea server-ului 802.1X este WPA-Enterprise sau WPA2-Enterprise. În
acest caz trebuie să introduceţi codul respectiv în câmpul
„WPA Key”, să selectaţi tipul de criptare utilizat pentru WPA:
Puteţi selecta pentru criptare TKIP, AES sau ambele.

TKIP - Protocol temporal de integritate a codării - este o
tehnologie de criptare avansată care furnizează sisteme
avansate de criptări de date, incluzând o funcţie de
decodificare în fiecare pachet, un mesaj de verificare a
integrităţii (MIC), o iniţializare vectorială extinsă (VE) cu o
reguli succesive, şi un mecanism de recodare.
AES - Advanced Encryption Standard (criptare avansată
standard), care reprezintă un algoritm de criptare recomandat
pentru a asigura secretul tranzacţiilor comerciale în sectorul
privat.
MAC Security
Controlează accesul la reţeaua WiFi, bazându-se pe MAC (adrese fizice ale dispozitivelor clientului).
Iniţial, securitatea MAC este dezactivată, ceea
ce înseamnă că orice client wireless poate fi
conectat la BYTTON, fără ca vreo verificare a
MAC să fie realizată.
Puteţi introduce până la cinci adrese MAC
pentru a fi filtrate prin acest tip de securitate
fizică de ID.
Dezactivat: iniţial, opţiunea de securitate bazată pe MAC este
dezactivată, astfel câmpurile aflate dedesubt vor fi dezactivate (de
culoare gri).
Allow: doar utilizatorii cu adresele MAC scrise mai jos vor avea voie să
se alăture reţelei locale wireless.
Deny: utilizatorilor cu adresele MAC listate mai jos li se va interzice
accesul la reţeaua WiFi.
Avertizare: filtrarea ID-ului MAC nu este o soluţie de securitate 100% sigură, ar trebui să nu vă bazaţi
numai pe aceasta în scopul protecţiei pentru reţeaua WiFi. Adresele MAC pentru o reţea pot fi
falsificate, persoane fără autorizaţie se pot folosi de Identity Theft (MAC Spoofing) pentru a simula
IDurile MAC permise să se conecteze la reţea.
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5.3 Commit
Opţiunea „Commit” descrisă în continuare nu este specifică LAN, ci o opţiune
generală pentru echipamentele BYTTON.
Dacă realizaţi schimbări în cadrul configurării, utilizând butonul „Save” nu este de
ajuns deoarece salvează modificările într-o memorie temporară.
Trebuie să utilizaţi mereu butonul „Commit” dacă doriţi să faceţi aceste schimbări
permanente.
Acest buton este localizat în partea de jos a listei cu meniuri, pe partea stângă a
ecranului.
Veţi vedea un mesaj: „Commit Settings” , iar dedesubt o bară progresivă care afirmă:
„Saving Changes, please wait...”

Mesajul acesta este strict necesar, salvarea va dura ceva timp, deoarece setările
sunt salvate în memoria permanentă (Flash) a echipamentului. (Atunci când utilizaţi
opţiunea „Save”, modificarea are loc instantaneu, deoarece este doar temporară memoria RAM, care e mai rapidă).
Sub bara progresivă sunt afişate alte mesaje, indicând utilizarea, respectiv memoria
disponibilă (neocupată) a echipamentului, şi treptele operaţiunii: Deblocare, ùtergere,
Scriere ...
BYTTON se resetează, iar la repornire, noul set de parametrii vor fi activi.

Avertizare! În timpul salvării permanente a setărilor, atunci când se resetează dispozitivul Bytton
sau în timpul încărcării unui program care conţine imagini, echipamentul va opri operarea
pentru câteva secunde. Acest lucru înseamnă că toate tipurile de conexiuni: de date, voce, LAN
şi WiFi vor fi întrerupte şi conexiunea va fi restabilită atunci când BYTTON se restartează.
De exemplu, bara de meniuri din partea
inferioară a ecranului va indica temporar lipsa
conexiunii LAN cu Bytton (mesaje cum ar fi:
„cable is unplugged” sau „limited connectivity”
şi iconiţa de conexiune cu un „x” de culoare
roşie):
Apoi Bytton HDSPA se restartează cu noii
parametri, iar conexiunea LAN este restabilită
imediat.
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DHCP

Server DHCP: Activ sau Inactiv.
Prin setările iniţiale, ruterul Bytton HDSPA se comportă ca server DHCP pentru reţeaua locală, şi, din
acest motiv se atribuie dinamic adrese IP clienţilor din reţeaua internă. Ruterul Bytton HDSPA Wireless
suportă până la 254 adrese IP pentru reţeaua wireless. Dacă este setat pe DISABLED IP, adresele
trebuie atribuite manual de către administratorul de reţea.
Atenţie: Dacă activaţi opţiunea DHCP a Bytton, asiguraţi-vă că nu există alt server DHCP în zona în care
vă aflaţi!
Adresa IP iniţială (Start IP): Adresa IP de start. Serverul DHCP alocă adrese IP într-un domeniu
specificat de utilizator (un pool de adrese). Opţiunea stabileşte adresa IP de la care porneşte intervalul.
Adresa IP finală (End IP): Adresa IP finală a serverului DHCP. Opţiunea setează adresa IP finală,
ultima adresă din interval care este asignată de serverul DHCP în reţeaua locală.
Notă 1: În cazul în care serverul DHCP este inactiv, câmpurile aflate sub el, Start IP şi End IP, vor fi
colorate în culoarea gri. Acest lucru indică faptul că parametri respectivi sunt inactivi.
Notă 2:Amintiţi-vă că adresa IP iniţială a echipamentului Bytton este 192.168.1.1, de aceea IP-ul de
Start trebuie să fie 192.168.1.2, sau mai mare, însă nu mai mare de 192.168.1.254. Ar trebui să setaţi
un domeniu IP adecvat pentru DHCP, de exemplu de la 10 la 20 pentru o reţea de dimensiuni reduse,
sau de la 20 la 50 pentru o reţea mai întinsă, cu staţii locale, aşa cum este afişat în exemplul de mai
sus.
Notă 3: Evident, setarea DHCP trebuie să fie corelată cu
adresa IP a dispozitivului Bytton HDSPA. De exemplu,
dacă cerinţele reţelei dumneavoastră vă impun să folosiţi în
loc de adresa IP iniţială „192.168.1.1”, una ca 10.0.0.1,
atunci serverul DHCP trebuie setat în acelaşi domeniu de
adrese IP, respectiv:
Pentru verificarea alocării adresei IP, daţi dublu click
iconiţa corespunzătoare conectării BYTTON la reţea pe
desktopul calculatorului dumneavoastră.
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Fereastra de status pentru conexiunea reţelei va
apărea în felul următor. Daţi click pe tabul „Support”
pentru a vedea detalii despre conexiunea reţelei
„BYTTON HDSPA”:

Fereastra „Support” spune că adresa IP a fost
„Assigned by DHCP”
şi este în exemplul
192.168.1.12 (între limitele 10-20 pe care le-aţi
specificat).
Puteţi, de asemenea, să verificaţi că gateway-ul iniţial este
192.168.1.1 (dispozitivul BYTTON) şi masca de
Subnet este 255.255.255.0.

Serverele DNS:
Selectaţi care servere primare şi secundare pentru DNS (Domain Name Service) vor fi utilizate.
Opţiunile sunt Automatic (prin default) şi Manual.
Dacă lăsaţi setările pe Automatic, echipamentul va căuta servere DNS în reţelele locale, dar
îndepărtate.
Dacă selectaţi opţiunea „Manual”, atunci trebuie să completaţi
adresele IP ale Nameservers (principale şi de rezervă), de la
tastatură.

5.4 WAN
Aici sunt paginile pentru configurarea WAN (reţea îndepărtată) a ruterului BYTTON.

Pagina principală a WAN descrie pe scurt opţiunile dumneavoastră în setarea conexiunii WAN.
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Setări

Permiteţi selectarea unui tip de interfaţă pe care o utilizaţi pentru conexiunea WAN, utilizarea fail-over şi
masquerading:

Interfaţă primară: Puteţi selecta fie:
- Modem inclus (legătură PPP)
- PPP over Ethernet (PPPoE)
- Ethernet Port

Interfaţa secundară: Puteţi selecta fie:
- Modem inclus (legătură PPP)
- PPP over Ethernet (PPPoE)
- Ethernet Port
Aveţi două opţiuni pentru interefeţe, primară şi secundară. În caz că „Fail Over” este activată, atunci când
interfaţa WAN primară nu mai este valabilă, echipamentul Bytton HDSPA comută automat pe interfaţa
secundară.
Fail-over: dacă este activat, echipamentul va comuta automat de pe interfaţa primară WAN pe interfaţa
secundară, în cazul în care conexiunea principală este întreruptă. Prin default este dezactivat.
Ping IP: o adresă externă care va fi ping-uită în mod periodic. Dacă nu răspunde, TOPEX Bytton ISDN
va decide dacă interfaţa primară pentru nu este disponibilă, şi va comuta pe interfaţa secundară.
Ping Interval: perioada de timp pentru pinguirea adresei respective, de exemplu zece secunde.
În caz că intervalul este prea mic, chiar şi o mică întrerupere va cauza comutarea nedorită de la
interfaţa WAN primară la cea alternativă. Dacă perioada e prea lungă, nu va exista conexiune validă la
Internet pentru ceva mai mult timp (interfaţa WAN principală a dat greş, însă cea secundară nu a fost
pusă în utilizare).
Masquerade: Activează sau Dezactivează Masquerading. Realizează Maquerade IP sau NAT
(translatarea sursei şi destinaţiei adreselor IP şi a porturilor din pachetele de date).
Dacă furnizorul dumneavoastră de Internet realizează masquerading în locaţia respectivă, puteţi lăsa
această opţiune pe Disabled.
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Exemplu:
În biroul dumneavoastră aveţi o reţea locală
prin cablu sau DSL ca fiind conexiune WAN,
care utilizează Bytton HDSPA ca legătură de
rezervă. Ar trebui să setaţi Interfaţa Principală
la „Ethernet port”, iar cea secundară pe
modemul mobil inclus:

În operaţiunile normale, toate calculatoarele
din reţeaua normală vor avea Internet prin
port ETH, astfel că legătura Ethernet este
activă, iar legătura PPP (modem HDSPA)
este deconectată:
Rutarea este realizată via gateway 192.168.0.0 în reţeaua locală:

5.4.2
Ethernet
Dacă utilizaţi o interfaţă Ethernet pentru WAN, trebuie să completaţi următoarele setări:
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Tipul Adresei: Opţiunile sunt Static sau DHCP Assigned (atribuite prin DHCP).
Iniţial este „DHCP Assigned”,
adică adresa IP a Interfeţei
Ethernet WAN va fi atribuită în
mod automat de serverul DHCP.
Observaţi că în acest caz
câmpurile de dedesubt sunt
inactive

5.4.3
PPPoE
Setările pentru conectare utilizând Protocolul Point-to Point pe Ethernet. Acestea pot fi utilizate de
exemplu, dacă vă conectaţi la Internet printr-un modem extern DSL în loc de modulul HDSPA dedicat.

Setările sunt aceleaşi ca şi pentru PPP „standard”, cu excepţia şirurilor de comandă pentru modem,
care lipsesc aici.
Username: User name-ul folosit pentru logarea la contul de Internet furnizat de ISP. Intrebaţi furnizorul
dumneavoastră de Internet mai multe detalii! Unii furnizori au nevoie de numele de cont complet
împreună cu domeniul de hosting, acelaşi ca şi pentru o adresă de e-mail: name@domain.eu, în timp
ce alte ISP-uri cer să introduceţi doar numele contului.
Password: Parola utilizată pentru autentificarea contului de Internet.
Redial Period: timpul de aşteptare în secunde până la următorul apel, în cazul în care conexiunea a
fost întreruptă.
Idle Time: Echipamentul BYTTON HSDPA poate dezactiva conexiunea când nu mai există trafic. Dacă
nu este trimis niciun pachet de date prin interfaţă, conexiunea la Internet va fi întreruptă. Puteţi specifica
acest interval de timp în secunde. Dacă intervalul este prea scurt, până şi o lipsă momentană de
activitate (niciun trafic de date) poate cauza întreruperea conexiunii la Internet.
Dacă setaţi intervalul la 0 (zero), conexiunea va rămâne mereu activă, chiar dacă nu există trafic de
date în interfaţa distantă.
Această opţiune este importantă, în special datorită conexiunilor în care sunteţi taxat pentru timpul total de
conectare, fără să conteze traficul de date: pentru a evita costuri inutile, ar trebui să setaţi BYTTON să se
deconecteze când nu există trafic de date.
MTU: Valoarea pentru Maximum Transmission Unit. MTU reprezintă cel mai mare pachet fizic, măsurat
în bytes, pe care îl poate transmite o reţea. Mesaje mai mari decât acesta vor fi fragmentate în mai
multe pachete mai mici.
Reţelele diferite au valori diferite pentru MTU, care este setat de administratorul de reţea. Este
important să setaţi valoarea optimă MTU, deoarece în caz contrar transferul de date va fi lent.
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Dimensiunea iniţială a MTU este 576 pentru majoritatea conexiunilor PPP, 1024 pentru o conexiune la
modem, 1500 pentru reţele Ethernet, etc. Acelaşi lucru se aplică şi pentru MRU (maximum receive
unit).
La nivel de date, echivalentul pentru MTU este MSS (consultaţi în continuare manualul), astfel că
trebuie să setaţi acest parametru în mod corespunzător.
5.4.4

PPP

Setări pentru conexiunea PPP. Pentru a susţine ideea de versatilitate, pagina cuprinde câteva secţiuni de
configurare - pentru modem, conexiune şi rutare:

Setări pentru modem:
Această secţiune controlează parametrii protocolulul PPP pentru conexiunea serială, în acest caz
modemul dial-up HSDPA. Trebuie să schimbaţi aceste setări când utilizaţi un alt operator de reţea sau
când înlocuiţi modemul dedicat HSDPA cu un alt modem extern 3G care necesită setări speciale.
AT Init Command #1, 2, 3: Introduceţi şirurile de caractere pentru comenzile AT folosite pentru
iniţializarea modemului. În funcţie de specificaţiile providerului 3G, puteţi avea nevoie de una sau mai
multe comenzi AT.
AT Dial Command: ùir de apelare, comenzile AT utilizate pentru a apela ISP-ul, incluzând şi numărul
mobil care va fi apelat. Sunt cinci câmpuri “At Dial Command”. Dacă nu sunt toate necesare, în cele
neutilizate introduceţi “AT”. Nu trebuie să lăsaţi câmpuri necompletate în această secţiune!
Setările pentru conexiune
Parametri pentru conexiunea la providerul mobil de Internet.
permite
selectarea
metodei
de
Autentificare autentificare - puteţi păstra opţiunea iniţială, sau încercaţi
PAP sau CHAP.
Default înseamnă că va face autentificarea conform cererii serverului, acceptă şi PAP şi CHAP, în timp
ce,
PAP înseamnă că va accepta doar PAP (autentificare de parolă), refuzând CHAP, iar
CHAP înseamnă că va accepta doar CHAP (autentificare provocată) şi va respinge PAP.
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Username: Numele utilizatorului folosit pentru logare la reţeaua 3G wireless (UMTS sau HDSPA).

Password: Parola utilizată pentru autentificare. Ar trebui să întrebaţi providerul dumneavoastră în
legătură cu aceste setări. Câţiva operatori de reţea nu au nevoie de neme de utilizator şi parolă,
logarea fiind permisă sau interzisă în funcţie de Caller ID.
MTU: valoarea pentru Maximum Transmission Unit (unitatea de transmisiune maximă). MTU reprezintă
cel mai mare pachet fizic, măsurat în biţii pe care îi poate transmite o reţea. Mesajele mai lungi vor fi
fragmentate în câteva pachete. MTU ar trebui să aibă lungimea unui buffer de reasamblare al
receptorului, deoarece ar trebui evitată fragmentarea. Reţele diferite au valori diferite pentru MTU, acest
lucru fiind setat de administratorul de reţea. Iniţial mărimea MTU este de 576 pentru majoritatea
conexiunilor PPP, 1500 pentru reţelele Ethernet, etc.
Idle Time: BYTTON poate dezactiva conexiunea dial-up, atunci când nu mai există trafic de date. În
cazul în care nu se mai transmite niciun pachet de date prin reţeaua 3G, conexiunea Internet va fi
întreruptă. Puteţi specifica acest interval de timp, în secunde. Dacă setaţi acest interval la 0 (zero),
conexiunea dial-up va rămâne mereu pornită, chiar dacă nu există trafic de date pe interfaţa
îndepărtată.
Atunci când detectează trimiterea unui trafic de date, echipamentul BYTTON realizează automat
conexiunea dial-up, în scopul conectării la Internet.
Route:
Default route: Activată sau Dezactivată. Aceasta este o nouă opţiune, vă permite să întrebaţi
providerul dvs. De Internet despre adresa statică. În general, ISP vă atribuie prima adresă disponibilă la
fiecare conectare. Acum trebuie să decideţi fie să acceptaţi adresa dinamică atribuită de DHCP, fie să
cereţi o anume adresă statică. În acest caz, terbuie să intoduceţi şi ceilalţi parametri: IP Address,
Gateway şi Name servers (principal şi secundar) pe care le veţi utiliza.
5.4.5
GRE
Setările pentru GRE IP Tunnel, utilizate când aveţi nevoie să realizaţi tunelarea în scopul obţinerii unei
Reţele Private Virtuale, prin mai multe dispozitive BYTTON HDSPA interconectate prin reţeaua de
comunicaţii mobile 3G.

GRE IP Tunnel0: selectaţi Activat sau Dezactivat.
Iniţial opţiunea este dezactivată, adică tunelarea IP nu este utilizată.
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Dacă tunelarea GRE IP este activată
(Enabled), câmpurile vor fi afişate normal, aşa
că puteţi introduce sau edita valorile
corespunzătoare.
Remote Endpoint IP Address: adresa
capătului opus (îndepărtat) tunelului IP
Local Endpoint IP Address: adresa capătului
de început (locală) a tunelului IP
Local IP Address: adresă statică locală (în
LAN) şi respectiv Netmask
Key: codul „key” cerut pentru stabilirea unui tunel GRE IP. Aceasta este o opţiune de protecţie,
utilizând o aplicaţie privată: capătul îndepărtat nu va accepta conectarea tunelară decât dacă „ştie”
parola respectivă. În acest fel, dacă persoane neautorizate vă cunosc setările GRE însă nu deţin codul
pentru „key”, nu vor putea stabili un tunel IP.
TCPMSS şi MSS
TCPMSS reprezintă opţiunea pentru dimensiunea maximă a segmentului TCP în transmisie şi recepţie.
MSS reprezintă Dimeniunea Maximă a Segmentului, cantitatea maximă de date care poate fi conţinută
într-un pachet TCP (care poate fi manevrat de o reţea într-o singură parte nefragmentată). Pentru a
ajunge la nivelul optim de comunicaţie, trebuie să setaţi valorile corecte pentru MSS, care au legătură cu
valorile unităţii maxime de transmisiune (MTU) pentru conexiunea repectivă. Acest amănunt este în
special important în utilizarea tunelării.
Opţiunile TCPMSS sunt:
- none (Bytton nu stabileşte valoarea
TCPMSS)
- Clamp MSS la MTU (MSS ia valoarea
MTU)
- Set MSS (setaţi manual valoarea MSS).
Pentru primele două valori, câmpul „MSS Value”
este colorat în gri, indicând că este inactiv (nu
puteţi introduce valori în acest câmp).
Clamping înseamnă MSS=MTU-40 (MSS este doar dimensiunea datelor TCP care nu include partea
frontală de 20B a TCP, nici partea frontală de 20B din IP).
De aceea, pentru reţeaua Ethernet, valoarea MS va fi 1460, din moment ce valoarea MTU este 1500.
Dacă selectaţi „Set MSS”, câmpul imediat
inferior, „MSS Value”, devine activ, nu mai este
colorat în gri, iar acum puteţi introduce valori
pentru MSS.
Luaţi în vedere faptul că echipamentul BYTTON HDSPA TOPEX conţine două opţiuni tuneluri GRE IP,
GRE0 şi respectiv GRE1.
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5.5 RUTARE

Secţiunea referitoare la „ROUTING” include trei sub-meniuri:
- Firewall (incluzând filtrarea pachetelor şi port sau redirecţionarea de adrese)
- Routes - rute statice (afişarea şi configurarea rutelor statice)
- Dynamic (selectează OSPF sau RIP pentru rutarea dinamică)
5.5.1 Firewall
Setările iniţiale ale BYTTON HDSPA conţin configurarea firewall default, care asigură securitatea reţelei
dumneavoastră locale.
Submeniul „Firewall” include şi NAT (redirecţionarea de adrese), trimiterea portului (PAT) şi Firewall
(acceptarea sau respingerea pachetelor de date). Astfel, pagina de configurare BYTTON Firewall
include două secţiuni: partea superioară „Port Forward” şi partea inferioară „Iptables Rules” şi două
secţiuni sub formă de linkuri „Advanced Iptables” şi, respectiv „View Active Rules”, care vor deschide
meniuri adiţionale.

Fiecare dintre cele două panouri are butonul propriu
independent în cele două grupuri de setări.

„Save”, care vă permite salvarea în mod
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Port Forward
Această secţiune vă permite trimiterea mai departe a porturilor firewall de la echipamentul Bytton către un
computer din aria de acoperire a routerului.

•
•

Forward - selectaţi „Enabled” pentru a activa opţiunea de port forwarding. În caz că lăsaţi
opţiunea iniţială „Disabled”, expedierea mai departe a porturilor nu va putea fi realizată;
Interface - interfaţa; selectează tipul interfeţei utilizate în scopul comunicării cu echipamentul
Bytton. Opţiunile valabile sunt:
- porturi WiFi şi LAN - porturile locale (cu fire şi fără fire) ale Bytton;
- port Ethernet WAN - portul WAN;
- interfaţa PPP - conectarea la telefonie mobilă (UMTS / HDSPA);
- tunelul GRE 0, tunelul GRE 1 - tunelul GRE IP.

•

Protocol - selectează protocolul IP. Protocoalele TCP şi UDP sunt utilizate pentru comunicaţii,
în timp ce protocolul ICMP este utilizat pentru comanda „ping”;

•

IP D - câmpul cu destinaţia al IP-ului. Conţine adresa IP a calculatorului spre care va fi trimis
porturile firewall. Dacă activaţi regula, însă nu schimbaţi setarea iniţială din cadrul IP 0
(„0.0.0.0”), atunci nicio regulă nu va fi adăugată în iptables.

•

Port S - portul sursă - reprezintă numărul portului care va fi expediat;

•

Same P / New P - această secţiune vă permite să selectaţi două opţiuni:

•

-

SP - atunci când această opţiune este selectată, portul sursă introdus în câmpul Port S
va fi expediat pe acelaşi port pe calculatorul dumneavoastră cu adresa IP din câmpul
IP D. Dacă selectaţi opţiunea „SP”, în câmpul „Port D” se va scrie doar valoarea 0;

-

NP - dacă selectaţi această opţiune, va trebui să completaţi în câmpul „Port D” o
valoare a noului port către care doriţi să trimiteţi portul din câmpul „Port S”.

Port D - portul destinaţie. Acest câmp este completat atunci când este selectată opţiunea „NP”
în secţiunea „Same P / New P”. Reprezintă numărul portului unde va fi trimis portul.

După selectarea acestor opţiuni, apăsaţi butonul „Save” iar apoi „Commit”.

Reguli Iptables

Această secţiune permite setarea regulilor pentru iptables prin interfaţa web.

•
Rule - activează au dezactivează regulile pentru iptable;
•
Interface - selectaţi tipul interefeţei utilizate pentru a putea comunica cu echipamentul Bytton.
Opţiunile disponibile sunt aceleaşi cu cele din secţiunea Port Forward;
•
Direction - selectaţi „Input” pentru a deschide o cale de comunicare sau „Forward” pentru a
redirecţiona portul sursă dinspre echipamentul Bytton;
• Protocol - selectaţi protocolul de comunicare utilizat. Opţiunile sunt TCP, UDP sau ICMP;
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•
IP - adresa IP a calculatorului din aria de acoperire a dispozitivului Bytton, în cazul în care câmpul
„Direction” este setat „Forward”. Atunci când este setată opţiunea „Input”, adresa IP nu va fi completată;
•
Port - numărul portului sursă care va fi deschis;
• D/A - acceptaţi sau nu regula respectivă. Vizualizaţi Active Rules
Vizualizarea Regulilor Active
Pe această pagină puteţi vedea regulile active pentru firewall, reguli pe care le-aţi setat în secţiunea
anterioară.
Informaţii generale:
Firewall-ul are câteva secţiuni, pentru pre-rutarea, post rutarea, input, output şi forwarding-ul pachetelor de
date. Acest lucru se referă la momentul pachetelor de date:
PREROUTING: are loc înainte de rutarea propriu-zisă, în momentul recepţionării pachetelor de către
interfaţă.
POSTROUTING: are loc după procesul de rutare, însă înainte de a părăsi interfaţa.
INPUT: Exact înainte ca pachetele de date să fie trimise de către un proces local, regulile se aplică
unor pachete externe care sunt trimise echipamentului.
OUTPUT: imediat după ce sunt generate de către un proces local, regulile se aplică pachetelor care unt
trimise în exteriorul routerului BYTTON.
FORWARD: operaţii de transfer, pachetele de date intră printr-o interfaţă şi ies printr-o altă interfaţă.

Active Rules
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Adăugarea Avansată a Iptables
Acest link furnizează acces la o consolă (un terminal), unde puteţi adăuga şi edita reguli pentru rutare:

Firewall-ul şi rutarea avansată de pachete poate fi configurată utilizând comenzile de iptables. Pentru
mai multe informaţii, accesaţi site-ul http://www.netfilter.org.
Avertizare! Amintiţi-vă că, dacă schimbaţi valorile iniţiale, puteţi compromite securitatea reţelei,
permiţând accesul neverificat. Aceste opţiuni de configurare au nevoie de un nivel avansat de
cunoştinţe referitoare la securitatea reţelei şi baza utilizării pachetelor în Linux.
Notă: După cum puteţi observa, setările vizibile ale paginii de configurare ale NAT / firewall sunt destul
de puţine. Acest lucru se întâmplă deoarece regulile de bază pentru translatarea de adrese şi filtarea
pachetelor sunt deja definite, şi nu sunt accesibile în mod direct utilizatorului. Atâta timp cât nu pot fi
modificate, ele nu sunt vizibile!
Ceea ce vedeţi sunt reguli suplimentare, cele pe care le puteţi schimba, adăuga sau şterge. Softul
integrat în BYTTON HDSPA instalează automat regulile de bază necesare. De exemplu, dacă activaţi
opţiunea de webcam, softul deschide portul 200 pentru traficul TCP, iar dacă activaţi serviciul NTP, se va
deschide portul 123 pentru traficul UDP, ş.a.m.d.
5.5.2

Rute Statice

Rutarea înseamnă determinarea şi recomandarea căii sau metodei pentru expedierea pachetelor de
date. Această pagină de opţiuni are legătură cu rute fixe (statice). Afişează tabelul de rutare curent
pentru BYTTON HDSPA şi vă permite să definiţi până la 10 (zece) rute statice.
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Observaţi că ecranul de configurare a Rutelor Statice are două părţi distincte:
- partea superioară afişează tabela de rutare curentă, ca de exemplu:

Aici puteţi vedea doar rutele statice existente pentru BYTTON (rutele iniţiale, gateway, mascarea, în caz
că este utilizată, interfaţa utilizată, ş.a.m.d.), nu puteţi face modificări;
-

partea inferioară vă permite să definiţi până la 10 (zece) rute statice:

Afişarea Rutelor Statice

Rutele sunt afişate de sus în jos, de la cea mai semnificativă, către cea mai puţin semnificativă.
Destination - reţeaua sau sistemul-gazdă, destinaţie. Declararea unei rute default înseamnă
adăugarea unei rute cu 0.0.0.0 ca destinaţie.
Gateway - gateway-ul de acces pe care înregistrarea respectivă de rutare o marchează. Dacă acest
câmp conţine numai zerouri (0.0.0.0) sau un asterisc (*), înseamnă că nu este utilizat niciun gateway,
reţeaua destinaţie este conectată direct la computer
Genmask - masca de bit aplicată la adrese. Afişează „generalitatea” rutei.
Flags - fanion indicator care descrie câteva caracteristici ale rutei. Aceste flag-uri sunt:
U - ruta este activă şi operaţională, interfaţa care se utilizează este activă;
G - ruta foloseşte un gateway extern (interfeţele de reţea ale sistemului înlocuiesc rutele către
reţelele care sunt direct conectate, toate celelalte folosesc gateway-uri externe. Astfel, reţelele care
sunt conectate în mod direct nu au flagul G, însă acesta este activat pentru toate celelalte rute).
H - este o rută către o singură „gazdă” (host), nu către o reţea.
D - înregistrările din tabel au fost generate dinamic, fie printr-un protocol de rutare, fie printr-un
mesaj de redirecţionare ICPM (consultaţi paragraful 3.5).
M - această rută a fost modificată de un protocol de rutare dinamic;
R - ruta a fost reactivată urmând actualizarea următoare de către un protocol dinamic de rutare.
Rutele pot fi configurate ca pasive sau statice chiar atunci când este utilizat un protocol pentru rutare
dinamică.
Alte câmpuri se referă la Metric (costul de rutare), numărul de referinţe către această rută, etc. În
final, Iface este numele interfeţei de reţea utilizată pentru această rută.
Definirea Rutelor Statice
O astfel de rută statică reprezintă o posibilă cale de la un dispozitiv către destinaţia sa, sau către orice
altă gazdă. În acest fel, routerul Bytton va putea şti unde poate trimite pachetele de date ce vin de pe
Internet cu adrese IP destinaţie diferite.
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Pentru fiecare rută puteţi efectua aceste setări:
Route: Activat sau Dezactivat. Iniţial, toate cele zece sunt dezactivate.
Acum, butonul fiecărei rute vă permite să selectaţi cine va realiza rutarea, fie
programul de rutare Kernel, fie Quagga:

IP: Adresa reţelei îndepărtate sau gazdă către care doriţi să atribuiţi o rută statică.
Netmask: masca de subreţea determină care parte din adresa IP destinaţie reprezintă partea de reţea şi
care partea-gazdă
Router: gateway-ul care va fi folosit, introduceţi aici adresa IP a routerului care vă permite conexiunea
între Bytton şi reţeaua sau gazda îndepărtată.
Interface: interfaţa de utilizat pentru ruta respectivă. Puteţi selecta una din următoarele opţiuni valabile:
reţea locală (porturi Ethernet WiFi şi LAN), porturi Ethernet WAN, interfaţă PPP (modem HDSPA),
PPPoE (link PPP over the Ethernet), GRE Tunnel0 sau GRE Tunnel1.
Metric:
Rutarea prezintă acum şi parametri metrici: în cazul în care există mai multe căi
către destinaţie, puteţi specifica măsura pentru fiecare rută (0, 1 sau 2 etc.).
Programul de rutare va verifica măsura pentru a selecta ruta pentru pachetele de
date.

5.5.3 Rute dinamice
Ultima pagină de configurare în „Routing” este pentru rutarea dinamică.

Alegeţi “Disabled”, “RIP” sau “OSPF”

În modul dinamic de rutare, nu trebuie să specificaţi rute fixe. În loc, ruterul ajustează automat la
schimbări fizice în aranjamentul reţelei şi schimbă tabelele de rutare cu alţi ruteri.
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Quagga routing
Quagga reprezintă un software de rutare potrivit pentru platformele Unix, ca de exemplu Linux, şi a fost
inclus în echipamentul BYTTON. Oferă implementări de DYNAMIC ROUTING PROTOCOLS
(Protocoale de rutare dinamice).
Pentru a configura rute dinamice prin Quagga, administratorul de sistem trebuie să se conecteze la
terminalul de programare a BYTTON via SSH.
Acum sunt implementate OSPF şi RIP.
Nu uitaţi să daţi click pe butonul Save iar apoi „Commit” pentru a face permanente modificările pe care
le realizaţi!

5.6 SISTEM
Arată starea actuală a echipamentului şi logările, permiţându-vă în acelaşi timp să realizaţi diverse
operaţii legate de sistem.

Paginile de configurare includ aceste setări:
-

Status, afişează starea curentă a echipamentului BYTTON HDSPA
Logs, arată fişierul de logare
Update, puteţi realiza actualizări pentru echipament
Password, permite modificarea parolei
Defaults, reinstalează setările iniţiale de fabrică
Save, salvează configurarea actuală pentru BYTTON
Load, încarcă o configurare salvată.
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5.6.1
Status
Afişează statusul sistemului BYTTON HDSPA:

Afişează informaţii despre următoarele:
- Serial Number: fiecare Bytton HDSPA din cadrul firmei TOPEX, are un număr de identificare
unic, cum ar fi 0707214, 0707215, etc;
- Firmware version: varianta produsului actual, care rulează pe BYTTON: puteţi vedea „Firmware
version is 0.6.3” sau „TOPEX -1. 2.3 -NETWORK-xyz-P” în exemplul de mai sus, ş.a.m.d.
- Versiunea Kernel. Versiunea de operare a sistemului.
- Firmware şi sistemul de operare pot fi actualizate separat, conform cerinţelor utilizatorului.
Memoria sistemului de operare este protejată, astfel că, în caz de probleme, ştergeri accidentale
sau căderi de tensiune în timpul actualizării, să aveţi „kernel” funcţionabil care să vă permită să
încărcaţi o imagine software;
- starea lanţului Ethernet: up (activ), sau nu:
- Starea lanţului Ethernet dacă este
utilizat: up (activ) sau nu. Evident,
dacă folosiţi ETH pentru conexiunea
WAN, atunci lanţurile PPP sau PPPoE
nu vor fi active:
- Starea lanţului de date PPP, care utilizează
modemul inclus al echipamentului Bytton. Poate fi
în una din următoarele stări: online (activ), offline
sau stopped. Stopped înseamnă Dezactivat, în
timp ce Offline poate indica o întrerupere
temporară de conexiune, însă se activează atunci
când Bytton trimite / recepţionează trafic de date.
Dacă linkul PPP este online, IP-ul alocat de
furnizorul dumneavoastră va fi de asemenea afişat
- AND
- Starea conexiunii de date PPPoE, care utilizează
portul WAN Ethernet pentru conexiune PPP.
-

-

System uptime: perioada de timp care a trecut de la ultima restartare a echipamentului BYTTON,
ambele în format întreg (ore:minute:secunde) şi format simplu (până la 1 minut)
Load average: „0.06, 0.04, 0.01” - informaţii despre încărcarea sistemului (valoarea maximă /
valoarea medie / numărul proceselor active)
DHCP Leases: informaţii despre adresele IP temporare obţinute din serverul DHCP, inclusiv
MAC, IP, nume, perioadă de valabilitate, etc
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Butonul de „Reload” din partea inferioară a ecranului face ca BYTTON să
citească din nou aceste setări ale sistemului.

“Please Reload!” - mesajul apare atunci când conexiunea PPP este în stare de tranziţie: „PPP link
starting”. Din moment ce starea este prin definiţie temporară, trebuie să daţi click pe butonul de Reload
pentru a procura starea actuală a conexiunii PPP.
Start/Stop PPP
O nouă opţiune a fost adăugată pentru pornirea şi oprirea manuală a conexiunii PPP. Atunci când
conexiunea PPP este activă, butonul va afişa „Stop”, deoarece acum vă permite să opriţi conexiunea
PPP (întreruperea conexiunii). După ce opriţi conexiunea PPP, butonul va afişa „Start PPP”
5.6.2
Logs
Afişează log-urile sistemului:

Log-ul reprezintă un loc în care toate aplicaţiile care rulează pe echipamentul BYTTON stochează
mesajele de ieşire: raport pentru status, mesaje de confirmare sau eroare, activitate, ş.a.m.d. Este o
înregistrare sub formă de text simplu (astfel fiind mai simplu de interpretat) a acţiunilor luate de software
în timp ce rulează pe Bytton: modificări realizate, setări de reţea, ş.a.m.d. În mod corepunzător, în log
veţi vedea înregistrările din kernel, sau ale utilizatorului, mesaje de debug, informaţii sau avertizări:

Logul este foarte important pentru troubleshooting.
Acest log poate fi salvat pe PC-ul dumneavoastră (trebuie doar să utilizaţi opţiunea „Save As” a
browser-ului dumneavoastră) pentru mai multe examinări.
Remote Log IP: adresa unde logul va fi trimis pe baza împrejurărilor în care au loc evenimentele.
Utilizaţi această setare IP cu scopul de a trimite mesajele logului către o locaţie îndepărtată. Dacă
păstraţi adresa „0.0.0.0”, înseamnă că logul nu va fi trimis.
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Aparatul îndepărtat trebuie să ruleze un client Sylog, cum ar fi „syslogd” daemon sub marca Linux, sau o
aplicaţie Windows corespunzătoare clientului syslog.

Pentru a actualiza Logul, apăsaţi butonul „Save and Reload” localizat în partea inferioară a ecranului.
Un exemplu a unui program Syslog Daemon
gratis pentru Windows este Kiwi, de la Kiwi
Enterprises:

Puteţi urmări în continuare un extras din pagina programului Kiwi, care cu destinaţia PC şi
recepţionează acel Syslog trimis de echipamentul Bytton HDSPA:

Setarea nivelului detaliilor în sistemul log
În pagina de configurare „VOICE>Settings” există un câmp care stabileşte
cât de detaliate vor fi mesajele de corectare memorate în Log.
Aceste mesaje sunt doar pentru scopul detectării unor defecţiuni, nu sunt pentru utilizarea zilnică.
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Iniţial valoarea este „000”, înregistrând cel mai mic număr de mesaje.
Dacă setaţi mesajele de corectare (Debug Messages) la valoarea „111”, în meniul System Log, vor fi
înregistrate toate mesajele de debug, generând ceva în genul:

5.6.3
Update
Vă permite să realizaţi o îmbunătăţire a dispozitivului care funcţionează pe BYTTON HDSPA.

Actualizarea (concepţia dispozitivului) trebuie să fie pe PC-ul dumneavoastră. Fişierele respective
trebuie să aibă extensia „trx”. Puteţi să le dowloadaţi de pe site-ul TOPEX. Fişierele actualizate sunt
denumite „TOPEX-1.2.3-HDSPA-x.y.z-P.trx”, unde 1.2.3 este numărul versiunii, de exemplu 0.6.0 sau
1.0.1.
Introduceţi denumirea actualizării sau daţi click pe Browse pentru a căuta în sistem.
Selectaţi fişierul pe care îl doriţi, iar apoi apăsaţi Open:
Observaţie:
Fiecare dispozitiv al firmei are un Control Sum care îi este asociat. Control Sum este de fapt un şir de
simboluri hexazecimale, cum ar fi „f2209c63972be34f55d4e69d90042d93” şi acesta este memorat întrun fişier text (având extensia .txt), cu aceeaşi denumire ca şi imaginea softului. Utilizarea unui control
sum nu vă permite să încărcaţi o imagine coruptă. Control sum este localizat într-un txt, la fel ca
firnware. Copiaţi Control Sum din acest fişier şi daţi paste în pagina de web în câmpul denumit „Control
Sum”
Acum apăsaţi butonul „Send” pentru a realiza actualizarea.
O fereastră „Firmware Update” va apărea, puteţi vedea o bară progresivă sub mesajul „Firmware is
updating, plese wait!”
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Observaţi că există două faze distincte, succesive ale actualizării concepţiei dipozitivului:
•
în primă fază, în timp ce mesajul „Updating firmware” clipeşte, echipamentul verifică încărcarea
programului de imagine.
•
dacă rezultatul este bun, dispozitivul BYTTON trece la faza a doua, încarcă într-adevăr noua
variantă a softului în memoria Flash. În această fază, bara progresivă este colorată în roşu şi se
afişează mesaje adiţionale: Write: ... bytes, Free space: ... bytes, Unlocking..., Erasing ... ,
Writing to ...
Avertizare! Nu actualizaţi softul decât dacă aveţi probleme cu routerul Bytton sau noua firmware are o
opţiune care vă este indispensabilă. Amintiţi-vă să vă protejaţi mai întâi configurarea actuală. Fiţi atent la
încărcarea unui fişier de actualizare. Dacă selectaţi un alt tip de fişier, sau din diverse motive
actualizarea firmware eşuează, echipamentul poate să nu mai funcţioneze în mod corect. Va fi nevoie
să efectuaţi update-ul prin metoda „Kernel”.
Pentru a evita acest lucru, urmăriţi cu atenţie regulile menţionate în continuare:
- nu opriţi echipamentul BYTTON sau calculatorul în timp ce softul este înlocuit;
- trebuie să luaţi în considerare că opţiunile echipamentului nu sunt disponibile în timpul
actualizării;
- după ce actualizarea s-a încheiat cu succes, verificaţi versiunea actualizată;
- amintiţi-vă că actualizarea poate provoca pierderea câtorva sau a tuturor setărilor de configurare,
în funcţie de gradul de modificări din cadrul firmware. De aceea, este recomandat să salvaţi
configurarea actuală înaintea actualizărilor, iar apoi o reinstalaţi. Pentru a vă asigura setările,
salvaţi mai întâi, actualizaţi softul, iar apoi încărcaţi setările salvate, după ce vă asiguraţi că
echipamentul funcţionează după varianta actualizată.
5.6.4 Password
Vă permite să modificaţi parole pentru cele două conturi de logare: „admin” şi „user”. Pentru
modificarea parolei contului „admin” trebuie să fiţi logat ca admin, iar pentru modificarea parolei pentru
contul de „user” trebuie să fiţi logaţi ca „user”.
Din acest punct, procedura este aceeaşi.
Introduceţi de la tastatură noua parolă, apoi introduceţi-o a doua oară pe următorul rând pentru
confirmare.

Butonul “Save” vă salvează noua parolă.
Ar trebui să înlocuiţi parola iniţială (99admin11) cu una proprie, cât mai curând posibil.
Vă rugăm să alegeţi o parolă cu minim şase caractere. Pentru a preveni accesul neautorizat, parola
trebuie să fie îndeajuns de lungă şi să conţină şi litere şi cifre.
Luaţi în considerare că această parolă este „case-sensitive” - adică are importanţă tipul caracterelor.
Amintiţi-vă că trebuie să modificaţi ambele parole, una pentru “user” iar cealaltă pentru “admin”.
Exemplul dat mai sus arată o modificare de parolă din cadrul “admin”, ar trebui să procedaţi în acelaşi
fel pentru a schimba parola pentru “user”, urmând o logare corectă ca “user”:
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5.6.5 Defaults
Această opţiune vă redă setările iniţiale (de fabrică) pentru parametri care au fost configuraţi. Atunci
când selectaţi “”Defaults”, întâi va apărea o fereastră de confirmare, care vă întreabă ”Are you sure?”:

În cazul în care doriţi să continuaţi, apăsaţi butonul YES şi echipamentul va reveni la setările iniţiale.
Urmează o resetare, apoi echipamentul va începe să funcţioneze cu valorile iniţiale ale parametrilor
setaţi în fabrică.
În timpul procesului veţi observa pe ecran mesajul următor clipind: “Updating settings, please wait!” şi o
bară roşie progresivă, după cum este arătat în continuare:

ATENŢIE!
Utilizaţi această opţiune cu atenţie.
În timpul acestui proces, BYTTON nu va fi disponibil pentru
rutare şi conectare la reţeaua 3G. Timp de câteva clipe, iconiţa
LAN din status bar va avea un “x” roşu şi va apărea mesajul “A
network cable is unplugged”, indicând faptul că Bytton HDSPA
nu este disponibil.
De asemenea, această opţiune elimină toate informaţiile care au legătură cu configurarea, inclusiv
parola dumneavoastră.
Veţi pierde toate setările curente (configurarea actuală), dacă aceasta nu a fost salvată sau dacă nu aţi
scris-o.
Este posibil ca setările din fabrică să nu se potrivească conexiunii dumneavoastră, aşa că BYTTON nu
va avea performaţa aşteptată în cadrul reţelei.
Setările iniţiale Hardware
În cazul în care doriţi, puteţi realiza întoarcerea la stările iniţiale prin hardware.
Acest lucru înseamnă că nu aveţi voie să utilizaţi interfaţa web!
Trebuie doar să apăsaţi butonul Reset (localizat în partea din spate, printre conectori) pentru minim trei
secunde.
Echipamentul BYTTON HDSPA se va reseta şi se va întoarce la setările iniţiale. Acest mod de revenire
la setările iniţiale este mai rapid în comparaţie cu uitlizarea interfeţei web, însă ar trebui să exersaţi şi în
celălalt fel.
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5.6.6
Save
Realizează un sistem backup pentru configurare, salvează configurarea curentă (toate
echipamentului BYTTON.

setările)

Fişierul de configurare este
denumit “CONF.tar”.
Veţi
vedea un mesaj
asemănător celui arătat în
această imagine.

Daţi click pe “Save” sau selectaţi “Save it to disk” pentru a salva fişierul având configurarea actuală a
BYTTON HDSPA.
Puteţi selecta directorul unde configurarea urmează a fi salvată; de asemenea, puteţi schimba
denumirea dată iniţial “conf.tar” într-una aleasă de dumneavoastră, care să aibă legătura cu
configurarea actuală.
Notă: Este strict necesar să vă asiguraţi configurarea din când în când, utilizând opţiunea “Save”. În
acest fel, puteţi să încărcaţi mereu configurarea salvată, în caz că este nevoie. De exemplu, atunci
când realizaţi un “Restore factory deafults”, toate setările anterioare vor fi pierdute. Dacă salvaţi înainte
configurarea, puteţi să o încărcaţi ulterior pentru a face modificările.
De asemenea, ar trebui să daţi “Save” înaintea folosirii “Update” pentru a încărca imaginea software,
din moment ce noul firmware ar putea şterge o parte din setări.
5.6.7
Load
Încarcă o configurare (setările echipamentului) care au fost salvate anterior sau reinstalează un backup.

Utilizaţi “Browse” pentru a naviga către locaţia în care aţi salvat fişierul de configurare. Apăsaţi Open,
apoi daţi click pe „Send” pentru a trimite fişierul către echipamentul BYTTON HDSPA. O bară
progresivă roşie va fi afişată, iar deasupra acesteia veţi observa mesajul „Updating settings, please
wait” clipind.
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5.7 Servicii

Aici puteţi să configuraţi setările pentru serviciile “asigurate” de BYTTON, cum ar fi DDNS, NTP,
webcam, şi funcţionarea butonului de RST.

5.7.1

DDNS

Setări pentru Sever Dinamic DNS.
DNS dinamic este un serviciu care activează maparea unei adrese IP atribuită dinamic unui hostname
static sau permanent. Acest lucru permite utilizarea unor aplicaţii care cer o adresă IP statică, cum ar fi
web-hosting, FTP, etc.

Dynamic DNS Service: Activează sau dezactivează serviciul DDNS.
Acest serviciu vă permite să exportaţi câteva nume de hosturi prin intermediul unui provider Dynamic
DNS.
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DDNS Type:
Vă permite să alegeţi tipul serviciului DDNS. Lista include
majoritatea furnizorilor de servicii DNS.
Setarea iniţială este gnudip.

Username & Password: Numele utilizatorului şi parola pentru autentificarea DDNS.
Server: Numele întreg al DNS Dinamic utilizat pentru stocarea informaţiilor despre host şi numele
domeniului.
Domain: Denumirea domeniului pentru Dynamic DNS. Trebuie să aveţi calitate de membru în cadrul
unuia din furnizorii de servicii DDNS.
Avertizare: Aceste setări de fabrică pot fi nefuncţionale în zona în care vă aflaţi; ar trebui să modificaţi
parametri DDNS, în conformitate cu specificaţiile furnizorului dumneavoastră de Internet.
5.7.2

NTP

Protocolul de timp în reţea (Network Time Protocol) este utilizat pentru actualizarea clock-ului în timp
real într-un computer, pe Internet. Acesta utilizează un server Time dedicat pe Internet, care
sincronizează cu precizie data şi ora sistemului.

NTP Service: Enabled (Activat) sau Disabled (Dezactivat)
Server: introduceţi numele întreg a serverului NTP pe care doriţi să-l utilizaţi, cum ar fi
“utcnist.colorado.edu” sau “ro.pool.ntp.org”.
Indicatorul “Current time” arată timpul UTC actual (Universal Coordonate Time) al sistemului, cu o
precizie de câteva milisecunde.
Dacă serverul NTP nu este activ, va afişa data şi ora
iniţiale, adică Jan 1, 2000.

Ora UTC poate fi diferită de ora locală a PC-ului dumneavoastră.
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5.7.3
Webcam
Afişează şi modifică setările camerei dumneavoastră web, care este conectată la BYTTON HDSPA.

Web Cam Service: Enabled (Activat) sau Disabled (Dezactivat).
Image Size: puteţi selecta una din cele trei valori standard: 160x120, 320x240 sau 640x480 (VGA).
Vaoarea iniţială este 320x240. Este recomandat să începeţi prin a alege valoarea minimă, apoi să o
creşteţi treptat în caz că funcţionează deoarece unele webcam-uri nu suportă rezoluţii mai mari.
Image quality: alege calitatea imaginii. Valorile sunt cuprinse între
100 şi 0, 100 reprezentând
necomprimare, iar 0 comprimare maximă. Valoarea iniţială este 50, care redă o comprimare suficient
de mare şi o calitate şi viteză acceptabile. Imaginile necomprimate au calitatea cea mai bună, însă
fişierul video rezultat va avea o dimensiune mare, iar rata de cadru va fi scăzută.
Note: În funcţie de modelul camerei web, puteţi avea acces la diverse controale. De obicei, ecranul de
live video este inserat în stânga.
5.7.4

Camere compatibile PWC

Softul echipamentului BYTTON permite operarea directă (nu este necesar un software suplimentar) cu
camere web compatibile la driverele PWC Linux. Decomprimarea este compatibilă până la rezoluţii de
640x480 (rezoluţia fizică maximă pentru majoritatea senzorilor CCD).
Există limite de rezoluţii maxime şi de rată a cadrelor. De aceea, rezoluţiile VGA sunt limitate la 15 fps,
datorită lăţimii benzii disponibile pe magistrala USB. Aceleaşi camere pot funcţiona mai rapid (cu până la
60 cadre pe secundă) atunci când sunt utilizate la rezoluţii mai mici.
Alte camere pot opera doar la un sfert din rezoluţiiile VGA: QCIF (176x144) sau QSIF (160x120).
Driverul PWC suportă o categorie de consumatori utilizaţi la nivel global sau camere web pentru scopuri
generale, cum ar fi:
-

de la Philips: PCA645V,C PCA646VC, PCVC675K "Vesta" PCVC680K "Vesta Pro" PCVC690K
"Vesta Scan", PCVC720K/40 "ToUCam XS", PCVC730K "ToUCam Fun", PCVC740K
"ToUCam Pro", PCVC750K “ToUCam Scan" , PCVC830K "ToUCam Fun II", şi PCVC840K
"ToUCam Pro II";

-

de la Logitech: QuickCam 3000 Pro şi 4000 Pro, QuickCam Notebook Pro, QuickCam Zoom,
QuickCam Orbit/Sphere;

-

de la Creative Labs: old Webcam 5, Webcam Pro Ex;

-

de la Samsung: MPC-C10 şi MPC-C30;

-

de la Visionite: VCS UM100, VCS UC300;

-

SPC900NC;

-

Sotec Afina Eye;

-

Askey VC010 .
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5.7.5
Reset
Aici puteţi schimba scopul destinat butonului de Reset:

Reset Button Settings - selectaţi opţiunea pe care o doriţi.
Funcţia butonului de Reset (RST), localizat pe panoul din spate,
printre conectori, poate fi schimbat în funcţie de necesităţile
dumneavoastră.

Do nothing - această opţiune “do nothing” poate fi chiar utilă. Se poate întâmpla ca acest buton să fie
atins în mod accidental atunci când introduceţi un cablu în Bytton HDSPA, aşa că Bytton HDSPA se
poate restarta şi întoarce la valorile iniţiale de fabrică, astfel să perdeţi setările particulare. Dacă doriţi să
evitaţi acest lucru, selectaţi “Do nothing”. Acum, chiar dacă apăsaţi neintenţionat butonul Reset, nu se va
întâmpla nimic. Dacă doriţi, puteţi să realizaţi resetarea prin software!
Reboot - realizează o restartare completă a echipamentului BYTTON HDSPA.
Reset Data Connection - doar datele referitoare la conexiune vor fi resetate, iar echipamentul nu se
va opri din operare.
Reset to Factory Defaults - după rebootare completă, setările BYTTON sunt resetate la valorile de
fabrică.
Periodic reset data connection: după ce expiră perioada de timp setată (în secunde), conexiunea de
date va fi resetată. Valoarea iniţială este 0 (zero), lucru care înseamnă că nu se va restarta niciodată
conexiunea.

5.8 SETĂRI SIM
Aici sunt localizate paginile de configurare relaţionate nu numai cu cartela SIM, dar şi cu modulul mobil al
echipamentului. De asemenea, de aici puteţi trimite sau recepţiona mesaje SMS.
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SIM Status

Această pagină afişează stadiul actual al cartelei SIM şi modulul GSM/GPRS/EDGE/UMTS/ HDSPA.

Stadiul modulului HDSPA este citit automat odată la cinci secunde. Următoarele puncte informative
sunt afişate:
- Security: “unlocked” sau “OK” înseamnă că SIM-ul este activ. Dacă observaţi mesajul “locked by
PIN” înseamnă că aveţi un card SIM care vă cere codul PIN corect pentru a-l debloca.
Ca măsură adiţională de securitate, cartela SIM conţine şi un cod PUK, cerut dacă este introdus
codul PIN greşit de trei ori consecutiv.
- Modem Version: varianta softului, citiţi din modulul 3G
- IMSI (International Mobile Subscriber Identity), identitatea abonatului (identitatea cardului SIM).
Acesta reprezintă un cod unic de 15 cifre care identifică în reţea un abonat de telefonie mobilă.
Dacă modulul HDSPA al echipamentului BYTTON detectează un card SIM activat, aceasta va pune
sub semn de întrebare (şi va afişa) codul IMSI. Din moment ce acest cod are legătură strânsă cu
SIM-ul, atunci când schimbaţi cardul SIM utilizat cu BYTTON, veţi avea alt cod IMSI.
- IMEI (International Mobile Equipment Identifier). Reprezintă un număr de 15 cifre care identifică în
mod unic un terminal de telefonie mobilă individual, de tip wireless. În timp ce IMSI este tipic pentru
abonat (card SIM), IMEI este specific echipamentului (modemul HDSPA al BYTTON-ului)
În cazul în care cardul SIM lipseşte, ferestra pentru SIM
Status va afişa “error” în câmpurile Security, IMSI, Signal
Level, Network şi respectiv Registration.
Însă veţi vedea în continuare versiunea modemului 3G şi
codul IMEI, din moment ce sunt dependente de echipament,
şi nu relaţionate cu cardul SIM.
- Signal Level (Nivelul Semnalului), afişat ca două grupuri de două figuri, cum ar fi “15/30”. Cele două
cifre indică nivelul semnalului RF pentru reţeaua GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA pe o scară de la
0 la 30. În cazul în care cardul SIM lipseşte sau nu este înregistrat, statusul acestuia va fi „no
signal”.
- Network: numele reţelei mobile la care echipamentul este
înregistrat, aşa cum este transmis de expeditorul de
telefonie mobilă. Poate indica de asemenea tipul reţelei: 2G
sau 3G.

-

Registration Status: arată dacă SIM cardul echipamentului este înregistrat la reţeaua de telefonie
mobilă sau nu.

Avertizare! Atunci când modulul HDSPA se află într-un apel, sau în timp ce trimite sau recepţionează
SMS, nu poate fi interogat despre starea lui.
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Astfel, dacă daţi click pe “SIM Status” în timpul
unei covorbiri, veţi primi mesaj de eroare
(ERR).
Acest lucru nu înseamnă că este ceva greşit,
pur şi simplu încercaţi mai târziu (daţi click pe
“Reload”), atunci când veţi fi terminat
convorbirea sau transmisiunea de mesaje
SMS.

5.8.2

SIM Settings

În această secţiune puteţi realiza câteva setări legate de modulul HDSPA şi de cardul SIM.

PIN: aici puteţi introduce codul PIN din cardul SIM
Volume Level: puteţi seta nivelul volumului (sunetului) .
Sunt valide setările pentru nivelul audio de la zero la 4, unde 0 înseamnă silenţios.
Service Center Number: numărul de telefon complet.
Pentru a avea facilitatea de a opera cu mesaje de tip SMS, trebuie să introduceţi numărul corect.
Acesta este centrul SMS al operatorului GSM. Introduceţi numărul de telefon al expeditorului GSM,
între ghilimele, cum ar fi „+4072200400”.
Opţiunile “SMS” care urmează vă permit să trimiteţi sau să recepţionaţi mesaje de tip SMS de la
computerul dumneavoastră către orice utilizator GSM de telefonie mobilă, prin modulul HDSPA al
telefoanelor mobile din echipamentul BYTTON.

5.8.3

SMS Read

Afişează o listă cu mesajele de tip text primite.
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Această listă care afişează SMS-urile recepţionate are următoarele coloane:
- ID: număr de reper: 1, 2, ş.a.m.d. până la 14;
- STATUS: REC (Recepţionat), READ (Citit) şi UNREAD (Necitit);
- FROM: numărul de telefon al expeditorului, cum ar fi “+40728592243”;
- DATE: data şi ora de recepţionare a mesajului (după semnul „+”, numărul de zeci de secunde);
TEXT: conţinutul mesajului.
Puteţi şterge unul sau mai multe mesaje prin introducerea indexului în căsuţa din partea de jos, iar apoi
apăsând pe “Go”.
Observaţie: Atunci când capacitatea maximă de memorare de 15 mesaje este atinsă, BYTTON nu va fi
capabil să recepţioneze SMS-uri noi .
Dacă doriţi să recepţionaţi mesaje în continuare, trebuie să ştergeţi câteva din vechile SMS-uri.
După ştergere, daţi click încă o dată pe “SMS Read” pentru a citi mesajele de pe server.
Noile mesaje vor fi afişate, mai întâi în partea inferioară a listei, şi deasupra comenzii “Read”, va fi
sortat conform câmpului “ID”, şi plasat în poziţia cronologică corespunzătoare.
5.8.4

SMS Send

Această opţiune vă permite să trimiteţi un SMS prin reţeaua de telefonie mobilă.

Trebuie doar să introduceţi numărul de telefon destinaţie în câmpul “To” şi textul pe care doriţi să îl
transmiteţi, în câmpul “Message”, iar apoi daţi click pe butonul Send.
Aşteptaţi aproximativ 40 secunde pentru ca reţeaua de telefonie mobilă să realizeze operaţiunea de
trimitere.
Dacă SMS-ul nu poate fi trimis (reţea ocupată, aglomerare sau alte probleme), un mesaj de eroare va fi
afişat în partea de sus a ecranului.
Notă: dacă numărul de telefon spre care se trimite SMS-ul aparţine aceleiaşi reţele, îl puteţi introduce
sub formă simplificată, aşa cum este arătat mai sus. Însă, dacă este într-o reţea diferită, trebuie să-l
introduceţi în format complet: prefixul de ţară, codul de zonă, numărul, ca în exemplul următor
“+40747999999”.
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5.9 SETĂRI PENTRU CONEXIUNEA DE „VOCE”

Acest paragraf vă permite să configuraţi interfaţa telefonică şi rutarea apelurilor.

Există două pagini de configurări pentru această secţiune:
Settings, care vă permite să selectaţi prioritatea apelurilor de voce, tipul interfeţei telefonice şi rutarea
apelurilor recepţionate (scop, DISA, extensie);
Status, care vă afişează starea curentă a interfeţei de voce a dispozitivului Bytton (este disponibil, în
timpul unui apel, oprit, ş.a.m.d.).
Pentru a întelege aceste setări, trebuie mai întâi să revedeţi modurile de conectare a BYTTON la PBX
sau la un telefon.
5.9.1

Conexiunile telefonice pentru BYTTON HDSPA

Interfeţele de telefonie ale BYTTON HDSPA pot fi conectate în diverse moduri:
- la o linie de joncţiune a centralei PBX
- direct la un telefon analogic
- la o interfaţă locală (abonare la birou) sau centrală PBX
Pentru acest scop, BYTTON HDSPA are două interfeţe cu conectori RJ11, unul pentru conexiunea FxO
iar celălalt pentru conexiunea FxS.
Doar unul dintre aceştia poate fi conectat în orice moment de timp!
Selectarea este relizată prin intermediul interfeţei Web, în subsecţiunea “PHONE”, acolo unde trebuie să
setaţi interfaţa liniei telefonice fie ca FXS fie ca FXO.
Conectarea unei linii de joncţiune pentru BYTTON HDSPA
Utilizaţi interfaţa FXS a BYTTON HDSPA (care trebuie activată din pagina Web de configurare VOICE
Settings), aşa cu este arătat în tabelul desenat mai jos:
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Apel de intrare (incoming call)
Interfaţa BYTTON HDSPA recepţionează un apel prin reţeaua GSM/GPRS/EDGE/HSDPA.
Echipamentul trimite un semnal de apel către telefonul analogic care este conectat sau către centrala
PBX; în cea de-a doua variantă, centrala permută apelul către un abonat local.
Apel de ieşire (Outgoing call)
Centrala PBX trebuie configurată pentru a trimite apeluri prin BYTTON HDSPA. Utilizatorul pur-şisimplu formează numărul dorit de la un telefon din birou.
Centrala PBX procesează numărul şi analizează prefixul, iar apoi îl trimite către joncţiunea unde este
instalat BYTTON HDSPA. Apoi, BYTTON HDSPA transmite apelul către reţeaua de telefonie mobilă.
Conectarea la o extensie a PBX
Pentru a realiza acest lucru, se utilizează interfaţa FxO a echipamentului BYTTON HDSPA, activat de
asemenea în mod corespunzător.

Acest tip de conexiune este foarte util, în special în zonele unde nu sunt disponibile joncţiuni analogice:
de exemplu, centrala PBX este în totalitate configurată de tip ISDN sau nu mai are joncţiuni analogice
disponibile (toate sunt ocupate).
Apel de intrare (Incoming call)
• cu DISA (Direct Inward Service Access)
Un apel este recepţionat de la o reţea de telefonie mobilă.
BYTTON HDSPA răspunde şi deschide o linie locală. Centrala PBX generează un ton de apel. La
primirea acestui ton, apelantul formează numărul: o extensie locală sau un număr extern. Centrala PBX
rutează acest apel în acelaşi mod în care tratează orice apel din partea unui abonat local.
• cu rutarea automată către un Target
Un apel este primit de la o reţea de telefonie mobilă.
BYTTON HDSPA răspunde şi deschide o linie locală. PBX generează un ton de apel. La recepţionarea
acestuia, BYTTON îi atribuie o extensie locală specifică (Target Number programabil). Extensia
respectivă sună, iar apelul prin reţeaua de telefonie mobilă este stabilit. Extensia locală poate fi, de
exemplu, pupitrul operatorului care preia apelul, şi direcţionează apelurile care intră în BYTTON.
Apel de ieşire (Outgoing call)
Utilizatorul formează numărul de la interfeţele locale, la care este conectat BYTTON HDSPA. BYTTON
răspunde şi generează un ton de apel. După descoperirea acestui ton, apelantul formează numărul de
telefon al abonatului reţelei de telefonie mobilă. BYTTON HDSPA transmite citirea şi stabileşte
conexiunea cu reţeaua mobilă.
Apeluri-test
Pentru toate tipurile de configuraţii arătate mai sus, este recomandat să realizaţi mai întâi apeluri-test,
pentru a verifica că echipamentul BYTTON funcţionează corect.
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Observaţie: dacă doriţi să utilizaţi conexiunea telefonică de voce, după ce realizaţi setările cerute şi
apăsaţi “Commit”, verificaţi că modulul GSM/GPRS/EDGE/HSDPA este înregistrat în mod corect la
reţeaua 3G. Verificaţi că ledul 3G clipeşte de două ori consecutiv şi rapid, pentru a arăta înregistrarea
corectă. Altfel, nu veţi avea conexiune de voce şi, de aceea, nici ton de apel atunci când ridicaţi
telefonul conectat la BYTTON HDSPA. Este posibil să aveţi conexiune de date bună, să puteţi naviga
pe Internet sau să descărcaţi fişiere prin reţeaua de bandă largă a HDSPA, însă serviciul de voce să nu
fie valabil în acel moment!
De asemenea, atunci când realizaţi setările Interfeţei de Voce, luaţi în considerare avertizările şi
recomandările afişate în paragraful respectiv.
5.9.2

VOICE Status

Această pagină vă arată stadiul curent al interfeţei de voce Bytton.

Exemplul de mai sus arată că portul de voce al echipamentului BYTTON este în timpul unui apel.
Alte stări posibile ale interfeţei de voce sunt explicate în continuare:

Atunci când nu utilizaţi conexiunea de voce, acesta ar trebui să fie stadiul normal: aparatul telefonic în
furcă, interfaţa telefonică să nu fie activă.
Aţi luat telefonul din furcă, pentru a forma un număr, sau
centrala telefonică a ţinut ocupată joncţiunea unde Bytton este
conectat. Linia telefonică devine activă.
Există un apel care intră, portul telefonic este în faza de a suna.
Ar trebui să ridicaţi telefonul pentru a răspunde la apel.

Statusul vocii arată “stopped” atunci când conexiunea de voce
este nedisponibilă temporar (lipsa semnalului, nu există
înregistrare, sau alte motive). În acest caz, veţi auzi în cască un
ton ocupat, indicând că nu puteţi realiza apeluri vocale!
Problema de oprire („stopped”) a semnalului vocal poate fi temporară. De exemplu, SIM-ul poate să nu
fie înregistrat în mod corespunzător, semnalul RF este slab, sau reţeaua este ocupată.
Incercaţi să sunaţi mai târziu sau să resetaţi echipamentul Bytton pentru a reactiva conexiunea de
voce.
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VOICE Settings

Aici sunt setările pentru interfaţa telefonică analogică (FXS sau FXO) a echipamentului.

Call Priority:
Stabileşte ce tip de apel are prioritate mai mare, de Date sau de Voce.
Iniţial este selectat “Donţt care”. Această setare este importantă pentru
reţelele 2G (cum ar fi GSM, GPRS, EDGE) unde nu puteţi avea
conexiune de date şi de voce în acelaşi timp. În acel caz, trebuie să
setaţi una din priorităţi.
Dacă setaţi prioritatea apelului la Voice, atunci atunci când încercaţi să efectuaţi un apel de voce,
Bytton va opri conexiunea de date în proces de trimitere, pentru a vă permite să efectuaţi un apel. Dacă
setaţi prioritatea pe Data, traficul de date va întrerupe un apel de voce deja stabilit.
Observaţie: În cazul în care se utilizează reţeaua 3G (UMTS, HDSPA), reţea care suportă apeluri de
date şi de voce simultane, nu este nevoie să impuneţi o prioritate, aşa că ar trebui să păstraţi setarea
“Donţt care”
Port Type: mai întâi, trebuie să alegeţi tipul portului telefonic pe care doriţi să-l utilizaţi. Puteţi selecta fie
FXS (pentru conexiunea la o joncţiune a PBX sau direct la un telefon analogic), fie FXO (atunci când
BYTTON HDSPA poate fi conectat la o extensie locală a centralei PBX, aşa cum aţi conecta un telefon
standard la birou). Iniţial este selectat FxS
Ring Type: selectaţi tipul de sonerie. Valoarea iniţială este “0”, care înseamnă o sonerie standard, cu
frecvenţa de 25 Hz, simetrică (fără componentă DC). Valoarea “1” selectează o sonerie cu componentă
DC, astfel asimetrică. Acest lucru a fost cerut pentru câteva tipuri de telefoane, care nu sună în mod
corespunzător cu sonerie de tip simetric.
Target Number - specifică felul în care apelurile de intrare ar trebui tratate, în cazul unei interfeţe
telefonice configurate ca FXO.
Iniţial este oprit (off), sau ar trebui să introduceţi un număr de telefon (de până la 4 cifre).
Atunci când un apel intră prin interfaţa FXO, aveţi două opţiuni: fie furnizaţi apelantului ton DISA,
permiţându-i să formeze numere în modul DTMF, fie specificaţi un număr Target. În cazul din urmă,
opţiunea DISA nu este utilizată, iar în loc, apelul este rutat direct către extensia locală stabilită în
câmpul Target Number. De exemplu, această extensie poate fi consola în aşteptare, astfel că
operatorul va ruta apelul în mod automat.
Extension Number - numărul extensiei locale unde echipamentul Bytton este conectat, în cazul în
care configuraţia este de tip FXO.
Debug Messages - stabileşte tipul mesajelor de corectare, care vor fi transmise către fişierul LOG.
Valorile valide sunt de la 000 (iniţial, nu vor fi trimise mesaje) până la 111 (corectare completă, toate
mesajele vor fi trimise). Aceste mesaje sunt foarte utile în cazul diagnosticării şi pentru troubleshooting,
nu aveţi nevoie de ele atunci când efectuaţi apeluri de voce sau vă conectaţi la Internet.
În paragraful 5.5.2, referitor la “System Log”, puteţi observa ce influenţă are alegerea valorii 111 pentru
corectarea de mesaje, în opoziţie cu 000.
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Warning, unauthorized voice access is possible! În cazul în care interfaţa telefonică este
configurată ca FXO, este posibil accesul de voce neautorizat. Dacă nu există restricţii legate drepturile de
acces ale extensiei la care BYTTON HDSPA este conectat, oricine altcineva care apelează numărul
BYTTON HDSPA de la o reţea publică, va avea acces la liniile de transmisiune ale centralei PBX. Va
putea efectua apeluri la distanţă care vor fi plătite de proprietarul centralei telefonice.
Pentru a evita acest risc, aveţi două posibilităţi:
o Fie configuraţi centrala PBX pentru a respinge apelurile de ieşire iniţiate de la extensia
unde interfaţa Bytton HDSPA este conectată.
o Fie, dacă centrala nu poate fi configurată în acest fel, atunci trebuie să setaţi ca
echipamentul BYTTON HDSPA să nu ofere ton DISA atunci când un apel de la un
telefon mobil intră în centrală. Astfel, în loc să furnizaţi un ton DISA, specificaţi un
“Target Number”. Centrala PBX va ruta apelul către operator. Introduceţi numărul de la
biroul operatorului în câmpul “Target Number”, în loc să lăsaţi opţiunea iniţială “off”.
Learn Busy Tone:
Această opţiune se referă la cerinţa ca portul telefonic al echipamentului Bytton, utilizat ca o interfaţă
FXO, memorează corect tonul “ocupat” al PBX. Centrale telefonice private diferite pot avea tonuri
“ocupate” diferite, aşa că va trebui să instruiţi echipamentul Bytton HDSPA pentru a identifica un ton
ocupat local.
Pentru a monitoriza tonurile ocupate, interfeţei trebuie să i se specifice cum să identifice un ton ocupat
al unei anumite centralei telefonice, la care este conectat. În continuare vă vom arăta cum trebuie să
procedaţi:
- setaţi tipul liniei ca FXO şi conectaţi BYTTON la o extensie locală;
- daţi click pe “Save”;
- efectuaţi un apel către extensia respectivă, de la un alt telefon local al centralei PBX la care este
conectat echipamentul BYTTON;
- Bytton va răspunde apelului;
- apoi închideţi extensia de unde efectuaţi apelul. În acest fel, un ton “ocupat” va fi generat către
extensia la care este conectat dispozitivul Bytton;
- interfaţa (joncţiunea) este eliberată, după un interval de timp, de către echipamentul BYTTON;
- acest lucru anunţă dispozitivul Bytton că “this is the correct busy tone”.

Dacă observaţi mesajul “Done!”, este în regulă, daţi încă o dată click pe “Save”
- Dacă BYTTON nu eliberează interfaţa, şi este afişat un mesaj de eroare, asemănător cu următorul:

ar trebui să restartaţi procesul de learning.
Avertizare! Este recomandat să utilizaţi “Learn Busy Tone”.
Fără, echipamentul BYTTON nu poate percepe când abonatul care a sunat a întrerupt conexiunea, iar
centrala PBX a trimis ton „ocupat”. Dacă cel care este sunat este o persoană fizică care utilizează un
telefon celular, el va auzi un ton ocupat, si ar trebui să inchidă. Însă, dacă corespondentul este un alt
echipament ca Bytton, nu va realiza că apelul a fost încheiat, iar conexiunea va rămâne deschisă. În
consecinţă, factura va fi enormă!
Pentru a preveni acest lucru, ar trebui să utilizaţi opţiunea „Busy Tone Detection”.
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5.10 Optimizarea Performanţelor WiFi
Acest paragraf vă arată câteva reguli de bază pentru îmbunătăţirea performanţelor reţelei wireless
routerului BYTTON HDSPA.
5.10.1Configurare de reţea fizică
Ca o regulă generală, ar trebui să încercaţi localizarea echipamentului BYTTON HDSPA şi a clienţilor
wireless, în afara distorsiunilor din partea sursei EMI. Aceste surse pot fi încălzitoare, motoare electrice,
transformatoare, lumini fluorescente, cuptoare cu microunde, frigidere, dispozitive de radio şi TV, etc.
Pentru a îmbunătăţi aria de acoperire, instalaţi Routerele BYTTON HDSPA în zone deschise. Dacă
acest lucru nu poate fi realizat, sau distanţa între staţiile de bază wireless şi clienţii săi este prea mare,
ar trebui să utilizaţi suplimentar Access Points pentru WiFi, după cum este necesar, pentru a obţine
intensitate suficientă a semnalului prin clădirea dumneavoastră. Chiar echipamentul BYTTON poate fi
utilizat ca un pod transparent (repetor) localizat la jumătatea distanţei dintre un AP şi un client aflat mai
departe.
Există echipamente casnice (cuptoare cu microunde) care operează în aceeaşi bandă de frecvenţe ca
AP al Routerului BYTTON. De aceea, performanţa reţelei poate scădea atunci când utilizaţi cuptorul cu
microunde în aria WiFi a BYTTON HDSPA. Acest lucru nu înseamnă că operarea este imposibilă,
ambele echipamente vor continua să funcţioneze.
5.10.2Limite
Înainte de a instala / seta routerul BYTTON HDSPA, este recomandat să realizaţi o expertiză a
siteului. Fără aceasta, nu este posibil să determinaţi domeniul exact care va fi obţinut şi numărul AP-ului
auxiliar cerut pentru o acoperire bună. Fiecare birou sau mediu este unic, datorită diferitelor topologii,
mărimi şi forme ale încă perilor, materiale, ş.a.m.d.
Vă rugăm să luaţi în considerare următoarele:
- rata de transfer specificată este viteza la care biţii individuali de date se transmit printr-un canal, nu
neapărat viteza la care întregul fişier este încărcat sau descărcat.
- aceste viteze pot varia, şi, de multe ori vor fi mai mici decât rata maximă de date
- cu fire sau wireless, vitezele pot fi afectate de diverşi factori, printre care se numără disponibilitatea
routerelor Internet, nivelul încărcării celulelor 3G, capacitatea serviciilor oferite de furnizorul de telefonie
mobilă, capacitatea canalelor, traficul în reţea, computerul, tipul de server, numărul de conexiuni la
server, etc.
În banda de frecvenţe utilizată de WiFi, semnalele radio pot fi absorbite
(amortizate) de câteva
obstacole sau reflectate de altele., în funcţie de construcţia lor. Specificaţiile standard pentru
dispozitivele 802.11b, asigură „până la 350 m în spaţiu deschis”. Această valoare este atinsă în aer
liber, acolo unde două dispozitive se „văd” fără obstacole (au o line neîntreruptă între ele).
Totuşi, aceleaşi două unităţi pot obţine până la 100m din limite atunci când sunt utilizate înăuntru (un
spaţiu închis). Pereţii din beton sau din metal pot scădea această limită chiar mai mult.
De asemenea, specificaţiile IEEE 802.11b suportă patru debite: 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, şi 1 Mbps.
Funcţionarea la 1 Mbps oferă o gamă mai largă de acoperire decât funcţionarea la 11 Mbps şi aşa mai
departe. Routerul BYTTON HSDPA va ajusta automat debitul pentru a menţine o conexiune radio
utilizabilă.
Asta înseamnă că un client WiFi care se află în apropierea routerului BYTTON HSDPA wireless poate
funcţiona la 11 Mbps în timp ce un client care se găseşte la limita ariei de acoperire poate funcţiona la
numai 1 Mbps.
Dacă doriţi un debit ridicat, domeniul wireless efectiv al routerului BYTTON va fi redus.
Aceleaşi consideraţii sunt valabile şi pentru specificaţiile IEEE 802.11g: debitul maxim (54 Mbps) poate fi
atins numai dacă puterea semnalului este îndeajuns de bună. Asta înseamnă că domeniul uzual într-o
clădire de birouri poate ajunge la 20 m pentru un trafic de 54 Mbps, dar va creşte la 50 m dacă rata de
transfer de 11 Mbps este acceptabilă pentru dumneavoastră.
Datorită debitelor, dispozitivele 802.11 g pot fi predispuse la interferenţe!
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5.11 Pagina de status
Routerul Bytton HDSPA contine o pagină de status, accesibil oricărui utilizator, fără a fi necesară
introducerea unei parole administrative. Nu trebuie decât să introduceţi în browserul dumneavoastră
URL-ul pentru pagina următoare:
“https://192.168.1.1/status” or https://192.168.1.1/status/index.html

În timp ce configurarea paginilor web arătate anterior este pentru configurarea echipamentului
BYTTON HDSPA, şi este accesibilă doar cu logare (aveţi acces doar dacă introduceţi corect user name şi
password), Pagina de Status poate fi accesată de orice utilizator.
Vă afişează parametri importanţi ai routerului TOPEX wireless, care sunt disponibili pe pagina web de la
„SIM Status” şi „System Status”, descrişi anterior.
Data Connection: poate fi offline, online sau
stopped. Dacă este online, afişează şi IP-ul
actual de pe partea WAN, cum ar fi
„172.20.36.180” sau „172.23.4.29”.
Puteţi avea, ca în acest exemplu, un SIM
înregisrtat online, reţeaua mobilă este
disponibilă pentru apelurile de voce, însă
conexiunea modemului este offline, nu vă
puteţi conecta la Internet via modem
HDSPA.
De asemenea, puteţi vedea informaţii despre
conexiunea Ethernet sau PPP.
PPPoE Connection: informaţii referitoare la conexiunea de date care utilizează PPP prin Ethernet. În
exemplul de mai sus, starea pentru conexiunea PPPoE nu este disponibilă, aşa că veţi vedea acest
mesaj de eroare.
Serial Number: Fiecare echipament Bytton din cadrul TOPEX, are un număr serial unic, ca de exemplu
2007011, 15, 17, ş.a.m.d.
Firmware version: versiunea softului care funcţionează pe BYTTON: puteţi vedea „Firmware version is
0.6.3” sau „TOPEX-1.2.3-NETWORK-xyz-P”, ca în exemplul anterior, ş.a.m.d. Cele trei cifre după
numele „TOPEX”, arată versiunea programului de aplicaţie care operează, cum ar fi 0.7.2 sau 1.0.0,
NETWORK identifică reţeaua de telefonie mobilă utilizată (GPRS, EDGE, CDMA, HSDPA, EVDO,
TDD, şi altele), în timp ce, cele trei litere detaliază platforma, tipul modemului şi versiunea (standard,
dedicată pentru un anumit expeditor, cu un drive hard dik, etc). În final, ultima literă indică tipul carcasei,
P pentru plastic, M pentru metal;
Kernel Version: Noile echipamente utilizează partiţii de memorie Flash diferite, pentru operarea
sistemului (kernel) şi pentru programele de aplicaţii, constituind un produs mai versatil şi mai robust.
Cele două memorii pot fi actualizate separat, în conformitate cu cerinţele utilizatorilor. Memoria pentru
sistemul de operare este protejat, astfel că, în caz de probleme, ştergere accidentală sau eşec de
alimentare în timpul operării, încă aveţi „kernel” care vă permite să încărcaţi o nouă imagine software;
Modem Version: reprezintă un cod care descrie versiunea softului inclus în modemul mobil al
echipamentului BYTTON; este util pentru corectare.
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Security: starea cardului SIM. În mod normal, ar trebui să fie „unlocked”, însă dacă este „Locked by
PIN”, înseamnă că trebuie să introduceţi codul PIN corect pentru a-l decoda.
- IMSI (International Mobile Subscriber Identity), identitatea abonatului
- IMEI (International Mobile Equipment Identifier). Număr de 15 cifre care identifică în mod unic un
dispozitiv terminal wireless mobil individual, cum ar fi modemul HDSPA al BYTTON
- Signal Level, afişat prin patru simboluri separate de o bară. Cele două cifre indică nivelul
semnalului RF pentru reţeaua GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA pe o scară de la 0 la 30. Cu
cât mai mare este valoarea afişată, cu atât va fi mai bun semnalul 3G.
-

Network: numele reţelei mobile unde este înregistrat echipamentul, aşa cu este transmis de
expeditorul de reţea.

- Registration status: arată dacă cardul SIM al echipamentului este înregistrat la reţeaua de
telefonie mobilă (online) sau nu. Evident, dacă nu este prezent cardul SIM, dacă este neactivat
sau nivelul semnalului este mult prea scăzut, informaţia legată de reţea nu poate fi afişată.
-

Însă informaţia legată de echipament (versiunea soft, versiunea modemului HDSPA, codul IMEI)
va fi afişată pe ecran.

- Dacă SIM-ul este activ, iar semnalul este sub zero, va afişa IMSI şi informaţia de reţea, chiar
dacă nu este înregistrat în mod corespunzător la expeditorul de reţea (nu puteţi efectua apeluri
de voce sau de date).
5.12 Mod KERNEL
TOPEX Bytton HDSPA utilizează o arhitectură avansată, cu două chipuri distincte de memorie Flash.
Cu arhitectura obişnuită, cu o singură memorare flash pentru echipament, dacă apare o eroare
în timpul procesului de actualizare, funcţionarea dispozitivului poate fi compromisă. Nu se va mai
conecta, nu va mai fi posibilă nicio actualizare prin pagina web, aşa că este recomandată prezenţa unui
asistent profesionist pentru a reîncărca softul.
Din acest motiv, acum Bytton utilizează două partiţii separate pentru partea de memorare
media (memoria Flash). Una este pentru aplicaţii, software-ul specific utilizatorului, care poate fi uşor
actualizat, în timp ce, cealaltă partiţie este rezervată pentru sistemul de operare al echipamentului
(„kernel”). Această partiţie este protejată, aşa că nu poate fi afectată. Astfel, chiar dacă există o
întrerupere la alimentare sau o altă problemă în timpul actializării, doar partea de aplicaţie este
pierdută, sistemul de operare al Bytton va rămâne disponibil, permiţându-vă să actualizaţi varianta
software.
Fereastra „System Status” arată această structură, afişând versiunea software pe două rânduri
consecutive şi versiunea kernel (sistemul de operare BYTTON).

Datorită aceste arhitecturi dual-flash, atunci când partea de aplicaţii a softului este ştearsă, sau devine
coruptă, veţi putea încă să vă conectaţi la Bytton HDSPA.
Veţi vedea pe ecran varianta simplificată
- observaţi numele „byttonkernel” în loc de obişnuitul
„byttonHDSPA” sub antetul TOPEX.
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Această pagină web „kernel” are doar setările de la „LAN” şi respectiv „System”.
Funcţiile kernel vă permit să:
- modificaţi adresa IP (aceasta include, pe lângă adresa propriu-zisă, şi DHCP)
- salvaţi şi să încărcaţi o configurare;
- actualizaţi partea cu aplicaţii a softului.
5.12.1 LAN

Setările pentru partea LAN a reţelei, adică configurarea IP-ului şi respectiv configurarea DHCP.
Nu sunt valabile setările pentru WiFi aici!
IP

La fel ca în cazul setărilor LAN obişnuite, descrise anterior. Valoarea iniţială a adresei IP locale este
192.168.1.1 iar netmask-ul este cel standard, 255.255.255.0. Masca de reţea vă permite să limitaţi
domeniul de accesare pentru adresa de mai sus.
DHCP

Setările sunt identice cu setările DHCP în configurarea normală a Bytton HDSPA. Dacă activaţi
opţiunea Dynamic Host Configuration Protocol, echipamentul Bytton actual poate fi utilizat ca server
DHCP pentru reţeaua dumneavoastră locală.
Ar trebui să lăsaţi opţiunea DHCP pe Enabled, iar DNS Servers pe Automatic.
Pentru detalii privind configurarea, consultaţi paragraful 5.2.4.
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5.12.2 System

Paragraful System are doar următoarele pagini : Status, Logs, Update şi respectiv Defaults.
Status

În modul Kernel, fereastra Status afişează următoarele informaţii:
- numărul serial al echipamentului (Serial Number)
- versiunea softului (versiunea kernel pentru dispozitiv) - Firmware version
- timpul de funcţionare al sistemului şi media de încărcare
- domeniul DHCP.
Logs
Pagina „Status>System Logs” este valabilă şi în modul kernel:

În timp ce Bytton HDSPA operează în modul kernel, doar mesajele care au legătură cu kernel
(informaţii despre utilizator, înştiinţări şi avertizări) vor fi afişate, din moment ce aplicaţia software nu
este prezentă.
De asemenea, din moment ce nicio conexiune Internet nu este disponibilă pentru actualizarea orei,
ora/data la fiecare logare vor fi Jan 1:
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Aşa cum am menţionat anterior, logarea este foarte utilă pentru debug.
Update
Cea mai importantă funcţie a modului Kernel este actualizarea softului: puteţi încărca o nouă versiune a
programului de aplicaţii, pentru a obţine un echipament complet operaţional.
Apăsaţi pe „Update”, apoi selectaţi fişierul-imagine pentru a-l încărca.
Vă rugăm să vă amintiţi că fiecare fişier cu soft, are un Control Sum asociat cu acesta, şi nu va fi
încărcat dacă acel rezumat al verificării nu se va verifica. Această opţiune vă asigură că nu veţi încărca un
fişier imagine care să devină ulterior corupt, deoarece acest tip de fişier poate opri echipamentul
BYTTON din a funcţiona în mod corespunzător. Rezumatul verificării este o înşiruire de caractere
hexazecimale, ca de exemplu „41f45ef9f75c893468511a64f21273e713fe30” care este stocat întrun
fişier text (cu extensia .txt), având acelaşi nume ca şi imaginea softului.
BYTTON vă cere numele fişierului cu soft şi control sum-ul ataşat. Pentru aceasta, mai întâi mergeţi în
fişierul text cu acelaşi nume ca imaginea softului pe care doriţi să o încărcaţi şi deschideţi acest fişier cu
Notepad (sau alt fişier de editare).
Copiaţi control sum (prin Ctrl-C sau Edit>Copy) iar apoi mergeţi în fişierul cu imaginea softului (cu
extensia .trx) pentru a-l selecta.
Introduceţi control sum-ul copiat (cu Ctrl-V sau Edit>Paste) în câmpul „Control Sum”:
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Apăsaţi pe butonul “Send” pentru a realiza încărcarea programului de aplicaţii.

Echipamentul verifică fişierul imagine în paralel cu control sum-ul respectiv, şi dacă totul corespunde,
scrie programul de aplicaţii în memoria Flash. În afară de indicatorul progresiv roşu, veţi vedea mesaje
de genul „unlocking”, „erasing”, „writing”, care arată diferitele faze ale procesului de încărcare a
aplicaţiei sofware.
În timpul încărcării unui nou program-imagine (şi atunci când realizaţi o salvare permanentă prin
„Commit” sau atunci când resetaţi la valorile iniţiale), echipamentul Bytton va opri operarea
pentru câteva secunde. Aceasta include toate conexiunile: de date, de voce, LAN şi WiFi;
acestea vor fi întrerupte, apoi vor fi reluate când BYTTON va reporni.
După restartarea echipamentului, ar trebui să intraţi în System Status pentru a confirma că softul cu
aplicaţii a fost încărcat cu succes, şi este funcţionabil:

Acum ar trebui să vedeţi următoarele:
- sub antetul TOPEX, numele „byttonHDSPA”;
- în coloana din partea stângă, toate paragrafele din Menu sunt prezente (în afară de LAN şi System,
care sunt valabile în kernel, acum puteţi observa şi WAN, ROUTING, SERVICES, SIM, VOICE,
MISC, ş.a.m.d);
- informaţii despre versiunile soft şi kernel;
- informaţii despre conexiunea activă la Internet (Ethernet, PPP link sau PPPoE);
- butoanele Reload şi Stop PPP/Start PPP.
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6 SPECIFICAŢII TEHNICE
Titlu

Descriere

Reţele mobile
tolerate

GSM/GPRS/EDGE şi respectiv HSDPA/UMTS

Banda de
frecvenţe
Protocoale
suportate

GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
HSDPA/UMTS 2100MHz: 2100 MHz (Bandă Clasă 1)

Caracteristici

Interfeţe pentru
reţelele cu fir

Access Point
wireless

Interfeţe de voce

Modem wireless
de viteză ridicată

Pachet de acces

TCP/IP, PPP, CHAP, PAP, ARP, UDP, RIP v.2, NTP şi altele
Firewall complet (SPI)
Router
Auto-negociere, Auto-crossover Switch 4+1
Server DHCP
Configurare Web
GRE pentru tunneling IP
Quagga cu RIP sau OSPF pentru rutare dinamică
4 porturi LAN Ethernet 10/100 base-T
1 port WAN
Tipul conectorilor: RJ45 mamă
Suportă atât adrese IP statice cât şi dinamice
Viteza de transfer: 10/100 Mbps
Suportă standardul 802.11b/g WiFi
Lărgimea de bandă maximă: 54 Mbps pentru g, 11 Mbps pentru b
Domeniul de frecvenţă: 2.4 GHz
Configurare completă prin intermediul paginii Web
Interfeţe telefonice: FxS sau FxO
Tensiune de linie: 48Vcc ± 10%, Curent de linie: 30 mA max.
Semnal de sonerie: 25 Hz, min. 65 V rms, componentă DC programabilă;
Impedanţă: 600 ohm
Tipul conectorilor: RJ11 mamă
Voce şi date simultan (pentru reţele care suportă acest aspect)
Serviciul de concurenţă stabil şi fiabil: suportă funcţionarea simultană
a
serviciului de voce bazat pe UMTS şi a serviciului de date bazat pe comutaţia
de pachete (PS);
Serviciul de SMS bazat pe GSM, GPRS, EDGE sau UMTS, suportă
transmiterea în grup a mesajelor
GPRS: Multi-slot Clasa 10, tip B, maxim: 4 sloturi RX, 2 sloturi TX, 5 sloturi
Active, viteză de transfer de până la 85.6 kbps pentru reţeaua GPRS
EDGE: Multi-slot Clasa 10, Adaptare la conexiune şi redundanţă
incrementată, viteză de download de până la 236kbps şi viteză de upload de
până la 118kbps;
Date UMTS: PS, viteză de 384 Kbps pentru download şi pentru upload
Date HSDPA: 3GPP R5 2004/06, viteză de până la 1.8 Mbps pentru
download şi până la 384 kbps pentru upload
Acces de o singură fază, sau fază dublă pentru GPRS sau EDGE

Puterea maximă
de transmisie

GSM/GPRS/EDGE 850/900MHz: +32 dBm (Clasa 4 de putere)
GSM/GPRS/EDGE 1800MHz/1900MHz: +29 dBm (Clasa 1 de putere)
UMTS/HSDPA 2100MHz: +23dBm (Clasa 3 de putere, Clasă E2 mod 8PSK)

Receptor static de
senzitivitate

GSM/GPRS/EDGE 850/900:
-107 dbm
900/1800/1900MHz: -105 dbm
Compatibil cu TS 05.05 (R99)
UMTS/HSDPA 2100MHz: Compatibil cu 3GPP TS 25.101(R5)
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Servicii de voce

GSM: FR, EFR, HR, AMR
UMTS: AMR (12.2kbps/a0.2kbps / 7.95kbps / 7.4kbps / 6.7kbps / 5.9kbps /
5.15kbps / 4.75kbps)

Servicii de date
detaliate

GSM CS: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps
GPRS: UL 42.8kbps/DL 85.6kbps
UMTS CS: UL 64kbps/DL 64kbps
UMTS PS: UL 384kbps/DL 384kbps
UL UMTS/DL HSDPA: UL 384kbps/DL 1.8Mbps
Notă: aceste valori reprezintă limitele superioare ale tehnologiei 3G+, în
condiţii de laborator, şi de aceea se poate să nu le atingeţi în locurile utilizate de
dumneavoastră.

Serviciu concurent
(Bazat pe UMTS)

1 UMTS CS voce + 1 UMTS PS date

SMS
Antenă HSDPA
Antenă WiFi
Tensiune de
alimentare
Adaptor de
alimentare
Indicatori de stare
Domeniul de
temperatură
Dimensiuni
(L x W x H)
Greutate

Suportă serviciul SMS bazat pe comutaţia de circuite pentru GSM sau UMTS
Suportă serviciul SMS bazat pe comutaţia de pachete pentru UMTS
Antenă quad-band externă cu bază magnetică şi cablu
Antenă externă pentru 2,4 GHz
12 Vc.c. (+ fir central, - conductor extern)
Adaptor special, ieşire: 12 V C.C . / 2,08 A
Intrare: de la 100 la 240 V A.C . / 0,3 A / 50 Hz
LED-uri pentru alimentare, WiFi,LINE şi NET (network), plus câte un LED
pentru fiecare port LAN sau WAN.
Funcţionare: 50 ...... 500 C
Depozitare: 00 ...... 600 C
248 x 170 x 53 (mm) cu excepţia protuberanţelor
1100 g
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7 CONDIŢII DE FUNCŢIONARE
Echipamentul BYTTON HSDPA a fost proiectat numai pentru utilizarea în interiorul clădirilor, aşa
că nu trebuie folosit în mediu deschis.
Trebuie să instalaţi echipamentul BYTTON HSDPA în camere sau incinte acoperite, unde
condiţiile de funcţionare trebuie să fie:
 condiţii de temperatură în funcţionare: de la 5o la 50o C
 umiditatea relativă: de la 10 la 85 %, fără condens.
Ar trebui să evitaţi praful şi expunerea prelungită la radiaţiile solare. Mai mult, echipamentul
BYTTON HSDPA NU trebuie utilizat într-un mediu inflamabil sau exploziv, sau în locaţii unde pot fi
acumulate gaze toxice sau inflamabile.
Echipamentul trebuie manevrat cu grijă, pentru a evita şocurile mecanice care l-ar putea
deteriora.
Echipamentul BYTTON HSDPA nu trebuie utilizat într-un mediu cu un nivel ridicat de EMI
(interferenţe electromagnetice) care se află în imediata apropiere a echipamentelor de mare putere cum ar
fi motoare electrice sau radiatore. De asemenea, echipamentul nu trebuie aşezat lângă copiatoare,
monitoare PC, TV-uri sau alte echipamente electrocasnice audio-video.
Pentru a asigura temperatura de lucru adecvată, interfaţa BYTTON HDSPA nu trebuie să fie
utilizată în apropierea unor surse de căldură sau direct în lumina soarelui.
De asemenea, nu trebuie să fie aglomeraţie: trebuie să lăsaţi spaţiu în jurul, dedesubt şi
deasupra routerului BYTTON. Acest lucru este necesar şi pentru telefoanele de conectare / date /
cabluri de antene, şi pentru ventilaţie (răcorirea naturală pentru a disipa căldura generată în timpul
operării).
Amintiţi-vă că, atunci când temperatura permisă este depăşită, acest lucru poate să nu aibă un
efect imediat şi vizibil asupra unităţii BYTTON, însă poate să rezulte într-o operare nesigură,
îmbătrânire accelerată şi astfel, scăderea timpului de viaţă.
Atunci când selectaţi locaţia pentru instalarea BYTTON HDSPA şi a antenelor externe, trebuie să
vă amintiţi recomandările descrise în capitolul despre montarea echipamentului.
Echipamentul TOPEX BYTTON nu conţine materiale sau componente care pot fi dăunătoare
mediului.
Atunci când ciclul de viaţă al echipamentului s-a încheiat şi nu mai poate fi reparat sau refolosit,
ar trebui să scăpaţi de el în conformitate cu legile şi regulile legale care sunt valide în zona
dumneavoastră.
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8 APLICAŢII

a) Wireless Gateway/firewall/router care utilizează reţeaua HSDPA

Echipamentul BYTTON HSDPA a fost proiectat în primul rând pentru utilizare wireless, caz în care
conectează mai multe calculatoare, o reţea locală sau dispozitive periferice prin intermediul modemului
dedicat HSDPA. BYTTON se comportă ca un gateway puternic, fiind un echipament compact, având
toate serviciile incluse într-un singur echipament (NAT, PAT, router, firewall), conectat la Internet prin
intermediul tehnologiei mobile broadband HSDPA.
Puteţi conecta la echipamentul
BYTTON
HSDPA
atât
clienţi
wireless prin intermediul Access
Point-ului dedicat cât şi clienţi
obişnuiţi (Ethernet), calculatoare şi
diverse periferice în acelaşi timp.

Accesul la trafic de date nu mai necesită investiţii suplimentare în echipament sau software (router,
switch, software). Echipamentul BYTTON HSDPA permite conectarea la reţeaua locală (LAN) prin
intermediul a patru porturi Fast Ethernet (10 / 100 Mbps) sau a Access Point-ului.
Aceste tipuri de aplicaţii sunt potrivite în special atât pentru reţele destinate utilizatorilor obişnuiţi cât şi
pentru reţele de afaceri mici sau medii (SOHO), în care conexiunile fizice nu sunt disponibile. Prin
intermediul echipamentului BYTTON HSDPA se realizează conexiuni wireless simultane de voce şi
date cu viteză ridicată.

Mai mult decât atât, evenimentele temporare (festivaluri, competiţii sportive, târguri de afaceri sau
expoziţii) pot beneficia de utilizarea unui router wireless broadband. Chiar dacă evenimentul respectiv
se desfăşoară în centrul unui oraş, utilizarea unei conexiuni broadband cu fir numai pentru 2-3 zile nu
are nici un sens din punct de vedere economic.
Domeniile de aplicaţii includ: Publicitate şi Marketing, Agenţii imobiliare, Logistică, Recrutare, Turism,
Servicii medicale, Media, Asigurări şi Finanţe.
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b) Router broadband cu conexiuni locale wireless
Puteţi utiliza echipamentul BYTTON fără modulul HSDPA, conectând în schimb un cablu, ori DSL, ori un
modem la portul WAN al echipamentului BYTTON. Astfel, echipamentul se comportă ca un router
broadband cu conexiuni locale cu sau fără fir. Altfel, opţiunea de a eşua permite echipamentului Bytton
să funcţioneze în primul rând ca un router pentru conexiunea alternativă, iar atunci când conexiunea
Ethernet sau PPPoE eşuează, comută pe utilizarea modemului inclus.

Access Point-ul inclus WiFi (802.11g) permite conectarea radio imediată la calculatoare sau la
dispozitive periferice (cum ar fi notebok-uri, PDA-uri, imprimante, telefoane IP, camere de supraveghere
sau alte dispozitive echipate cu interfeţe WiFi).
Nu veţi mai avea nevoie de cabluri Ethernet pentru conectarea acestor dispozitive fiind avantajaţi de
capabilităţile Access Point-urilor wireless!
Totuşi, sunt disponibile cele patru porturi LAN, pe care le puteţi combina în diferite configuraţii cu sau
fără fir.
Atât acasă cât şi la birou, echipamentul BYTTON HSDPA permite interconectarea mobilă, flexibilă a
calculatoarelor, imprimantelor şi a altor dispozitive cum ar fi scanere, playstation-uri pentru jocuri online, şi permite navigarea web, jocuri on-line, netmeeting-uri, transmisiuni video, muzica mp3, etc.
c) Supraveghere video distantă cu camera

Prin intermediul software-ului dedicat, echipamentul BYTTON HSDPA permite conectarea cu uşurinţă a
uneia sau mai multor camere de supraveghere la un centru distant, transmiţând imagini sau flux video
prin intermediul modemului dedicat HSDPA.
Dispozitivul poate suporta fluxuri de intrare de viteză ridicată de la diferite tipuri de camere (cu USB,
Ethernet sau interfeţe WiFi).
Camerele web USB care sunt compatibile cu Linux PWC pot fi conectate direct la echipamentul
BYTTON HSDPA, fără a mai fi necesar un software suplimentar. Supravegherea şi controlul camerei
pot fi realizate de la distanţă, din orice browser web.
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GLOSAR

3G - Reţelele mobile de “generaţia a 3-a” proiectate în special pentru servicii de date de viteză ridicată.
Reprezintă definiţia clasică a reţelelor wireless care urmează sistemelor 2G (GSM) şi care oferă viteză de
date de viteză ridicată în plus faţă de capabilitatea de bază pentru voce. Aceste sisteme de
comunicaţii mobile 3G oferă un domeniu îmbunătăţit de servicii multimedia (acces la Internet de viteză
ridicată, videostreaming, etc.)
Transferul de date cu viteză ridicată specific reţelei de comunicaţii de generaţia a 3-a conduce la o
eficienţă crescută a transmiterii informaţiei, în timp ce accesul în timp real la date şi informaţii determină
economisiri importante de timp şi bani. Cea mai cunoscută dintre reţelele 3G este reţeaua UMTS.
Access Point - Echipamentul care îndeplineşte funcţia de hub sau de “staţie de bază” pentru o reţea
wireless. Un access point (AP) este un dispozitiv care le permite clienţilor wireless să se conecteze la
alţi clienţi wireless, şi se comportă ca un bridge între mai mulţi clienţi wireless locali şi o altă reţea, cum ar fi
reţeaua mobilă de bandă largă sau reţeaua Ethernet. Bytton EDGE w USB f/o se comportă ca un AP şi
poate fi folosit de 32 de clienţi WiFi (notebook-uri, PC-uri cu plăci wireless sau adaptoare USB, PDAuri, POS-uri, periferice wireless şi aşa mai departe).
Broadband - Un tip de transmisiune de date în care un singur mediu de transmisiune (radio, cablu sau
fibră optică) transportă mai multe canale de date în acelaşi timp. De asemeneea, broadband este
asociat cu transfer de date de viteză ridicată (cel puţin 300 Kbps).
CDMA - Abreviere pentru Code Division Multiple Access. Tehnologie avansată de comunicaţii care
stă la baza reţelelor wireless 3G din toată lumea. Tehnologia CDMA asigură o calitate excelentă a
semnalului vocal, fără zgomot sau interferenţe, rate ridicate a transmisiilor de date şi permite o
distribuţie uniformă a energiei în lărgimea de bandă emisă. UMTS utilizează tehnologia W-CDMA
(wideband CDMA).
Client - clienţii wireless reprezintă terminale mobile care sunt conectate la reţeaua locală WIFI. Aceşti
clienţi WIFI pot fi notebook-uri, PC-uri, PDA-uri, telefoane IP sau alte dispozitive wireless.
CLIP - Abreviere pentru Calling Line Identity Presentation. Această caracteristică permite ca
numărul de identificare (numărul telefonic) al apelantului să fie afişat în timpul apelului. Este un
serviciu al reţelei telefonice. Pentru utilizatori, este util deoarece permite afişarea apelurilor
primite, pregătirea răspunsului, întâmpinarea apelantului sau urmărirea apelurilor primite sau
ratate. Echipamentul BYTTON EDGE w USB f/o poate utiliza facilitatea CLIP pentru a identifica
abonaţii care sună sau pentru a ruta apelurile primite în funcţie de Caller ID.
CLIR - Abreviere pentru Calling Line Identification Restriction. Caracteristica care
restricţionează identificarea apelantului la destinaţie. Opţiunea ascunde identitatea utilizatorului
apelanţilor care dispun de caracteristica Caller ID. Puteţi activa această funcţie a echipamentului
BYTTON, prin dezactivarea opţiunii de trimitere a Caller ID.
DISA - Abreviere pentru Direct Inward System Access. Această functie permite unui apelant
din afară să acceseze direct un abonat local al centralei telefonice folosind codurile DTMF.
Aplicaţia tipică este atunci când apelaţi direct un abonat local fără a fi nevoie de un operator uman
la centrala telefonică.
Echipamentul BYTTON EDGE w USB f/o utilizează DISA - pentru rutarea şi administrarea atât a
apelurilor emise cât şi a celor recepţionate fără a fi nevoie de un operator uman. De exemplu un
abonat local poate apela (folosind coduri DTMF) un număr de abonat mobil prin intermediul
echipamentului BYTTON EDGE w USB f/o.
DTMF - Abreviere pentru Dual Tone Multi Frequency, cunoscut şi ca "touch tone". Este o
metodă avansată pentru apelarea unui număr, evoluată faţă de vechiul mod Pulse. Când apăsaţi
o tastă, de pe tastatură, o combinaţie de două frecvenţe audio este trimisă în linie. Caracteristica
DTMF este importantă deoarece permite accesul la un domeniu vast de aplicaţii vocale
interactive. Echipamentul BYTTON foloseşte apelarea DTMF pentru a transmite cifraţia de la
abonaţii locali la reţelele mobile. De asemenea, foloseşte apelarea în modul DTMF pentru a
asigura conexiunile telefonice fără a fi nevoie de un operator la centrala telefonică.
Device name - Cunoscut şi ca DHCP client ID sau nume de reţea. Unii provideri de Internet oferă
clienţilor un asemenea nume, când folosesc DHCP pentru a asocia adrese.
DHCP - Abreviere pentru Dynamic Host Configuration Protocol - Acest protocol permite unui
computer (sau a mai multor computere din reţea) să îi fie alocată automat o singură adresă IP de la
serverul DHCP. Caracteristica este disponibilă pentru echipamentul BYTTON EDGE.

BYTTON HSDPA - ROUTER WIFI 3G

Manual de Utilizare

DNS - Abreviere pentru Domain Name System (sau Service), un serviciu de Internet care transformă
numele domeniilor în adrese IP. Acest lucru permite utilizarea atât a adreselor sub formă de nume de
domenii (cum ar fi TOPEX.ro sau linux.org), cât şi a adreselor IP (de exemplu 192.17.3.4). Numele
domeniilor pentru adrese sunt destinate utilizatorilor şi convertite automat în adrese IP (numerice).
Deoarece numele domeniilor sunt în ordine alfabetică, sunt mai uşor de reţinut. Cu toate acestea,
Internetul se bazează pe adrese IP. De fiecare dată când utilizaţi un nume de domeniu, un serviciu
DNS trebuie să translateze numele respectiv în adresa IP corespunzătoare.
DNS Server - computerul capabil să răspundă la interogări într-un sistem DNS. Serverul DNS
administrează o bază de date care include subsisteme cu numele domeniilor şi adresele IP
corespunzătoare. De exemplu, dacă interogaţi serverul DNS despre numele domeniului apex.com, el
va returna adresa IP a presupusei companii numite Apex. Serverele DNS sunt legate în reţea, şi dacă
un server DNS nu ştie cum să translateze un nume de domeniu particular, îl întreabă pe următorul şi
aşa mai departe, până când adresa IP respectivă este găsită. Când un utilizator introduce un nume de
domeniu în browser-ul de Internet, utilizatorul este trimis de serverul DNS la adresa IP proprie. Adresa
serverul DNS folosită de calculatoarele din reţeaua locală reprezintă locaţia DNS-ului.
DNS Server Address - DNS permite subsistemelor să aibe unul sau mai multe nume de domenii şi una
sau mai multe adrese IP. Un server DNS are o bază de date a subsistemelor, a domeniilor şi adreselor
IP corespunzătoare.
Dynamic DNS - serviciu care permite clienţilor conectaţi la Internet cu o adresă IP dinamică să fie
capabili să utilizeze aplicaţii care necesită adrese IP statice. Provider-ul de Internet schimbă adresele
IP ale utilizatorilor, dar sunt aplicaţii care funcţionează numai cu adrese IP statice (fixe). Dynamic DNS
permite site-urilor de Internet să stabilească conexiuni la computerul dumneavoastră fără a fi necesară
depistarea adreselor IP. DDNS este util atât pentru conexiunile dial-up cu fir cât şi pentru cele wireless
(cum ar fi UMTS) şi pentru serviciile DSL unde adresele sunt schimbate ocazional de către ISP.
Domain Name Resolution - Rezoluţia unui nume de domeniu. Aplicaţiile de Internet nu comunică cu
numele domeniilor cum ar fi google.com sau TOPEX.ro, în schimb ele folosesc adrese IP (de exemplu
193.226.61.95 sau 216.239.39.99). Domain Name Resolution reprezintă procesul (transparent pentru
utilizator) de conversie a numelor domeniilor în adrese IP corespondente. Fiecare sistem de operare
are rutine care se ocupă cu rezoluţia numelor domeniilor.
Encryption (criptarea) - Acest serviciu oferă transmisiuni wireless de date cu un nivel de securitate
stabilit.
ESSID - Abreviere pentru Extended Service Set ID. ESSID este unul din tipurile de SSID (celălalt fiind
BSSID). ESSID este numele de identificare a reţelei wireless. Puteţi folosi un nume care descrie o
reţea, cum ar fi „PurchasingnetworkA”, „BYTTONEDGE” sau „InternetCafeDoris”. Asta permite unei
reţele wireless să difere în mod clar de o alta. De asemenea, asta va asigura că numai utilizatorii care
au configurat acelaşi ESSID pot accesa reţeaua WiFi - trebuie să aveţi acelaşi ESSID introdus în
gateway şi la fiecare din clienţii wireless.
De asemenea puteţi ascunde ESSID-ul, pentru a vă asigura că Access Point-ul nu este vizibil şi altor
utilizatori neautorizaţi. Astfel creşte securitatea reţelei - din moment ce reţeaua wireless LAN nu este
vizibilă din exterior, va fi mult mai dificil pentru potenţialii hackeri să descopere existenţa unei reţele
WiFi disponibile.
Ethernet - Standard pentru reţelele de calculatoare cu fir. Reţelele Ethernet sunt conectate prin cabluri,
huburi / switchuri şi realizează transmisia datelor. Echipamentul BYTTON EDGE w USB f/o dispune de
porturi Ethernet 10/100, patru pentru reţeaua locală LAN şi unul pentru reţeaua externă WAN.
Firewall - Sistemul proiectat să prevină accesul neautorizat la sau de la o reţea privată. Firewall-ul
decide ce informaţii intră şi ies dintr-o reţea şi nu permite accesul unei persoane din exterior la reţea
fără autorizaţie, pentru a vizualiza sau chiar distruge fişierele. Orice companie care are intranet şi
permite accesul angajaţilor la Internet trebuie să utilizeze un firewall software sau hardware pentru a
preîntâmpina eventualii intruşi care vor să acceseze resursele de date şi să le controleze pe cele la
care angajaţii au acces. În cazul echipamentului BYTTON EDGE w USB f/o firewall-ul reprezintă un set
de programe (localizate pe serverul gateway) care protejează resursele reţelei locale (interne).
Firewall-ul lucrează împreună cu program de rutare şi examinează fiecare fiecare pachet de date care
intră sau iese pentru a determina unde să îl redirecţioneze sau dacă să îl respingă. Firewall-ul este
instalat într-un computer special (în acest caz echipamentul BYTTON) separat de restul reţelei aşa că
nici o cerere primită nu poate ajunge direct la resursele reţelei locale.
FXO - Abreviere pentru Foreign Exchange Office. Interfaţa telefonică FxO se conectează la o
centrală telefonică publică (CO - Centrall Office) sau la interfaţa FxS a centralei PBX. Dispozitivul FxO
se alimentează de la acumulatorul central şi oferă ton de disc. Interfaţa FxO a echipamentului BYTTON
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este utilizată pentru conectarea dispozitivului la o extensie locală (abonat local) a centralei PBX.
Ambele interfeţe FxS cât şi FxO utilizează două fire.
FXS - Abreviere pentru Foreign Exchange Station - o interfaţă telefonică care oferă semnal de
sonerie, tensiune şi ton de apel pentru o “Staţie”, care poate fi un telefon analogic, un modem, un fax,
sau orice alt dispozitiv analogic al utilizatorului final. Interfaţa FxS a echipamentului BYTTON EDGE w
USB f/o poate fi utilizată pentru conectarea fie la o joncţiune analogică a centralei PBX fie la un telefon
fix clasic.
Gateway - Un punct de reţea care administrează tot traficul de date din reţea, ca şi de pe Internet şi
conectează o reţea la alta. Echipamentul BYTTON EDGE are şi funcţie de gateway, din moment ce
realizează interfaţa dintre reţelele locale (cu fir sau wireless) şi reţeaua mobilă EDGE sau o altă
conexiune broadband.
GPRS - Abreviere pentru General Packet Radio Service, o reţea 2.5 G care face trecerea de la
reţeaua clasică GSM şi reţelele de generaţia a 3-a. Transmisiunea de date GPRS utilizează comutaţia
de pachete, suprapunând o interfaţă radio bazată pe pachete peste reţeaua GSM existentă cu
comutaţie de circuite.
GRE - Abreviere pentru Generic Routing Encapsulation. GRE este folosit ca un protocol de
tunneling, care poate conţine o mare varietate de protocoale de pachete în tunelurile IP. Tunneling-ul IP
care utilizează protocolul GRE permite creearea şi expansiunea uşoară a unei reţele VPN (Virtual
Private Network) folosind reţeaua mobilă 3G.
IP Address - Abrevire pentru Internet Protocol Address. Adresa numerică a unui dispozitiv sau
resursă a reţelei exprimată în formatul specificat de protocolul IP (Internet Protocol). În formatul curent, IP
versiunea 4, adresa IP este o secvenţă de 32 de biţi (4 octeţi) împărţită în patru grupuri de numere
zecimale separate prin puncte. Fiecare număr poate fi de la 0 la 255. Un exemplu este “127.0.0.1” sau
„213.154.120.170”. Cele patru numere din adresa IP sunt folosite în diferite scopuri pentru a identifica o
reţea particulară şi un subsistem (host) al respectivei reţele.
IP - Abreviere pentru Internet Protocol. Este protocolul TCP/IP care direcţionează felul în care sunt
transmise datele de la un calculator la altul prin Internet. Mesajele sunt împărţite în pachete de date,
rutate de la reţeaua sursă la reţeaua destinaşie unde sunt reasamblate în ordinea corectă pentru a
recreea mesajul original. Deoarece mesajul este împărţit într-un număr de pachete, fiecare pachet
poate fi trimis printr-o rută diferită pe Internet, dacă este necesar. Aceste pachete de date pot sosi într-o
ordine diferită de cea în care au fost trimise. Protocolul IP doar le livrează. Este treaba protocolului TCP
(Transmission Control Protocol) să le pună în ordinea corectă.
Reţineţi că protocolul IP este un protocol fără conexiune, ceea ce înseamnă că nu există nici o
conexiune între punctele care comunică. IP corespunde Layer-ului 3, nivelul reţea din modelul de
comunicaţii OSI (Open Systems Interconnection).
IP PnP - Abreviere pentru IP Plug-n-Play, caracteristică care permite accesul automat al utilizatorilor la
Internet, indiferent care sunt setările de reţea. Prin intermediul IP PnP abonaţii se pot conecta cu
uşurinţă pentru acces broadband fără a fi nevoie de reconfigurarea nici unei setări IP incluzând aici
DHCP, DNS, Proxy şi adrese IP statice şi dinamice. Echipamentul TOPEX identifică în mod automat
setările de reţea ale utilizatorilor: Adresă IP statică sau dinamică, gateway, proxy, etc. Astfel utilizatorii
nu vor mai avea nevoie să işi reconfigureze calculatoarele, notebook-urile sau PDA-urile în cazul în
care se conectează la echipamentul TOPEX. Prin intermediul tehniologiei IP Plug and Play,
echipamentul Bytton EDGE acceptă orice configuraţie a clientului pentru logare, utilizatorii putând lăsa
nemodificată parametrii de reţea iniţiali, e-mail sau setări ale browser-ului. Această tehnologie utilizată
de echipamentul Bytton este denumită şi “PnP Connectivity Service” sau “Internet Access with Zero
Configuration”.
IP Tunneling - Un protocol de tip tunneling care conţine un pachet de date al aceluiaşi protocol sau al
unuia de nivel inferior, în timp ce într-un protocol obişnuit, protocolul de nivel inferior conţine protocolul
nivelului superior, pentru a putea atinge o reţea VPN (Virtual Private Network) trebuie să asiguraţi portul
de redirecţionare (tunneling), care reprezintă transmisiunea de date printr-o reţea publică cum ar fi 3G.
Nodurile de rutare din respectiva reţea publică nu trebuie să ştie că această transmisiune face parte
dintr-o reţea privată. Tunneling înseamnă încapsularea informaţiei de date şi protocol al reţelei private
în unităţie de transmisiune ale reţelei publice. Metodele larg folosite de tunneling sunt Point-to-Point
Tunneling Protocol (PPTP) dezvoltat de Microsoft şi încapsularea generică de rutare (GRE), dezvoltată
de Cisco Systems. Echipamentul TOPEX Bytton EDGE suportă protocolul GRE.
ISP - Abreviere pentru Internet Service Provider - Un ISP reprezintă un provider care permite
utilizatorilor individuali sau corporaţiilor să se conecteze la Internet. Utilizatorii se conectează la Internet
folosind un cont pus la dispoziţie de un ISP. Providerii de Internet pot oferi adrese IP dinamice, sau pot
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asocia adrese statice (fixe) pentru computerele individuale. În cazul nostru, providerul de Internet este
operatorul reţelei mobile 2G/3G.
LAN - Abreviere pentru local area network (reţea de calculatoare care acoperă o zonă relativ mică).
Un grup de calculatoare, staţii de lucru şi dispozitive asociate care oferă o linie comună de comunicaţii
sau o legătură wireless şi care sunt localizate într-o zonă relativ limitată, în mod uzual în interiorul
aceleiaşi clădiri. Legătura de comunicaţie care interconectează aceste calculatoare permite oricărui
dispozitiv sau reţea să interacţioneze cu alte dispozitive din aceeaşi reţea. Dispozitivele care compun o
reţea locală (staţii de lucru, calculatoare personale şi periferice) sunt numite noduri şi în mod uzual
împart resursele aceluiaşi server. Acest server are resurse (aplicaţii, capabilităţi de procesare şi
înmagazinare a datelor) care sunt folosite în comun de mai mulţi utilizatori. LAN-ul poate fi conectat la
alte reţele locale pe orice distanţă prin intermediul liniilor telefonice, legăturilor wireless sau alte
conexiuni, iar sistemul de LAN-uri conectat astfel este denumit WAN (wide-area network).
LAN-ul poate fi deasemenea conectat la Internet prin intermediul unui gateway. Echipamentul Bytton
EDGE se comportă ca un gateway din moment ce realizează interfaţa dintre o reţea locală Ethernet sau
WiFi şi reţeaua mobilă EDGE.
MAC Address - Abreviere pentru Media Access Control - o adresă MAC reprezintă adresa hardware
(fizică) a unui dispozitiv conectat la o reţea. Toate controlerele de interfaţă de reţea trebuie să aibe o
adresă MAC puternic codată şi unică. Adresa MAC este asociată în fabrică şi este unică pentru fiecare
dispozitiv de reţea, cum ar fi plăcile de Ethernet, modemurile sau adaptoarele wireless pe un LAN sau
WAN. Prima parte a adresei este unică pentru fiecare companie care produce dispozitivul, iar în afară
de aceasta există o secvenţă unică de digiţi specifică fiecărui dispozitiv realizat de companie.
MTU - Dimensiunea maximă a datagramei care poate trece printr-un nivel de protocoale de comunicaţii
(care poate fi transmis sau primit printr-o interfaţă logică). Toate mesajele mai mari decât MTU vor fi
împărţite în pachete mai mici înainte de a fi trimise. În cazul nostru MTU reprezintă dimensiunea
maximă a unui pachet fizic, măsurat în bytes pe care îl poate transmite o reţea. Dimensiunea include şi
header IP dar nu include şi dimensiunea header-elor sau framing-urilor pentru orice nivel de legătură.
Fiecare reţea are valori diferite pentru MTU, valoare care este setată de administratorul de reţea. Cele
mai multe tehnologii de reţea au o valoare iniţială pentru MTU: care este 576 pentru majoritatea
conexiunilor PPP, 1500 pentru reţelele Ethernet, 65K pentru HYPER channel, etc.
NAT - Abreviere pentru Network Address Translation. NAT reprezintă un standard de Internet care
activează o reţea locală (LAN) pentru a utiliza un set de adrese IP pentru trafic intern şi un alt set de
adrese pentru trafic extern. Prin gateway, software-ul NAT realizează toate translatările necesare
pentru adresele IP. Sunt mai multe moduri de utilizare pentru NAT. Oferă o metodă specifică de firewall
prin ascunderea tuturor adreselor IP de Internet. Numai o singură adresă asociată ruterului este vizibilă
de la Internet.Mai multe computere din reţeaua locală folosesc o singură adresă IP, permiţând accesul la
Internet de la orice reţea de calculatoare fără a fi nevoie de mai multe adrese IP de la computerele
locale ISP care nu sunt accesibile direct de la Internet, făcându-le în acest fel mai sigure, compania
putând utiliza mai multe adrese IP interne. Din moment ce sunt folosite numai pentru uz intern, nu
există nici un confict cu adresele IP ale companiilor sau organizaţiilor.
NTP - Abreviere pentru Network Time Protocol. Reprezintă un protocol standard de Internet care este
utilizat pentru actualizarea în timp real a ceasului dintr-un calculator. Acesta asigură sincronizarea
precisă, la milisecunde a ceasului dispozitivului într-o reţea de calculatoare.
NTP este foarte util în comutaţia de pachete, reţelele de date cu latenţă variabilă. În cazul
echipamentului Bytton, dacă doriţi să măsuraţi performanţele reţelei aveţi nevoie de etichete de timp
pentru pachetele de date.
NTP rulează continuu ca un program client pe un calculator şi trimite cereri periodice către servere,
obţinând etichete temporale de la acestea şi utilizându-le pentru ajustarea ceasului clientului. NTP
utilizează portul UDP 123 ca nivel propriu de transport. Acesta este proiectat în particular pentru a
rezista efectelor negative ale latenţei variabile. Există o serie de servere primare şi secundare în
Internet care sunt sincronizate la UTC (Coordinated Universal Time) prin radio, satelit sau modem.
Pentru mai multe informaţii accesaţi www.ntp.org.
PBX - Abreviere pentru Private Branch eXchange. PBX reprezintă o versiune de dimensiuni mai mici,
de instituţie a oficiului de comutaţie centrală al companiei telefonice. O centrală PBX reprezintă un
switch telefonic privat. PBX este conectată la un grup de joncţiuni de la unul sau mai multe oficii
centrale şi la toate telefoanele din locaţia respectivă (abonaţi, extensii locale) deservite de centrala
PBX. Centralele telefonice actuale sunt de fapt PABX, centrale PBX automate, care nunecesită un
operator uman pentru a ruta apelurile. Echipamentul BYTTON EDGE w USB f/o a fost proiectat pentru
a funcţiona împreună cu o centrală PBX cu joncţiuni analogice pentru a ruta apelurile. Echipamentul
Bytton poate fi conectat la o centrală PBX pe o joncţiune sau pe olinie de abonat (extensie locală).
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PSTN - Abreviere pentru Public Switched Telephone Network (s).
Reprezintă sistemul clasic de telefonie bazat pe firede cupru care transportă atât voce cât şi date.
Utilizatorii care accesează această reţea prin intermediul unei interfeţe analogice au parte de
servicii de voce oferite atât prin intermediul unei tehnologii analogice (în mare parte) cât şi prin
intermediul uneia digitale.
PPP - Abreviere pentru Point-to-Point Protocol. Protocol de reţea folosit în mod larg pentru a conecta
calculatoarele la Internet. Funcţionează pe nivelul legătură de date al modelului OSI. PPP trimite
pachetele TCP/IP în afara gateway-ului la un server care le pune pe Internet. Este mult mai stabil decât
vechiul protocol SLIP şi oferă caracteristici de verificare a erorilor.
PPP este standardul Internet pentru conexiuni dial-up prin modem, indiferent dacă sunt modemuri de
linii telefonice sau dispozitive wireless de viteză ridicată. De asemenea, echipamentul TOPEX Bytton
EDGE utilizează conexiunea PPP prin intermediul modemului său dedicat sau a unui modem extern
USB sau serial.
PPPoE - Abreviere pentru Point-to-Point Protocol over Ethernet. O metodă de securizare a
transmisiunilor de date, PPPoE foloseşte Ethernet pentru a se conecta la un provider de Internet.
Traficul PPP este trimis peste Ethernet la Internet printr-un mediu comun broadband. Utilizatorii au
impresia că “apelează” Internetul, dar calculatoarele lor sunt de fapt mereu conectate.
PPPoE suportă o varietate mare de aplicaţii şi servicii, de la autentificare până la accesul securizat la
administrarea configuraţiei. Echipamentul Bytton suportă pe partea de WAN fie conexiune PPP fie
PPPoE.
Radio Channel - Access Point-urile wireless permit alegerea canalelor radio diferite în spectrul
wireless. Un dispozitiv wireless LAN funcţionează în spectrul de 2.1 GHz iar un canal este localizat întrun
domeniu specificat FCC, similar oricărui canal radio. Access Point-ul Bytton-ului poate selecta
automat canalul radio, sau puteţi specifica, dacă doriţi, un anumit canal.
RIP - Abreviere pentru Routing Information Protocol. RIP pentru IP este un protocol de rutare de tip
vector-distanţă, care reprezintă principalul protocol dinamic folosit la scalabilitatea şi adaptabilitatea
între reţelele cu dimensiuni mici sau medii. Pentru rutarea dinamică, echipamentul BYTTON EDGE w
USB f/o suportă protocoalele RIPv2 şi OSPF.
Rutare - Procesul de determinare şi alegere a căii sau metodei care va fi utilizată pentru stabilirea
conexiunii şi redirecţionarea pachetelor de date. Într-o reţea, un “switch de rutare” reprezintă un
dispozitiv care combină funcţiile switch-ului care redirecţionează datele în funcţie de adresele fizice ale
dispozitivelor şi un ruter care redirecţionează pachetele care localizează adresa următorului nod al
reţelei. Fiecare router utilizează informaţiile dintr-o tabelă de rutare pentru a localiza următorul
subsistem către care se va redirecţiona pachetul care trebuie ă ajungă la o anumită destinaţie.
Echipamentul Bytton se comportă ca un router pentru reţelele locale wireless sau fixe la care este
conectat.
S-HTTP - Abreviere pentru Secure Hypertext Transfer Protocol. Un mod sigur de a transfera
informaţii pe Web, prin folosirea unei scheme de criptarea a nivelului de aplicaţie. S-HTTP este o
extensie a protocolului normal HTTP cu îmbunătăţiri de securitate pentru comerţul bazat pe World Wide
Web. Paginile Web care folosesc S-HTTP au un URL care începe cu „https://”. În mod obişnuit, datele
HTTP sunt trimise pe portul TCP/IP 80, dar datele HTTPS sunt trimise prin portul 443. Standardul a fost
dezvoltat pentru tranzacţii securizate, şi foloseşte o criptare pe 40 de biţi (criptare “weak” - slabă) sau
pe 128 de biţi (criptare "strong” - puternică). Standardul HTTPS suportă certificări şi permite criptarea,
semnături digitale, autentficări, sau alte combinaţii ale acestora.
Tipul de transmisiune S-HTTP este mult mai sigur decât un ID de utilizator şi o parolă, care este folosită
cel mai mult de instituţii financiare (de exemplu pentru achiziţionarea de cărţi de credit achiziţionate prin
Internet). Din moment ce echipamentul Bytton asigură S-HTTP, veţi avea un grad de securitate mai
ridicat.
SMS - Abreviere pentru Short Message Service. Reprezintă transmiterea mesajelor text de
dimensiuni mici la şi de la telefoane mobile. Mesajele trebuie să conţină doar text (fără imagini
sau grafice) şi să nu depăşească 160 de caractere alfa-numerice. Operatorii reţelei telefonice
mobile utilizează un canal canal de date separat pentru a trimite mesaje SMS. Puteţi trimite
mesaje SMS la un alt abonat mobil, operatorul mobil vă poate trimite setări sau vă poate anunţa
diferite evenimente saudiverse companii pot trimite mesaje comerciale la terminalul mobil.
Firmware-ul dedicat permitre echipamentului Bytton să trimită şi să recepţioneze mesaje SMS
(prin intermediul reţelei mobile) de la calculatorul conectat la acesta.
Static packet filtering - Una din cele mai simple şi mai puţin costisitoare forme de protecţie firewall.
Prin această metodă, fiecare pachet, care intră sau care iese din reţea, este verificat şi este acceptat
sau nu depinzând de setul de reguli definite de utilizator. Având de a face cu pachete individuale,
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firewall-ul aplică propriul set de reguli pentru a stabili care pachet este acceptat şi care nu. Firewall-ul
examinează fiecare pachet bazat pe următoarele criterii:
* adresa IP sursă;
* adresa IP destinaţie;
* portul TCP/UDP sursă;
* portul TCP/UDP destinaţie.
Metoda Static packet filtering este uşor de implementat şi configurat şi nu foloseşte multe resurse, dar
are eficienţa limitată. Firewall-urile de filtrare a pachetelor de bază sunt expuse fenomenului de
“spoofing” IP, unde un intrus încearcă să obţină accesul neautorizat la calculatoare prin trimiterea de
mesaje la un computer cu o adresă IP indicând că mesajul este primit de la un host de încredere. Un alt
neajuns este acela că această formă de firewall oferă în prea puţine cazuri capabilităţi suficiente de
logare sau raport.
SPI - Abreviere pentru Stateful packet inspection. Firewall-ul dedicat al echipamentului Bytton EDGE
include şi serviciul stateful packet inspection. Această metodă examinează şi conţinutul pachetelor nu
doar le filtrează. Ia în calcul nu numai adresele pachetelor de date ci şi conţinutul şi starea conexiunii.
“Stateful” semnifică faptul că se ia în considerare starea conexiunii respective, şi de aceea, de exemplu
un pachet primit poate fi asociat cu o cerere mai veche referitoare la acel pachet, şi acceptat. În plus,
un pachet primit ca răspuns poate fi blocat dacă firewall-ul ştie aceea cerere veche este inexistentă. În
afara controlului pachetelor de date individuale, SPI foloseşte reguli inteligente, acelea de a îmbunătăţi
procesul de filtrare şi controlarea sesiuni de reţea. Metoda “Static packet filtering” nu poate opri
atacurile DOS, dar SPI închide porturile până ce utilizatorii legitimi le solicită să fie deschise aşa că vor
preveni atacurile de tipul “Denial of Service”. Din moment ce firewall-urile SPI compară pachetele
actuale cu cele anterioare, pachetele care încalcă aceste reguli vor fi eliminate.
SSID - Service set identifier, numele unei reţele locale wireless (WLAN). Un cod ataşat la toate
pachetele de date într-o reţea wireless în scopuri de identificare. În afara identificării fiecărui pachet,
SSID serveşte deasemenea la identificarea unui grup de dispozitive ale reţelei wireless folosite într-un
"Service Set" dat. Acest ID permite ca mai multe reţele wireless Ethernet să fie active în acelaşi timp în
aceaşi locaţie. Puteţi permite sau dezactiva “public SSID”, care este setat la access point-ul său şi
transmite către toate dispozitivele wireless din zonă. Dacă dezactivaţi difuzarea automată a
caracteristicii SSID, securitatea reţelei va creşte, cei care nu cunosc acest ID nu se vor putea conecta
la reţeaua locală wireless.
TCP/IP - Abreviere pentru Transmission Control Protocol / Internet Protocol. A fost elaborat de
Departamentul de Apărare al USA pentru comunicaţi între calculatoare. A fost la început, încorporat în
sistemul de operare Unix dar a devenit standardul de facto pentru transmisiuni de date prin reţele,
incluzând şi Internet.
Acum TCP/IP este limbajul sau protocolul de comunicaţii de bază pe Internet, dar poate fi utilizat
deasemenea şi ca protocol de comunicaţie în reţelele private. TCP/IP foloseşte modelul de comunicaţii
client/server în care un utilizator (client) cere şi îi este oferit un serviciu (cum ar fi trimiterea unei pagini
Web) de un alt computer (server) în reţea. TCP/IP este un program cu 2 niveluri. Nivelul superior,
Transmission Control Protocol, administrează asamblarea unui mesaj sau a unui fişier în pachete mici
care sunt transmise pe Internet şi primite de un nivel TCP care reasamblează pachetele pentru a obţine
mesajul iniţial. Nivelul inferior, Internet Protocol, se ocupă cu partea de adresă a fiecărui pachet şi se
asigură ca acesta să ajungă la destinaţia dorită.
TCP - Abreviere pentru Transmission Control Protocol. În TCP/IP, partea de TCP este aceea care
se ocupă cu urmărirea pachetelor de date în care a fost împărţit un mesaj pentru rutarea eficientă pe
Internet. TCP este cunoscut ca un protocol orientat pe conexiune, ceea ce înseamnă că este stabilită o
conexiune şi menţinută pînă ce mesajul sau mesajele vor fi schimbate de programele de aplicaţie la
fiecare capăt. TCP este responsabil să se asigure că mesajul este împărţit în pachete administrate IP şi
pentru reasamblarea pachetelor înapoi în mesajul iniţial transmis.La destinaţie, TCP reasamblează
pachetele individuale şi aşteaptă până ce acestea au ajuns, pentru a le redirecţiona spre destinaţie ca
un singur fişier. Se verifică de asemenea pachetele primite. TCP funcţionează la nivelul transport
(nivelul 4) al modelului ISO/OSI.
UDP - Abreviere pentru User Datagram Protocol. Este un protocol mai simplu decât TCP/IP care
corespunde nivelului transport al modelului ISO/OSI. UDP converteşte mesajul generat de aplicaţie în
pachete de date care vor fi trimise prin IP, dar nu verifică dacă mesajul a fost transmis corect sau nu.
UDP permite pachetelor individuale să fie eliminate (fără reîncercări) iar pachetele UDP să fie primite
într-o ordine diferită faţă de cea în care au fost transmise. Consecvent UDP este mai eficient dar mai
puţin sigur decât TCP şi este folosit în scopuri diferite - în primul rând difuzarea mesajelor printr-o
reţea. Prin UDP, siguranţa este pusă pe seama aplicaţiei care generează mesajul.
UDP este des utilizat în aplicaţii cum ar fi videoconferinţe sau jocuri unde performanţa optimă este
preferată garanţiei că mesajul a fost transmis.
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WiFi - Abreviere pentru Wireless Fidelity. Tehnologie de acces wireless de mare viteză care permite
utilizatorilor să se conecteze la Internet fără cabluri. Serviciul este disponibil pentru oricine are un PC,
notebook sau PDA (Personal Digital Assistant) echipat cu capacitatea de acces wireless 802.11.
Access Point-ul dedicat al Bytton-ului EDGE suportă ambele tipuri de standarde wireless: 802.11b şi
802.11g.
WAN - Abreviere pentru Wide Area Network. Un sistem de reţele locale conectate împreună. Reţeaua
WAN reprezintă o reţea care conectează calculatoare localizate în zone diferite (clădiri diferite, oraşe,
ţări). Internetul reprezintă o reţea de acest tip. TOPEX Bytton EDGE dispune de un port WAN, care
permite conectarea la altă reţea sau la un provider de servicii broadband alternative.
WLAN - Abreviere pentru Wireless Local Area Network. Un grup de PC-uri, notebook-uri, PDA-uri,
periferice şi alte dispozitive conectate wireless într-o zonă restrânsă.
WEP - Abreviere pentru Wired Equivalent Privacy, protocol de criptare pentru reţele WiFi. După cum
spune şi numele, WEP a fost proiectat să ofere, pentru WLAN, un nivel de securitate echivalent cu cel
al unei reţele LAN obişnuite. WEP este folosit la ultimele două nivele de jos, legătură de date şi fizic.
Pentru a citi o criptare WEP pe fişier aveţi nevoie de un cod şi o parolă pentru decriptare. Sunt două
tipuri principale de criptare WEP, simetrice şi respectiv asimetrice. Criptarea standard WEP foloseşte o
criptare pe 40 de biţi şi o opţiune de criptare WEP pe 128 de biţi. Reţineţi că, numai utilizând criptarea
WEP pe 128 de biţi se va asigura acelaşi nivel de securitate ca şi pentru reţelele Ethernet necriptate.
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Capitolul 1
TVN 20 Baze Sistem

Introducere
TruVision NVR 20 este un recorder video online capabil sa inregistreze videoclipuri de
pana la 16 camere IP(depinzand de modelul specific).TruVision NVR 20 poate fi
configurat cu unul, doua, patru sau opt discuri SATA(fiecare putand stoca 2 TB).
Acest manual este impartit in doua sectiuni primar:
•

TVN 20 System Basics

•

TVN 20 Advanced Topics

System Basics identifica cele mai uzuale elemente operationale necesare pentru
configurarea unitatilor aferente nevoilor zilnic.
Advanced Topics ofera detalii suplimentare asupra caracteristicilor sistemului, care nu
au fost acoperite in sectiunea anterioara.
Continutul Pachetului
Pachetul contine:
•

TruVision NVR 20

•

Hard-diskuri impachetate separat
Note: In functie de model, pot fi 1, 2, 4 sau 8 hard disk-uri configurate pe
propriul sistem.

•

AC Power Cord (USA: USA Power Cord; EMEA: Europe Mainland and UK Power
Cords)

•

Pungi de Plastic cu Blocuri Terminale pentru alarma conectorilor de intrare/iesire.

•

Pungi de Plastic cu manere cu suruburi

•

Ghid pentru Pornire Rapida

•

Document compatibilitate Camere IP

•

Declaratie in conformitate cu WEEE

•

Document declaratie baterie

•

TruVision NVR 20 Documentatie Produs cu CD care contine:

•

•

Calculator de Stocare si Capacitate

•

Document Compatibilitate Camera IP

•

TruVision Dispozitiv de Cautare

TruVision Navigator versiunea 4.x CD cu Softul

Mediu de Instalare
Face referire la manualul utilizatorului pentru informatii detaliare, dar trebuie observate
aceste cerinte importante:
1. Plasati TVN 20 intr-o locatie sigura
2. Asigurati-va ca TVN 20 este plasat intr-o locatie bine ventilata
3. Nu Expuneti Unitatea la Ploaie sau Umiditate
In mod normal acesta va fi montat intr-un dulap suspendat de 19 inci, pentru echipamente,
astfel incat utilizatorii sa nu poata accesa direct unitatea pentru a vedea in timp real sau
in realuare videoclipul. Urechile dulapului sunt prevazute si se potrivesc pentru a monta
unitatea fara a avea nevoie de un suport suplimentar.

The TVN 20 – Panou Frontal
Fugura 1: The TVN Panou Frontal

POWER ALARM TX/R/X HDD READY ARCHIVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Tabel 1: Elementele Panoului Frontal
Nr Element

Descriere

Starea LED-ului

1

LED

Arata daca unitatea este alimentata

Culoare = Normal

2

LED Alarma Arata daca exista alerte

ROSU = Defectiune
OFF = Normal

3

LED TX/RX Arata daca unitatea comunica cu Reteaua

Albastru Luminos

4

LED HDD

Arata activitatea de citire/scriere a HDD-

Rosu Luminos

5

READY

Arata daca unitatea este pregatita complet
de functionare

Albastru = Normal

6

ARCHIVE

Albastru = Arhivare

7

LED-uri
Canale

Arata starea arhivei pentru operatiile USB.
O alarma va suna daca un dispozitiv USB
incompatibil este detectat.
Arata starea de conectare a camerelor IP la
TVN 20 si indica de asemenea modul de
canalelor.

Vedere sau Inregistrare
programata(Niciun
E
i
)+ Vedere(fara
Alb
Eveniment
eveniment) – Rosu
Vedere sau Eveniment +
Inregistrare – Violet

8

Butonul
COPY

Cand un dispozitiv USB este conectat la
portul USB in partea din fata a unitatii,
apasarea butonului “COPY(copiere)”

Led-ul Arhivare
straluceste Albastru
pe durata operatiunii

9

Butonul
POWER

Apasarea pentru 3 secunde a acestui
buton permite inchiderea/stingerea

N/A

10 Porturi USB
2.0

Utilizat de butonul de copiere sau
printr-un Remote-Backup controlat

N/A

The TVN 20 – Panoul din Spate
Figura 2: Panoul din Spate al TVN

Tabel 2: Elementele Panoului din Spate
Artico

Nume

Descriere

1

Reset

Reseteaza unitatea la factorii initiali

2

RS-232

Utilizat la conectarea PC –ului pentru depanare

3

LAN

10/100/1000Mbps UTP Interfata Internet

4

eSATA

Pentru utilizare viitoare

5

RS-485 Switch

Pentru utilizare viitoare

6

RS-485

Pentru utilizare viitoare

7

Alarm In

16 intrari Alarma (NO/NC)

8

Alarm Out

4 iesiri Releu

9

GND

Impamantare

10

POWER Plug

Conexiune pentru cablul de alimentare

11

Power Switch

Power On/Off (utilizati butonul power de pe partea
centrala a unitatii pentru a stinge unitatea)

Configurare TVN 20
Instalare Hard-Diskuri

Atentie: Nu introduceti si nu scoateti dispozitive cand TVR 20 este pornit..

Nota: Aceasta unitate contine componente sensibile electrostatic. Inainte sa folositi HardDiskurile asigurati-va ca aveti impamantarea corecta pentru a evita daunele de tip ESD.
1. Despachetati cutia TVN 20.
2. Despachetati cutia cu Hard-Diskuri TVN 20.
Nota: Hard-Diskurile din cutia de transport vin montate dinainte cu sinele pentru
prindere.
3. Utilizati cheia oferita din cutia cu accesorii pentru a debloca panoul central..
4. Apasati clemele de pe ambele parti ale panoului central pentru a-l deschide.

5. Instalati Hard-Diskurile dupa schema de mai jos. Primul disk in pozitia unu, al doilea
in pozitia numarul 2 si asa mai departe. Continuati sa instalati hard-diskurile in
ordine numerica.

4

8

6. Introduceti Hard-Diskul intr-unul din spatii pana cand acesta s-a asezat perfect in
pozitie. Repetati procedura cu restul Hard-Diskurilor.

7. Inchideti si incuiati panoul frontal.
Nota: Hard-Diskurile trebuie instalate inainte de pornirea unitatii. Hard-diskurile sunt
asociate unui singur grup initial care este gata automat sa inregitreze odata ce camerele
IP sunt adaugate si configurate cu inregistrarile programate.
Instalarea Fizica TVN 20
1. Montati unitatea pe un raft sau intr-un suspendat de 19 inci (cu urechi atasate)
intr-un mediu ventilat potrivit si controlat din punct de vedere al temperaturii.
2. Conectati TVN 20 la reateau d-voastra cu un cablu Internet.
3. Conectati cablul de alimentare si porniti dispozitivul.

Configurarea TVN 20 - Introducere
Configurarea initiala a TVN 20 trebuie completata utilizand Navigatorul TVN 20. Acest
manual va arata pasii necesari pentru a configura rapid o solutie complet operationala de
inregistrare.
Configurarea sistemului TVN 20 necesita :
1. Atribuirea unei adrese IP adecvate pentru TVN 20 cu utilitarul TruVision
Device Finder.
2. Adaugarea Camerelor IP la unitate.
3. Configurarea Camerelor IP.
•

In functie de modelul Camerelor IP, unele pot fi configurate complet cu
Navigatorul TVN sau in cazul unui al treilea grup de Camere IP este
posibil sa fie necesara accesarea paginilor web ale acestora.

•

Majoritatea Camerelor Interlogix permit unitatii sa seteze parametrii de
incarcare ai videoclipului Camerelor IP.

4. Definiti programul de inregistrare pentru Camerele IP. Modurile de inregistrare
suportate de unitate sunt:

•

Inregistrare programata
•

Inregistrare Miscare (detectarea activitatii interne a Camereor IP).

•

Inregistrare Intrare Alarma:
•

Unitatea are 16 intrari care pot fi folosite pentru a
declansa inregistrarea uneia sau mai multor Camere IP
conectate.

•

Unele modele de Camere IP permit intrarii alarmei
interioare sa declanseze inregistrarea pe TVN 20.(Va
rugam consultati documentul referitor la compatibilitatea
Camerelor IP pentru o listare completa a capabilitatilor
suportate de fiecare tip de Camera IP).

5. Definiti orice comportament pentru alarma, alerta unitatii locale, iesiri ale
releului unitatii locale la fel de bine ca si notificarile catre softul de control video
al Navigatorul Interlogix TruVision .
6. Toate Hard-Diskurile sunt pre-configurate intr-un singur grup de inregistrare si
permit tuturor camerelor conectate sa inregistreze aceeasi durata de timp pentru
toate (toate camerele vor inregistra pentru acelasi numar de zile).
•

Navigatorul permite configurarea specializata a comportamentului de
inregistrare precum inregistrarea duplicitara a Camerei IP
(Redundancy). Va rugam consultati sectiunea HDD Configuration
& Management pentru informatii suplimentare.

Configurarea TVN 20 este optimizata pentru operatiuni din afara cutiei.Toate
Camerele IP adaugate sunt initializate pentru inregistrare continua. Toate
evenimentele de esec ale Hard-Diskurilor, pierderi video etc. sunt setate sa
raporteze catre softul Navigatorului TruVision de indata ce adresa serverului
acestuia este configurata.
Cerinte Minime de Sistem pentru Navigator
Cerintele minime hardware pentru Navigator sunt:
Operatiuni Elementare ale Utilizatorului
•
Vedere in timp real cu pana la 9
Camere 4CIF/VGA sau
•
Vedere in timp real cu pana la 4
•
Procesor Intel E6550 Dual Core la
2.33 Ghz (4MB Cache)
•
1GB RAM

Operatiuni pentru Utilizatori Avansati
•
•

Vedere in timp real in 9 sau
mai multe Camere MpX
Procesor Intel Core I5 750
Quad Core la 2.66 Ghz (8MB
Cache)





Spatiul minim pe HDD pentru orice fisiere video salvate 1.5GB
Keyboard, Monitor, Mouse
Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7

TVN 20 are capacitati specifice cu privire la numarul si mixul de tiputi de Camere IP.
Tipurile de Camere sunt:
•

Camere IP capabile de rezolutie 4CIF/VGA

•

Camere IP capabile de rezolutie 1.3 Megapixeli

•

Camere IP capabile de rezolutie 2.0 Megapixeli

•

Camere IP capabile de rezolutie 3.0 Megapixeli

•

Camere IP capabile de rezolutie 5.0 Megapixeli

Mai mult de atat TVN 20 suporta o mare varietate de Camere IP de la mai multi
producatori.
Nota Importanta: Nu toate Camerele IP vor avea acelasi suport de caracteristici. Aceste
limitari sunt adesea marginite de Camerele IP si de protocolul pe care il suporta.
Anexele de la sfarsitul acestui manual includ informatii tehnice specifice despre TVN
20 precum si informatii cu privire la capacitatile si capabilitatile Camerelor IP ale
unitatii.
Instrumentele de Auto Descoperire ale
Dispozitivului IP
TVN 20 poate detecta automat un numar de Camere IP (constructii si modele diferite) pe
retea. TVN 20 pot detecta doar dispositive care sunt pe aceeasi reatea ca si dispozitivul in
sine.
De exemplu, daca TVN 20 este pe o retea cu o adresa IP 192.168.1.82 cu o maska de
subnet 255.255.255.0, atunci singurele Camere IP pe care le poate gasi sunt in intervalul
de octeti 1 to 255.
Interlogix si alti producatori de Campere IP ofera instrumente de auto-descoperire care
fac posibila o schimbare mai usoara a adresei IP implicite in conformitate cu cerintele
necesare retelei proprii. Este recomandat sa utilizati acest instrument pentru a identifica
si modifica rapid adresele necesare dispozitivului IP.
Dispozitivele Interlogix care suporta auto-descoperire pot fi identificate pe retea utilizand
TruVision Device Finder. Acest instrument simplu permite vizualizarea si modificarea
adreselor IP ale oricarui dispozitiv suportat. Acest instrument este inclus in TVN 20
Resource Disk inclus cu produsul d-voastra. O introducere a instrumentului este

disponibila in Anexe.
Intelegerea Navigatorului TVN 20
Pagina Navigatorului TVN 20 utilizeaza Windows ActiveX pe PC-uri si ofera
performantele asteptate utilizand Windows Internet Explorer 6.0.
Figura 3: Interfata Navigatorului TVN 20

Cand pornesti Internet Explorer, vei fi atentionat sa instalezi Active X. Va rog acceptati
toate solicitarile pentru a incarca aceste drivere si pentru a asigura functionarea propice a
paginilor web sustinand astfel TVN 20. Odata instalat te poti loga.
Parola si Numele de Utilizator implicite pentru Login
•

Nume Utilizator = admin

•

Parola = 1234

Pagina Initiala de Conectare
Din aceasta pagina puteti:
•

Vizualiza in timp real clipurile

•

Vizualiza clipurile derulate

•

Salva capturile de imagini in PC-ul d-voastra

•

Descarca clipurile video in PC-ul d-voastra

•

Lansa paginile de Configurare care permit setarea dispozitivului, a conexiunilor catre
Camerele IP si raspunsurile la diferite comportamente (de la alarmele
evenimentelor sau alarme ale dispozitvului sistemului).

•

Deschide sistemul de cautare TVN 20 si registrul evenimentelor.

Figura 4: Pagina Initiala de conectare

Alternativ, utilizand softul de administrare video al Navigatorului Interlogix TruVision,
utilizatorul poate vizualiza si raspunde la evenimente din multiple dispozitive TVN 20 sau
un mix intre DVR si NVR.
Nota: PTZ si controlul Brightness/Contrast sunt disponibile doar pe modele specifice de
Camere IP TruVision.
Fereastra Initiala de Configurare
De la aceasta pagina puteti adauga rapid Camere IP, configura inregistrarile , activa
inregistrarea doar in momentul detectarii miscarii precum si definii comportamentul
diferitelor tipuri de alarme de intrare iesire. In plus, navigatorul permite modificarea
evenimentelor de sistem care afecteaza starea hard-diskului, pierderi video si altele.
Configurarea pe TVN 20 este optimizata pentru conexiuni rapide catre softul de administrare al
Navigatorului TruVision Interlogix.
Exista doua elemente de configurare principale:
Remote Config (configurare de la distanta) – este aria primara in care toate

functiile camerelor IP sunt programate si administrate.
Local Config (configurare locala) – aceasta controleaza modul in care utilizatorii
folosesc Navigatorul TVN 20 pentru operatii de sistem cum ar fii capturile,
descarcarea clipurilor si inregistrarea locala pe Navigatorul PC-ului.
Figura 5: Fereastra Initiala de Configurare

Vederea prestabilita este Vederea Configurarii la Distanta (Remote Config) care
ofera acces imediat pentru configurarea Camerelor IP din interiorul TVN 20.
Aceasta vedere arata Camerele IP conectate la unitate. Daca aceasta este prima data, nu
exista camere conectate.
Caracteristicile Ferestrei :
•

•

Sumar al Camerelor Conectate
•

D1-D16 reprezinta canalele video IP care pot fi utilizate cu Camerele IP si
Codificatoarele suportate (depinde de modelul comandat) .

•

Adresele IP si Numerele porturilor camerelor conectate.

•

Selectati eticheta actuala D1-D16 pentru a vedea detalii aditionale asupra
camerei in panoul din dreapta. De asemenea puteti da clic pe aceasta eticheta
pentru a adauga manual o Camera IP.

Odata adaugate camerele, dand clic pe linia principala a camerei dorite, veti lansa

pagina web a Camerei IP specifice.

•

•

Panoul din dreapta este folosit pentru a vizualiza detaliile unei camere din lista
principala sau pentru a selecta un canal al unei Camere IP cu scopul de a adauga
manual o camera specifica.

•

Quick Add (adaugare rapida) este un buton care va gasi automat si va permite
utilizatorului sa adauge Camerele IP dorite cu setari prestabilite. Acesta functioneaza
pentru modele de camere care suporta Auto-Discovery(Auto-Descoperire).

Configuration parameters (parametrii de configurare) este calea catre
personalizarea sistemului de inregistrare, administrare evenimente si
monitorizarea comportamentului.
Configurarea TVN 20
Utilizand un PC pe care ruleaza versiunea 6.0 sau mai avansata a Windows Internet
Explorer, introduceti adresa IP implicita a unitatii, in bara de adrese si incarcati pagina
web. Adresa IP implicita este: 192.168.1.82. Logarea se va face utilizand numele de
utilizator si parola:
•

Numele de Utilizator Implicit = admin

•

Parola Implicita = 1234

Pasul 1: Setarea adresei IP a dispozitivului TVN 20
Observatie: Inainte de configurarea setarilor de retea (Network Settings), va
rugam, consultati administratorul IT pentru a confirma setarile dorite pentru
reteaua dumneavoastra.
•

Selectati Config, gasit in partea superioara a ecranului, in bara de proprietati.

•

Selectati Configuration parameters gasit in partea din dreapta jos a ecranului.

•

Din meniul de fisier, care se gaseste sub Network Parameters selectati Network
Settings.

Figura 6: Setarile de retea (Network Settings)

•

NIC Type-ul ar trebui sa aiba una din valorile implicite urmatoare 10M/100M/1000M
Auto.

•

Sub Device IP Address introduceti adresa IP dorita.

•

Portul implicit pentru The TVN 20 trebuie setat 8000.

•

Masca de subnet caracteristica va fi 255.255.255.0 (implicita).

•

Adresa IP pentru Default Gateway IP poate fi setata in mod usual cu cu aceeasi
adresa IP, cu exceptia ultimului instrument caruia i se atribuie de obicei 1.

•

Portul HTTP trebuie sa ramana la valorea implicita 80.

Figura 7: Setari avansate de retea (Advanced Network Setting)

•

Apasati pebutonul Advance pentru a confirma urmatoare urmatoarele setari:
•

MTU va fi setat cu valoarea 1500

Observatie: Daca software-ul Interlogix TruVision Navigator va fi utilizat, asigurati-va ca
urmatoarele campuri sunt completate:
•

Alarm Host IP este setat pentru TruVision Navigator Software Server IP.

•

Alarm host port este setat cu valoarea 5001.

•

Apasati OK pentru a va intoare pagina principal de setari Network Settings.

•

Apasati SAVE pentru a salva si aplica aceste setari. Browser-ul va va anunta TVN 20
necesita o resetare. Apasati OK.

In cazul in care se utilizeaza Multicast, DHCP, DNS Servers sau anumite pachete de date
de marimea MTU vor fi utilizare, va rugam sa contactati administratorul IT. Aceste setari
pot fi accesate prin intermediul butonului Advanced.
Pasul 2: Setarea formatului video a dispozitivului TVN 20
Desi ne confruntam cu IP video, pentru a va asigura ca browserul va afisa imaginile in

marimea corecta este necesar sa setati formatul video pentru regiunea dumneavoastra, care
poate fi NTSC sau PAL.
•

Apasati Configuration parameters in partea din dreapta jos a ecranului
pentru a ajunge la meniul principal REMOTE CONFIG.

•

In sectiunea din partea stanga…selectati Device Parameters > Device Information

•

Mergeti la campul Video Format si selectati NTSC sau PAL.

•

Apasati Save.

Figure 8: Device Information

In sectiunea din partea stanga a ecranului….selectati Device Parameters > Device

Information
•

Overwrite stabileste ca inregistrarea sa fie in bucla si va rescrie fisierele video vechi
cu cele mai recente. Setarea va ramane Yes pentru majoritatea utilizatorilor.

•

HDD Number indica numarul de HDD-uri instalate in unitate.

•

Alarm Input Number indica numarul total intrari de alarma din structura unitatii
care sunt disponibile.

•

Alarm Output Number indica numarul total de iesiri alarma din structura unitatii
care sunt disponibile.

•

Device Serial No. este numarul de serie al unitatii.

•

eSATA identifica o conexiune de iesire care permite conextarea unui dispozitiv
eSATA extern de stocare. In prezent aceasta caracteristica nu este diponibila si va fi
implementata intr-o variant viitoare a firware-ului.

•

Automatic IP camera connection trebuie bifata numai in cazul in care in system
exista un singur TVN 20 conectat. Aceasta functie va detecta automat toate camera
IP vizibile in sistem urma unei deconectari si reconectari, toate camerele disponibile
vor fi adaugate pana in cand toate canalele unitatii vor fi ocupate.
NU utilizati aceasta functie daca aveti un singur TVN 20 conectat la retea, deoarece
exista riscul ca aceeasi camera sa se conecteze la doua sau mai mult unitati TVN 20.

•

Sync to PC time va face o sincronizare intre timpul PC-ului pe care ruleaza Browser-ul
conectat la TVN 20 si timpul camerei, utilizand timpul PC-ului. Sincronizarea are loc
doar cand butonul este apasat. TVN 20 va face automat o sincronizare cu camera IP la
fiecare 5 minute.

Pentru a salva schimbarile facute , apasati bunonul Save .
Observatie: Apasand butonul Default va face o resetare la setarile din fabrica a TVN 20.
Apasand butonul Reboot va reporni dispozitivul pastrand setarile de retea. In conditii
normale singurele motive pentru o repornire a unitatii poate fi:
•

Schimbarea adresei IP, DHCP, PPPoE, Device Port a TVN 20.

•

Schimbarea starii intrarilor de alarma (NO/NC).

•

Transmiterea unui update al firmware-ului catre TVN 20.

•

Resetarea la setarile din fabrica.

•

Importarea unei configuratii dintr-un software extern cum ar fi TruVision

Navigator.
Timpul normal de repornire poate fi de 45 pana la 75 de secunde pana cand functionalitatea este
complet restabilita.Pasul 3: Setarea orei de vara si setarile Server-ului NTP
Ora de vara
Aceasta functie este importanta pentru o inregistrare corecta.
•

Din Device Parameters > DST Settings, pentru a activa schimbarea orei de vara in
mod automatm bifati Enable DST (aceasta functie nu este activata in mod implicit)

•

Introduceti timpul si data corecte pentru schimbare timpului.

Figure 9: DST Settings

Observatie: DST Bias este un camp care se refera la numite zone din lume in care
chimbarea orei de vara este mai mare de o ora. Aceasta setare permita sistemului sa se
adapteze pentru aceste regiuni.
NTP
Sincronizarea timpului intre dispozitivele IP este critica pentru o acuratetea si eficienta
inregistrarilor video. Multe camera IP vor cauta un server NTP sau alt dispozitiv reper
pentru a realiza sincronizarea. Dispozitivele de inregistrare video de retea, asemenea
TVN 20 nu interactioneaza doar cu alte TVN 20, ci cu toate celelalte camera IP, fiecare
avand timpul propriu. Este ca toate aceste dispozitivele sa aiba un timp comun.
Serverul NTP poate fi la fel de simplu ca Client/Server PC intr-o instalatie Interlogix’s
TruVision Navigator, sau poate fi un server NTP anume, care face parte din reteau cu

rolul de a mentine un sistem de timp unic.
•

Din Folderul Device Parameters selectati NTP Settings, pentru a permite specificarea
serverului de timp potrivit pentru TVN 20.

•

Bifati Enable NTP pentru a intemeia un server NTP pe care TVN 20 il va indica.
(Setarea implicita NU este bifata)

•

Introduceti adresa serverului; aceasta poate fi o adresa IP sau un nume de domeniu.

•

Introduceti adresa portului NTP; cele mai multe servere NPT folosesc portului implicit 123.

•

Setati frecventa sincronizarii timpului TVN 20 cu cel al serverului NTP,
timpul implicit fiind 60 de minute.

•

Din lista vertical selectati fusul orar corespunzator zonei in care se afla TVN 20,
setarea implicita este (GMT+00:00) Dublin, Edinburgh, London.

Figure 10: NTP Settings

•

Sync to PC time va efectua o sincronizare a timpului intre PC-ul pe care ruleaza Browserul si TVN 20 utilizand ca reper timpul PC-ului. Sincronizarea are loc doar cand butonul

este apasat. Aceasta optiune trebuie utilizata numai in cazul in care NTP nu este activat.
TVN 20 va face automat o sincronizare cu camera IP la fiecare 5 minutePasul 4:
Adaugarea camerelor IP
Adaugarea camerelor IP unui TVN 20 reprezinta temelia sistemului. Exista doua metode
de adaugare a camerelor IP:
•

Automat prin Auto-Discovery (utilizand functia Quick Add )

•

Manual

Auto-Discovery localizeaza automat adresele IP ale camerelor IP si introduce parametrii
de conectiune impliciti (User Name, Password, and Port Number). Daca o camera nu
permite Auto-Discovery, utilizatorul poate adauga manual camere.
Utilizarea functiei Quick Add

Utilizati butonul Quick Add pentru a localiza camerele IP compatibile cu functia
Auto-Discovery. Unitatea va scana reteaua locala si va face o lista cu toate camerele
vizibile. Bifati casuta in dreptul camerelor pe care doriti sa le adaugati la TVN 20.
Quick Add va detecta numai camerele care se afla in acelasi LAN. Functia nu este capabila sa
detecteze camere intr-un VLAN. Daca Quick Add nu detecteaza camerele dumneavoastra, va
rugam sa urmati procedurile prezentate in sectiunea Alternative Add - Manual Process.

Figure 11: Quick Add Window

Selectati dispozitivele pe care doriti sa le adaugati si apasati OK. Sistemul va va intoarce
la fereastra anterioara care acum este populata de camerele selectate.

Figure 12: Populated Config Window

Faceti click pe Channel No. pentru fiecare linie, meniul IP Camera Config din partea
dreapta va oferii detalii suplimentare despre camera configurata.
Observatie: Starea Online/Offline nu se va reimprospata automat si poate dura cateva
minute pana cand va fi disponibila. Apasati F5 pentru a reimprospata pagina.
Alternative Add – Metoda Manuala
Pentru cazul in care camera IP dorita nu ofera functia Auto-Discovery sau alte
probleme ale retelei impiedica functionarea functiei auto-discovery, utilizatorul poate
adauga camerele manual.
•

Selectati numarul canalului (D1, D2, D3…..); acesta va permite utilizatorului sa
populeze lista IP Camera Config (in partea dreapta a ecranului).

•

Login Mode = IP (sau Domeniul)

•

Introduceti adresa IP sau domeniul in mod manual.

•

Selectati producatorul IP camera/encoder din lista verticala.

•

Selectati portul de comunicare utilizat de camera (in mod usual producatorii de
camera IP specifica porturile 8000 sau 80).

•

Introduceti numele de utilizator(User Name) si parola(Password) ale camerei IP.

•

Channel No. se aplica numai daca dispozitivul conectat este un encoder multichannel, valoarea implicta 1 are trebui sa fie suficienta pentru majoritatea instalatiilor.

•

Apasati Modify pentru a adauga camera.

•

Camera va aparea in lista daca parametrii de setare sunt corecti.

Pasul 5: Configurarea camerei IP-Setarile dispozitivului
In functie de de modelul camerei IP, numele camerei IP, on-screen display(OSD),
frecventa cadrelor, rezolutia si detectia de activitate pot fi configurate in Browser-ul TVN
20. In cazul in care functiile browser-ului nu permit configurarea, utilizatorul poate In the
cases where functionality within the browser does not support configuration, utilizatorul
se poate conecta la pagina web a camerei IP si configure parametrii doriti.
La sfarsitul acestui ghid exista o lista a camerelor acceptate si capacitatile acestora. Va
rugam sa consultati reprezentatul Interlogix pentru o lista actualizata a camerelor
acceptate
Configurarea camerelor prin intermediul TVN 20 –Timp/Data/Titlul
Camere complet configurabile
Figure 13: Display settings for fully configurable cameras

•

Selectati Channel No:

•

Faceti click pe Show Name daca doriti ca titlul camerei sa fie suprapus inregistrarii video.

•

Introduceti numere dorit pentru camera.

•

Faceti click pe Show Date si selectati formatul 12/24 Hour, formatul datei si de
asemenea slectati Display Week daca doriti sa fie afisata ziua saptamanii.

•

Selectati tipul afisarii OSD – Non Transparent & Non Flashing implicit este
recomandat

•

Pozitia OSD permite utilizatorului sa pozitioneze independent afisajul Time/Date/Day
de titlul camere. Apasati OSD Position > Settings pentru a selecta fereastra OSD.
Faceti click pe time/date sai titlul camerei, cu mousul agatati si trageti fiecare
element utilizand mouse-ul, in pozitia dorita in imagine.

•

Butonule Copy va permite sa duplicati aceste setari pentru alta camera si astfel
facand configurarea mai rapida.

•

Faceti click pe Save pentru a salva setarile.

Camere IP configurabile numai prin pagina web

Figure 14: Display settings by the IP cameras web page

Camerele IP (IPC) care nu accepta configurare OSD completa vor permite utilizaorului sa
defineasca un titlu local (intern) pentru camera, pentru pentru o identificare usoara a
acesteia. Camerele IP care nu permit setarea afisajului OSD, desi TVN 20 permite
identificarea titlului unei camera, acest titlu serveste utilizatorului sa idenifice camera da
nu este inclus ca parte a On-Screen-Display (OSD) pentru camera.
Observatie: Va rugam sa activati afisajul IP Cameras Time/Date si Titlul camerei IP
on-screen din Manufacturers Web Page. Din motive de colectare de dovezi acest lucru
este puternic recomandat.

Pasul 6: Configurarea camerei IP – Setarea rezolutiei
Detalii importante privind rezolutiile disponibile si ratele de cadre potrivite
acestora
Majoritatea camerelor IP au limitari in ceea ce priveste rata de cadre la diverse rezolutii.
Poate deveni foarte complata tinerea evidentei acestora.Am ales in campul ratei de cadre
sa afiseze o lista de rezolutii accepta la diverse rate de cadre.
Figure 15: Frame Rate Field

Acest exemplu arata slectarea UXGA (Resolutia 1600x1200). Lista Frame Rate arata ca
•

Accepta rate cadre intregi pentru rezolutii VGA, XGA si SXGA

•

La rata de cadre 24(all) si sub aceasta ALL(toate) rezolutiile sunt acceptate, inclusive
rezolutia UXGA.

De exemplu, daca rezolutia dorita este UXGA, atunci rate de cadre maxima disponivila este de
24 de imagini pe secunda.
Imaginea de mai sus arata de asemenea ca atunci cand se selecteaza Customize pentru
Max Bitrate, un camp aditional este disponibil pentru setarea manuala a bitrate-ului dorit in

Kbps.
Configurarea Camerelor prin parametri Video Streaming (Encoding) TVN
20
Camere Complet Configurabile
Figura 16: Parameteri Encoding pentru camerele complet configurabile

Sub Parametri Encoding unele camere suporta mai mult de cat un profil video care poate
fi folosit pentru normal, eveniment si (low-bandwidth), sub-stream pentru streaming live.
Figura 17: Meniu Parametri Encoding

Cand mai mult de un profil encoding este disponibil, este necesar sa selectezi fiecare profil
si sa setezi confgiurarea parametrilor de mai jos.Ap[asati Save dupa configurarea fiecarui
profil inainte sa selectezi un alt profil de configurare. Repeta pasi de mai jos pentru fiecare
profil de encoding.
1. Selecteaza Channel No:
2. Sub Encoding Parameters Selecteaza streamul pe care vrei sa configurezi.
3. Selecteaza Stream Type - Video este prestabilit, unele camere vor suporta si
Video si Audio.

4. Selecteaza Resolutia dorita din lista verticala.
5. Selecteaza BitRate-ul dorit. Prestabilit este Variabil.
6. Selecteaza Max Bitrate-ul pentru camera din setarile disponibile din meniul
vertical.
7. Selecteaza Frame Rate-ul dorit din lista vertical pentru camera.
8. Selecteaza Video Quality dorit din intrarile disponibile din lista vertical.
9. Apasa Save dupa ce au fost completate toate intrarile pentru profilul selectat.
Tine minte sa repeti acesti pasi pentru fiecare Parametru Encoding disponibil.
Configurabila Partiala a Camerelor
Figura 18: Parametri Encoding pentru camerele partial configurabile

Camerele fara configurabilitate completa va arata parametri ce reflecta functionalitatea
cheie a camerei producatorului. Nu toate caracteristicile a unor camera ale
producatorului sunt suportate in TVN20.
Daca TVN 20 suppora parameter encoding multipli, urmeaza aceasi pasi pentru o camera
complet configurabila.
Urmeaza pasi pentru Camere complet configurabile bazate pe optiunile pornite si alegerile
disponibile in listele verticale
Alte tipuri de informati Bitrate Variabil
Bitrates
•

Selecteaza aceasta metoda daca doresti sa optimizezi inregistrarea in timp ce
rata Datei variaza in functie de complexitatea scenei.

•

Folosesteo in special pentru camera unde activitate fundalului scenei poate fi

mai putin intens.
• Orice tinta bitrate setata pentru aceste camera este doar o tinta si latimea de
banda efectiva poate fi cu 10%-20% peste tinta si depinde de producatorul
camerei IP si nivelul de activitate al scenei.
Bitrate constant.
•

Foloseste acesta cand este important ca performanta previzibila a retelei si
limitarea impactului video al retelei.

•

Sub CBR, Rata de date nu exceed limita setata.

Depanare
Ce fac daca camera IP selectata nu este complet configurabila din TVN 20?
Cum este afrimat anteriornu toate camerele care pot fi conectate la Tvn 20 suporta
configurare complete de la TVN 20. Display-ul On-Screen (OSD), cateva rate de frame si
parametric de configurare si video detectare de miscare pot fi configurate folosind portalul
web al producatorului Camerei IP.
Din portalul principal Config (REMOTE), in listarea camerei IP, utilizatorul poate porni
direct portalul web al Producatorului camerei IP dand clic pe adresa IP.
Figura 19: Pagina de informatii a camerei IP

Acum poti termina configurarea elementele dorite inacesibile in TVN 20.
Observatie: Daca o caracteristica este configurabila in TVN 20, atunci configureazo din
TVN 20. Setarile din TVN 20 va scrie peste orice schimbare facuta direct la Camera IP
prin browserul producatorului.
Pasu 7: Setarea Programului de Inregistrare - Introducere
TVN 20 suporta un set robust de capabilitati de programare care include inregistrarea
normal si de evenimente pana la 8 perioade de timp pe zi. Programele de inregistrare pot

fi copiate peste orice zi a saptamani si camera multiple pentru intrare rapida. Programele
de inregistrare interactioneaza cu profilele de encoding disponibile.
Observatie: Implicit fiecare camera adaugata la system este pornita automat pentru
inregistrarea 7x24 continua.
TVN 20 foloseste un maxim de doua profile de inregistrare (rata frame indenpenta,
rezolutie, si latime de banda) cu programul de inregistrare. Nu toate camerele IP listate
acceptă două profiluri de înregistrare. Unde camerele acepta, cele doua profiluri sunt
(verifica diagram de Compatibilitate IP pentru specifice):
•

Main (Normal) - asociata cu inregistrarea Programata/Time-Lapse

•

Main (Evenimentt) – asociata cu inregistrarea de Miscare si Alarma

•

SubStream – disponibil doar pentru vizualizare directa in display multi-camera
pentru vizualizare directa prin browser si software-ul Interlogix TruVision
Navigator (daca e suportata de catre camera)

Tabel 3: Diagrama de Compatibiitate IP

Mod
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Detectare de
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Descriere
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declansata de
d
d
Inregistrare
eveniment declansata
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IP.
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Multiple

Camere IP
de singur
profil

Live
Stream*

Main Normal

Main Normal
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idacă este

Main Event

Main Normal

Main Event

Main Event
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Main Event

Detectare
Miscare /

Detectare
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ddedeclansataif there
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AND an alarm input
(And-

Main N
l

Main E t

Main Normal

Main Event
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(poarta-si)

Daca camera IP suporta doar un singur parametru encoding in TVN 20, doar acel stea este
disponibil pentru Live Streaming

Configurare Inregistrare Programata
Urmeaza pasi de mai jos pentru a stea Inregistrarea Programata:
1. Configura Inregistrarea Time-Lapse (Inregistrarea Programata).
2. Configura Programul Inregistrare Activat de Miscare/Intrare Alarma.
Figura 20: Fereastra Inregistrare Programata

Benzile colorate arata modurile de inregistrare pornite pentru camera.

Programat = Albastru

Miscare = Galben

Doar Intrare Alarma = Rosu

Miscare sau Alarma = Mov
=

Miscare si Alarma

Comanda = Utilizare
viitoare

azuriu

Pas 8: Setarea Programului de Inregistrare - Exemeplu Configurare
Completarea acestui exemplu te va familiariza cu aptitudinilie necesare penrtu oricarei
camera pentru inregistrare.
Camera 1 va inregistra dupa cum urmeaza:
•

00:00:00 pana la 06:45:00 in modul Detectare de Miscare (Miezu nopti
pana la 6:45AM).

•

06:45:00 pana la 17:00:00 in modul Inregistrare Programata (Time-Lapse de la
6:45AM pana la 5:00PM).

•

17:00:00 pana la 24:00:00 in modul Detectare de Miscare (5:00PM pan
la miezul nopti).

•

Aces Program va fi aplicat pentru fiecare zi a saptamani.

•

Copiaza acest program pentru Camerele 1, 2, 3 si 4.

Incepe Configurarea
1. Selecteaza folderol Inregistrare Programata din fereastra de navigare.
2. Selecteaza Camera 1.
3. Asigurate ca Optiunea Porneste Inregistrare este bifata.
4. Da Clic pe butonul Setari asociat cu Timpu de Inregistrare.

5. Asigurate ca Inregistrare Toata ziua nu este bifat.
6. Orice zi a saptamani poate fi selectata din coloana vertical de zile de lucru.
7. Da clic pe Period1.
8. Introdu 0:0 pentru timpu de start si 6:45 pentru timpu de sfarsit (poti introduce valorile
direct sau cu butoanele de selectie).
9. Din lista verticala a modului de inregistrare, selecteaza Detectare Miscare.

10. Selecteaza Period2.
11. Introdu 6:45 pentru timpu de start si 17:0 pentru timpu de sfarsit.
12. Din lista verticala a modului de inregistrare, selecteaza Inregistrare Programata.

13. Selecteaza Period3.
14. Introdu 17:0 pentru timpul de start si 24:0 pentru tmpu de sfarsit.
15. Din lista verticala a Modului de Inregistrare, selecteaza Detectare Miscare

16. In partea de jos a pagini de la lista verticala Copiaza la:,,selecteaza Toata
Saptamana.
17. Apasa butonul Copy pentru a copia aceste setari la toate zilele.
18. Clic OK pentru a completa aceasta pagina si a te intoarce la Fereastra Inregistrare Program.

19. Observa programu actualizat.
20. Selecteaza butonul Copy to… din partea de jos a pagini pentru a copia aceste setari la
camerele aditionale dorite.

21. Apasand butonul Copy to… deschide o cutie de dialog.
22. Selecteaza casuta pentru camera dorita pentru a primi acelasi program (in acest caz 14).
23. Clic OK cutia de dialog se va inchide si te va intoarce la pagina Inregistrare
Program.
24. Pentru a verifica faptul ca acest program a fost aplicat si celorlalte camera,
selecteazale din cutia de selectare camera din partea de sus a pagini si observa
programul.

25. Clic Save pentru a atribui acest program camerelor.Figura 21: Cutia de dialog Copy to…

Pasul 9: Ultimul Pas pentru Programul de Inregistrare - Declansatoru de
Detectare Miscare
Pentru ca Inregistrarea Detectarea de Miscare sa fie posibila, detectarea de miscare
trebuie sa fie pornita pe camerele dorite.
Acesta este un process simplu in 2 pasi:
1. Porneste Detectare de Miscare pe Camera IP.
2. Defineste programul de activare pentru Declansatorul de Detectare de Miscare a Camerei
IP.
Pentru Camere IP selecte, TVN 20 poate configura zonele de detectare de miscare
(regiuni de interest) din interiorul caruia Browserul TVN. Pentru celalalte Camere IP,
TVN 20 incorporaeaza un link catre portalul web al Camerei IP pentru a porni
configurarea directa detectarea de miscare pe Camera IP.

Figura 22: Fereastra Detectare de Miscare

1. Selecteaza floder-ul Detectare de Miscare din fereastra de navigare.
2. Selecteaza Camera 1.
3. Asigurate ca optiunea Optiunea Detectare de Miscare este bifat.
4. Clic pe butonul setari Zona (Acest buton este disponibil daca Camera IP selectata
este suportata in TVN 20 pentru definitia zona miscare). Se deschide o cutie de
dialog de setari.
Daca Camera IP nu suporta aceasta functie in interiorul TVN 20, atunci butonul setari
nu va fi acesibil. Utilizatorul va fi nevoit sa aceseze pagina web a camerei IP pentru a
configure Regiunile de Interes al Detectari de Miscare (ROI).

5. Bifati casuta Start Draw.
6. Folosind mouse-ul, dati click si trageti pana la 4 arii.
7. Dati Click pe Sensibilitatea(Sensitivity) dorita.
8. Apasati OK pentru a accepta setarile facute.
9. Ecranul se va intoarce la pagina de Detectare a Miscarii (Motion Detection).

10. Selectiati Settings din Arm Schedule pentru a definii programul pentru
evenimentele de miscare.
11. Setarea prestabilita pentru detectarea de miscare este stabilita la 7 x 24.
12. Utiliatorul poate definii un program specific pentru momentul in care curentii de
detectare a miscarii sunt disponibili sistemului.
13. Pot fi definite pana la 8 perioade activate cu timpul de Pornire (ON) si Oprire (OFF).
14. Programul zilnic poate fi copiat altor zile sau pentru intreaga saptamana folosind
butonul Copy (copiere).
15. Apasati OK, Navigatorul se va intoarce la pagina de Detectare a Miscarii.
Nota: Aceste setari sunt disponibile cu privire la modul in care ariile de detectare a
miscarii sunt definite in camera (de TVN 20 sau la Camera).
Nota de Configurare: Daca un Program de Inregistrare cu perioade de Detectare a
Miscarii este definit, este necesar ca programul de detectare a miscarii sa se potriveasca cu
setarile Programului de Inregistrare?
Potrivind programele se ofera astfel o mai mare precizie cu privire la modul in care
clipurile pot fi inregistrate si vizualizate cand doua stream-uri sunt suportate. In mod
normal, Programul de Inregistrare (Time-Lapse) va fi la o rata de cadre mult mai joasa
si probabil o rezolutie a imaginii mult mai joasa decat inregistrarea Evenimentelor de

Miscare care are o rezolutie la o rata de cadre mult mai mare.
Setarea prestabilita cand Miscarea este detectata pentru o camera cu programul de
eveniment setat la 7x24 ore va creste cantitatea de date stocate pe sistem in timpul
perioadelor cand Programul de Inregistrare (Time-Lapse) apare fara ca Detectarea de
Miscare sa fie setata pe acelasi program.
RecordingMode

Programat(Time-Lapse)

Miscare/Inregistrare
Vizionare Live

Motion Detection Set7x24 Motion Detection Not
Active during Schedule
Recording Periods
In timpul detectarii
Inregistrarea se va face la
Camerele vor inregistra
reala a desfasurarii
La frame rate-ul presetat
Evenimentelor
Inregistrarea Miscarii

Inregistrarea se face la rata
Reala a desfas

Vizionarea unui eveniment
Se face accesand setarile
Motion/Events

16. Din meni-ul principal de detectare a miscarii selectati Linkage: Setting pentru a
definii raspunsul TVN 20 la detectarea miscarii.

17. Sub tab-ul de Alarm Trigger selectati avertismentul audio pentru a declansa o
alarma la detectarea miscarii.
18. Upload to Center trebuie verificat Interlogix TruVision Navigator pentru

notificari.
19. Declansarea iesirii unei alarme pentru a active iesirile altor TVN 20.
20. Creaza o legatura prin email pentru a primii email la detectarea miscarii.
21. Daca declansatorul iesirii alarmei este activat, user-ul poate schimba una sau mai multe
iesiri ale alarmelor din tab-ul Analog Alarm Output (A->1 thru A->4).

22. Pentru a incepe inregistrarea acestui eveniment,selectati Trigger Recording tab si
definite ce camera sa inregistreze.
23. Cand ati realizat setarile dorite click OK pentru a fi retrimis la Motion Detection.
24. Asigurati-va ca ati salvat.
25. Asigurati-va ca ati salvat dupa configurarea fiecarei camere.

Setari PC ale Browserului Local
Din tabul de Config utilizatorul poate configure setarile principale pentru camerele
IP listate in Remote Config si de asemenea sa seteze comportamentul PC-urilor
Client care se conecteaza la unitate prin intermediul browserului.
Setarile pe pagina Local Config se aplica numai conexiuni browser prin intermediul
PC-ului Client specific (local pentru acel PC). Setarile implicite ar trebui sa fie
acceptabile pentru majoritatea utilizarilor normale. Va rugam sa consultati sectiunea
Remote Record & Video Download in sectiunea Subiecte Avansate TVN 20 a
acestui manual.
Setarile de interes specific pot fi caile de fisiere implicie pentru salvarea fisierelor
inregistrate (inregistrare manuala), captare instantanee de imagini (previzualizare),
captare instantanee de imagini din redare si descarcarea clipurilor video unde
utilizatorul ar poate dori sa schimbe locatia de depozitare implicita. Va rog
observati, abilitatea utilizatorilor de a descarca si a captura imagini instantaneu este
gestionata sub setarile Account Management (Remote Config)
Figura 29: Tab-ul Config

Vizualizare Live si Vizualizare Redari in Browser
Vizualizarea Live a Pagini Browser
Figura 30: Vizualizarea Live a Pagini Browser
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Tabel 4: Caracteristicile de Vizualizare Live
Item

Denumire

Descriere

1.

Arbore de
Conexiuni

2.

Moduri de
afisare Live

Panoul din partea stanga arata camerele IP configurate pe TVN
20. Daca faceti clic pe pictograma sageata a unei camera
individuale o va incarca in fereastra de display. In functie de
marimea imagini si cotatia de mega pi eli al camerei
Utilizatorul poate afisa camerele Live in vedere 1-Up, 4-Up and
9-Up. Intru-un mod multi ecran, Utilizatorul poate pur si simplu
sa dea click pe pictograma dispozitivului TVN 20 in partea de sus
li t i a incarca
i o camera
t
i intr-un patrat
t
tspecific
t i unuiltdisplay i
Pentru
multi-up, utilizatorul doar evidentiaza patratul si apoi da click pe
camera doirta din lista.

3.

Oprire
Streaming

Oprirea intregului streaming

4.

Capturare

Face o imagine instantanee a camerei evidentiate in prezent si o
salveaza la PC-ul Browser local.

5.

Start
Inregistrar

Permite inregistrarea tuturor camerelor active din display in Pc-ul
local.

Item

Name

6.

Opreste
Inregistrare
a

7.

Pagina
Anterioara

8.

Pagina
Urmatoare

9.

Audio

Description
Opreste inregistrarea manuala a streamurilor afisate.

Permite utilizatorului sa alterneze prin camerele disponibile.
Daca display-ul este in mod 1-Up camerele sunt alternate in
ordine cu fiecare clic pe elementele Pagina Anterioara si
Urmatoare. Daca prima camera incarcata a fost camera 5 ,
apasand butonul Pagina Urmatoare va avansa la inapoi la
camera 1 si apoi fiecare clic sucesiv pe butonul Pagina
Urmatoare va avansa la Camera 2,3,4 etc. Daca display-ul este
in mod multi-up, apasand urmatorul va alterna prin gruparile
numerice (in mod 4-up, Camerele 1-4, 5-8, etc

Daca camera este capabila sa suporte audio si este activat audio
pentru acea camera pe TVN 20, utilizatorul poate activa audio.
Dand clic pe tasta sageata aduce controlul volumului audio.

10.

Ecran Complet Displayul poate fi extins la ecran apasand butonul Expand din
partea din coltul din dreapta sus al display-ului.

11.

Controale PTZ

12.

Controale
Imagine

Versiunea curenta a TVN 20 nu suporta control PTZ.
Acesta va fi facut disponibil intr-o eliberare de firmware
ulterioara. Va rog sa verificati cu reprezentantul interlogix sau
partenerul de afaceri pentru cele mai recente capabilitati
firmware..
Aceste controale sunt disponibile numai pentru anumite camere
IP. Va rog consultati Chartul de Compatibilitate IP pentru listarea
de camera care suporta aceasta caracteristica.

Pagina Browser de Redare
Figura 31: Pagina Browser de Redare
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Tabel 5: Caracteristici Browser de Redare
Item Denumire

Descriere

1.

Arbore de
Conexiuni

2.

5.

Controale
Redare
Cronologi
e Video
Captare
Instantanee
Salvare

Panoul din partea stanga arata camerele IP configurate pe TVN
20.. Dand clic pe o pictograma sageata individual ava incarca
camera in fereastra display ului actual
Play/Pauza, Stop, Verso Cadru, Avans Cadru, Repede Inainte

6.

Audio

7.

Extinde
Ecran

3.
4.

Un display graphic al videoului selectat.
Face o captare instantaneeal camerei evidentiate actual si o
salveaza in PC-ul Browser local..
Salveaza videoul selectat pe HDD.
Afiseaza un slider pentru control al volumului daca audio este
disponibil
Display-ul poate fi extins catre ecran apsand butonul Expand
din coltul din dreapta sus al display-ului.

8.

Inregistrarea
Mod LED-uri

Item

Denu

9.

Buton
Backu
p

10.

Indica o inregistrare programata de inregistrare de alarma.
Inregistrare programata (interval de timp) video este in
albastru si inregistrare Miscare sau Intrare alarma este in
Rosu.
Descriere

Acest buton permite utilizatorului sa faca backup la segemente
video pe TVN 20 catre un USB 2.0 si stickul de memorie poate fi
conectat direct in TVN 20. Procesul de BackUp poate include
d
l
i
ii Mi i Pl
TVN 20
Buton Down Acest buton permite utilizatorului sa copieze segmente video de
la TVN 2.0 catre PC-ul local.

11.

Buton Go

12.

Cautare Data Cautare Data: Selectati Data pentru a vedea video din acea zi si
si Timp
apasati pictograma Cautare.

13.

Stare
Canal.

Clic pe butonul Go To pentru deplasarea la un timp specific al

Cautare Data si Timp: Selecteaza Data pentru a vede video din
acea zi si dati clic pe butonul Go To pentru a introduce ora
In timpul redari, diplayul situatie arata redarea canalul camerei
Ip curente, data si ora videoului in display si deasemnea si
viteza redari.

Cautare Video
Procesul pentru cautare video este::
•

Selecteaza camera de pe care vrei sa cauti video. Se poate reda doar o camera la
un moment dat.

•

Selecteaza data de la care vrei sa vezi video (Day-Search) SAU pentru o zi specifica
introdu un timp specific (Time-Search) pentru a localiza cautarea.

•

Apasa Search (sau GO to, pentru cautare in interval de timp). Videoul este incarcat
in intervalul de sub fereastra displayului video. Video inregistrare Program (Timelapse) este in albastru si inregistrare Miscare sau Intrare alarma este in Rosu.

•

Utilizatorul controleaza display-ul prin controlurile Redari. Controlurile
disponibile sunt:
•
•
•
•

Play/Pause
Stop
Fast Forward (multiple steps …2x, 4x, 8x)
Frame Advance
Observatie: Inapoi (Rewind) nu este suportat in browser.

•

Utilizatoru poate controla timpul redari punand mouse-ul in bara de timp si tragand
displayul de timp la pozitia dorita in cursorul vertical. In timp ce bara de timp este
mutate dealungul cursoului vertical, timpul se actualizeaza astfel utilizatorul poate
vedea timpul current sub cursorul vertical.

Cautare Data:
Selecteaza Data pentru a vedea video din acea zi si apasa pictograma
Search.
Cautare Data si Timp
Selecteaza Date pentru a vedea video din acea zi si dati clic pe symbol pentr a introduce un
timp specific pentru redare.
Dupa introducerea timpului droit, apasati butonul Go to.
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Pregătire
Secţiunea ”Pregătire” explică ceea ce administratorul
trebuie să pregateasca pentru monitorizarea imaginilor
după instalarea şi conectarea camerei.

Alocarea unei adrese IP address
folosind SNC toolbox.

1

Dacă utilizaţi Windows Vista, este posibil să
apară pop-up-ul“Auto play. Pentru detalii
consultaţi secţiunea “Installing software” din
“Dacă utilizaţi Windows Vista” la pag.10

Alocarea unei adrese IP
camerei
Pentru a conecta camera la o reţea este nevoie ca o nouă
adresă IP să fie alocată camerei atunci când aceasta este
instalata pentru prima dată.
Se poate aloca o adresă IP în două moduri:
• Folosind SNC toolbox stocată în CD-ROM-ul livrat (vezi
această pagina)
• Folosind comenzile ARP(Address Resolution
Protocol) (vezi pag. 95)

2

• Este posibil ca SNC toolbox să nu funcţioneze
correct daca folosiţi un software firewall sau
antivirus personal in computer-ul dvs.
In acest caz, dezactivaţi software-ul respective sau
aocaţi camerei o adresă IP folosind altă metodă, de
exemplu consultaţi secţiunea “Assigning the IP
Address to the Camera Using ARP Commands” de la
pag.95
• În cazul în care utilizaţi Windows XP Service Pack 2
sau versiuni mai noi, Windows Vista sau Windows 7,
dezactivaţi funcţia Windows firewall, altfel SNC
toolbox nu va opera corespunzător,
Pentru setare, consultaţi “Configuring
Windows Firewall” din “When using Windows XP
Service Pack 2 or later” de la pag.9, “Configuring
Windows Firewall” din “When using Windows Vista” la
pag. 11 sau “Configuring Windows Firewall” din
“When using Windows 7” la pag.14
.

Apăsaţi icoana Setup de la SNC toolbox.
Dialogul“File Download” se va deschide.
Dacă folosiţi When you are using Windows XP
Service Pack 2 or later, Windows Vista or Windows
7, un mesaj privind conţinuturile active s-ar putea
să apară.
Pentru detalii consultaţi “Installing software” din
“Dacă folosiţi Windows XP Service Pack 2 sau
mai recent ” la pag. 8, “Installing software” din
“Dacă folosiţi Windows Vista” la pag. 10 sau
“Installing software” in“Dacă folosiţi Windows
7” la pag.13.

În această secţiune se explică modul în care camerei i se
alocă o adresă IP folosind SNC toolbox şi cum se
configurează reţeaua.
Înainte de a începe conectaţi camera referindu-va la
secţiunea“Connecting the Camera to a Local
Network” din manualul de instalare.
Consultaţi administratorul de reţea în legatura cu
adresa IP alocată.

Inseraţi CD-ul în CD-ROM drive.
O copertă va apărea in browser-ul Web. Dacă
coperta nu apare automat in browser-ul Web, daţti
dublu-click pe fişierul index.htm de pe CD-ROM.

3

Apăsaţi File Open.
Notă

Dacă apăsaţi Save în dialogul “File Download” nu
veţi putea sa derulaţi instalarea în mod correct.
Ştergeţi fişierul salvat şi apăsaţi din nou icoana
Setup

4

Instalaţi SNC toolbox pe computer-ul dvs.
folosind wizard-ul
Dacă se afişeaza Software License Agreement
citiţi-l cu atenţie şi apăsaţi Accept pentru a continua
instalarea.

5

Porniţi SNC toolbox.
Dacă utilizaţi Windows Vista, este posibil să apară
mesajul “User Account Control - An unidentified
program wants access to your computer”. În acest caz
apăsaţi “Allow”.

6

Apăsaţi Search.
SNC toolbox detectează camerele conectate la
reţea şi le listează.

9

Setarea adresei IP.
Pentru a obţine automat o adresă IP de la un
server DHCP:
Selectaţi Obtain an IP address automatically.
Adresa IP, Subnet mask and Default gateway sunt
allocate automat.
Note

Dacă selectaţi Obtain an IP address
automatically, asiguraţi-vă că serverul DHCP
operează în reţea.
Pentru a specifica adresa IP manual:
Selectaţi Use the following IP address şi tastaţi
adresa IP, Subnet mask şi Default gateway în
câmpurile respective.

Tip

Setarea din fabrică a reţelei de camera este modul
DHCP.

7 Selectaţi din listă camera căreia doriţi să-i alocaţi o

10 Setaţi adresa serverului DNS.
Pentru a obţine adresa serverului
DNS automat:
Selectaţi Obtain DNS server address automatically.

adresă şi apăsaţi Network. Ecranul cu setările contului
este afişat

Pentru a specifica adresa serverului DNS
manual: Selectaţi Use the following DNS server
address şi tastaţi adresa DNS primară şi secundară în
câmpurile corespunzătoare.

11 Setaţi numărul portului HTTP.
În mod normal selectaţi 80 pentru numărul portului
HTTP. Pentru a folosi alt număr de port, tastaţi un
număr de port înrre 1024 şi 65535 în text box
Note

8

Dacă folosiţi un număr de port altul decât 80,
consultaţi-vă cu administratorul de reţea.

Înregistraţi numele şi parola administratorului şi apăsaţi
OK.
Setările din fabrică pentru ambele obiecte
sunt“admin”. Ecranul cu Setările Reţelei este
afişat.

12

Confirmaţi ca toate obiectele sunt instalate correct,

apoi apăsaţi OK.
Dacă se afişează “Setting OK” , adresa IP este
correct alocată.

13 Când instalarea este finalizată, pentru a accesa camera
direct, daţi dublu-click pe numele camerei din listă.

Ecranul observatorului camerei din reţea este
afişat in browser-ul Web.

Dacă apare mesajul “File Download - Security
Warning” apăsaţi Run.

Exemplu

Program name

Note

Dacă apăsaţi Save in dialogul “File Download Security Warning”, nu veţi putea efectua instalarea în
mod correct.Ştergeţi fişierul descărcat şi apăsaţi din
nou icoana Setup.
Note

Dacă adresa IP nu este setată correct, imaginea de mai sus
nu apare după pasul 13. In acest caz, încercaţi din nou să
setaţi adresa IP.

Dacă utilizaţi Windows XP Service
Pack 2 sau mai recent

Dacă apare mesajul “Internet Explorer - Security
Warning”, apăsaţi Run.

Program name

Instalarea software-ului
Un mesaj de atenţionare referitor la conţinuturile active
este posibil să apară atunci când instalaţi software-uri
precum SNC toolbox de pe CD-ROM. În acest caz,
procedaţi după cum urmează:
Exemplu: În cazul SNC toolbox
Dacă apare mesajul “Internet Explorer”,
apăsaţi Yes.

Va începe instalarea software-ului.

Instalarea ActiveX Control
În timpul instalării of ActiveX Control, este posibil să
apară “Information Bar” or “Security Warning”. În
acest caz, procedaţi în felul următor:
Dacă apare “Information Bar”, apăsaţi OK.

Dacă apare bara de informaţii (information bar), apăsaţi pe
bară şi Install ActiveX Control….

Configurarea Windows Firewall

Dacă apare “Internet Explorer - Security Warning”,
apăsaţi Install.

Examplu: In cazul SNC toolbox

Este posibil ca SNC toolbox să nu opereze correct în
funcţie de configurarea Windows Firewall. (Nicio camera
nu este afişată în listă chiar dacă este detectată.) În acest
caz confirmaţi setările Firewall-ului după cum urmează:

Pentru a dezactiva Windows Firewall

1

Selectaţi Control Panel din meniul Start
Windows-ului.

2

Selectaţi Security Center al working field.

3

Selectaţi Off în dialogul Windows Firewall.

Program name

Începe instalarea ActiveX Control. Când instalarea este
finalizată, apare principalul vizualizator sau meniul
Motion detection.

Când accesaţi folosind Windows Vista
sau Windows 7 în comunicaţii SSL.
ActiveX control este posibil să nu funcţioneze correct.
În astfel de cazuri modificaţi setările Internet Explorerului.

1

Apăsaţi Tool(T), Internet Option(O).

2

Selectaţi Security Tab.

3

Selectaţi Trusted sites din Security settings.

4

Apăsaţi pe Sites(S).

5

Introduceţti adresa camerei înAdd this Web
site to the zone. Asiguraţi-vă că adăugaţi
protocolul(https://).

6

Apăsaţi OK pentru a finaliza setarea.

Restartaţi Internet Explorer când procedura de mau sus
este finalizată şi accesaţi camera.

Camera va fi afişată în listă.
Pentru a activaWindows Firewall

1

Selectaţi Control Panel din meniul Start al

Windows-ului.

2

Selectaţi Security Center of the working field.

3

Selectaţi Exceptions în dialogul Windows Firewall.

4

Apăsaţi Add Program….

Dacă utilizaţi Windows Vista
Instalarea software-ului
Un mesaj de atenţionare referitor la conţinuturile active
poate apărea când instalaţi software-uri precumSNC
toolbox de pe CD-ROM. În acest caz, procedaţi după
cum urmează:
Examplu: În cazul SNC toolbox
Dacă pop-up-ul “AutoPlay” apare atunci când CD-ul
este inserat în CD-ROM, apăsaţi Install sau run
program.

Numele programului

5

În dialogul Add Program, selectaţi SNC toolbox şi
apăsaţi OK.
SNC toolbox va fi adăugat la lista Programs and
Services.

6

Apăsaţi OK.
Notă

Dacă apăsaţi Open folder to view files, browser-ul Web
nu se va deschide automat. În acest caz,In this case,
doublu-click pe fişierul “index.htm” din CD-ROM.
Dacă apare mesajul “Internet Explorer”,apăsaţi Yes.

Când procedura de mai sus va fi îndeplinita,
camera conectată la reţeaua locală va fi afişată
în SNC toolbox.

Dacă apare mesajul “File Download - Security
Warning” apăsaţi Run.

Dacă apare mesajul “Information Bar” apăsaţi Close.

Program name

Dacă apare bara de informaţii (information bar), apăsaţi pe
bară şi selectaţi Install ActiveX Control….

Notă

Dacă selectaţo Save în dialogul “File Download Security Warning”, nu veţi putea efectua corect
instalarea. Ştergeţi fişierul descărcat şi apăsati din
nou icoana de Setup.
Dacă apare mesajul “Internet Explorer - Security
Warning” apăsaţi Run.

Dacă apare mesajul “User Account Control - Windows
needs your permission to continue” click Continue.
Dacă apare “Internet Explorer - Security Warning”,
apăsaţi Install.

Program name

Numele Programului

Începe instalarea ActiveX Control. Când instalarea este
finalizată apare principalul vizualizator (main
viewer)sau meniul Motion detection.
Dacă apare mesajul “User Account Control - An
unidentified program wants access to your computer”,
apăsaţi Allow.
Începe instalarea software-ului.

Pornirea software-ului
Dacă porniţi software-uri precum SNC toolbox, este
posibil să apară mesajul “User Account Control - An
unidentified program wants access to your
computer”. În acest caz apăsaţi Allow.

Instalarea ActiveX Control
Pe durata instalării ActiveX Control, poate apărea bara de
informaţii (information bar) sau “Security Warning”
În acest caz procedaţi după cum urmează:

Configurarea Windows Firewall
SNC toolbox este posibil să nu opereze corespunzător în
funcţie de configuraţia Windows Firewall. (Nicio camera
nu este afişată în listă chiar dacă este detectată.)
În acest caz, confirmaţi configuraţia Windows Firewall
după cum urmează:
Exemplu: În cazul SNC toolbox
Pentru a dezactiva Windows Firewall

1

Selectaţi Control Panel din meniul Start al Windowsului

2

Apăsaţi Windows Firewall.

3

Selectaţi Turn Windows Firewall on or off.
Este posibil să apară “User Account Control Windows needs your permission to continue”.
În acest caz apăsaţi Continue.

4

Selectaţi Off în fila General.

6

Dacă apare dialogul Add Program selectaţi SNC
toolbox şi apăsaţi OK.

SNC toolbox este adăugat la lista de programe sau
de porturi.

7

Click OK.

Camerele vor fi afişate în listă.
Pentru a activa Windows Firewall

1

Selectaţi Control Panel din meniul Start al
Windows-ului.

2

Apăsaţi Windows Firewall.

3

Selectaţi Turn Windows Firewall on or off.
Dacăapare mesajul “User Account Control Windows needs your permission to continue”
apăsaţi Proceed.

4

Selectaţi Exceptions în dialogul Windows Firewall

5

Apăsaţi Add Program….
Când procedura de mai sus este finalizată,
camerele conectate la reţeaua locală sunt
afişate în SNC toolbox.

Dacă utilizaţi Windows 7

Dacă apare mesajul “File Download - Security
Warning” apăsaţi Run.

Instalarea software-ului
Un mesaj de atenţionare referitor la conţinuturile active
este posibil să apară atunci când instalaţi software-uri
precum SNC toolbox de pe CD-ROM. În acest caz
procedaţi în felul următor:
Exemplu: În cazul SNC toolbox
Dacă pop-up-ul “AutoPlay” apare atunci când CD-ul
este introdus în CD-ROM, apăsaţi Install or run
program from your media.

Note

Dacă selectaţi Save în dialogul “File Download Security Warning”, nu veţi putea efectua instalarea
în mod corect. Ştergeţi fişierul descărcat şi apăsaţi pe
icoana de Setup din nou.
Dacă apare mesajul “User Account Control - Do you want
to allow the following program from an unknown
publisher to make changes to this computer?”, apăsaţi
Allow.
Începe instalarea software-ului.

Instalarea ActiveX Control
Notă

Dacă apăsaţi Open folder to view files, browser-ul Web
nu se va deschide automat.
În acest caz, daţi dublu-click pe fişierul “index.htm” file
din CD-ROM.
Dacă apare mesajul “Internet Explorer” apăsaţi Yes.

În timpul instalării ActiveX Control, este posibil să apară
bara de informaţii (information bar) sau “Security
Warning”.
În acest caz, procedaţi în felul următor
Dacă apare bara de informaţii (information bar) apăsaţi pe
bară şi selectaţi Install This Add-on for All Users on
This Computer

Dacă apare mesajul “User Account Control - Do you want to
allow the following program to make changes to this
computer?” apăsaţi Allow.
Începe instalareaThe installation of ActiveX Control. Când
instalarea este finalizată va apărea principalul vizualizator
sau meniul Motion detection.

Configurarea Windows Firewall
În funcţie de configuraţia Windows Firewall este posibil
ca SNC toolbox să nu opereze corespunzător. (Nicio
camera nu va fi afişată în listă chiar dacă este detectată.)
În acest caz confirmaţi configuraţia Windowas Firewall
după cum urmează:
Exemplu: În cazul SNC toolbox

Pentru a activa Windows Firewall

1

Windows-ului

2

Apăsaţi Windows Firewall.

3

Selectaţi Allow a program or feature through
Windows Firewall.

Pentru a dezactiva Windows Firewall

1

Selectaţi Control Panel din meniul Start al

Selectaţi Control Panel din meniul Start al Windows-

ului

2

Apăsaţi Windows Firewall.

3

Selectaţi Turn Windows Firewall on or off.

4

4

Selectaţi Disable Windows Firewall.

Camerele vor fi afişate în listă.

Selectaţi Allow another program

5

Adăugaţi un program.

Accesarea Camerei
folosind Browser-ul Web
După ce adresa IP este alocată camerei, asiguraţi-vă că
într-adevăr puteţi accesa camera folosind browser-ul Web
instalat pe computer-ul dvs.
Folosiţi Internet Explorer ca browser Web.

1

Porniţi browser-ul şi tastaţi adresa IP a camerei în bara de
adrese URL.

Fereastra vizualuzatorului este afişată.

.

Display sample

Când procedura de mai sus este finalizată,
camerele conectate la reţeaua locală sunt
afişate în SNC toolbox.

Notă

Când accesaţi camera, imaginile nu vor fi afişate
în următoarele condiţii:
• Când numărul maxim de vizualizatori depăşeşte 5.
• Când rata de biţi incluzând noi solicitări depăşeşte 16Mbps

Folosirea funcţiei SSL
Notă

Modelul aflat în vânzare în China nu suportă funcţia
SSL.

Dacă folosiţi Internet Explorer 6
Dialogul“Security Alert” este posibil să apară în
concordanţă cu status-ul certificatului. În acest caz
apăsaţi Yes pentru a continua.
Fereastra vizualizatorului este afişată (în
comunicaţii SSL).

Când vizualizatorul camerei este afişat
pentru prima dată.
“Security Warning” este afişat. Dacă apăsaţi Yes se va
instala ActiveX control şi vizualizatorul este afişat.

Note

Dacă folosiţi Internet Explorer 7 sau Internet
Explorer 8
Dacă introduceţi adresa IP a camerei, este posibil să
apară “Certificate Error” în funcţie de certificatul
setat pe camera. În acest caz apăsaţi Continue to this
website (not recommended). pentru a continua.
Apare welcome page (în comunicarea SSL).

Când este bifat “Allow HTTP connection
for some clients” (pag. 53)
Pentru a folosi conexiunile HTTP and SSL separate pentru
accesare,
introduceţi
următoarele:
Pentru conexiunea HTTP

• Dacă Automatic configuration este permis în setările
Area Network (LAN) din Internet Explorer,este posibil
ca imaginea să nu fie afişată.. În acest caz dezactivaţi
Automatic configuration şi setaţi server-ul Proxy
manual. Pentru setarea server-ului Proxy consultaţi
administratorul de reţea.
• Când instalaţi ActiveX Control, trebuie să fiţi logat
în computer ca Administrator.
• Dacă utilizaţi Windows XP Service Pack 2 sau versiuni
mai noi, Windows Vista sau Windows 7,este posibil să
apară bara de informaţii sau “Security Warning”.Pentru
detalii consultaţi“Installing ActiveX Control” din
“Dacă utilizaţi Windows XP Service Pack 2 sau mai
recent” la pag. 8, “Installing ActiveX Control” din
“Dacă utilizaţi
Windows Vista” la pag. 11 sau “Installing ActiveX
Control” in “Dacă utilizaţi Windows 7” la pag. 13.
Sfat

Software-ul este optimizat pentru Internet Explorer
folosind font mediu.

Pentru a afişa vizualizatorul în mod
corect
Pentru a opera vizualizatorul în mod corect, setaţi nivelul
de securitate al Internet Explorer la Medium sau mai
scăzut, după cum urmează:

Pentru conexiunea SSL

1

Selectaţi Tools din bara de meniu pentru Internet
Explorer, apoi selectaţi Internet Options şi
apăsaţi fila Security.

2

Apăsaţi icoana Internet (dacă folosiţi camera via
Internet), sau icoana Local intranet (dacă folosiţi
camera via reţea locală).

3

Setaţi cursorul la Medium sau mai mic. (Dacă
cursorul nu este afişat selectaţi Default Level.)

Dacă folosiţi software antivirus, etc., pe
computer
• Dacă folosiţi software antivirus, software de securitate,
firewall personal sau pop-up blocker pe calculator,
performanţele camerei este posibil să se reducă, de ex:
Numărul de cadre pe secunda pentru afişarea imaginilor
va fi mai mic.
• Pagina Web afişată atunci când vă logaţi la camera
Foloseşte JavaScript. Afişarea paginii Web este posibil
să fie afectată dacă folosiţi software antivirus sau alte
software-uri mai sus menţionate.

Configurarea de bază de
către Administrator
Puteţi monitoriza imaginea camerei dacă vă logaţi cu condiţiile iniţiale setate pentru respective camera pentru reţea.
Puteţi de asemenea să setaţi diferite funcţii în funcţie de poziţia de montare, condiţiile de reţea sau scopul camerei.
Vă recomandăm să configuraţi următoarele elemente înainte să monitorizaţi imaginile din camera.

Setting contents

Setting menu

Setarea formatului imaginii trimise de cameră

Video codec Tab (page 44)

Selectarea balansului de alb conform poziţiei de montare.

White balance (page 41)

Selectarea luminozităţii imaginii trimise de la camera.

Exposure (page 40)
Brightness (page 42)

Selectaţi calitatea imaginii trimise de la cameră.

Video codec Tab (page 44)

Selectaţi rezoluţia imaginii.

Rezoluţia (page 21)

Sincronizaţi data şi ora camerei cu cele ale computer-ului.

Date & time Tab (page 35)

Faceţi setarea pentru trimiterea imagnii monitorizate ataşate la un e-mail.

e-Mail (SMTP) Menu (page 68)

Setaţi dreptuld e acces al utilizatorului pentru cameră.

User Menu (page 64)

Stabiliţi un loc ce va fi monitorizat dinainte

Preset position Menu (page 65)

Pregătiţi o imagine panoramică.

To create a full image (page 26)

Administrator şi Utilizator

Operarea camerei
Acest capitol explica modul în care se monitorizează
imaginile de pe camera folosind browser-ul Web(Internet
Explorer).
Funcţiile
camerei
trebuie
stabilite
de
Administrator. Pentru setarea camerei consultaţi
“Administrating the Camera” la pag. 32.

Camera de reţea îi identifică pe cei care se loghează ca
Administrator sau Utilizator.
Administratorul poate folosi toate funcţiile acestei
camere de reţea, incluzând setările ei. Utilizatorul
poate folosi funcţiile pentru monitorizarea imaginilor şi
să controleze camera. Setarea Viewer mode este
folosită pentru a restriction drepturile de acces ale
utilizatorului.Există cinci tipui de utilizatori.

Fiecare tip de utilizator are acces ala funcţiile corespunzătoare
de mai jos:

Utilizator
Funcţia

Administrator

Full

mişcare/ Presetare lumină Vizualizare
înclinare poziţie
z
z
z
z

Monitorizarea imaginii în timp real

z

z

Vizualizare data şi oră

z

z

z

z

z

z

Controlul numărului de cadre pe secundă(mod JPEG)

z

z

-

-

-

-

Controlul marimii imaginii vizualizate

z

z

z

z

z

-

Salvarea unei imagini sau filmări în computer

z

z

z

z

z

-

Trimiterea unui fişier imagine către serverul FTP

z

z

-

-

-

-

Trimiterea unei poze ataşată la un e-mail

z

z

-

-

-

-

Control the alarm output of the I/O port on the camera

z

z

-

-

-

-

Schimbarea modului de funcţionare zi/noapte

z

z

-

-

-

-

Comutarea la modul de transmisie TCP/UDP
(disponibil numai în modul MPEG4/H.264)

z

z

-

-

-

-

Call the preset position

z

z

z

z

-

-

Efectuarea operaţiei de pan/tilt/zoom

z

z

z

-

-

-

Selectarea modului codec

z

z

z

z

z

-

Controulul meniului de setare

z

-

-

-

-

-

z Funcţie utilizabilă
- Funcţie neutilizabilă

Drepturile de acces ale administratorului şi ale
utilizatorului pot fi setate din “Setting the User — User
Menu” al meniului Administrator de la pag.64.

Logarea în sistem
Logarea ca utilizator

1

Porniţi browser-ul Web de pe calculatorul dvs şi
Introduceţi adresa IP a camerei de monitorizat.

Vizualizatorul este afişat.
Exemplu de afişare:

Când afişaţi vizualizatorul principal al camerei
pentru prima dată
When you access the network camera using ActiveX
viewer for the first time, the Security Warning appears.
Click Yes and install ActiveX Control. You can use all
the functions of the viewer with ActiveX Control.

Vizualizatorul plug-in free
Acest vizualizator îi permite utilizaorului să selecteze
din 3 metode de afişare a imaginii: JPEG, JPEG/Flash sau
ActiveX. Metoda JPEG:Imaginile JPEG vor fi afişate în
secvenţe. Metoda JPEG/Flash: Imaginile JPEG vor fi
afişate în secvenţe. Adobe Flash este necesar pentru a afişa
imaginile. ActiveX viewer method: Imaginea poate fi
vizualizată când afişarea imaginii este setata pe JPEG,
MPEG4 or H.264.
Notes

• Dacă Automatic configuration este activat în setările
Local Area Network (LAN) ale Internet Explorer, este
posibil ca imaginile camerei să nu fie afişate. În acest
caz, dezactivaţo Automatic configuration şi setaţi
manual server-ul Proxy. Pentru asta consultaţi
administratorul de reţea.
• Atunci când instalaţi ActiveX Control, trebuie să
fiţi logat ca Administrator pe calculator.
Tip

Fiecare pagină a acestui software este optimizată
pentru Internet Explorer în font Medium.
Trei tipuri de vizualizator sunt dispnibile: ActiveX,
Plug-in free şi custom homepage.
În mod implicit, ActiveX este afişat. Pentru a
comuta vizualizatorul, operaţi schimbări la Viewer
menu (pag. 81).
Notă

Dacă vizualizatorul principal nu porneşte în mod corect,
nivelul de securitate al Internet Explorer este posibil să
fie setat mai sus decât Medium. Consultaţi “Pentru a
afişa vizualizatorul în mod corect” la pag. 16 şi verificaţi
nivelul de securitate.

Despre vizualizatori
Puteţi folosi următorii vizualizatori:

Vizualizatorul ActiveX
Acest vizualizator poate monitoriza imaginile camerei în
oricare din codec-urile video JPEG, MPEG4 şi H.264.
Trebuie să instalaţi acest vizualizator când accesaţi
vizualizatorul principal pentru prima data.

Configurarea
vizualizatorului
principal
Acest capitol explică funcţiile componentelor şi
comenzilor vizualizatorului principal. Pentru o
explicaţie detaliată a fiecărei component sau comenzi
consultaţi paginile specificate.
Vizalizatorul principal folosind ActiveX viewer

Secţiunea Control panel
Puteţi trage panourile pe ecranul monitorului şi să
le configuraţi.
Pentru a vă întoarce la panoul operaţional, trageţi
panoul şi configuraţi panoul operational.
Apăsaţi
pentru a ascunde meniul de setări ale
detaliilor sau apăsaţi din nou pentru a afişa acest meniu.

Panoul de informaţii

Main menu

Aici verificaţi data şi ora.

Panoul de vizualizare

Puteţi schimba modul ecranului, mărimea imaginii,
codec-ul imaginii şi numărul de cadre pe secundă. De
asemenea pot fi salvate imaginile şi filmările pot fi
salvate de aici.(salvarea filmelor poate fi şi oprită)
Control panel
section

Monitor image
section

Meniul principal
ActiveX
Afişează ActiveX viewer.

Plug-in free
Afişează Plug-in free viewer.

Tool
Puteţi descărca system utility de aici. (pag. 29). Această
operaţiune este disponibilă doar atunci când sunteţi logat
ca administrator.

Setup
Apăsaţi pentru a afişa meniul Administrator. (pag. 32)
Puteţi opra această funcţie doar dacă vă logaţi ca
administrator.

Limba
Setaţi limba din pull-down.

Screen Mode
Selectaţi Window(fereastră) sau Full Screen(ecram plin).
Rezoluţia
Selectează mărimea de vizualizare ce va fi afişată.
Apăsaţi View size pentru a selecta rezoluţia.
Selectaţi x1/4 pentru a afişa imaginile setate în Image size
al meniului camerei (pag. 44) la 1/4 mărime.
Selectaţi x1/2 pentru a afişa imaginile setate în Image size
al meniului camerei. (pag.44) la 1/2 din dimensiune.
Selectaţi x1 pentru a afişa imaginile setate în Image
size ale meniului cameri. (pag. 44)
Selectaţi Full pentru a afişa imaginile conform cu
mărimea vizualizării. Selectaţi Fit pentru a afişa
imaginile conform cu mărimea vizualizării cu raport de
aspect fix.
Image Codec
Select Image 1 or Image 2 for the image codec mode.
Note

Când Codec-ul Imaginii 2 e setat pe Off in meniul
Camera-Video codec tab, nu puteţi selecta Image 2.

Frame rate (nr. de cadre pe sec.)
(Afişat numai când imaginile camerei sunt JPEG.)
Selectează nr. de cadre pe sec. cu care se transmit
imaginile
(Capture)
Apăsaţi pentru a captura o imagine prinsă de camera şi a
o salva pe computer. Apăsaţi pentru
a
deschide
fişierul în care urmează a fi salvată.
Notă

În cazul Windows VISTA sau Windows 7, dacă
“Enable Protected Mode” este bifat în Control
Panel-Internet Option-Security, imaginile instantanee
nu pot fi capturate

Controlul zoom
Click
pt. zoom out, click
to zoom in.
Zoom-ul continuă cât timp butonul rămâne apăsat.
Control exclusiv
Apăsaţi acest buton pentru a afişa timpul rămas pentru
autorizaţia de operare. Totuşi, dacă autorizaţia nu a
fost obţinută, va fi afişat timpul de aşteptare.
Note

Setaţi the Exclusive control mode în System Tab al System
Menu pe On pentru a avea control exclusive (pag.34)

Panoul Panorama

(Run)/
(Stop Save Video)
Rulează şi stopează Video-ul care se va salva. Apăsaţi
pentru a deschide fişierul ce va fi salvat.
Notă

În cazul Windows VISTA sau Windows 7, dacă
“Enable Protected Mode” este bifat în Control
Panel-Internet Option-Security, conţinutul video nu poate
fi salvat.

Dacă apăsaţi pe Panorama panel, imaginea acelui loc
este afişată pe ecran.

Panoul de comandă al camerei

Panoul Trigger

Panoul de comandă al camerei apare când SolidPTZ e
setat pe On. Acest panou vă permite să controlaţi
mişcarea/înclinarea/poziţia iniţială şi zoom (pag. 25). În
plus puteţi obţine permisiunea de a opera camera în mod
de control exclusiv.
Image action
Selectaţi modul de operare de la Off, Area zoom şi
Vector dragging.
Controlul Mutare/Înclinare
Apăsaţi butonul săgeată în direcţia în care vreţi să mşcaţi
camera. Ţineţi-l apăsat ca să mişcaţi camera continuu.
Pentru a vă întoarce la poziţia initială, apăsaţi

Ce e mai sus este afişat doar atunci când Viewer
mode (pag.64) este setat pe Full, şi unul sau mai
multe trigger-uri sunt activate în meniul
Trigger.(page 76).
Funcţiile configurate sunt afişate ca butoane pe acest
panou.
Apăsaţi pe butonul funcţiei pe care vreţi să o folosiţi în
panoul Trigger. Funcţia selectată este activată. Funcţiile
selectabile sunt după cum urmează:
• trimiteţi o captură ataşată la un e-mail (page 27)
• trimiteţi fişiere imagine către un server FTP (page
27)
• controlaţi output-ul de alarmă (page 27)
• comutaţi funcţia zi/noapte (page 27)

Panoul de presetare a poziţiei

Monitorizarea imaginii

Ce e mai sus este afişat doar atunci când una sau mai
multe poziţii presetate sunt stocate în memorie.
Poziţia înregistrată presetată este afişată.

(Panoul Other este afişat în cazul unei imagini MPEG4
sau H.264.)

Imaginea înregistrată de camera este arătată aici.
Există două moduri de operare folosind mouse-ul
pentru mutare/înclinare/zoom on-screen:Modul Area
zoom şi modul Vector dragging.
În modul Area zoom, apăsarea va mişca sau înclina
camera către centrul imaginii. Area zoom va muta
camera în direcţia care afişează arealul selectat de
operator şi va mări în acelaşi timp. Operatorul poate
allege o parte a imaginii pe care să o mărească
încadrând o suprafaţă trăgând de mouse.
În modul Vector dragging, camera se mută sau se înclină
în direcţia în care este trasă. Durata în care trageţi de
mouse determină viteza. Eliberând butoul mouse-ului
după tragere opreşste mutarea şi înclinarea camerei.
Puteţi de asemenea să folosiţi panoul de comandă l
camerei pentru a o muta sau înclina.
Operaţia de mărire/micşorare cu rotiţa mouse-ului este
disponibilă în toate modurile.

Puteţi comuta între TCP şi UDP (Unicast/
Multicast).

Vizualizatorul Plug-in free

Fiecare click comută modul de transmise al datelor video
între modul TCP , Unicast şi multicast. (pag.28).

Main viewer using Plug-in free viewer

Dacă selectaţi o miniatură (thumbnail) când
înregistraţi o poziţie presetată, aceasta va fi afişată
cu o miniatură (thumbnail)
Selectaţi numele Preset position din listă. Camera se
va muta în poziţia presetată pe care aţi stocat-o în
memorie folosind meniul Preset position.

Panoul Others

Display sample:

Camera list Control bar Monitor screen
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Note importante la montare

LED-uri

Distanta minima intre cutia centralei si vecinătăĠi: 50 mm

L1:

Dist. minima intre cutia centralei si pereĠii laterali:
25 mm

Se aprinde intermitent rar când centrala lucrează
(microprocesorul rulează)

L2:

Folosit in fabrica pentru diagnostic.

Rx:

LED-ul galben se aprinde intermitent când
unităĠile comandate (RAS si DGP) răspund la
comunicaĠie.

Tx:

LED-ul roúu se aprinde intermitent când centrala
transmite comenzi către unităĠile comandate.
Trebuie sa fie mereu activ.

Rx1:

LED-ul galben se aprinde intermitent când se
recepĠionează date de la un dispozitiv conectat la
linia PTT(J15/J16/J19) (dispecerat sau modem)
sau la J18 (port serial RS232 PC).

Tx1:

LED-ul roúu se aprinde intermitent când date sunt
transmise de la centrala la un dispozitiv conectat
la linia PTT(J15/J16) sau la portul serial J18.



FolosiĠi unităĠile numai in mediu curat , fără
umezeala.

Cablare
Cablarea bus-ului de date de sistem.
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Adaptorul TERM conectat (primul
dispozitiv pe bus-ul de date local)
Legătura la GND efectuata
Centrala ATS3000/4000
Adaptorul TERM ne-conectat
RAS (Remote arming station)
Sursa alimentare separata 12 V.
Este necesara daca RAS-ul este la
mai mult de 100 m distanta fata de
cel mai apropiat DGP sau centrala.
ConectaĠi “-“ la “-“ la bus-ul de date.
Adaptorul TERM conectat (ultimul
dispozitiv pe bus-ul local de date)
Orice DGP (data gathering panel)
cum este ATS1201
Se prefera cablul de date tip Belden
8723 (2 perechi torsadate).
Împământare sistem.
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RX1
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Adaptoarele “TERM” se folosesc la
primul si la ultimul dispozitiv de pe bus-ul
de date. Intr-o configuraĠie stea,
conectarea adaptorului “TERM” se face
numai doua dintre dispozitivele montate
la capetele bus-ului, care au ceea mai
mare distanta de cablu intre ele.
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Vezi: Conexiuni la bus-ul de date si detaliile de împământare la pagina 4.

J9

J14

Conexiuni pe bus-ul de date de sistem
Bus-ul de date de sistem este folosit pentru
conectarea dispozitivelor DGP (Data Gathering
Panels) pentru a mari capacitatea sistemului (nr
zone, etc) si RAS (Arming Stations) la panoul
centralei ATS. Dispozitivele comandate pot fi
pana la 1.5 km distanĠa de centrala ATS.
RAS-urile si DGP-urile trebuiesc conectate prin
cablu ecranat, 2 perechi torsadate, la conectorul
bus-ului de date sistem. (Cablul Belden 8723 este
recomandat).
Ecranul cablului de date trebuie conectat la
împământarea centralei si trebuie sa fie lăsat
neconectat la dispozitivele de la celalalt capăt.

Se recomanda, acolo unde distanta intre RAS si
cel mai apropiat dispozitiv este mai mare de 100
metri, o sursa separata trebuie folosita pentru
alimentarea staĠiei de armare.
Pentru alimentarea RAS-ului nu conectaĠi ‘+’ de
la bus-ul de date de sistem. ConectaĠi '+' de la
sursa locala la '+' de la RAS si conectaĠi 0 volĠi de
la sursa de alimentare locala cu 0 volĠi de la busul de date sistem la borna marcata cu ‘-’ de la
RAS.
Vezi Cablarea la pagina 3.

Împământare
ATENTIE! Procedura de împământare
corecta trebuie folosita.
Bornele de împământare de la fiecare parte de
echipament a sistemului care au o conectare de
împământare, trebuiesc împământare prin
conectarea lor la un singur punct printr-un
cablu separat de împământare care merge
împreuna cu cablurile bus-ului de comunicaĠie
de la centrala ATS.
Cablul separat de împământare trebuie sa aibă
cel puĠin 2.5mm. O secĠiune mai mare este
recomandata pentru lungimi mai mari de 500
metri.
Dispozitive individuale cum sunt DGP-uri, RASuri, cititoare si controlere uúi/lifturi nu trebuiesc
conectate la nici un punct local de împământare.
Aceste dispozitive sunt împământare numai prin
cablul separat de împământare.
Nu conectaĠi cablul de împământare de la sursele
de alimentare separate la aceste dispozitive.
Un tehnician licenĠiat trebuie sa conecteze punctul
comun de împământare la o împământare buna a
clădirii sau preferabil la împământare reĠelei.
De asemenea, acesta trebuie sa fie capabil sa
răspundă la întrebări legate de regulile si
normativele cu privire la împământare.
Daca nu este posibil, firul de împământare de la
reĠea poate fi conectat la terminalul de
împământare al centralei ATS daca este curat,
fără tensiuni nedorite AC sau DC si nu are
perturbaĠii ex. Vârfuri de tensiune generate de
motoare electrice mari, aparate de sudura, etc.
care folosesc aceeasi circuit de 220 Vac.

O alimentare de la reĠea printr-un circuit legat
direct la tabloul principal electric este de preferat.
O conectare buna la împământare trebuie sa aibă
o rezistenta mai mica de 2 Ohm intre cablul de
împământare a reĠelei si împământare tabloului
general.
Aceasta metoda de împământare este singura
metoda care garantează ca diferentele de
potenĠial de împământare intre doua dispozitive
ATS conectate pe bus-ul de comunicaĠie de
sistem rămân la o valoare minima acceptabila.
Aceasta oferă ceea mai buna protecĠie împotriva
variaĠiilor potenĠialului de împământare, indiferent
de particularităĠile spaĠiului unde s-a instalat
sistemul. (In special la sisteme dispuse in mai
multe clădiri)
Vezi Cablarea la pagina 3
Împământare echipamentelor in mai multe
clădiri
Daca cablarea sistemului se extinde in clădiri
separate, se va folosi mai mult de o singura
împământare comuna de sistem. FolosiĠi
izolatoare/repetoare ATS1740 pentru a izola busul de date de sistem. In acest fel protejaĠi sistemul
împotriva variaĠiilor de potenĠial de împământare.
Ecranele cablurilor folosite trebuiesc conectate
la un capăt la un punct comun de împământare al
clădirii. Daca cablul ecranat de date trece pe la
mai multe dispozitive cu cutie din plastic, se va
asigura continuitatea la ecranul cablului.

Programare DGP 8-32 zone (ATS 1201)

Montarea
Unitatea se montează cu úuruburi sau dibluri
patru găuri de montaj pe panoul din spate.

având

AsiguraĠi-vă ca centrala este montata pe o suprafaĠa
plata, solida, verticala astfel încât baza sa nu se
deformeze când úuruburile sunt strânse.
LăsaĠi 50-mm liber intre echipamentele montate in
interior si 25 mm intre cutie si pereĠi laterali.

Montare hardware – Adresarea
La toate panourile DGP, zonele si ieúirile sunt
numerotate in concordanta cu o formula. Aceasta este
folosita când se determina numărul/locaĠia fizica a DGPului, ieúirile, când se face programarea.

Tabel 1: zone si ieúiri alocate la fiecare DGP
Centrala

1-16

DGP 8

129-144

DGP 1

17-32

DGP 9

145-160

DGP 2

33-48

DGP 10

161-176

DGP 3

49-64

DGP 11

177-192

DGP 4

65-80

DGP 12

193-208

DGP 5

81-96

DGP 13

209-224

DGP 6

97-112

DGP 14

225-240

DGP 7

113-128

DGP 15

241-255

Zone
Pana la 16 zone pot fi conectate la centrala ATS , care
sunt numerotate de la 1 la 16. DGP-urile 1 pana la 16 au
numerele zonelor cum se arata in tabelul 1. Centrala
poate fi expandata la 24 sau 32 zone.
Un DGP standard poate avea 8 zone conectate la el.
Acesta poate fi expandat cu incremente de 8 zone, aúa
ca un DGP poate avea 8, 16, 24 sau 32 zone.
Expandănd numărul zonelor conectate la centrala sau
la un DGP la mai mult de 16 zone folosind ATS 1202
este similar cu combinarea adreselor a doua DGP-uri.
Zonele adiĠionale sunt luate de la următorul DGP. Nu
folosiĠi următoarea adresa DGP la instalare. In acest fel
menĠineĠi o numerotare consistenta.
Ex. DGP1 are 32 zone (DGP2 in consecinĠa nu poate
exista deoarece DGP1 a folosit zonele alocate
pentru adresa lui. DGP2 nu trebuie folosit.
DGP3 este de aceea a doua unitate fizica. Daca
acesta are 24 sau 32 zone, DGP4 nu poate exista.
ATS1250 si ATS1260 sunt de asemenea DGP-uri, si
zonele lor urmăresc numerotarea standard.
Ex. ATS1250 1 este DGP1 si are 16 zone, pe care
centrala ATS le identifica ca zonele 17 - 32.

Pentru fiecare DGP programat sa comunice, centrala
ATS aúteaptă sa vadă 16 sau 32 zone, in funcĠie de
setarea “Dipswitch” 5.
Daca un DGP este conectat numai cu 8 sau 24 zone,
numerele de zone nefolosite in sistem trebuiesc
programate in baza de date zone ca tip “0” (zona
dezactivata). La fel se întâmpla si la centrala daca se
folosesc numai 24 zone.
Ex. DGP 1 are 24 zone (2 expandoare zone instalate si
“Dipswitch” 5 setat on). In acest caz, zonele de la 41 la
48 trebuiesc programate ca tip “0”.

Ieúiri
Controlere de ieúiri sunt folosite pentru expandarea nr
de ieúiri la un DGP sau la centrala. Fiecare controler
ieúire măreúte cu 8 numărul de ieúiri.
Un DGP poate avea doua controlere de ieúiri conectate,
mărind nr de ieúiri la max. 16 pe DGP.
O centrala ATS poate avea pana la 32 de controlere
ieúiri, care permit un maximum de 255 ieúiri.



Daca exista mai mult de doua controlere ieúiri
conectate la centrala ATS, având deci mai mult
de 16 ieúiri, numerele ieúirilor sunt repetate la
DGP. In aceasta situaĠie, avem doua opĠiuni:
nu
folosiĠi
ieúiri
la
DGP,
sau
ambele ies sunt activate împreuna.

Ex. Centrala ATS are trei controlere ieúiri si DGP 1 are
un controler ieúiri. Când ieúirea 17 este activata,
prima ieúire de la controlerul 3 de ieúiri conectat la
centrala ATS, si ieúirea 1 a controlerului de ieúiri
conectat la DGP 1 este activata simultan.
Numerele pentru ieúiri si zone sunt totdeauna aceleaúi,
la fel ca numerele pentru primele 16 zone de la DGP-ul
la care sunt conectate. Daca un DGP nu exista
deoarece DGP-ul anterior a folosit un număr extins de
zone, numerele ieúirilor pentru DGP-ul cu adresa
respectiva nu pot fi folosite.
Se pot folosi numere de ieúiri numai cele pentru care
exista controlere de ieúiri conectate care corespund cu
acele numere de ieúiri.
Ex.

DGP1 are 32 zone:
17-48
ieúirile DGP1 (max 16):
17-32
(ieúirile DGP2 nr. 33-48 nu sunt folosite)
DGP3 are 32 zone:
49-80
ieúirile DGP3:
49-64
(ieúirile DGP4 nr. 65-80 nu sunt folosite)

Ieúirile la un DGP exista numai daca DGP exista.

Ieúirile de sirena

Pentru alte informaĠii vezi meniul programare 3 - RAS.

Ieúirile de sirena interna si externa la centrala ATS , sunt
întotdeauna tratate ca ieúirea cu nr 16.

Numerotarea uúilor si lifturilor

La DGP-urile cu ieúiri de sirena, ultimul număr din cele
16 numere ieúiri asociate cu adresa acelui DGP este
ieúirea de sirena. De exemplu, la DGP3 ieúirea de sirena
este ieúirea cu numărul 64 (vezi tabel 4).

Numerele uúilor sunt determinate de adresa staĠiei de
armare (RAS) sau cititorului conectate la bus-ul de date
de sistem al centralei ATS sau la bus-ul de date local al
DGP – 4 uúi, si de adresa DGP – 4 uúi daca este cazul.

Tabel 4: Numerele ieúirilor de sirena

Uúile de la 1 la 16 sunt rezervate RAS-urilor 1 – 16 care
sunt conectate la bus-ul de sistem de date si se folosesc
pentru controlul funcĠiilor uúilor.

DGP nr.

Ieúire
sirena
nr.
32
48
64
80
96
112
128
144

1
2
3
4
5
6
7
8

DGP nr.

9
10
11
12
13
14
15

Ieúire
sirena
nr.
160
176
192
208
224
240
-

Uúile de la 17 la 64 sunt controlate de DGP-urile pentru
4 uúi sau lifturi (ATS1250 sau ATS1260). Vezi tabel 5.

Tabel 5: Numere Uúi/Lifturi alocate la fiecare DGP

Pentru a valida ieúirea de sirena, numărului ieúirii
reprezentând ieúirea de sirena trebuie sa i se asigneze
un numărul necesar de “flag eveniment sirena”.
Numerele de “flag evenimente sirena” sunt programate
in meniul de programare 2, baza de date pentru arii.

Grupurile de control ieúiri
Numerele grupurilor de control ieúiri sunt modalităĠi de
identificare a grupurilor de cate 8 ieúiri controlate de
centrala, un DGP sau un RAS.
Când se asignează un grup de control ieúiri la un RAS,
ieúirea open colector (sau "OUT") urmăreúte prima ieúire
de la grupul de control ieúiri.

Unitate

Număr uúa

RAS 1 - 16
Uúa sau Lift
DGP1
DGP2
DGP3
DGP4
DGP5
DGP6
DGP7
DGP8
DGP9
DGP10
DGP11
DGP12

1 - 16 (numai uúi)
1st
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61

2nd
18
22
26
30
34
38
42
46
50
54
58
62

3rd
19
23
27
31
35
39
43
47
51
55
59
63

SPECIFICAğII TEHNICE
SIGURANTE
F1

Sirena externa & strobe

1A, lenta 20x5

F4

Sursa auxiliara

2A, lenta 20x5

F2

Sursa aux comutata

2A, lenta 20x5

F5

Baterie

3A, lenta 20x5

F3

Bus de date sistem

1A, lenta 20x5

ReĠea

630 mA, rapida 20x5

Baterie:

12 Vdc, 16 Ah max, in funcĠie de curentul consumat de
dispozitivele auxiliare.

Curent maxim ieúire:

Max. 1 Amp

Curent consumat:

200 mA nominal

Rezistente cap de linie:

4,7 kΩ, 2 %, 0,25W

Dimensiunile cutiei (L x W x D):

360 mm x 260 mm x 82 mm

Temperatura de lucru:

0 °C la + 50 °C

Umiditate:

95% fără condens

4th
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64

Valorile pentru rezistentele de cap de linie.
Lista următoare conĠine valorile utilizate pentru rezistentele de cap de linie. Atât rezistentele cat si tensiunea
la bornele zonei sunt arătate.
Rezistenta de cap de linie folosita este in funcĠie de codul programat in opĠiunile de sistem (vezi ghidul de
programare ATS3000/4000).

EOL cod 1 (rezistenĠa 10 kOhm )
Stare
Scurt circuit

R zone (kOhm)

V zone (V)

<2

< 4.14

Zona activă

2.7 - 6.4

5.07 - 8.01

Zona normală

7.1 - 14.2

8.34 - 10.42

Zona activă

18.1 - 70

11.01 - 13.01

> 170

>13.01

Circuit deschis

EOL cod 2 (rezistenĠa 4.7 kOhm)
Stare

R zone (kOhm)

V zone (V)

Scurt circuit

< 0.6

< 1.8

Zona activă

1.02 - 2.4

2.47 - 4.69

Zona normală
Zona activă

3.3 - 5.2
7.2 - 15

5.72 - 7.28
8.34 - 10.56

Circuit deschis

> 25

>11.71

EOL cod 3 (rezistenĠa 2 kOhm)
Stare
Scurt circuit
Zona activă
Zona normală
Zona activă
Circuit deschis

R zone (kOhm)

V zone (V)

< 0.06

< 1.78

0.25 - 1.35
1.76 - 2.47

0.709 - 3.1
3.8 - 4.78

2.9 - 6.7

5.3 - 8.15

>8

>8.73

Diagramele de conexiuni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

8

Borna împământare
J1 - Alimentare
Împământare sistem (vezi detalii pag 4)
Baterie 12 V
J2 – Alimentare auxiliara
J4 – Conectare Sirene/Strobe
Difuzor 8 Ohm sirena exterioara
RezistenĠa1K trebuie legata daca nu se conectează sirena.
Difuzor 8 Ohm sirena interna
12 V strobe
J3 – ComunicaĠii conectare tamper centrala
Bus-ul de date sistem
Contact normal închis tamper fata centrala
Contact normal închis tamper spate centrala
J5 - Sonerie
J6 la J10 – Conectare zone
Contact alarmă normal închis
Contact normal închis tamper
J13 – ATS1202 Expandoare zone
J14/J14A – Expandoare ieúiri (ATS1810/1820)
+12V ieúire placa
J11 – InterfaĠa Computer/printer
J18 - InterfaĠa seriala (RS232)
J20 – InterfaĠa ISDN/Audio
J15/J19– Conector RJ45 PTT (opĠional)
J16 – Conector linie PSTN
EPROM
Flash/RAM sau IUM (opĠional)
ISP
Test 1 – Folosit pentru resetarea codului Inginer Master.
Test 2 – Folosit numai in fabrică.
Folosit pentru ATS1202 (numai la ATS3000)
Kill – Aduce setările la valorile iniĠiale din fabrica când se scurtcircuitează.
Conector transformator AC

ATS3000/4000 Ghid rapid de instalare si programare

22

23

Conectare temporara service – Port serial (J18)
Conector PC
DB25
DB9
ATS3000/4000 J18
12V

RX----------------------- TX
TX ----------------------- RX
0V--------------------------- GND

2
3
7

3
2

5

GHID DE PROGRAMARE RAPIDA
După ce terminaĠi instalarea sistemului, trebuie sa resetaĠi centrala la valorile iniĠiale de fabrică, aplicaĠi
tensiunea de alimentare si începeĠi programarea.

1. Resetarea centralei la valorile iniĠiale
ale fabricantului
La instalare, centrala trebuie adusa la setările iniĠiale din
fabrica. ParcurgeĠi următorii paúi:
1.

DeconectaĠi complet alimentarea centralei

2.

ScurtcircuitaĠi pini “KILL”

3.

AúteptaĠi 30 secunde

4.

DesfaceĠi scurtcircuitul de pe “KILL”

Centrala este acum adusa la setările iniĠiale din fabrica.

3. Dezarmarea sistemului
Trebuie sa dezarmaĠi sistemul înainte de a avea
posibilitatea sa intraĠi in Meniul Instalator.

Pentru dezarmarea sistemului
IntroduceĠi 1 1 2 2 (cod PIN Manager ), [OFF] urmat de 0
(selectează toate ariile) si apoi [ENTER].
Daca nu puteĠi dezarma sistemul folosind codul PIN
Manager si tasta [OFF], s-ar putea sa fie necesar sa
resetaĠi centrala la valorile iniĠiale.
Vezi
Resetarea centralei la valorile iniĠiale ale
fabricantului.

2. Alimentarea centralei

4. Intrarea in meniurile centralei ATS

La cuplarea alimentarii:

ApăsaĠi tasta [Menu*] 1 2 7 8 si [ENTER]. Următorul
mesaj apare:

•

•

LED-urile centralei ATS ar trebui sa facă:
L1 Luminează intermitent rar
L2 Stins
Tx1 Luminează intermitent rapid
Rx1 Luminează intermitent rapid (daca RAS 1
este conectat si este funcĠional)
Tastatura LCD Master (RAS 1) trebuie sa aibă toate
LED-urile de arii si pe afiúajul LCD va fi numele
"Aritech Systems" urmat de detalii legate de
versiunea software a tastaturii.

0-Exit, ENTER-Down, *-Up
0-Exit, Menu:
PuteĠi introduce acum nr meniului dorit.
Vezi manualele de programare si de manager.

5. Intrarea in meniul de programare
pentru programarea sistemului

Tastatura LCD va cere sa apăsaĠi tasta [MENU*].
ApăsaĠi tasta [MENU*] si apoi pe [ENTER]. Mesajul
normal care apare pe afiúajul LCD este:
There Are No Alarms In This Area
Code:
Daca exista vreo condiĠie de sistem, ea va fi afiúata pe
prima linie a afiúajului.

Pentru intrarea in meniul de programare:
1. ApăsaĠi tastele [MENU*] 1 2 7 8 si [ENTER] pentru
accesarea meniurilor centralei ATS.
2. IntroduceĠi 19 si [ENTER] pentru accesarea meniului
de programare. Următorul mesaj apare:
Installer Programming
0-Exit, Menu:

Daca tastatura Master RAS porneúte fără nici un LED
aprins si fără mesaj pe LCD, atunci înseamnă ca nu a
fost aplicata nici o tensiune de alimentare la RAS. Daca
porneúte cu toate LED-urile aprinse intermitent iar pe
LCD se citeúte "Your System Needs Service" si condiĠiile
centralei descrise mai sus sunt corecte, atunci:

Înainte de programarea sistemului, prima data, trebuie
sa aduceĠi la valorile iniĠiale sistemul.

•

Cablarea bus-ului de date de sistem este defecta sau

PuteĠi selecta acum opĠiunea pe care doriĠi sa o
programaĠi.

•

Adresa tastaturii este incorecta (RAS 1 = toate
comutatoarele de adresa OFF).

Programarea zonelor
Tabel 6: Meniurile de programare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Baza de date zone
Baza de date Arii
Baza de date RAS
Baza de date DGP
Grupuri Alarma
Temporizări
OpĠiuni Sistem
Auto reset
OpĠiuni ComunicaĠii
Programare Text
Număr Versiune
Test LED
Timpizone
Resetarea la val
iniĠiale
RestricĠii Grup Alarma
Evenimente la ieúiri
Auto Arm/Dezarmare
Arii alocate la tezaure
Legare Arie
Cod Sistem
ùuntări zone

22. Timpzonă care
urmăreúte o ieúire
23. Erorile de comunicaĠie
24. Download la dispoz.
comandate
25. Afiúata cartela
26. Meniu rezerva
27. Meniu rezerva
28. La dispozitivele
comandate
29. Conectare calculator
30. Imprimanta
31. Testare baterie
32. Personalizare mesaj
LCD
33. Programează
următorul service
34. Fag-uri evenimente
sistem
35. Programează macro
funcĠii logice
36 – 48 Meniuri rezerva
49. Clasa bazei de date
50. Apel Test

6. Schimbarea parametrilor in
programare (exemple)
Resetarea centralei la valorile iniĠiale
99-ALL – Aceasta opĠiune resetează toate programările
la valorile iniĠiale de fabrica. Toate programările vor fi
úterse si toate opĠiunile vor avea valorile standard.
Pentru alte opĠiuni vezi manualul de programare pentru
ATS3000/4000

Pentru Resetarea centralei la valorile iniĠiale
1. ApăsaĠi [Menu*] 1 2 7 8 si [ENTER] pentru
accesarea meniurilor centralei ATS.
2. IntroduceĠi 19 [ENTER] pentru intrarea in meniul de
programare.
3. IntroduceĠi 14 [ENTER] pentru accesarea meniului de
setare iniĠială.
4. IntroduceĠi 99 [ENTER]. Centrala este acum
iniĠializata.

Programarea zonelor
Aceasta funcĠie este folosita pentru programarea
informaĠiilor relativ la o zona individuala.
Acest pas determina cum vor funcĠiona zonele in
circumstanĠe date.
Exista peste 50 tipuri de zone. Vezi secĠiunea 1 a ghidului
de programare pentru alte informaĠii.

1. ApăsaĠi [Menu*] si introduceĠi codul Inginer Master.
ApăsaĠi [ENTER].
2. IntroduceĠi 19 [ENTER] pentru accesarea meniului
de programare.
3. IntroduceĠi 1 [ENTER] pentru a intra in meniul bazei
de date pentru zone.
4. IntroduceĠi numărul zonei + [ENTER] pentru a
accesa detaliile de programare pentru zone si din nou
[ENTER] pentru a sari la următorul afiúaj al bazei de
date zone, sau
ApăsaĠi [ENTER] pentru a reveni la meniul de
programare.

Programarea utilizatorilor
Aceasta funcĠie va permite sa adăugaĠi, útergeĠi sau sa
creaĠi un utilizator.

Pentru programarea utilizatorilor
1. ApăsaĠi [Menu*] si introduceĠi codul PIN de Manager.
ApăsaĠi [ENTER].
2. IntroduceĠi 14 [ENTER] pentru a intra in meniul de
programare al utilizatorilor
3. IntroduceĠi 3 [ENTER] (CreaĠi utilizatori).
4. IntroduceĠi 1 [ENTER] (CreaĠi utilizator 1).
5. Apasă [Menu*] pentru a lista grupurile de alarma
disponibile care pot fi alocate.
6. Apasă [Menu*] din nou pentru a baleia lista.
7. Apasă [ENTER] de trei ori si apoi apăsaĠi [MENU*].
8. IntroduceĠi noul cod (pana la 10 cifre) si apăsaĠi
[ENTER].
9. Apasă [ENTER] de trei ori.
10. IntroduceĠi 0 [ENTER] pentru a ieúi. Codul Manager
este acum schimbat.

6. SecvenĠele de programare
Următoarele indicaĠii pot fi folosite ca un ghid,
arătând ordinea in care se programează elementele
unui sistem de baza.
1.

DesenaĠi planul sistemului si denumiĠi toate zonele,
echipamentele, ariile, etc. FolosiĠi fisele de
programare pentru completarea informaĠiilor.
2. ReiniĠializaĠi centrala (la valorile de fabrica),
schimbaĠi codul Inginer Master si programaĠi timpul si
data.
3. ProgramaĠi cuvintele specifice care nu sunt in librărie.
4. ProgramaĠi Timpizone.
5. ProgramaĠi ariile zonale.
6. ProgramaĠi grupurile de alarma
7. ProgramaĠi RAS si DGP
8. ProgramaĠi zonele.
9. ProgramaĠi comunicatorul telefonic.
10. ProgramaĠi utilizatorii.
11. ProgramaĠi ieúirile.

ORGANIGRAMA DE PROGRAMARE
1. Zone Database

1. Zone number

1. Zone name
2. Zone type
3. Reporting of zone
4. Report alarm to CS 1
5. Report alarm to CS 2
6. Report alarm to CS 3
7. Report alarm to CS 4
8. Enable ALI for this zone
9. Enable engineer reset for alarms
10. Enable engineer reset for tamper alarms
11. Allow inhibit of the zone
12. Select voice message 1-4
13. Area/alarm group assignment
14. Test option
15. Zone event flag
16. Siren event flag
17. Console warning
18. Make all events 24 hour
19. Trigger event flag 2, armed alarm
20. Trigger event flag 3, armed alarm
21. Trigger event flag 4, armed alarm
22. Trigger event flag 5, armed alarm
23. Trigger event flag 6, disarmed alarm
24. Trigger event flag 7, disarmed alarm
25. Trigger event flag 8, 24hr alarm
26. Trigger event flag 9, armed alarm
27. Trigger event flag 10, armed alarm
28. Trigger event flag 11, armed alarm
29. Trigger event flag 13, disarmed alarm
30. Trigger zone event flag when active
31. Trigger camera event flag
32. Print zone when active

Zone Type
1. No type programmed.
2. Disarmed alarm
3. Armed alarm
4. Entry exit alarm
5. Access zone
6. 24 hour alarm
7. Pulsed keyswitch
8. Camera suspicion zone
9. Disarmed delay /Arm gen. alarm
10.
Reset delayed input
11. Do Not use!
12. Disarmed delay alarm
13. Restart exit timer
14. Entry/Exit no arm check
15. Access without arm check
16. Fire door
17. 24-hour local mains fail
18. Do Not use!
19. 24-hour local comms fail
20. Comms fail led

20. Zone to Event Flag 24-hr
21. Firedoor with usercode
22. Dis. Delay reset/Arm Alm
23. Camera 1 count
24. Camera 2 count
25. Camera 3 count
26. Camera 4 count
27. Technical with Report
28. Armed Alarm with reset
29. 24 Hour Alarm with reset
30. Fire door with reset
31. Latching keyswitch
32. Armed zone to event flag
33. 24 hr Alarm and Inhibit
34. Area Dis/Almgrp restr. Arm
35. Area Almgrp restr. Arm Only
36. Camera 5 count
37. Camera 6 count
38. Camera 7 count
39. Camera 8 count

40. Dis. Susp.Delay /Arm Alm
41. Fire door Entry/Exit
42. Fire door w. code Entry/Exit
43. Disarm zone to Event Flag
44. Fire door with almgrp restr.
45. (Event flag/Arm.Alm) Almgrp. restr.
46. Disarm Alm/Arm Gen. Alm.
47. Dis. Alm Susp./Arm Gen. Alm
48. Camera 1 film out
49. Camera 2 film out
50. Camera 3 film out
51. Camera 4 fim out
52. Camera 5 fim out
53. Camera 6 fim out
54. Camera 7 fim out
55. Camera 8 fim out
56. Fire door if No TZ41
57. Technical Report And Screen
58. Technical Screen
59. 24 hr Alarm If No Tz 41

2. Area Database

1. Select the area to program

1. Area name
2. Entry/exit time
3. Siren event flag
4. Area disarmed event flag
5. Area active event flag
6. Inhibited event flag
7. Armed alarm event flag
8. Disarmed alarm event flag
9. Local Alarm event flag
10. Exit timer event flag
11. Entry timer event flag
12. Warning timer event flag
13. Camera event flag
14. Pre-Alarm timer event flag
15. Out-Of-Hours timezone
16. Area Disarm time
17. Voice report message
18. Report to Central Station 1
19. Report to Central Station 2
20. Report to Central Station 3
21. Report to Central Station 4
22. Enable audio listen in
23. Enable exit fault
24. A&B Alarm reporting (ACPO only)
25. Disable arming if all inputs inhibited

3. Arming Stations

1. RAS to be polled
2. RAS detail

1. Area alarm group
2. Menu alarm group
3. Door event flag
4. Output controller
5. LCD arming station
6. Toggle keyboard control
7. ENTER key opens door only
8. Door event flag on alarm codes
9. Display shunting on LCD
10. Arm/disarm using one key
11. Cards auto disarm
12. Card alway arm/disarm
13. Reset from RAS without code
14. Alarm group restrictions to disarm only
15. Enable entry/exit buzzers
16. Timed lockout

4. Data Panels

1. DGP to be polled

1. DGP type

1. Standard
2. Door Controller
3. Lift Controller

5. Alarm Group

1. Number

1. Name
2. Areas
3. User alarm group
4. Alarm system control
5. List areas
6. Keyboard duress

If "SKIP"

7. Reset system alarm
8. Disable auto-uninhibit
9. Arm & reset only
10. Disarm only
11. Alarm reset only

25. User menu options
1. Panel status
2. Inputs open
3. Input in alarm
4. Input Inhibited
5. History
6. Test Report
7. Service Menu
8. Film counters
9. Input text
10. Inhibit
11. Uninhibited
12. Test input

13. Start auto disarmed test
14. Program users
15. Time & date
16. Inhibit/Uninhibit RAS/DGP
17. Enable/Disable sevice tech.
18. Reset cameras
19. Install menu
20. Door & floor groups
21. Holidays
22. Open door
23. Unlock, lock, disable and enable
24. print history

12. Auto inhibit active zones
13. force arming if active zones
14. Prevent forced disarming
15. Modem access
16. Alarm group restriction 1
17. Alarm group restriction 2
18. Alarm group restriction 3
19. Alarm group restriction 4
20. Alarm group restriction 5
21. Alarm group restriction 6
22. Alarm group restriction 7 - Emergency
23. Alarm group restriction 8 - Counter
24. No arming if alarm group restriction not timing
26. Time zones
27. Alternate alarm group

6. Timers

1. Alm/grp restriction 1 Disarmed time
2. Alm/grp restriction 2 Disarmed time
3. Alm/grp restriction 3 Disarmed time
4. Alm/grp restriction 4 Disarmed time
5. Alm/grp restriction 5 Disarmed time
6. Alm/grp restriction 6 Disarmed time
7. Alm/grp restriction 7 Disarmed time
8. Alm/grp restriction 8 Disarmed time
9. Disarm test time
10. Arm test time
11. Warning time
12. Delayed disarmed alarm
13. Suspicion time
14. Service time available
15. Local alarm reminder
16. Individual test mode time
17. Door unlock time
18. Testing event flag
19. Siren cut-out time
20. Mains fail delay time
21. Delay reporting of Entry/Exit alarms
22. A to B alarm delay (ACPO)

7. System options

1. Area/s selected for total disarm
2. Film low level
3. Film out level
4. Test Mode
5. Output controllers
6. Zone event text
7. Alarm code prefix
8. Time before LCD text rotation
9. LCD text rotation speed
10. Dual zone enabled
11. Automatic uninhibit
12. Display one zone at a time
13. Username file
14. System "Tamper" activates siren and strobe
15. Latching system alarms
16. Siren testing
17. Disable "0 ENTER" for camera reset
18. Disable auto insert of alarm group restriction
19. Disable area LED’s that do not report
20. Disable code from displaying
21. Disable flashing area LED’s
22. Two users before programming code
23. Display alarms instantly on LCD
24. Sirens only after fail to report
25. Financial institution options
26. Display user flags
27. Delayed disarmed alarm lockout
28. Zone expansion fitted
29. Inhibit tamper if zone inhibited
30. Report multi alarms in zone
31. Report each restored multiple alarms
32. Engineer reset for system alarms
33. Engineer reset for system tampers
34. User offset
35. EOL code
36. Duress mode

8. Auto Reset

1. Auto reset time

1. Reset alarm group

9. Communication options

1. PABX number

1. Tecom Dialler V1 (only used in Australia)
2. DTMF Contact ID - Small
3. DTMF Contact ID - Large
4. SIA - Small
5. SIA - Large

2. MSN number
3. Select tone dialling
4. Enable line fault monitor
5. Monitor service tones
6. Use 3 digit SIA codes (extensions)
7. Select the central station to program

1. Select the reporting format

8. Use BELL modem tones for SIA

2. Enter the 1st phone number

9. Dual reporting

3. Enter the 2nd phone number

10. Audio Listen In

4. Enter the system account number

11. Disable reporting of inhibits
12. Use analog ISDN interface

10. Program text

1. Program text words

11. Version number

1. Select the device to
get information on

12. Lamp test
13. Time zones

1. Select timezone

14. Reset defaults

1. Select default option

1. Program start time, hours.
2. Program start time, minutes
3. Program end time, hours.
4. Program end time, minutes
5. Days

15. Alarm group restrictions

1. Alarm group restriction n°

1. name
2. Timed disarm areas
3. Areas to arm/reset
4. 1st Alternate timed disarm area
5. 1st alternate Areas to arm/reset
6. 2nd Alternate timed disarm area
7. 2nd alternate Areas to arm/reset

16. Output mapping

1. Output number

1. Event flag number
2. Timezone to control output
3. Active or Inactive during TZ
4. Invert output

17. Auto Arm/disarm

1. Auto Arm/Disarm program

1. Timezone to arm/disarm
2. Alarm group to auto arm/disarm

18. Area assign to vaults
19. Area linking
20. Site code

1. System code 1
2. Card offset 1
3. System code 2
4. Card offset 2

21. Zone shunts

1. Shunt timer number

1. Zone number to shunt
2. Output number to start shunt
3. Shunt time
4. Shunt warning time
5. Shunt event flag
6. Shunt warning event flag
7. Door open command starts shunt
8. Shunt zone when disarmed
9. Shunt zone when armed
10. Cancel Door event flag
11. Zone holds event flag at 2 seconds
12. Entry/exit shunting
13. Log door open/close

22. Timezone to follow output

1. Select timezone

23. Poll errors

1. Select device type

24. Download to remote device

1. Select download option

1. Assign output to follow

1. Display download status
2. Download all

25. Display card
26. Factory test
27. Reserved
28. To Remote Devices

1. Select the device type
2. Select the device to program

29. Computer connection

1. Enable remote connection (U/D)
2. Enable remote connection if area armed
3. Enable remote disarming
4. Enable Up/Download if armed
5. Up/Download via Hayes modem
6. Report alarms to computer
7. Report access events to computer
8. Answering machine defeat
9. Computer telephone number
10. Up/Download callback telephone number
11. Service telephone number
12. Computer address
13. Security password
14. Connection attempts
15. Number of rings before answering
16. Number of calls before answering

30. Printer

1. Enable real time printer
2. Print alarm events
3. Print access control events
4. Print data outside TZ.
5. Print during timezone
6. Printer options

31. Battery testing

1. Select battery test program

Or

1. Battery test frequency
2. Start battery test
3. Run battery test

1. Select battery test

1. Manual battery test
2. Battery test report
3. Select DGP n° for battery test

32. Custom message LCD

33. Program next service

1. Maintenance date
2. Maintenance message

34. System event flags

1. Mains fail event flag
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INTRODUCERE
Acest manual explica modul de utilizare pentru sistemul Advisor MASTER, pentru persoana responsabila
cu utilizarea sistemului. De asemenea contine datele necesare pentru utilizatorul sistemului.
Centrala Advisor MASTER combina un program sofisticat cu multiple posibilitati de utilizare, astfel se
poate obtine cel mai performant sistem actual.
Cum a fost programat sistemul dumneavoastra?
Acest sistem a fost programat asa incat sa va satisfaca toate cerintele. Oricum, nu toate caracteristicile
descrise in acest manual se aplica in sistemul dumneavoastra. Sistemul poate avea si alte caracteristici
suplimentare, iar acelea vor fi detaliate separat in manualul de utilizare al sistemului. In functie de
optiunile de programare folosite in acest sistem, unele caracteristici se poate sa nu fie accesibile pentru
toti utilizatorii. In acest manual gasiti detaliate toate variantele de proceduri, inclusiv diferitele raspunsuri
furnizate de sistemul Advisor MASTER. In orice caz, specificam ca procedurile si raspunsurile date de
Advisor MASTER sunt valabile pentru un sistem complet. De exemplu, daca o lista este prezentata intrun anumit mod particular la o functie, aceasta va fi prezentata in acelasi mod in toate celelalte functii.
Textul afisat
Terminologia folosita pentru a descrie diferite parti ale incintei unde este instalat sistemul de securitate a
fost programata specific pentru organizarea respectiva.
Testarea sistemului
Este important sa testati la anumite intervle de timp sistemul pentru a va asigura ca echipamentele
instalate functioneaza corect.

TASTATURA ADVISOR MASTER
Figura 1: Tastatura

Tastatura
Se folosesc pentru a introduce informatii alphanumerice.

0–9
ON

Se foloseste dupa introducerea codului PIN, pentru armarea ariilor alocate.
(unele tastaturi pot avea o tasta #, ca tasta ON)

OFF

Se foloseste dupa introducerea codului PIN, pentru dezarmarea ariilor alocate.
(unele tastaturi pot avea o tasta *, ca tasta OFF)

ENTER

•

Se foloseste pentru procesare informatii (similar cu tasta Enter la calculator).

•

Parcurge meniul inainte.

(unele tastaturi pot avea o tasta #, ca tasta ENTER)
MENU*

•

Afiseaza meniul login prompt.

•

‘Backspace’ pentru corectarea unei erori.

•

Parcurge meniul inapoi.

(unele tastaturi pot avea doar o tasta * fara a avea tasta ‘menu’)
NEXT

•

Afiseaza urmatoarea optiune din meniu.

•

Update – aduce la zi informatiile afisate.

(disponibil doar la unele statii de armare)
[CLEAR]

Iese din functia sau operatia curenta si se intoarce la prompterul centralei.
(disponibil doar la unele RASuri)

LCD
display
Area LED

Se foloseste pentru afisarea mesajelor.
Se foloseste pentru afisarea ariilor.

Afisajul tastaturii
Mesajele se pot citi la tastatura prin intermediul afisajului cu cristale lichide (LCD). Acestea va permit sa
cunoasteti toate functiile sistemului Advisor MASTER, sa identificati problemele, sa rectificati problemele
aparute, sa programati functiile dorite si orice alte optiuni din meniu. Afisajul permite de asemenea
accesul la toate informatiile programate cu ajutorul tastaturii. Prima linie a afisajului indica informatiile

There Are No Alarms In This Area
Code:

de sistem, pe care le baleiaza, daca sunt mai multe caractere programate decat pot fi afisate. A doua linie
a afisajului indica instructiunile si caracterele introduse la tastatura. In unele aplicatii se poate ca afisajul
tastaturii sa fie insuficient pentru a afisa tot textul care trebuie prezentat (ex: o lista a ariilor din cladire):
•

Daca este afisata o lista completa pe linia 1, la sfarsitul listei apare punct.

•
Daca lista este incompleta, apare ">" la sfarsitul listei, iar punctul nu apare.
Pentru a accesa si restul informatiilor din lista apasati tasta [NEXT].
•
Daca este afisata doar o parte a locatiilor, aceasta poate fi mutata la stanga introducand
numerele aplicabile care preced textul, apoi apasati tasta [ENTER].
Sistemul poate afisa un mesaj personalizat in locul mesajului aratat mai jos, daca a fost programat
sa faca aceasta.
Ex.

Welcome to the ATS
Code:

LED-urile
LED-ul rosu Advisor MASTER de la tastatura, impreuna cu informatiile afisate la tastatura, va permit
sa determinati starea sistemului dintr-o privire. Nu toate LED-urile sunt utilizabile la toate ‘RAS-urile’.
Ariile LED-urilor:
Fiecare LED indica starea particulara a ariei pentru zona de securitate alocata.
ON

Aria este neocupata si armata.

OFF

Aria este ocupata, iar sistemul a fost setat astfel ca sa permita ‘normal acces’.

PÂLPÂIE

A aparut o alarma in zona in timp ce aria era dezarmata (LED-ul pâlpâie rapid),
sau armata (LED-ul pâlpâie normal)

LED-urile alocate sistemului de alarma: (disponibile doar pentru anumite sisteme)
LED-urile alocate sistemului de alarma indica o violare a securitatii. Unul din LED-uri semnalizeaza
aparitia starii de alarma (iar LED-ul alocat ariei va localiza alarma).
Alarma
DEZARMATA
Alarma 24 h

Indica aparitia alarmei intr-o arie ocupata in timp ce sistemul este
dezactivat.
Indica aparitia alarmei intr-o arie cu o zona programata pentru 24 ore.

Alarma ARMATA

Indica aparitia alarmei intr-o arie armata.

Alarma TAMPER

Indica aparitia alarmei datorata unui tamper.

Erori in sistem: (disponibile doar pentru anumite sisteme)
Erorile aparute in sistem sunt sunt afisate la tastaturi, daca tastatura are un afisaj corespunzator
si/sau LED-uri alocate pentru "Faulturi de Sistem".
Comms Fail

Cand apare cadere in comunicatia intre centrala Advisor MASTER si
statia centrala.

Cadere RAS

Cand o tastatura a sistemului este scoasa din functiune.

Cadere DGP

Cand a data gathering panel este scos din functiune.

Cadere Baterie

Cand sursa auxiliara (acumulatorul) este descarcata.

Defect

Indica probleme aparute in sistem (cadere RAS, baterie, etc).

IDENTIFICARE UTILIZATORI
Toti utilizatorii sistemului Advisor MASTER necesita un cod PIN si/sau o cartela. Codul PIN are intre
patru si noua cifre si este unic pentru fiecare utilizator. Este o combinatie de numere de la 0 la 9.
Codul PIN este programat astfel incat utilizatorul poate da comenzi specifice, ca cele pentru armarea
si dezarmarea sistemului. Urmatoarele trei caracteristici sunt folosite pentru pentru gruparea unor
functii impreuna si in consecinta determina functiile accesibile pentru fiecare utilizator.
Sistemul Advisor MASTER combina optiunile de alarma si cele de control acces. Controlul
sistemului de alarma prevede optiuni de monitorizare a zonelor si determina daca alarma a aparut
in urma detectarii unui intrus (depinde daca aria zonei respective este armata sau dezarmata).
Controlul acces prevede optiuni de monitorizare si control acces (repartizate) in incinta respectiva.
Grupurile de alarma:
Grupurile de alarma contin optiuni disponibile pentru controlul sistemului si executarea functiilor.
Sunt mai multe grupuri de alarma si fiecare are alocate arii specifice si un set specific de functii.
Numarul dumneavoastra de utilizator este alocat unui grup de alarma si ca urmare permite accesul

numai la functiile alocate acestui grup de alarma.
De asemenea, programe de timp “timpzona” sunt alocate fiecarui grup de alarma. Aceasta
inseamna ca functiile unui grup de alarma pot fi controlate si de timp.
Grupurile de usi:
Grupurile ‘usi’ contin optiuni disponibile de acces in sediu prin controlul usilor.
In sistem aveti posibilitatea de a controla accesul pe cel putin 10 pina la maxim 128 grupuri usi.
Fiecare grup are alocate numere specifice de usi si fiecare usa are alocat un interval de timp
‘timpzona’ pe durata caruia este permis accesul pe usa respectiva.
Numarul de utilizator are alocat un grup de usi, deci permite accesul numai pe usile cuprinse in acel
grup pe durata timpului specific alocat prin programare - ‘Timpzona’.
Grupurile ‘etaje’: (folosite la sistemele care controleaza lifturile)
Grupurile ‘etaje’ contin optiuni disponibile de acces pe etaje, realizate prin controlul lifturilor.
Exista posibilitatea de a controla cel putin 10 pina la maxim 64 grupuri ‘etaje’ in sistem. Fiecare grup
‘etaj’ este alocat unui numar de etaj si fiecare numar de etaj are alocata o durata de timp - timpzona,
in care utilizatorul poate selecta etajul.
Fiecare cod de utilizator este alocat unui grup ‘etaj’, prin urmare permite accesul numai la etajele
alocate grupului, pe durata timpului programat pentru acces – ‘timpzona’.
Sistemul Advisor MASTER se poate programa astfel ca codul PIN si/sau cartela sa poata fi folosite
pentru a permite orice functie sau combinatie de functii intr-o anumita perioada de timp.
De exemplu:
•

Grupul de alarma alocat pentru Manager de sistem poate permite accesul utilizatorilor
sistemului Advisor MASTER in orice moment.

•

Grupul de alarma alocat pentru un ingrijitor permite doar dezarmarea unei arii pe timp de o ora
in intervalul cuprins intre orele 17:00 - 23:00.

•

Un grup de usi alocat pentru lucratorii din schimbul de noapte permite codului PIN sa fie folosit
pentru deschiderea unei usi doar in intervalul 23:00 pina la 07:00.

Utilizarea codului PIN:
Cand introduceti codul PIN alocat la tastatura sistemului Advisor MASTER, fiecare actionare a unei
taste este indicata de aparitia ‘ * ‘ pe afisajul tastaturii.
Daca introduceti un cod PIN gresit, sau o cartela nevalidata, tastatura va emite rapid sapte ‘beep’uri. Puteti corecta codul gresit apasand tasta [CLEAR], apoi introduceti codul corect.
Daca ati accesat un meniu si nu ati apasat nici o tasta timp de doua minute, veti iesi automat din
meniu. Cel mai bine este sa iesiti din meniu folosind tastele 0 [ENTER] sau [CLEAR] mai degraba
decat facilitatea timp de iesire, pentru ca daca altcineva foloseste meniul inaintea expirarii timpului,
functiile utilizate de persoana respectiva vor fi inregistrate codului PIN de acces al dvs.
Utilizatorii au acces la meniul de optiuni doar daca codul PIN propriu a fost autorizat pentru aceasta.
Cand incearca sa acceseze o optiune la care nu sunt autorizati, primesc mesajul :
You are unauthorised for this function - Nu sunteti autorizat pentru aceasta functie.
De asemenea, desi utilizatorii pot avea acces la meniul de optiuni, in functie de programarea codului
PIN personal, ei pot sa nu aiba acces autorizat pentru toate informatiile disponibile.
Vezi de asemenea:

Programare utilizatori - Meniu de optiuni 14.

COD DURESS
Functia ‘duress’ activeaza un semnal silentios pentru alertarea personalului de securitate. De
exemplu, daca vi se cere, sub amenintare, sa spargeti sistemul de securitate (ex: sunteti fortati sa
dezarmati sistemul), aceasta functie va permite ca in acelasi timp sa activati codul ‘duress’. Oricum,
sistemul Advisor MASTER trebuie programat sa permita utilizarea acestui cod.
Utilizati un digit pentru ‘duress’ in conjunctie cu codul PIN. Digitul duress va fi ultimul digit al codului
PIN, plus unu (1).

ex.:

PIN = 1234 – digit duress = 5
Daca ultimul cifra a codului PIN este 9, atunci digitul duress este 0.

Pentru a activa codul duress
1.

Introduceti codul PIN fara ultimul cifra (ex: 123)

2.

Introduceti digitul duress, de exemplu 5 in cazul aratat mai sus.

3.

Apasati:

[OFF]
sau [ON]
sau [ENTER].

Cand s-a activat codul duress, afisajul indica:

…, There Are No Alarms In This Area
Code:

Pentru a reseta codul duress
Pentru a reseta facilitatea duress (adica a opri semnalul), introduceti unm cod PIN validat. Afisajul
revine la There Are No Alarms In This Area etc., iar “ ...,” dispare.



Daca codul duress a fost activat in conditiile in care nu a fost valid (alarma falsa), si a fost
resetat, va trebui sa contactati dispeceratul pentru a va asigura ca nu va urma o interventie.
Folosind codul PIN cu digit-ul duress activati functiile asociate cu codul PIN.

OPTIUNEA DESCHIDERE USA
Tastatura Advisor MASTER poate fi utilizata pentru a deschide o usa prin introducerea unui cod usa.
Codul usa este format din codul dvs PIN. Acesta variaza, in functie de programarea codului PIN, poate
permite armarea/dezarmarea sistemului, ca si dechiderea usilor.

Pentru a deschide o usa
1.

A doua line a afisajului va arata :

Code:

2.

Introduceti codul pentru usa (vezi Nota 3).

3.

Apasati: [ENTER] pentru a deschide usa,
sau
[OFF] pentru dezarmare si deschiderea usii, daca codul PIN a fost introdus complet
(vezi Notele 2 si 3),
sau
[ON] pentru armare si deschiderea usii, daca codul PIN a fost introdus complet
(vezi Notele 2 si 3),

Daca usa poate fi deschisa doar intr-un interval de timp presetat, la afisaj apare
ex:

Shunted zone
Code:

Daca usa nu este inchisa inainte de a expira perioada maxima setata pentru deschidere, cuvintele
“Shunted zone" dispar de pe afisaj, iar tastatura activeaza buzerul de alarma pentru trei secunde,

pentru a indica faptul ca zona alocata pentru usa nu mai este suntata.
Daca usa nu este inchisa la expirarea timpului ‘shunt time’, la tastatura apare mesajul "Shunting
Ends" pe prima linie a afisajului.
Tastatura activeaza buzerul pentru o perioada presetata de timp pentru a va lasa sa inchideti usa
sau sa reintroduceti codul PIN pentru prelungirea timpului de deschidere.
Nota: 1. Daca tastatura emite sapte beep-uri scurte cand introduceti codul de usa, inseamna ca a
fost introdus un cod nevalidat, sau codul nu este valid la aceasta tastatura.
2. Un cod usa deschide doar usile pentru care a fost programat. Grupul de usi alocat
utilizatorului poate sa nu aiba permisiunea de a deschide toate usile.
3. In majoritatea sistemelor cu control acces se foloseste un cod "Prefix la codul de alarma".
Acesta reprezinta numarul de digiti care nu sunt introdusi de la inceput in codul PIN complet,
pentru a forma codul usa si este programat de instalator. Ex : Prefixul cod alarma = 2 digiti.
Codul PIN compet = 123456. Atunci codul usa PIN este 3456.
Pentru mai multe informatii vezi: Meniu optiuni 20, Grupuri usi, Armarea sistemului.
Cand armam
Armati sistemul cu ariile aferente, cand acestea sunt libere. Daca apare un eveniment neasteptat, ca
de ex: cineva forteaza deschiderea unei usi, acesta intrerupe armarea.
Timpul limita de armare
Odata ce ati armat sistemul, trebuie sa parasiti aria in intervalul de timp presetat, altfel opriti
armarea. Persoana responsabila cu sistemul de paza trebuie sa informeze toti utilizatorii despre
aceasta limita de timp. Dupa armare e bine sa parasiti aria pe o ruta prestabilita.
Cand nu puteti arma/dezarma
Se poate intampla sa nu puteti arma/dezarma anumite arii in incinta, din mai multe motive:
• Tastatura a fost programata sa armeze/dezarmeze doar anumite zone din incinta. Asigurati-va ca
cunoasteti ce tastatura trebuie folosita, daca sunt instalate mai multe in incinta.
• Codul PIN a fost programat sa armeze/dezarmeze anumite arii specifice din incinta. Asigurati-va
ca cunoasteti ariile la care aveti acces.
• Nu puteti opera intr-o arie daca exista acolo o zona care nu afost inchisa corect, ca de exemplu
contactele magnetice de la usa sau fereastra. Deci, inainte de a arma, asigurati-va ca toate usile si
ferestrele sunt inchise corect. Daca o zona este deschisa cand armati, tastatura va emite rapid sapte
beep-uri si va afisa mesajul “Active On ….”.

Pentru armarea sistemului
1.

Inainte de a incepe, afisajul trebuie sa indice:
There Are No Alarms In This Area
Code:

2.

Introduceti codul PIN.

3.

Apasati tasta [ON].

4.

Rezultatul pasului 3 este in functie de cum a fost programat sistemul:
• Daca sistemul a fost programat astfel incat sa afiseze ariile alocate codului PIN.
• Daca aria care se va arma trebuie sa fie fara probleme (vezi Zone active la pag 10).

Arii care nu apar la afisaj:
Daca sistemul nu a fost programat sa afiseze ariile alocate codului PIN, oricare din aceste arii care
sunt dezarmate se vor arma automat (presupunand ca toate zonele sunt in stare normala).
Afisajul revine la textul din pasul 1.
Cand procedura de armare este finalizata LED-urile pentru arii vor indica aceasta.
Arii care sunt afisate
Daca ariile alocate codului PIN sunt afisate, oricare din aceste arii care sunt dezarmate vor fi listate.

0-All 1, Office 2, Boardroom 3, Workshop
Enter Area:

ex.

5.

Aveti patru optiuni:
Optiune

6.

Actiune

Rezultat

Armare toate
ariile

Apasati 0 si [ENTER]

Armare arii
individuale

Introduceti numarul ariei, apasati [ENTER]. Armeaza aria selectata.

Armare toate ariile o data. Revine
la afisarea initiala.

Cand ati terminat armarea, apasati din
nou [ENTER].

Daca sunt mai multe arii
dezarmate, ele vor fi afisate.

Anulare

Apasati [CLEAR]

Iesire si revenire la afisajul initial.
Ariile deja armate, raman armate.

Afisare mai
multe arii

Apasati [NEXT]

Afiseaza urmatoarea arie
dezarmata din lista. Puteti selecta
o arie pentru armare, sau
continuati sa apasati [NEXT].

LED-urile ariilor semnalizeaza cand procedura de armare este incheiata corect.

DEZARMAREA SISTEMULUI
Cand dezarmam
Daca aria in care doriti sa intrati este armata, va trebui sa dezarmati inainte de a intra, altfel veti
declansa alarma. LED-ul rosu aprins la tastatura va indica zona armata.
Timpul limita pentru dezarmare
La intrarea intr-o arie, sistemul permite o limita presetata de timp pentru dezarmare inainte de a
declansa alarma
Dezarmare cand sistemul este in alarma
Daca aveti o conditie de alarma, cand dezarmati sistemul alarma este resetata. Va trebui sa aflati
cauza care a declansat alarma si sa o inlaturati. Utilizati functia “Listing past alarm events -Listare
ultimele evenimente de alarma)” pentru a obtine o lista a alarmelor recente.
Cand nu puteti dezarma
Se poate sa nu fiti autorizat pentru a dezarma anumite arii din incinta. Pentru mai multe informatii
vezi sectiunea “When you cannot arm/disarm – Cand nu puteti arma/dezarma” la pag 8.

Pentru dezarmarea sistemului
1.

Inainte de a incepe, daca nu sunt alarme in arie, afisajul indica:
There Are No Alarms In This Area
Code:

2.

Introduceti codul PIN.

3.

Apasati [OFF].

4.

Rezultatul primelor 3 pasi depinde de:

•

Daca sistemul a fost programat sa afiseze o lista a ariilor alocate codului PIN.

Ariile nu sunt afisate:
Daca sistemul nu a fost programat sa afiseze o lista a ariilor alocate codului PIN, apare textul de la
pasul 1.
Arii afisate:
Daca se afiseaza o lista a ariilor alocate codului PIN, toate ariile armate vor fi listate. Ex:
0-All 1, Office 2, Boardroom 3, Workshop
Enter Area:

Aveti urmatoarele optiuni de la tastatura:
Option

Action

Dezarmare toate
ariile

Apasati O si [ENTER]

Dezarmare toate ariile imediat.
Revine la afisajul initial.

Dezarmare arii
alocate
individual

Introduceti numarul ariei si
apasati [ENTER].

Dezarmare aria selectata. Daca sunt
mai multe arii armate, acestea vor fi
afisate.

Iesire

Cand s-a terminat dezarmarea,
apasati din nou [ENTER].
Apasati [CLEAR]

Iesire si revenire la afisajul. Ariile
deja dezarmate, raman astfel.

si [ENTER]
Afisare mai
multe arii

5.

Result

Apasati [NEXT]

Afiseaza urmatoarea arie armata din
lista. Puteti selecta o arie pentru
armare sau continuati sa apasati
[NEXT].

Aria LED-urilor se stinge cand procedura de dezarmare s-a incheiat.

ZONE ACTIVE (LA ARMARE)
Nu puteti arma (sau dezarma, daca sistemul este programat astfel) o arie decat daca toate zonele
din acea arie sunt normale, ca o zona activa de obicei va opri armarea. De exemplu, toate usile si
ferestrele trebuie sa fie inchise.
Daca zona este activa in timp ce incercati sa armati/ dezarmati o arie, tastatura Advisor MASTER va
emite sapte beep-uri scurte si va afisa zonele active.
Zonele active sunt listate fiecare:
Una cate una

sau ca o lista de numere

Ex:

Active On 6. Front Door
NEXT sau ENTER

Active On 6, 7, 9.
Zone No:

De la orice tastatura:
Actiune

Rezultat

Apasati [NEXT]

Parcurge lista zonelor active si afiseaza zona urmatoare din lista
(daca mai sunt).

Introduceti numarul zonei si
apasati [ENTER].

Afiseaza in intregime numele zonelor.

Apasati [CLEAR]

Iese din functia curenta si revine la textul afisat cand incercati sa
activati sistemul.

Dupa ce ati determinat zonele active, trebuie sa verificati daca sunt probleme (ex: inchiderea usii), apoi
incercati din nou sa armati. Daca nu puteti inchide zona, gasiti in Meniu 10, Inhibare zone.
Vezi de asemenea:

Armare sistem
Dezarmare sistem
Inhibare zone - Meniu Optiuni 10

TIPURI DE ALARMA
Sistemul Advisor MASTER utilizeaza trei tipuri de alarma.
1.

Alarma locala

2.

Alarma

3.

Alarma sistem

Alarma locala
•

Survine cand o arie este ocupata (adica, dezarmata). De exemplu, zonele cu securitate
24-ore au fost activate: o usa de incendiu a fost deschisa.

•

Imprejurarile care au condus la declansarea alarmei locale trebuie sa fie verificate si
corectate de cineva la fata locului. In consecinta, alarma nu va trebui sa fie raportata la
dispecerat.

Vezi "Resetare alarma locala" pentru procedura de identificare, cunoastere si resetare a alarmei locale.

Alarma
•

Aria este armata si una din zonele sale este activata. De exemplu: o usa care era incuiata si
a fost fortata face sirena sa dea alarma.

•

Aria este dezarmata si o zona de 24 ore a fost activata. De exemplu: butoanele hold-up este
activat, intrerupatorul tamper este deschis.
Tipul exact de alarma (sirena, indicator luminos, etc.) depinde de cum a fost programat
sistemul. Aria LED-urilor de pe panou va indica localizarea alarmei.

Vezi "Resetarea unei zone in alarma" pentru procedura de resetare a alarmei.

Alarma sistem
•

Starea sistemului cand un dispozitiv Advisor MASTER (centrala, RAS sau DGP) este in alarma
tamper, nu mai comunica, sau detecteaza o eroare, cum ar fi: caderea alimentarii, descarcare
acumulator, siguranta arsa etc.

Ex:. - Echipamentul de alarma este interferat sau are capacul ridicat (DGP tamper)
- Comunicarea cablurilor intrerupta – taiat sau scurtcircuitat (DGP Fail, RAS Fail)
- Conexiunea la sirena intrerupta – taiata sau scurtcircuitata (Siren Fail)
- Linia telefonica intrerupta – taiata, scurtcircuitata sau avariata (Report Fail)
- Alimentare intrerupta si/sau suprasarcina, probleme acumulator (Mains Fail, Fuse Fail, Low Battery)
•

Tipul exact de alarma (sirena, indicator luminos, etc.) depinde de cum a fost programat sistemul.

Sistemul a fost programat sa raspunda la o alarma de sistem in doua moduri:
1.

Alarme de sistem zavorate - latch
Trebuie introdus codul PIN care este autorizat sa reseteze alarmele.
Procedura de identificare si resetare in acelasi fel ca procedura descrisa pentru "Alarme".

2.

Alarme de sistem nezavorate - nonlatch
Alarm a se reseteaza automat de indata ce conditiile care au cauzat alarma au fost rectificate.
Procedura de identificare a detaliilor alarmei este aceeasi ca procedura descrisa pentru
identificare “Alarme”.

CE FACEM CAND AVEM O ALARMA
Cand apare alarma, LED-urile ariei vor semnaliza la tastatura – rosu. Mesajul “Nu sunt alarme in
aceasta arie” nu mai este afisat. Daca avem o alarma locala, aceasta va fi afisata.
O arie poate avea cateva zone asociate cu ea. Cand aveti o alarma, este important sa stiti cu
exactitate zona care a cauzat problema ca sa puteti sti rapid ce aveti de facut.

Resetare alarma locala
• Tastatura emite un ton continuu pina cand alarma locala este confirmata (daca e programata).
• LED-ul ariei in alarma este aprins rosu la tastatura, in functie de programare.
• La afisaj apare mesajul:

Local Alarm
Code:

Resetare alarma locala
1.

Apasati [ENTER] de doua ori.

2.

Zonele care au cauzat alarma sunt listate fiecare:

Pas cu pas

ex

Local Alarm On A4. Rear Fire Door
NEXT sau ENTER

ex

Local Alarm On A4, A5, A9, NEXT
Zone No:

sau
Ca o lista de numere

Acum stiti zona care a cauzat problema.

3.

De la fiecare afisaj:
Optiune

Actiune

Rezultat

Luare la
cunostinta alarma
locala

Apasati 0 si [ENTER]

Luare la cunostinta alarma locala (vezi
mai jos). In functie de programare este
cerut un cod de resetare.

Afiseaza numele
complet al zonei

Apasati [NEXT]

Afiseaza numele complet al zonei.

Parcurge lista
zonelor

Introduceti numarul zonei
si apasati [ENTER]

Parcurge lista zonelor si afiseaza zona
urmatoare din lista (daca mai sunt).

4.

Afisajul indica:

There Are No Alarms In This Area
Code:

Rezolvati problema (ex: inchideti usa).



Re-alarmare: daca sistemul a fost programat sa va re-aminteasca alarmele, va relua alarma in mod
automat la un interval de timp presetat, ori de cate ori este nevoie, pina cand va fi indepartata cauza.
Cand apare re-alarmarea, litera care precede numarul zonei nu va fi afisata.

Resetarea unei zone in alarma
•

LED-ul ariei in alarma semnalizeaza rosu la tastatura.

•

Sirenele sunt activate (daca sunt programate),

•

Cand apare o alarma, textul There Are No Alarms In This Area- Nu sunt alarme in aceasta
arie – dispare de pe prima linie. In loc va apare:
Code:



Zonele in alarma tamper sunt afisate cu un T inainte de numarul zonei.

Resetarea unei zone in alarma
1.

Introduceti codul PIN.

2.

Apasati [OFF]. La afisaj apare :
0- All 1, Area One 2, Area Two 3, Area three
Enter Area:

3.

Introduceti numarul ariei cu zona in alarma (LED-ul semnalizeaza) si apasati [ENTER].
La afisaj apare :

There are no alarms in this area
Code:

Determati locul aparitiei alarmei,
revazand istoria rapida de evenimente.
4.

Rezolvati problema.

Informatii despre alarme
•

Daca nu mai sunt conditii de alarma, iar aceasta a fost resetata, trebuie sa contactati
dispeceratul pentru a va asigura ca nu va urma o interventie.

•

Daca nu puteti reseta alarma din cauza unei zone cu defect –faulty-, folositi sectiunea
Meniu optiuni 10, Inhibare zone.

•

Puteti reseta o alarma intr-o arie, daca este alocata codului PIN. Daca nu puteti reseta
alarma, asigurati-va ca LED-ul care indica alarma este pentru o zona alocata codul PIN pe
care il aveti. Daca nu, incercarea de resetare a alarmei ar putea avea ca rezultat armarea /
dezarmarea sistemului.

•

Daca nu puteti reseta alarma din cauza conditiilor cerute de technicianul programator,
uitati-va in sectiunea Inhibare / Dezinhibare RAS / DGP (Meniu optiuni 16 la pag 34).

•

Sistemul poate fi programat astfel ca anumite alarme, (ca alarmele tamper), sa ceara o
actiune specifica a instalatorului. La afisajul tastaturii va apare “Engineer reset req” si un
cod. Trimiteti acesata informatie si instalatorului.

TIPARIREA ULTIMELOR EVENIMENTE DE ALARMA
Aceasta lista furnizeaza o lista a ultimelor evenimente de alarma. Este un mod usor si rapid de a
vedea cand s-au intimplat ultimele alarme. Aceasta informatie este folositoare cand aveti de
resetat o alarma fara a fi verificat cauza initiala.

Pentru a lista ultimele alarme
1.

Inainte de a incepe, afisajul arata astfel:
There Are No Alarms In This Area
Code:

2.

Apasati de doua ori [ENTER].

 Nu este nevoie sa introduceti codul PIN.
Afisajul indica urmatoarele detalii pentru fiecare alarma (cea mai recenta alarma este prima afisata):
•

Ora declansarii alarmei in ore si minute - HH:MM.

•

Data declansarii alarmei in zile si luni - DD:MM.

•

Tipul si localizarea alarmei.

Ex:

3.

*13:23 31/10 LOCAL ALARM Zone 1 Fire D> 11-Scan, 0-Exit

Din lista afisata puteti afla:
Optiune

Actiune

Rezultat

Parcurge inapoi

Apasati [ENTER]

Parcurge inapoi evenimentele de alarma
unul cate unul.

Parcurge inainte

Apasati [NEXT]

Parcurge inainte evenimentele de
alarma unul cate unul.

Iesire

Apasati 0

Iesire si revenire la afisajul initial

Descrierea completa a
evenimentului

Apasati 1

Afiseaza toate detaliile pentru acest
eveniment.

Vezi de asemenea : Meniu optiunea 5, Istoric.

MENIUL ADVISOR MASTER
Meniul Advisor MASTER are 24 optiuni disponibile pentru a indeplini diferite functii. Unele dintre
acestea sunt specifice doar pentru o anumita aplicatie, in timp ce pentru altele s-ar putea sa nu fiti
autorizat.
De aceea, cind accesati meniul, nu aveti acces la toate functiile, ci doar la cele care sunt programate
ca disponibile pentru codul dvs PIN de utilizator. Pentru managerul sistemului, codul PIN a fost
programat de instalator ca sa acceseze a numar mai mare de optiuni decat al utilizatorului general.
Daca accesati meniul si nu folositi nici o tasta timp de doua minute, veti iesi automat din meniu. Este
bine sa va asigurati iesirea din meniu folosind 0 [ENTER] sau [CLEAR} in acest interval de timp.
Daca altcineva foloseste meniul inainte de expirarea timpului, comanda folosita va fi inregistrata pe
codul PIN al dvs.
Daca incercati sa selectati o optiune care nu este autorizata codului PIN, la afisaj apare mesajul: Nu
sunteti autorizat pentru aceasta functie.
Oricum, puteti fi autorizat sa accesati un meniu de optiuni, fara ca sa aveti acces la toate informatiile
continute. Puteti avea acces doar la informatiile alocate ariilor corespunzatoare codului dvs PIN.
Cum sunt organizate sectiunile din meniul de optiuni in acest manual
Meniul de optiuni este numerotat de la 1 la 24 in sistemul Advisor MASTER. Acest sistem de numerotare
este folosit in manual, deci meniu optiuni 1 “Panel status” este capitolul 1 “Panel status”.

Pentru a accesa meniul de optiuni
1.

Inainte de a incepe, asigurati-va ca afisajul indica pe ultima linie textul de mai jos:

Code:

2.

Apasati [MENU*]. Afisajul indica:

3.

Introduceti codul PIN si apasati [ENTER]. Afisajul indica:

To Access Menu Enter Code
Code:

0-Exit ENTER-Down *-Up
0-Exit, Menu:

4.

Puteti afla de la afisaj:
Optiune

Actiune

Rezultat

Parcurge inainte

Apasati [ENTER]

Parcurge inainte meniul de optiuni pas cu pas.

Parcurge inapoi

Apasati [MENU*]

Parcurge inapoi istoria de evenimente pas cu
pas.

Selectati o
Introduceti numarul optiunii Acceseaza direct o anumita optiune din meniu.
optiune din meniu si apasati [ENTER]
Iesire din meniul
de optiuni

Apasati [ENTER]

Iesire din meniul de optiuni

Iesire din meniu

Apasati 0 si [ENTER]

Iesire si revenire la afisajul original ca la pasul 1


Ex:

Fiecare meniu este afisat cand este parcurs.
10-Inhibit Zone
0-Exit, Menu:

1.

STARE CENTRALA

Folositi aceasta functie pentru a lista toate zonele in alarma, alarma tamper, inhibate sau active si
orice alte alarme ale sistemului.
Sunt optiuni disponibile pe care fiecare tastatura le are separat.
Totusi, aceasta optiune poate fi folosita pentru verificarea tuturor zonelor care necesita atentie.
Starea este afisata cu o litera care precede numarul zonei:
Cod Stare zona

Meaning

A

Alarma

A aparut o alarma si zona trebuie sa fie cunoscuta si resetata. Vezi sectiunea
Alarma, la pag 11.

T

Alarma
tamper

A aparut o alarma in zona datorita unui tamper sau defect accidental.
Alarma trebuie sa fie cunoscuta si resetata. Vezi sectiunea Alarma, la pag 11.

i

Inhibare

Zona a fost exclusa din functionare ca parte a sistemului de securitate.
Probabil este defectiune sau spargere.

a

Activare

Zona este activata si necesita verificare pentru a va asigura ca sistemul este
in functiune si alimentat. Ex: Inchide usa.

Pentru listarea starilor zonelor: Accesati meniul - optiunea 1.
Ce se intampla mai departe depinde de starea zonelor:
Nu sunt zone in alarma, tamper, inhibited sau
activate
No Alarms, Tampers, Inhibits, Active
Apasati ENTER

Zone in alarma, alarma tamper, inhibate sau
activate
Zonele sunt listate cate una pe rannd, sau ca o
lista de numere
Summary On U2. Front Door Contact
NEXT sau ENTER

sau

Summary On U1, A3, T4, i5, i9.
Input No:

De la tastatura puteti afla:
Optiune

Actiune

Rezultat

Afisare nume complet
zona

Introduceti numarul zonei si
apasati [ENTER]

Afisare nume complet zona (Exclude starile: No
alarms, tampes, inhibare, activare).

Actualizeaza lista

Apasati [NEXT]

Actualizeaza lista starii zonelor.

Iesire

Apasati [ENTER]

Iesire din meniul optiuni si revine la afisarea:
“Code:“.

Vezi de asemenea:

2.

Meniu optiunea 2, Zone active, Meniu optiunea 3, Zone in alarma,
Meniu optiunea 4, Zone inhibate

ZONE ACTIVE (DESCHISE)

Utilizati aceasta functie pentru listare zone active. Ex: O usa deschisa.

Listare zone active
1.

Accesati meniu optiunea 2.

Ce se intampla mai departe depinde de unde sunt zone active:
No zones active

Zones are active
Zonele active sunt listate pe rand una cate una,
sau ca o lista de numere:

All Zones are Normal
Apasati ENTER

Active On 4, PIR IN Managers Office
NEXT sau ENTER

Active On 1, 2, 6.
Zone No:

sau

2.

De la tastatura puteti afla:

Optiune

Actiune

Rezultat

Afisare nume
complet zona

Introduceti numarul zonei
si apasati [ENTER]

Afisare nume complet zona (Exclude starea:
Toate zonele sunt normale).

Actualizeaza lista

Apasati [NEXT]

Actualizeaza lista starii zonelor.

Iesire

Apasati [ENTER]

Iesire din meniul optiuni si revine la afisarea:
“Code:“.

Vezi de asemenea: Meniu optiunea 1, Stare centrala

ZONE IN ALARMA

3.

Utilizati aceasta functie pentru listarea zonelor care sunt in alarma.
Alarma trebuie cunoscuta si resetata. Vezi sectiunea Ce facem cand avem o alarma la pag 12.

Pentru a lista zonele in alarma
1.

Accesati meniul cu optiunea 3.

Ce se intampla mai departe depinde de pozitionarea zonelor care sunt in alarm:
Nu sunt zone in alarma
No Alarms
Apasati ENTER

Zone in alarma
Zonele in alarma sunt listate pe rand cate una,
sau ca o lista de numere:
Alarm On 3, Fire Escape Door
NEXT sau ENTER
Alarm On 1, T2, 6.
Zone No:

sau

2.

De la tastatura puteti afla:

Optiune

Actiune

Rezultat

Afisare nume
complet zona

Introduceti numarul zonei si
apasati [ENTER]

Afisare nume complet zona (Exclude starea:
Nu sunt alarme).

Actualizeaza lista

Apasati [NEXT]

Actualizeaza lista starii zonelor.

Iesire

Apasati [ENTER]

Iesire din meniul optiuni.



Alarma tamper este identificata de litera T care precede numarul zonei.

Vezi de asemenea:

Tipuri de alarme, Meniu optiunea 1, Stare centrala,
Ce sa facem cand avem o alarma

ZONE INHIBATE

4.

Utilizati aceasta functie pentru listarea zonelor inhibate. Inhibati o zona pentru a o exclude din
sistem cand apare o spargere sau o defectiune. Aceasta oprire este cauzata de o alarma. Utilizati
aceasta functie cu atentie pentru a determina zonele care nu functioneaza corect.

Listare zone inhibate
1.

Accesati meniul cu optiunea 4.

Ce se intampla mai departe depinde de locul unde sunt zonele inhibate.
Nu sunt zone inhibate

Zone inhibate
Zonele inhibate sunt listate pe rand cate una, sau
ca o lista de numere:

No Inhibited Zones.
Apasati ENTER

Inhibited On 4. Beam Across Bay
NEXT sau ENTER

Inhibited On 1, 2, 6.
Zone No:

sau

2.

De la tastatura puteti afla:

Optiune

Actiune

Rezultat

Afisare nume
complet zona

Introduceti numarul zonei
si apasati [ENTER]

Afisare nume complet zona (Exclude starea: Nu
sunt zone inhibate).

Actualizeaza
lista

Apasati [NEXT]

Actualizeaza lista starii zonelor.

Iesire

Apasati [ENTER]

Iesire din meniul optiuni.

Vezi de asemenea: Meniu optiunea 1, Stare centrala

5. ISTORIC
Utilizarea acestei functii permite listarea evenimentelor inregistrate in memorie, inclusiv alarmele,
accesul in meniu, etc. Puteti determina eventimente ca: ora declansarii alarmei, ora resetarii si cine
a facut-o, ora cand a fost dezarmat sistem de dimineata, etc.
Evenimente de alarma:

Toate evenimentele relatate de sistem.

Inregistreaza numai evenimentele: Evenimente care nu sunt raportate la dispecerat, dar sunt
transmise la imprimanta locala sau la computer.
Ex: Acces Permis/Nepermis la usi, etc.
Exemplu de eveniment:

13:49 26/11 Menu Entered at Keypad 1>
1-Scan, 0-Exit

La afisaj apare pe primul rand:
•

Momentul evenimentului in ore si minute - HH:MM.

•

Data evenimentului ca zi si luna - DD/MM.

•

Tipul evenimentului ex: Menu Entered.

•

Localizarea evenimmentului ex: RAS 1 = Remote Arming Station 1.

•

Numarul si numele utilizatorului (la tastatura)

Evenimentele sunt afisate in ordine cronologica inversa; ultimul eveniment este primul aratat.

Pentru a lista istoricul sistemului
1.

Accesati meniul cu optiunea 5.

1-Alarm Events 2-Log numai Events
Option:

Afisajul indica:
2.

Selectati evenimentul din lista pe care vreti sa il vedeti, astfel:
- Apasati 1 si [ENTER] pentru a lista evenimentele de alarma, sau
- Apasati 2 si [ENTER] pentru a lista numai evenimentele inregistrate.

3.

Acum puteti afla de la tastatura :
Option

Actiune

Rezultat

Parcurge inainte

Apasati [MENU*]

Parcurge inainte meniul de optiuni pas cu pas.

Parcurge inapoi

Apasati [ENTER]

Parcurge inapoi istoria de evenimente pas cu
pas.

Iesire din istoric

Apasati 0

Iesire din istoric si revenire in meniul principal.

Descrierea completa
a evenimentului

Apasati 1

Afiseaza toate detaliile pentru acest eveniment
(ex.. numarul si numele utilizatorului).

6.

RAPORTUL TESTELOR

Folositi aceasta functie pentru a afisa rezultatele testelor de dezarmare, armare( Disarm Test, Arm
Test).
Raportul testului dezarmat:

Rezultatul testului consta in vizualizarea zonelor si camerelor ce
functioneaza normal. Pentru aceasta zonele trebui sa fie programate
pentru a fi incluse in test si functioneaza cand ariile sunt dezarmate.
Camerele sunt testate in totalitate. Rezultatele testului pentru
camere sunt afisate numai daca utilizatorul ce realizeaza testul a
fost programat pentru realizarea testului de camere. De asemenea
aria testata trebuie sa fie dedicata grupului de alarma al utilizatorului
ce realizeaza testul.

Raportul testului armat:

Rezultatul testului consta in vizualizarea zonelor ce functioneaza
normal. Zonele trebuie sa fie programate pentru a putea fi incluse in
test si funstioneaza cand ariile sunt armate.



Cand o zona este raportata ca netestata, este posibil ca aceea zona sa nu existe sau sa fie
in stare de defect si de accea sa nu poata fi testata.

Pentru afisarea rezultatelor testului
1. Access menu optiunea 6. Afisajul indica:
Test Report: 1-Disarm 2- Arm
Option:

2. Selectati raportul testului dorit, apasind:
1 [ENTER] pentru Disarm Test, sau
2 [ENTER] pentru Arm Test, sau
[ENTER] pentru revenirea in meniu.
3. Ce urmeaza depinde de optiunea aleasa si daca sunt zone/camere care nu au fost testate:
•

Test dezarmat: (Raportul zonelor netestate apare primul.)
TEST DEZARMAT

All zones tested successfully

Untested zones
Zonele netestate apar pe rand sau ca o lista de
numere:

No Untested Zones
Apasati ENTER

Untested Disarm On 25, Reception Hold UP
NEXT sau ENTER
Untested Disarm On 25, 26, 27.
Zone No:

sau

All cameras tested successfully
(apasati ENTER to display)

Untested cameras
(apasati ENTER to display)

All Cameras Have Tested Successfully
Apasati Enter

4.

Untested Arm On 17, Rear Door Contact
NEXT sau ENTER

De la tastatura puteti afla:
Optiune

Actiune

Afisare nume complet zona

Introduceti nr. zonei si
apasati [ENTER]

Actualizeaza lista zonelor si afiseaza zonele ramase (daca exista)

Apasati [NEXT]

Daca este afisat raportul testului de zone, se afiseaza si raportul
testului de camere (daca exista in aplicatie)

Apasati [ENTER]

Iesire

Apasati [ENTER]

•

Test armat:
TEST ARMAT

All zones tested successfully

Untested zones
Zonele netestate apar pe rand sau ca o lista de
numere:

No Untested Zones
Apasati ENTER

Untested Arm On 17, Rear Door Contact
NEXT sau ENTER

sau

Untested Arm On 9, 14, 17.
Zone No:

5.

De la tastatura puteti afla:
Optiune

Actiune

Afisare nume complet zona

Introduceti nr. zonei si
apasati [ENTER]

Actualizeaza lista zonelor si afiseaza zonele ramase (daca exista)

Apasati [NEXT]

Iesire

Apasati [NEXT]

7. MENIUL INTRETINERE
Folositi aceasta functie pentru a permite utilizatorului sa solicite un apel de service sau sa
stabileasca o legatura pe linia telefonica pentru a executa operatiuni de intretinere sau
programare. Sunt disponibile 6 optiuni.
Tabel 1: Meniu intretinere
Nr.
optiune

Nume optiune

Descriere

1

Solicitare tehnician intretinere

Trimite catre statia centrala un mesaj prin care se
cere interventia unui tehnician de intretinere. (Nu
este disponibil pentru toate formatele de raportare).

2

Deconecteaza programul de
administrare

Incheie conexiunea cu programul de administrare
(Management Software).

3

Telefoneaza in vederea
conectarii cu Management
Software

Centrala apeleaza numerele de telefon preprogramate dedicate intretinerii si asteapta
stabilirea conexiunii prin intermediul modem-ului in
vederea programarii prin linia telefonica. Daca
legatura nu se realizeaza din prima incercare,
centrala nu re-apeleaza.
Centrala se deconecteaza de la linia telefonica
daca in timp de doua minute nu este apasata nici o
tasta.

4

Telefoneaza in vederea
conectarii temporare cu
Management Software

Permite programarea si apelarea unui numar de
telefon temporar pentru conectarea cu un
calculator.

5

Conectare directa cu
Management Software (prin
J18)

Centrala stabileste o legatura temporara directa cu
un calculator prin portul serial (J18) de pe placa de
baza. Aceasta optiune este accesibila numai
tehnicianului de intretinere (Service Technician).

6

Raspuns telefonic pentru
Management Software

Comanda centrala sa raspunda imediat la un apel
telefonic.

Pentru a solicita meniul service
1.

Accesare meniu optiunea 7.

Code Required
Code:

Afisajul indica:
2.

Apasati [ENTER].

1 - Request Service Technician
0-Exit, Menu:

Afisajul indica:
3.

Introduceti numarul optiunii dorite (vezi tabel) si apasati [ENTER].
In unele situatii vi se vor mai cere informatii suplimentare:

Optiuni

Procedura

Solicitare tehnician
intretinere

Apasati 1 si [ENTER]. Afisajul indica:
1-Confirm Request Service Technician
0-Exit, Menu:

Centrala trimite un mesaj de „Cerere de intretinere” catre
statia centrala. Apasati apoi:

Apelarea programului de
administrare

-

1 si [ENTER] pentru confirmarea cererii pentru intretinere,
sau

-

0 si [ENTER] pentru revenire in meniu, sau

-

[ENTER] pentru revenire in meniu.

Apasati 3 si [ENTER]. Afisajul indica:
1-Confirm Dial
0-Exit, Menu:

Apoi apasati:

Telefoneaza in vederea
conectarii temporare cu
Management Software

-

1 si [ENTER] pentru confirmarea apelarii de catra
centrala a programului de administrare, sau

-

0 si [ENTER] pentru revenire in meniu, sau

-

[ENTER] pentru revenire in meniu.

Aceasta optiune permite sistemului programarea si apelarea
unui numar de telefon temporar.
Apasati 4 si [ENTER]. Afisajul indica:
"*"-Pause, Ph No:
Serv No:

Apoi:
- Introduceti numarul de telefon temporar pentru intretinere
(max. 10 cifre), apasati [ENTER], si/sau
- Apasati [ENTER] pentru a salva numarul de telefon afisat
si deplasarea in ecranul de confirmare a nr. de telefon
“Confirm Dial”. Urmati instructiunile descrise mai jos.
Nota: Daca aceasta optiune este utilizata pentru
conectarea cu un calculator, operatorului de la calculator nu i
se va cere parola pentru accesul la centrala.

8. NUMARATORUL POZITIILOR FILMULUI
Utilizati aceasta functie pentru afisarea numarului cadrului filmului pentru fiecare camera.
Daca se utilizeaza un jurnal al pozitiilor, acesta va indica daca, camerele au fost
functionale de la ultima lor verificare.

Pentru afisarea numarului curent al pozitiei filmului.
1.

Accesati meniul cu optiunea 8.
Afisajul indica (de exemplu):

Film Counts 1: 0123 2:1077 3:0056 4:---Apasati ENTER

2.

Apasati [ENTER] pentru deplasarea afisarii numarului cadrului pentru camere de la
5 la 8.
Film Counts 5: ---- 6:---- 7: ---- 8:---Apasati ENTER

Afisajul indica:
3.



Apasati [ENTER] pentru revenire la meniu.
1.

Daca o camera este prevazuta cu un dispozitiv de detectie a filmului si
camera nu are film, numarul cadrului va afisa OUT. Acest mesaj va dispare
daca se va introduce un film in camera.

2.

Un numar maxim de opt camere pot fi afisate. La o pozitie de camera unde
aceasta nu exista, numarul cadrului care se va afisa este ‘----’.

3.

Numarul cadrelor este cuprins intre 0 si 9999..

9. LISTA NUMELOR ZONELOR
Utilizati aceasta functie pentru afisarea denumirilor zonelor (text ce descrie zonele) din
sistem.

Pentru afisarea numelor zonelor.
1.

Accesare meniu optiunea 9.

Fiecare zona este prezentata astfel:
Fiecare separat

ex.

Zone 1, Rear Door
Zone No:

ex.

Zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Zone No:

Sau
Lista a numerelor
zonelor

2.

Pentru afisare separata:
Optiuni

Actiune

Afiseaza zonele ramase in lista (daca exista).

Introduceti numarul zonei si
apasati [ENTER]

Defilare lista

Apasati [NEXT]

Iesire din functie si revenire in meniu.

Apasati [ENTER]

10. INHIBARE ZONE
Utilizati aceasta functie pentru inhibarea de zone si excluderea lor din sistem. O zona
este inhibata cand este defecta sau deschisa. Daca ea este inhibata, se previne
declansarea starii de alarma pana se remediaza defectul. De asemenea se poate inhiba
o zona normala daca se cunoaste numarul acelei zone.



O zona inhibata este inhibata (implicit) numai pana la urmatoarea dezarmare a
ariei din care face parte.

Pentru a inhiba o zona

1.

Accesare meniu optiunea 10.
Ce urmeaza depinde daca sunt sau nu zone active.

Nici o zona activa

Sunt zone active
Zonele active sunt listate pe rand una cate una,
sau ca o lista de numere:

All Zones are Normal
Inhibit:

Active On 4, PIR In Managers Office
Inhibit :

Active On 1, 2, 4.
Inhibit:

sau

2.

De la tastatura puteti afla:

Optiune

Actiune

Rezultat

Se inhiba zona selectata

Introduceti numarul
zonei si apasati
[ENTER]

Inhiba zona selectata (inlocuieste zona
respectiva de pe afisaj cu urmatoarea zona
activa din lista).

Actualizeaza lista zonelor active

Apasati [NEXT]

Actualizeaza lista zonelor active (daca exista)

Iesire

Apasati [ENTER]

Iesire din meniu.



1.

Daca afisarea zonelor active se face sub forma de lista de numere, nu este posibil sa se
afiseze si numele zonei.

2.

Daca se incearca inhibarea unei zone deja inhibate, cererea de inhibare apare, dar
procedura nu este inclusa in istoricul sistemului, zona ramanand inhibata.

3.

De indata ce o zona in alarma este inhibata starea de alarma a acestei zone este
resetata.
Vezi: Dezinhibare zone

11. DEZINHIBARE ZONE
Utilizati aceasta functie pentru dezinhibarea de zone si includerea lor in sistem. Nu
dezinhibati zone fara a verifica cauza pentru care a fost inhibata (se pot genera alarme).

Pentru a dezinhiba o zona
1.

Accesare meniu optiunea 11.
Ce urmeaza depinde daca sunt sau nu zone inhibate.

Nici o zona inhibata
All Zones are Uninhibited.
Uninhibit:

Exista zone active
Zonele active sunt listate pe rand una cate una,
sau ca o lista de numere:
Inhibited On 4, Beam Across Loading Bay
Uninhibit:

sau

Inhibited On 1, a2, 4.
Uninhibit:

2.

De la tastatura puteti afla:

Optiune

Actiune

Rezultat

Se dezinhiba zona
selectata

Introduceti
numarul zonei si
apasati [ENTER]

Dezinhiba zona selectata (inlocuieste zona
respectiva de pe afisaj cu urmatoarea zona
dezinhibata din lista).

Actualizeaza lista
zonelor active

Apasati [NEXT]

Actualizeaza lista zonelor dezinhibate (daca
exista)

Iesire

Apasati [ENTER]

Iesire din meniu.

Vezi:

Inhibare zone

12. TESTARE ZONE
Folositi aceasta optiune pentru testarea individuala a unei zone (daca aceasta
functioneaza corect).

Pentru a testa o zona
1.

Accesare meniu optiunea 12.
Pe afisaj va apare:

2.

Test Individual Zone:
Zone No:

Introduceti numarul zonei ce se doreste verificata si apasati [ENTER], sau
apasati [ENTER] pentru iesire si revenire in meniu.

3.

Daca selectati o zona, sunt posibile patru situatii:
•

Zona este normala ex

•

Zona este activa

NORMAL STATE on 12, Roller Door

ex
ACTIVE on 12, Roller Door

•

Este o defectiune a cablului. Cablul este intrerupt.

ex.
OPEN on 12, Roller Door

•

Este o defectiune a cablului. Cablul este in scurt circuit.

ex.

4.



SHORT on 12, Roller Door

Apasati [ENTER] pentru iesire si revenire in meniu.
1.

Daca o zona este activa, deschisa sau in scurt circuit, tastatura va emite un
ton continu. Daca starea zonei revine la normal, afisajul va fi reactualizat si
tonul produs de tastatura se va opri.

2.

Daca zona este inhibata cand se solicita un test, sistemul dezinhiba zona,
efectueaza testul , iar apoi inhiba la loc zona.

3.

Testarea trebuie sa se realizeaza intr-o perioade predeterminata de timp. Daca
testul nu s-a terminat in aceasta perioada, se paraseste aceasta optiune.

13. TESTUL AUTO DEZARMARE
Folositi aceasta functie pentru a incepe testul auto dezarmare.

Pentru inceperea testului
1.

Accesati meniul cu optiunea 13.
Disarm Test, NEXT For Untested
"0"-Cancel::

Pe afisaj va aparea:
2.

Apasati:
[NEXT] pentru afisarea zonelor netestate, sau 0 si [ENTER] pentru oprirea testului si
deplasarea in optiunea test complet/incomplet „test completed/not completed”.

3.

Daca apasati [NEXT], zonele netestate sunt listate pe rand cate una, sau ca o lista
de numere:

Zone sunt afisate individual
Ex:

Untested Disarm On 4. PIR In Office
NEXT sau ENTER

4.

Zonele sunt afisate ca o lista de numere
Ex:

Untested On 1, 2, 4.
Zone No:

Pentru oricare din situatii vom avea:
Optiune

Actiune

Afiseaza descrierea zonei selectate (numai cand afisarea zonelor
se face ca o lista de numere)

Introduceti nr. zonei si
apasati [ENTER]

Se afiseaza zonele netestate (daca exista)

Apasati [NEXT]

Deplasare in optiunile „Camera Test” sau „Test Completed/Not
Completed”.

Apasati [ENTER]

5.

Afisajul arata informatii despre camere:
All Cameras Have Tested Successfully
Apasati ENTER

Apasati [ENTER] pentru revenire in meniul initial.
Nota: Numai camerele alocate ariei 1 vor fi testate.
6.

Testul se opreste automat in urmatoarele situatii:
•

Cand toate zonele programate pentru a fi verificate de testul auto dezarmare au
fost testate, sau

•

Timput destinat testului a expirat.

Afisajul indica daca testul a fost terminat sau nu.

7.

Test complet

Test Completed
Apasati ENTER

Test incomplet

Test Not completed
Apasati ENTER

Apasati [ENTER] pentru revenire in meniu.

14. PROGRAMARE UTILIZATORI
Utilizati aceasta functie pentru a adauga, sterge sau crea un utilizator. Sistemul poate fi
programat pentru a cere doua coduri autorizate pentru a accesa acest meniu.
Programarea unui utilizator include inregistrari pentru:
•

Numarul utilizatorului (sau cartelei).Acesta este un numar cuprins intre 1 si 11466
(vezi in continuare) si este folosit de sistem pentru a face legatura intre un cod PIN
sau o cartela si functiile de comanda sau usilor la care are acces.
Cand se programeaza cartele, numarul de identificare (ID) al cartelei este numarul
utilizatorului ( mai putin cand sistemul foloseste un offset pentru cartela).

•



Grupul de alarma (alarm group) al utilizatorului determina pentru acesta aria (arii) si
controlul alarmelor ex. Manager, Staff etc.

Se poate ca grupul de alarma propriu sa nu permita programarea de cod PIN.
Daca nu aveti aceasta facilitate, puteti avea restrictii in actualizarea unor grupuri
de alarma.

•

Grupul de usi (door group), care defineste la care usi sa aiba acces utilizatorul.

•

Grupul de ‘etaj’ (floor group), care defineste la care nivel sa aiba acces utilizatorul.

•

Numele utilizatorului (numai pentru anumiti utilizatori).

•

Codul PIN al utilizatorului (numai pentru anumiti utilizatori). Nota: Numarul de
identificare (ID) al cartelei nu se programeaza la fel ca codul PIN.



Intr-un sistem cu memorie standard se pot programa un numar maxim de 50 de
utilizatori cu nume, cod PIN si/sau cartela.
Pentru un sistem cu memorie extinsa:
-Numai primii 200 utilizatori pot avea nume.
- Numai primii 1000 utilizatori pot avea cod PIN.
-Utilizatorii intre 1 si 1000 pot avea cod PIN si/sau cartela.
-Utilizatorii intre 1001 si 11,466 pot avea numai cartela.

Pentru a programa un utilizator cand este necesara introducerea a
doua coduri utilizator
1.

Accesati meniul - optiunea 14.
Daca sistemul necesita doua coduri pentru accesarea acestei optiuni, afisajul va
arata:

2.

Introduceti al doi-lea cod PIN.

3.

Apasati [ENTER].
Pe afisaj va apare:

4.

Enter Second Code
Code:

1-Delete 2-Display 3-Create
Option:

Selectati optiunea dorita sau apasati [ENTER] pentru revenire in meniu.

Pentru a sterge un utilizator
1.

Accesati meniul cu optiunea 14 si apasati 1 pentru stergerea unui utilizator.
Pe afisaj va apare:

2.

Delete User
User No:

Introduceti numarul utilizatorului si apasati [ENTER].
Utilizatorul va fi sters.

3.

Repetati pasul 2 pentru a sterge alt utilizator, sau apasati [ENTER] pentru iesire si
revenire in meniu.



Puteti sterge utilizatori numai daca grupul de alarma din care faceti parte va
permite acest lucru.

Pentru a afisa un utilizator
1.

Accesati meniul 14 si apasati 2 pentru a afisa un utilizator.
Pe afisaj va aparea:
Display User
User No:

2.

Introduceti numarul utilizatorului si apasati [ENTER].
Va fi afisat grupul de alarma din care face parte utilizatorul.
ex.
Apasati [ENTER]

*-View, Alm Grp:12,Forman
Apasati ENTER

Va fi afisat grupul de usi din care face parte utilizatorul.
ex.
3.

Door Group: 2
Apasati ENTER

Apasati [ENTER]
Va fi afisat grupul de ‘etaj’ din care face parte utilizatorul.
ex.

4.

Floor Group: 1
Apasati ENTER

Apasati [ENTER].
Daca sistemul a fost programat pentru alocarea de Flag-uri speciale utilizatorilor,
afisajul va afisa acum acest lucru in aceasta secventa. Vezi paragraful „ Adaugare
(modificare) utilizatori” pentru detalii privind Flag - uri Utilizator.
Afisajul va arata numele utilizatorului (daca numarul acestuia este mai mic de 200).
ex.

5.

Apasati [ENTER]. Afisajul va arata codul PIN al utilizatorului (daca numarul acestuia
este mai mic de 1000).
ex.

6.

Your Name is Ann Brown, (*)-End
Ann Brown

Pin Code: 1234
Apasati ENTER

Apasati [ENTER] pentru revenire la pasul 1.

Pentru adaugarea (modificarea) unui utilizator
Procedura de adaugare a unui utilizator poate varia in functie de numarul utilizatorului
(daca este mai mare de 200 sau mai mare de 1000).
Daca sistemul are posibilitatea de a programa cartele magnetice altele decat Aritech, (ex.
cartele de credit, cartele pentru institutii financiare, etc.) ca utilizatori, folositi procedura
speciala descrisa la pagina 32, inainte de pasul 1.
1.

Accesati meniu optiunea 14 si apasati 3 pentru a adauga un utilizator.
Pe afisaj va aparea:
Create User
User No:

ex.
2.

Selectati numarul utilizatorului (numarul cartelei) si apasati [ENTER].
Pe afisaj va aparea grupul de alarma (alarm group) al utilizatorului
*-View, Alm Grp:1-No Access
Alarm Group:

ex.
3.

Utilizati una din optiunile:
Optiune

Actiune

Selectati numarul grupului de alarma ce va fi dedicat
utilizatorului. Vezi Nota 2.

Introduceti nr. zonei si
apasati [ENTER]

Se afiseaza lista grupurilor de alarma ce pot fi dedicate
utilizatorului (daca exista).

Apasati [NEXT]

Deplasare la urmaroarea optiune.

Apasati [ENTER]

Pe afisaj va aparea grupul de usi (door group) al utilizatorului.
Utilizatorii de tip cartela trebuie intotdeauna sa posede un grup de usi valid dedicat
inainte de a realiza controlul alarmelor sau functionarea usilor.
ex.
4.

Door Group: 0
Door Group:

Introduceti numarul grupului de usi dedicat utilizatorului (daca exista), sau apasati
[ENTER] pentru deplasarea la urmatoarea afisare.
Pe afisaj va aparea grupul ‘etaj’
(floor group) al utilizatorului. ex.

Floor Group: 0
Floor Group:

5.

Selectati numarul grupului de ‘etaj’ dedicat utilizatorului (daca exista), sau apasati
[ENTER] pentru deplasarea la urmatoarea afisare.

6.

Daca numarul utilizatorului este mai mare de 1000, si Flag-ul Utilizator nu este
afisat, atunci toate optiunile disponibile au fost deja programate si afisajul va arata
pasul 1.
Daca sistemul a fost deja programat astfel ca utilizatorii nu au nume, sau daca
numarul utilizatorului este nai mare de 200 si Flag-ul Utilizator nu este afisat, treceti
direct la pasul 10.

7.

Daca sistemul este programat pentru alocarea de flag-uri utilizator pentru utilizatori,
afisajul va le va arata secvential.

Tabel 2: Flag-uri utilizator:
Two Cards
(doua cartele)

Programat YES, utilizatorului i se va cere sa introduca un al doi-lea
cod/cartela valid(a) pentru a indeplini functiile de alarma si control acces
pentru usile 17-64.

Guard
(garda)

Programat YES, codul/cartela utilizator poate indeplini functiile pentru
usile 17-64 numai insotita de un cod/cartela de tip „Visitor”.

Visitor
(vizitator)

Programat YES, codul/cartela utilizator poate indeplini functiile pentru
usile 17-64 numai insotita de un cod/cartela de tip „Guard”.

Trace User

Programat YES, toate alarmele si functiile indeplinite de utilizator la usile
17-64 vor genera un mesaj urmarire „Trace” catre calculator.

Card numai

Programat YES, utilizatorului nu i se permite sa utilizeze codul PIN.
Aceasta permite ca spatiul codului PIN sa fie folosit pentru programarea
cartelelor ce nu sunt normal compatibile cu centrala, atunci cand este
utilizat un cititor special. Vezi detalii la pagina 32.

Privileged

Programat YES, codul/cartela utilizatorului va evita restriictile impuse de
restrictiile "Anti-Passback" pentru usile 17-64.

Extended
Access

Programat YES, utilizatorul va avea acces la timpul extins al usilor pentru
usile 17-64 . ex. Se permite ca o usa sa ramana mai mult timp deschisa
pentru dezactivarea accesului.

Pe afisaj va apare:
YES - Two Cards
* - Change 0 - Skip

ex.
Va apare una din optiunile:
Optiune

Actiune

Se schimba YES cu NO, sau NO cu YES, si se afiseaza noua
configuratie.

Apasati [MENU*]

Salveaza configuratia afisata si deplaseaza la urnatorul Flag utilizator.

Apasati [ENTER]

Salveaza configuratia afisata; omite flag-urile utilizator ramase si se
deplaseaza la pasul urmator.

Apasati 0

Procedurile de programare explicate mai sus sunt valabile pentru toate flag-urile
utilizator.
Pe afisaj va aparea: ex.

YES - Guard
* - Change 0 - Skip

ex.

YES – Visitor
* - Change 0 - Skip

ex.

YES – Trace User
* - Change 0 - Skip

ex.

YES – Card numai
* - Change 0 - Skip

ex.

YES – Privileged
* - Change 0 - Skip

ex.

YES –Extended Access
* - Change 0 - Skip

8.

Daca numarul utilizatorului este mai mare de 1000, atunci toate optiunile disponibile
au fost programate si se afiseaza pasul 1.
Daca sistemul a fost programat astfel incat utilizatorii sa nu aiba nume, sau daca
numerele utilizatorilor sunt mai mari de 200, se sare la pasul 10.
Pe afisaj va aparea.

9.

Your Name is , (*)-End

Acum, puteti introduce numele utilizatorului (pana la 16 caractere), folosind optiunile
text ale tastaturii. Caracrere de text sunt imprimate pe tastele de la 1 la 9. Pentru a
introduce o litera, apasati tasta numarului corespunzatoare caracterului de un numar
de ori egal cu pozitia literei. Caractere mici, mari si cifre sunt disponibile.Vezi Fig. 2.
Utilizati una din optiunile:
Optiune

Actiune

Introduceti literele utilizatorului.

Introduceti literele utilizatorului pe rand,
urmata de apasarea tasti [ENTER].

Deplasati cursorul la sfarsitul numelui.

Apasati [ENTER]

Salvati numele. (Se afiseaza noul nume
pentru programare/modificare). Daca
schimbati un nume, doar caractereIe ce
preced cursorul vor fi salvate.

Apasati [MENU*]

10. Dupa terminarea introducerii numelui, apasati [MENU*] pentru a salva configuratia
afisata si a sari peste flag-urilor utilizator ramase.
ATENTIE: Cand se programeaza un nume, tasta [ENTER] este utilizata NUMAI pentru
deplasarea cursorului. Folositi aceasta procedura cu atentie la introducerea numelui.
Utilizati [MENU*] pentru salvare si iesire.

!

11. Pe afisaj va aparea.
ex

Pin Code:
Code:

Introduceti codul PIN pentru acest utilizator (vezi Notele 3, 4, 5, si 6) si apasati [ENTER]
pentru salvarea si afisarea codului PIN . Apoi apasati [ENTER] din nou pentru revenirea
la pasul 1.
1.

Nu puteti adauga un utilizator nou daca grupul de alarma din care faceti parte nu va
permite acest lucru.

2.

Nu puteti dedica un grup de alarma unui utilizator decat daca grupul de alarma
respectiv are optiunea „Acest grup de alarma poate fi dedicata utilizatorilor - Can this
Alarm Group be Assigned to Users" programata YES, si grupul dvs de alarma contine
toate ariile si optiunile meniului utilizator "User Menu Options" ale grupului de alarma ce
doriti sa-l dedicati. Daca grupul de alarma are "Alarm System Control" si "Modem
Access" programate YES,atunci la grupul dvs de alarma aceste optiuni trebuie sa fie de
asemenea programate YES.

3.

Nu puteti programa un cod PIN sau un numar de utilizator deja existent.

4.

Nu puteti programa un cod PIN care poate intra in conflict cu un alt cod utilizator de tip
duress (Vezi capitolul Cod Duress).

5.

Nu puteti programa un cod PIN care poate intra in conflict cu un alt cod utilizator de usa
(Vezi capitolul Deschiderea uni Usi „Opening a Door”).

6.

Unui utilizator ce i se permite atat sa deschida usi cat si sa armeze/dezarmeze sistemul,
trebuie sa i se aloce un cod PIN de cel putin cinci digiti. (Vezi capitolul Deschiderea
unei Usi „Opening a Door”).

Procedura speciala de programare a cartelelor magnetice
cu formate non-Aritech
Urmatoarea procedura trebuie utilizata pentru a permite folosirea cartelelor magnetice cu
alte formate decat cel Aritech ( cartele de credit, cartele pentru institutii financiare, etc.),
ca utilizatori ai sistemului Advisor MASTER.
Sistemul trebuie sa fie echipat cu un cititor functional de cartele magnetice .

Pentru programarea cartelelor magnetice cu formate non-Aritech
1.

Cititi cartela cu cititorul.

2.

Daca sistemul nu recunoaste cartele, un eveniment va fi introdus in istoric si la
imprimanta (daca exista): "Card/Pin" urmat de un numar pana la 10 digiti de ex.
Card/Pin xxxxxxxxxx

3.

Notati acest numar. Acesta va fi recunoscut ca fiind codul PIN cand se va programa
utilizatorul.

4.

Urmati procedura „Pentru adaugarea (modificarea) unui ulilizator” dar aveti in
vedere urmatoarele:

PASUL 1:
Selectare utilizator

Numarul utilizatorului TREBUIE sa fie mai mic de 1000 dar NU trebuie
sa fie identic cu numarul cartelei pentru acest tip de cartela.

PASUL 6:
Flag-urile utilizator

Daca nu doriti ca acest numar sa fie folosit ca fiind codul PIN al
utilizatorului, flag-ul ulilizator "Card numai " trebuie programat YES.
(Daca flag-ul utilizator nu este afisat cand se programeaza utilizatorii,
cereti instalatorului sa valideze optiunea de afisare a flag-urilor utilizator
"Display User Flags" in „System options”.

PASUL 9: Codul PIN

Introduceti aici numarul.

Figura 2: Semnificatia tastaturii pentru introducerea caracterelor text
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Vezi : Identificare Utilizatori.
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Important: Reactualizati lista utilizatorilor ("User" List) de fiecare data cand survin
modificari.

15. TIMPUL SI DATA
Folositi aceasta functie pentru a programa timpul si data.
Timpul si data nu sunt vizibile in timpul functionarii normale a sistemului Advisor
MASTER, totusi, toate functiile interne sunt corelate cu ele.
Un timp si o data noua se programeaza cand sistemul este instalat pentru prima data,
sau este nevoie de ajustarea timpului pentru salvari zilnice.
Timpul este programat in format de 24 ore.
Accesati meniul - optiunea 15
Va apare meniul:

Time 1-Display, 2-Set, 3-DST, 4-Adjust
0-Exit, Menu:

Pentru verificarea timpului apasati 1
Pe afisaj va aparea: ex.

1.

Time 16:41:22 09/03/2000 Thursday
* Update, Enter

Apasati [MENU*] pentru actualizarea timp/data

2. Apasati [ENTER] pentru revenire in meniu

Pentru programarea timpului, datei
1.

Introduceti optiunea 2.

Time & Date hh:mm:ss dd/mm/yy Xxxday
Hours:

Pe afisaj va aparea:
(Unde hh:mm dd/mm/yy Xxxxday este timpul si data sistemului cu ora, minutul, ziua,
luna, anul si ziua saptamanii.)
2.

Introduceti ora corecta (2 digiti) si apasati [ENTER].
Pe afisaj va aparea:

3.

Introduceti minutele corecte (2 digiti) si apasati [ENTER].
Pe afisaj va aparea:

4.

Time & Date hh:mm:ss dd/mm/yy Xxxday
Minutes:

Time & Date hh:mm dd/mm/yy Xxxxday
Day:

Introduceti ziua corecta (2 digiti) si apasati [ENTER].
Pe afisaj va aparea:
Time & Date hh:mm:ss dd/mm/yy Xxxday
Month:

5.

Introduceti luna corecta (2 digiti) si apasati [ENTER].
Pe afisaj va aparea:

Time & Date hh:mm:ss dd/mm/yy Xxxday
Year:

6.

Introduceti anul corect si apasati [ENTER].

7.

Secundele sunt initializate la zero, este calculata corect ziua saptamanii si se revine
in meniu.



Nu puteti sa iesiti din meniu decat la terminarea procedurii. Apasati [ENTER] la
fiecare valoare ce nu necesita modificarion pentru revenire in meniu.

Pentru schimbarea orarului de vara (Daylight Saving Time)
Apasati 3 pentru accesarea optiunii 3. Pe afisaj va aparea data si timpul schimbarii orei
de iarna sau de vara.
2- Last Sunday, Month 03
1. Selectati:
Start Day:
0: Fara orar
1: Orarul incepe in PRIMA Duminica din luna
2: Orarul incepe in ULTIMA Duminica din luna
2.

Apasati [ENTER]: pentru optiunea lunii

3.

Introduceti numarul lunii
si apasati [ENTER]

4.

Selectati:

2- Last Sunday, Month 03
Start Month:
2- Last Sunday, October 10
End Day:

1: Orarul se termina in PRIMA Duminica din luna
2: Orarul se termina in ULTIMA Duminica din luna
5.

Apasati [ENTER] pentru validare

2- Last Sunday, October 10
End Month:

Introduceti numarul lunii cand se
face trecerea de la ora de vara la ora de iarna si apasati [ENTER]
Programarea orarului de schimbare a orei este completa.

Pentru ajustarea corecta a ceasului intern
Introduceti optiunea 4

Daily Adjustmemt (Sec).: +0
*-Change, sec:

Apasati [MENU*] pentru schimbarea semnului si fixarea numarului corect de secunde ce
trebuie adaugate sau scazute zilnic. Apoi apasati [ENTER].

16. INHIBAREA/DEZINHIBAREA RAS/DGP
Utilizati aceasta functie pentru inhibarea unei tastaturi (RAS) sau al unui panou de achizitii
de date DGP, ex. excluderea mesajelor de defect de tamper de la RAS sau DGP.
Aceasta functie se foloseste cand RAS sau DGP genereaza in sistem un semnal de
alarma, nu sunt functionale sau trebuie inhibate pentru intretinere.

Pentru inhibare/dezinhibare RAS/DGP
1.

Accesati meniul cu optiunea 16.
Pe afisaj va aparea:

2.

3.

1-RAS, 2-DGP Inhibit / Uninhibit
0-Exit, Menu:

Introduceti 1 pentru RAS sau 2 pentru DGP, si apasati [ENTER].
•

Daca RAS a fost selectat, pe
afisaj va aparea orice RAS ce
a fost inhibat:

•

Daca DGP a fost selectat, pe afisaj va aparea orice DGP ce a fost inhibat

No RAS's Are Inhibited
Inhibit RAS:

No DGP's Are Inhibited
Introduceti numarul RAS/DGP ce se
Inhibit DGP:
doreste inhibat.
Daca numarul introdus nu este
inregistrat, acesta este adaugat si afisat.
Daca numarul introdus este deja inregistrat, el este sters si dispare de pe afisaj

Sau apasati [ENTER] pentru revenire la meniu.



Daca se inhiba un DGP, acest lucru nu va inhiba zonele de alarma existente in
DGP, dar dezactiveaza rapoartele off-line/on-line ale DGP-ului. De asemenea,
inhibarea unui RAS sau DGP reseteaza toate starile de alarma generate de RAS
sau DGP. Vezi : Tipuri de alarma – Alarma sistem

17. ACTIVARE/DEZACTIVARE INTRETINERE TECHNICIAN
Utilizati aceasta functie pentru activarea si dezactivarea codului tehnicianului de
intretinere. Aceasta optiune este folosita cand un tehnician sau un inginer de intretinere
pot avea acces numai la meniul instalator, iar aceasta optiune este validata de utilizator.

Pentru a activa/dezactiva codul tehnicianului de intretinere
1.

Accesati meniul cu optiunea 17.
1-Cancel, 1-Service In
Option:

Pe afisaj va aparea:
2.

Folositi una din urmatoarele optiuni:
Optiuni

Actiune

Activeaza codul tehnicianului de intretinere pe perioada
programata si revine la meniu.

Apasati 1 si [ENTER].

Dezactiveaza codul tehnicianului de intretinere si revine
la meniu.

Apasati 0 si [ENTER]

Revenire la meniu.

Apasati [ENTER]

18. RESETAREA CAMERELOR
Utilizati aceasta functie pentru resetarea la zero a contorului de cadre ale camerei, sau
modificarea numarului contorului de cadre pentru fiecare camera. Aceasta se face atunci
cand se schimba filmul in camera.

Pentru resetarea camerelor
1.

Accesati meniul cu optiunea 18.

Reset Camera Counts 0-All
Camera No:

Folositi una din optiunile:
Optiuni
Resetarea contorului de cadre la zero.

Apasati 0 si [ENTER].

Se afiseaza numarul cadrului actual pentru camera. ex.

Introduceti numarul
dorit al cadrului si
apasati [ENTER]

Film Counts 1:0123
Film Count:

Revenire la meniu.
2.

Actiune

Apasati [ENTER]

Daca ati selectat pentru afisare numarul curent al cadrului, introduceti noul numar al
cadrului si apasati [ENTER] pentru revenire la afisarea initiala a numarului cadrului,
pentru a putea programa o alta camera, sau
Apasati [ENTER] pentru revenire la meniu.

20. GRUPURILE DE USI SI ‘ETAJ’
Utilizati aceasta functie pentru selectarea si programarea grupurilor de usi si ‘etaj’ „door si
floor groups”. Fiecare grup de usi ”door group” contine lista tuturor usilor (64 usi) si
„timpzona” alocat fiecarei usi din grup. Fiecare grup de usi contine o lista tuturor
„etajelor” (64 etaje) si „timpzona” alocat fiecarui „etaj” din grup. Accesul este permis
numai in timpul programat pentru acces „timpzona” (Timezone).

Pentru programarea grupurilor de usi si „etaj”
1.

Accesati meniul cu optiunea 20.

Groups, 1-Doors 2-Floors
Option:

Pe afisaj va apare:
2.

Selectati optiunea dorita (1 pentru grupurile de usi, si 2 pentru grupurile „etaj”) si
apasati [ENTER], sau
apasati numai [ENTER] pentru revenire la meniu.

Grupul de usi: (daca selectati optiunea 1)
1.

Pe afisaj va apare:

Door Groups
Group No:

Introduceti numarul grupului de usi si apasati [ENTER] pentru deplasarea la
urmatoarea afisare, sau apasati numai [ENTER] pentru revenire la afisarea initiala
("Groups, 1-Doors 2-Floors”).
2.

Pe afisaj va apare :

Door Grp 1 D1-00 D2-00 D3-** D4-**
Enter Door:

ex.

Introduceti numarul usii (ex. 3) si apasati [ENTER] pentru deplasarea la urmatoarea
afisare, sau apasati numai [ENTER] pentru revenire la afisajul initial ("Door
groups”).
3.

Pe afisaj vor aparea detalii pentru primele patru usi incepand de la numarul usii
selectate.
Vezi Nota la pag 56 pentru detali despre aceasta afisare)
ex.

Door Grp 1 D3-** D4-** D5-03 D6-00
*-Dis,Tz-D3:

Selectati una din optiunile:
Optiuni

!

Actiune

Dezactivati usa din acest grup de usi.

Apasati [MENU*]

Introbuceti numarul „timpzona” si revenire la pasul 2.

Introbuceti numarul
„timpzona” si apasati
[ENTER]

Revenire la pasul 2.

Apasati [ENTER]

Important: NU uitati sa actualizati lista grupului de usi "Door Group" atunci cand
executati modificari.

Grupul de „etaj”: (daca selectati optiunea 2)
1.

Pe afisaj va aparea:

Floor Groups
Group No:

Introduceti numarul grupului de „etaj” si apasati [ENTER] pentru deplasarea la
urmatoarea afisare, sau apasati numai [ENTER] pentru revenire la meniul
precedent ("Groups, 1-Doors 2-Floors”).
2.

Floor Grp 1 F1-00 F2-00 F3-** F4-**
Enter Floor:

Pe afisaj va aparea:
ex.

Introduceti numarul „etaj”-ului (ex. 3) si apasati [ENTER] pentru deplasarea la
urmatoarea afisare, sau apasati numai [ENTER] pentru revenire la meniul
precedent ("Floor groups”).
3.

Pe afisaj va aparea:
Floor Grp 1 F3-** F4-** F5-03 F6-00
*-Dis,Tz-F3:

ex.
Selectati una din optiunile:
Optiuni

!

Actiune

Dezactivati „etaj”-ul din acest grup de „etaj”.

Apasati [MENU*]

Introbuceti nr „timpzona” si reveniti la pasul 2.

Introbuceti numarul „timpzona”
si apasati [ENTER]

Revenire la pasul 2.

Apasati [ENTER]

Important! NU uitati sa actualizati lista grupului de „etaj” "Floor Group" atunci cand
executati modificari.

21.

SARBATORI

Utilizati aceasta functie pentru inregistrarea datelor zilelor de sarbatoare. Sarbatorile
inregistrate pot fi utilizate impreuna cu „timpzona” pentru controlul accesului. ex. angajatii
ce au accesul permis in zilele de lucru din saptamanile normale, pot fi impiedicati sa aiba
acces in timpul zilelor declarate ca sarbatori.
Sistemul poate inregistra un numar maxim de 24 de date de sarbatori.

Pentru inregistrarea sarbatorilor
1.

Accesati meniul cu optiunea 21.
Pe afisaj va aparea:

Holidays
Holiday No:

Introduceti numarul sarbatorii si apasati [ENTER].
Pe afisaj va aparea numarul si data sarbatorii:
ex.
2.

Introduceti noul numar al zilei din luna, sau apasati [NEXT] pentru deplasarea prin
lista sarbatorilor. La terminare, apasati [ENTER]. Pe afisaj va aparea noua zi a lunii.
ex.

3.

Holiday 1: 00/00/00
Day of Month:

Holiday 1: 26/00/00
Month:

Introduceti noul numar al lunii si apasati [ENTER].
Pe afisaj va aparea noul numar al lunii:
ex.

Holiday 1: 26/01/00
Year:

4.

Introduceti numarul noului an si apasati [ENTER].
Afisajul va reveni la pasul 1 pentru a introduce o noua sarbatoare.

!

Important! NU uitati sa actualizati lista „Sarbatorilor” atunci cand executati modificari.

22.

DESCHIDEREA USILOR

Utilizati aceasta functie pentru a deschide o usa valida de la tastatura.

Pentru a deschide o usa de la o tastatura
Accesati meniul cu optiunea 22.

Open Door
Door No:

Pe afisaj va aparea:
Introduceti numarul usii pe care doriti sa o deschideti si apasati [ENTER], sau
Apasati numai [ENTER] pentru revenire la meniu.
Numai usile ce sunt programate sa poata fi deschise de codul dumneavoastra pot fi
deschise cu aceasta optiune. Adica: Unui grup de usi dedicat utilizatorului s-ar
putea sa nu i se permita sa aiba acces la toate usile.
Vezi:
Grupul de Usi – Meniul cu optiunea 20.

23.

DEBLOCAREA,

BLOCAREA, DEVALIDARE/VALIDARE USI

Utilizati aceasta functie pentru dezavorarea, dezactivarea blocarii si permiterea unei usi
valide de la tastatura.
Aceasta facilitate poate fi utilizata numai pentru usile de la 17 la 64. adica: Usile
controlate de „DGP” – urile (controlerele) pentru patru usi. Usa ramane in starea
selectata pana cand in sistem intervine un eveniment de sens contrar, care sa schimbe
starea usi.
ex. Usa 21 de se deblocheaza la ora 08:00 si se blocheaza la ora17:00.(Utilizand
depasirea duratei „timpzona” )
Daca utilizatorul doreste sa armeze cladirea si sa plece la ora 16:00, usa poate fi blocata
folosind optiunea de zavorare „lock”, iar usa va fi blocata automat pana a doua zi
dimineata la ora 08:00.

Pentru dezactivarea, activarea deblocarii/blocarii unei usi de la
tastatura
1.

Accesati meniul cu optiunea 23.
Pe afisaj va aparea:

2.

1-Unlock 2-Lock 3-Disable 4-Enable
Option:

Introduceti optiunea dorita si apasati [ENTER], sau
Apasati [ENTER] pentru revenire la meniu.
Pe afisaj va aparea optiunea selectata:

Unlock Door
Door No:

Introduceti numarul usii ce se doreste deblocata si apasati [ENTER] pentru revenire
la meniu, sau Apasati numai [ENTER] pentru revenire la meniu.
Numai usile ce sunt programate sa poata fi deschise de codul dumneavoastra pot fi
deschise cu aceasta optiune. Adica: Unui grup de usi dedicat utilizatorului s-ar
putea sa nu i se permita sa aiba acces la toate usile.
Vezi:
Grupul de Usi - Meniu Optiunea 20 si Identificare Utilizatori

24. TIPARIREA ISTORICULUI
Utilizati aceasta functie pentru a da comanda centralei sa tipareasca istoricul complet al
sistemului, incepand de la urmatorul eveniment de cand a fost data precedenta comanda
de tiparire (maxim 200 evenimente pentru memorie standard sau 2000 evenimente
pentru memorie extinsa).

Pentru tiparirea istoricului complet al sistemului
1.

Accesati meniul cu optiunea 24.
Pe afisaj va apare:

2.

Print History back To 00/00/90
Enter Day:

Introduceti numarul zilei din luna de la care doriti sa inceapa tiparirea si apasati
[ENTER], sau
Apasati [ENTER] pentru deplasare la pasul urmator.
Daca este introdus zero ca zi a lunii, tiparirea va incepe de la ultimul eveniment
netiparit. Pe afisaj va apare:
Print History back To 00/00/90
Enter Month:

3.

Introduceti numarul lunii de la care sa inceapa tiparirea si apasati [ENTER], sau
Apasati [ENTER] pentru deplasare la pasul urmator. Pe afisaj va aparea:
Print History Back To 00/00/90
Enter Year:

Introduceti numarul anului de la care sa inceapa tiparirea si apasati [ENTER], sau
Apasati [ENTER] pentru deplasare la pasul urmator. Tiparirea se va face de la data
specificata.



Sistemul Advisor MASTER nu va tipari daca imprimanta nu este functionala, ex.
OFF LINE, OUT OF PAPER, etc.

PROGRAMARE

INREGISTRARI

Utilizati urmatoarele pagini pentru inregistrarea detaliilor importante despre programarea
sistemului relativ la:
1.

Meniu optiunea 14 - Utilizatori

2.

Meniu optiunea 20 - Grupuri de Usi

3.

Meniu optiunea 20 - Grupuri de „Etaj”

4.

Meniu optiunea 21 - Sarbatori

5.

Grupuri de Alarma – cand se programeaza utilizatori. (Detaliii vor fi oferite de
instalator.)

6.

Timpzone – se utilizeaza la Grupurile de Usi si „Etaj”.

Va sugeram sa completati detaliite utilizand un creion pentru a putea sterge inregistrarile
vechi, necorespunzatoare, astfel incat acestea sa fie compacte si actualizate. S-ar putea
sa fie necesar sa faceti duplicate pentru unele foi cu inregistrari, daca spatiul din foile
existente este prea mic.
ex. Daca in sistem utilizati mai mult de doua grupuri de usi sau mai mult de patru
„timpzone”, etc. Este recomandabil sa pastrati acest Manual Manager si orice alte
duplicate ale foilor cu inregistrari impreuna, intr-un loc sigur si fiti sigur ca acestea sunt
mereu actualizate.

INREGISTRARI UTILIZATOR – MENIU OPTIUNEA 14
Utilizati aceasta pagina pentru inregistrarea informatiilor importante despre utilizatorii sistemului.

Numar
Utilizaror

Group
Alarma

Group
Usi

Group
Lift

Nume

INREGISTRARI GRUP USI – MENIU OPTIUNEA 20
Grup Usi Nr:
Usa
Nr:

Grup Usi Nr:

Timp
zona:

Usa
Nr:

Timp
zona:

Usa
Nr:

Timp
zona:

Usa
Nr:

1

33

1

33

2

34

2

34

3

35

3

35

4

36

4

36

5

37

5

37

6

38

6

38

7

39

7

39

8

40

8

40

9

41

9

41

10

42

10

42

11

43

11

43

12

44

12

44

13

45

13

45

14

46

14

46

15

47

15

47

16

48

16

48

17

49

17

49

18

50

18

50

19

51

19

51

20

52

20

52

21

53

21

53

22

54

22

54

23

55

23

55

24

56

24

56

25

57

25

57

26

58

26

58

27

59

27

59

28

60

28

60

29

61

29

61

30

62

30

62

31

63

31

63

32

64

32

64

* = Dezactivat

* = Dezactivat

Timp
zona:

INREGISTRARI GRUP „ETAJ” – MENIU OPTIUNEA 20
Grup Etaj Nr:
Etaj
Nr:

Grup Etaj Nr:

Timp
zona:

Etaj
Nr:

Timp
zona:

Etaj
Nr:

Timp
zona:

Etaj
Nr:

1

33

1

33

2

34

2

34

3

35

3

35

4

36

4

36

5

37

5

37

6

38

6

38

7

39

7

39

8

40

8

40

9

41

9

41

10

42

10

42

11

43

11

43

12

44

12

44

13

45

13

45

14

46

14

46

15

47

15

47

16

48

16

48

17

49

17

49

18

50

18

50

19

51

19

51

20

52

20

52

21

53

21

53

22

54

22

54

23

55

23

55

24

56

24

56

25

57

25

57

26

58

26

58

27

59

27

59

28

60

28

60

29

61

29

61

30

62

30

62

31

63

31

63

64

32

32

* = Dezactivat

64
* = Dezactivat

Timp
zona:

INREGISTRARI SARBATORI – MENIU OPTIUNEA 21
Numar Sarbatoare:

Numar

Data
Zi

Numar Sarbatoare:

Numar

Data
Zi

Numar Sarbatoare:

Numar

Data
Zi

Numar Sarbatoare:

Numar

Data
Zi

Numar Sarbatoare:

Numar

Data
Zi

Numar Sarbatoare:

Numar

Data
Zi

Numar Sarbatoare:

Numar

Data
Zi

Numar Sarbatoare:

Numar

Data
Zi

Numar Sarbatoare:

Numar

Data
Zi

Numar Sarbatoare:

Numar

Data
Zi

Numar Sarbatoare:

Numar

Data
Zi

Numar Sarbatoare:

Numar

Data
Zi

Numar Sarbatoare:

Numar

Data
Zi

Numar Sarbatoare:

Numar

Data
Zi

Numar Sarbatoare:

Numar

Data
Zi

Numar Sarbatoare:

Numar

Data
Zi

Numar Sarbatoare:

Numar

Data
Zi

Numar Sarbatoare:

Numar

Data
Zi

/

/

Luna

An

/

/

Luna

An

/

/

Luna

An

/

/

Luna

An

/

/

Luna

An

/

/

Luna

An

/

/

Luna

An

/

/

Luna

An

/

/

Luna

An

/

/

Luna

An

/

/

Luna

An

/

/

Luna

An

/

/

Luna

An

/

/

Luna

An

/

/

Luna

An

/

/

Luna

An

/

/

Luna

An

/

/

Luna

An

INREGISTRARI GRUP ALARMA
DETALI VOR FI OFERITE DE INSTALATOR
Numar:

Nume:

Sumar Functie:

Numar:

Nume:

Sumar Functie:

Numar:

Nume:

Sumar Functie:

Numar:

Nume:

Sumar Functie:

Numar:

Nume:

Sumar Functie:

Numar:

Nume:

Sumar Functie:

Numar:
Sumar Functie:

Nume:

INREGISTRARI

TIMPZONA
DETALI VOR FI OFERITE DE INSTALATOR
Numar Timpzona
.1

Inceput

.2

Inceput

.3

Inceput

Zile:
Zile:
Zile:
.4

Inceput
Zile:

Sfarsit
DUM/LU/MA/MI/JOI/VI/SB/VAC
Sfarsit
DUM/LU/MA/MI/JOI/VI/SB/VAC
Sfarsit
DUM/LU/MA/MI/JOI/VI/SB/VAC
Sfarsit
DUM/LU/MA/MI/JOI/VI/SB/VAC

Numar Timpzona
.1

Inceput
Zile:

.2

Inceput
Zile:

.3

Inceput
Zile:

.4

Inceput
Zile:

Sfarsit
DUM/LU/MA/MI/JOI/VI/SB/VAC
Sfarsit
DUM/LU/MA/MI/JOI/VI/SB/VAC
Sfarsit
DUM/LU/MA/MI/JOI/VI/SB/VAC
Sfarsit
DUM/LU/MA/MI/JOI/VI/SB/VAC

Numar Timpzona
.1

Inceput

.2

Inceput

Zile:
Zile:
.3

Inceput
Zile:

.4

Inceput
Zile:

Sfarsit
DUM/LU/MA/MI/JOI/VI/SB/VAC
Sfarsit
DUM/LU/MA/MI/JOI/VI/SB/VAC
Sfarsit
DUM/LU/MA/MI/JOI/VI/SB/VAC
Sfarsit
DUM/LU/MA/MI/JOI/VI/SB/VAC

Numar Timpzona
.1

Inceput
Zile:

.2

Inceput
Zile:

.3

Inceput
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GLOSAR DE TERMENI
Controlul accesului

Controlul intrarilor, iesirilor, ariei de securitate.

Activ (Active)

Vezi Normal/Activ/Tamper/Inhibat

Alarma (Alarm)

Starea unui sistem de securitate cand un dispozitiv conectat la o zona
este activat si aria se afla intr-o stare in care acest lucru este semnalizat.
Ex. o usa blocata este deschisa, produce o semnalizare la sirena.

Grupul Alarma

Grupurile de alarma definesc optiunile disponibile utilizatorilor, tastaturilor
sau citititoarelor de a avea acces la controlul sistemului de paza. Grupurile
de alarma sunt definite prin dedicarea de arii, functii si optiuni din meniu
pentru controlul sistemului.

(Alarm group)

Tipurile de zone pentru controlul ariilor de tipul intrerupatoarelor
(keyswitches) sunt de asemenea utilizate pentru grupurile de alarma.
Arie (Area)

O categorie de incinte (spatii) cu necesitati specifice de securitate.
Sistemul Advisor MASTER permite divizarea oricarui sistem in 16 arii cu
diferite cerinte de securitate. Fiecare arie are zone propri. Fiecare arie
este identificata dupa Numar si nume.Ex. Aria 1 Birouri, Aria 2 Atelier, etc.

Armat (Armed)

Conditia unei arii in care schimbarea starii oricarei zone (de la normal la
activ) genereaza o alarma. O arie sau spatiu este armata numai daca este
neocupata. Unele zone (seifuri) pot ramane armate mereu.

Starii de armare sistem (RAS)

Un dispozitiv de la care utilizatorul poate utiliza functiile de securitate
pentru arii sau puncte de acces (usi). Un astfel de dispozitiv poate fi
tastatura, cititorul sau orice alt dispozitiv de la care se pot exercita functii
de securitate, ca armare/dezarmare, deschiderea usilor, etc.

Statie centrala (Central station)

O companie care monitorizeaza in permanenta alarmele ce survin intr-un
sistem de securitate. O statie centrala este localizata in afara spatiilor sau
ariilor pe care le monitorizeaza.

Centrala (Control panel)

Un dispozitiv electronic folosit pentru colectarea tuturor datelor de la
zonele aflate in spatiile pazite. In functie de programare si starea ariilor,
acesta va genera un semnal de alarma. Daca este necesar, alarmele si
alte evenimente pot fi raportate la o statie centrala.

Cursor (Cursor)

O linie palpaitoare sub un caracter, pe afisajul cu cristale lichide (LCD) al
tastaturii, ce indica pozitia unde se va aparea noul caracter introdus de la
tastatura.

Dispozitiv achizitii date (DGP)

(Data Gathering Panel). Un dispozitiv ce colecteaza date de la alte
dispozitive de securitate si le transfera centralei Advisor MASTER sau
DGP-ului 4-usi/4-lifturi.

Dezarmat (Disarmed)

Situatia in care o arie este ocupata si sistemul de securitate a fost setat
astfel ca activitatile normale din acea arie sa nu declanseze alarma.

Contact usa (Door contact)

Un contact magnetic folosit pentru detectia deschiderii unei usi sau geam.

Grup usi (Door group)

O facilitate a centralei Advisor MASTER de a dedica un grup de usi sau
lifturi unui utilizator, in scopul de a-i permita accesul la aceste usi/lifturi.
Accesul la fiecare usa din grup poare fi restrictionat prin „timpzona”.

Duress

O situatie in care un utilizator este obligat sa violeze sistemul de
securitate (ex. sub amenintarea armei trebuie sa deschida o usa).
Facilitatea duress permite utilizatorului sa transmita un semnal (ex. catre o
statie centrala). Aceasta facilitate se realizeaza prin introducerea unui
marcator duress conjugat cu codul PIN.

Flag-uri Eveniment (Event flags) Un semnal ce este acticat de o conditie de zona, arie, sistem, defect, usa
(pentru usile 1 –16) sau sunt. Scopul principal al flag-urilor eveniment este
acela de a activa o iesire.
Grupul „Etaj” (Floor group)

O facilitate a sistemului de a dedica unui utilizator un grup de „etaje”,
pentru a-i permite accesul la „etaj” folosind cititorul de la lift. Accesul la

fiecare „etaj” din grup poare fi restrictionat prin „timpzona”.
Istoric (History)

O lista a alarmelor si evenimentelor de acces memorata, ce poate fi
vizualizata pe afisajul tastaturii sau tiparita.

Atac (Hold-up)

O alarma (silentioasa) declansata de un buton de panica. In mod normal
nu este activata nici o sirena, doar se trimite un mesaj la statia centrala.

Inhibat (Inhibit)

Vezi: Normal/Activat/Tamper/Inhibat

Instalator (Installer)

O companie ce instaleaza si intretine echipamente de securitate.

Tastatura (Keypad)

Un dispozitiv (RAS) cu taste pentru introducerea de date. Se foloseste
pentru programarea centralei, indeplinirea de functii utilizator, vizualizarea
alarmelor, etc.

Afisaj (LCD)

Afisaj cu cristale lichide (Liquid Crystal Display). O parte a unui RAS unde
sunt afisate mesajele.

LED

Dioda luminiscenta (Light Emitting Diode). Indicator vizual pe un RAS ce
transmite o conditie. Ex.: arie in alarma, defect de comunicatie, etc.

Alarma locala (Local alarm0

O alarma ce este semnalizata numai in interior si apare cand spatiul este
ocupat. Motivul ce a declansat alarma trebuie verificat si indepartat.
Aceasta alarma nu este necesar sa fie transmisa la statia centrala.

Normal/Activat/Tamper/Inhibat

Descrie conditia unei zone.
Normal:
Activa:
Tamper:
Inhibat:

Zona NU este activata. Ex. Usa de iesire in caz de
incendiu este inchisa.
Zona este activata. Ex. Usa de iesire in caz de incendiu
este deschisa.
Zona este deschisa sau in scurtcitcuit. Cineva a incercat
sa saboteze sistemul de securitate.
Zona a fost inhibata. Ea este exclusa de la functionare ca
parte a sistemului.

Alarma falsa (Nuisance alarm)

O alarma generata de un dispozitiv de securitate, fara sa avem efractie.
Cauza poate fi un geam deschis, animale de casa, etc., sau o proiectare
incorecta a sistemului de securitate.

Cod PIN

Un numar de 4-10 cifre alocat sau selectat de un utilizator. Este necesara
introducerea codului la tastatura Advisor MASTER ca o cerinta care
precede efectuarea functiilor de control ale sistemului. La programarea
sistemului, codul PIN este asociat cu un numar de utilizator care identifica
pentru sistem pe proprietarul codului PIN.

RAS

Statie de armare (Remote Arming Station). Vezi statii armare.

Cititor (Reader)

Un dispozitiv folosit pentru controlul accesului care poate citi cartele prin
care se permite accesul. In functie de necesitati si de tipul cartelelor,
cititorul poate fi de ex. de cartele magnetice, de proximitate, etc.

Tamper

O situatie in care o zona, tastatura, centrala, DGP sau cablurile asociate
sunt sabotate/deschise (tampered), sau avariate accidental. Sistemul
activeaza un semnal cand o alarma tamper apare.
Alarmele de la zone se numesc tamper zone.

Timpzona (Timezone)

O setare prin care sunt programate perioade specifice de timp pe durata
unor anumite zile. Timpzone sunt alocate funtiilor centralei Advisor
MASTER pentru controlul activitati acelor functii pe perioade de timp si
zile si sunt folosite in primul rand la restrictionarea accesului. Ex: armare
sau dezarmare automata a ariilor sau deschiderea usilor.

Utilizator (User)

Oricine poate folosi sistemul Advisor MASTER. Utilizatorii sunt identificati
de sistem printr-un numar unic care este asociat cu codul PIN al lor.

Zona (Zone)

Un semnal electric de la un dispozitiv de securitate (detector PIR, contact
usa) la sistemul Advisor MASTER. Fiecare dispozitiv este identificat printrun numar de zona si un nume. Ex: 14 Receptie Buton Panica, 6 Usa iesire
incendiu, etc.
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Secventa de programare
ATS2000/3000/4000/4500 este o centrala versatila cu multe optiuni pentru programarea necesitatilor
sistemului.La programare este usor sa se piarda sirul daca nu se foloseste o metoda buna si eficienta.

Programarile de baza.
Programarile de baza implica setarile cele mai comune ale centralei ATS pentru a o pune in functiune.
1.

Desenati planul sistemului, denumiti toate zonele, echipamentele, ariile etc. Folositi fise de
programare si completati toate informatiile.

2.

Resetati la valorile initiale centrala (vezi manualul de instalare rapida)

3.

Schimbati codul de inginer Master folosind meniul de utilizator 14, programare utilizatori.

4.

Setati timpul si data corect folosind meniul utilizator 15, Timp si Data.

5.

Programati cuvintele specifice care nu sunt in librarie folosind meniul 10.

6.

Daca este necesara activare/dezactivare automata sau utilizatorii trebuie sa aiba acces numai in
perioade prestabilite de timp, programati “timpzone” folosind meniul 13, Timpi zona.

7.

Programati optiunile ariei cum sunt nume arie si timpi intrare/iesire folosind meniul 2, Baza de date
arie.

8.

Setati grupele de alarma necesare folosind meniul 5, Grupuri alarma.

9.

Programati conectarea RAS-ului. Intai activati comunicarea, apoi programati detaliile necesare
pentru orice RAS folosind meniul 3, Baza de date RAS.

10. Cand DGP-uri sunt conectate, activati comunicarea si setati tipul DGP in meniul 4, Baza de date
DGP.
11. Programati zonele: tip zona, nume zona si optiunile de raport folosind meniul 1Baza de date zona .
12. Programati detaliile comunicatorului folosind meniul 9, Optiuni comunicatie.
13. Setati optiunile de raportare necesare folosind meniul 42, Baza de date a clasei raportului.
14. Programati detaliile apelului de test folosind meniul 43, Apel test.
15. Programati utilizatorii in meniul utilizator 14, Programare utilizatori.
16. Legati dupa necesitati evenimentele la iesiri folosind meniul 16, Evenimente la iesiri.

Programari avansate.
Acesti pasi sunt necesari la baza programarii oricarui sistem. Elementele care nu se folosesc pot fi
sarite. Aditional pot fi programate urmatoarele facilitati:
1.

In multe cazuri programarea ariilor comune se face alocand mai mult de o arie la o zona. Functii
speciale cum ar fi permisiunea de a dezactiva o arie comuna necesita programarea legaturilor ariei
folosind meniul 19, Legaturi arie.

2.

Cand in anumite conditii este permis utilizatorilor numai accesul restrictionat, programati restrictiile
grupurilor de alarma folosind meniul 15, Restrictii grup alarma.

3.

In cazul dezarmarii temporizate este necesar permiterea dezactivarii pe o perioada limitata de timp,
durata dezactivarii se programeaza folosind meniul 6, Temporizari.

4.

Pentru armare/dezarmare automata folositi Auto armare/dezarmare in meniul 17.

5.

Programati optiunile de sistem aditionale in meniul 7, Optiuni de sistem.

6.

Programati optiunile pentru up/download in meniul 29, Conectare calculator.

7.

Daca este necesara testarea intensiva a bateriei programati meniul 31, Testare baterie.

8.

Programati flag evenimentele de sistem necesare in meniul 34, Programare flag evenimente sistem.

9. Daca o imprimanta este conectata pentru setari folositi meniul 30, Imprimanta.
10. Cand sunt necesare iesiri pentru activarea timp-zona folositi meniul 22, Timpzona urmareste o iesire.
11. Programati functiile macro logice necesare in meniul 35, Programare macrologice.
12. Personalizati textul afisat pe LCD in meniul 32, Personalizare mesaj LCD.
13. Cand arii in alarma trebuiesc resetate automat, programati meniul 8, Auto Reset.
14. Programati ariile tip tezaur in meniul 18, Ariile alocate la tezaure.
15. Programati dispozitivele comandate ca ATS1170 (RAS o usa) sau ATS1250 (4 usi/lifturi DGP) in meniul
28, Dispozitive comandate.
16. Programati codurile de sistem necesare la control acces in meniul 20, Coduri sistem.
17. Programati grupele de usi si etaje necesare folosind meniul utilizator 20, “Grupari usi si etaje”.
18. Cand zonele trebuiesc suntate cand se folosesc dispozitive de control acces, programati meniul 21,
Suntari zona.
19. Setati data pentru service (daca este necesar) in meniul 33, Programare urmatorul service.
Dupa ce a-ti programat sistemul, trebuie sa faceti teste. Meniurile care furnizeaza suport in testare sunt:

Meniuri utilizator
1. Panel status

Furnizeaza informatii despre sistem.

2. Active zones

Arata zonele care nu sunt in stare normala (ex.
active sau tamper).

3. Zones in alarm

Arata zonele in alarma.

4. Inhibited zones

Arata zonele inhibate.

5. History

Listeaza toate evenimentele petrecute.

6. Test report

Folosit pt a efectua un test de armare/dezarmare.

10. Inhibit zone

Inhiba orice zona.

11. Uninhibit zone

Dezinhiba orice zona inhibata anterior.

12. Test zone

Testeaza orice zona individuala.

13. Start Auto Disarm test

Face test de autodezarmare.

16. Inhibit/Uninhibit RAS/DGP

Inhiba sau dezinhiba orice RAS sau DGP.

22. Open door

Deschide o usa pe durata comenzi de dezavorare.

23. Unlock, Lock, Disable or
Enable Doors

Usile pot fi deschise sau inchise. Dezactiveaza sau
valideaza usile.

Meniuri instalator
11. Version number

Verifica versiunea pentru centrala, orice RAS sau
DGP.

12. LED test

Activeaza toate LED-urile pe toate RASurile.

14. Reset la Default

Daca este necesar, toate setarile sau numai o
parte pot fi resetate la valorile initiale.

23. Poll errors

Folosit pentru a vedea erorile de comunicatie pe
bus-ul sistemului.

25. Afisaza card

Afisaza codul sistem si nr ID al cartelei cand se
foloseste RAS pentru o usa ca ATS1170.

CUM SE PROGRAMEAZA OPTIUNILE
Accesarea meniului instalator de programare
Sistemul ATS se programeaza din meniul de programare instalator. Inainte de intrarea in
meniul de programare trebuie dezactivat sistemul.

+

Cum dezarmam sistemul
1. Introduceti 1122 (cod PIN Manager) si apoi [OFF].
2. Apasati 0 si [ENTER].

+

Cum accesam meniul de programare
instalator
1. Porneste cu acest mesaj pe afisajul LCD:

2. Apasati [MENU*] 1278 (Cod inginer Master)
si apoi [ENTER].
Urmatorul mesaj apare:

3. Apasati 19 si [ENTER].
Urmatorul mesaj apare:

Nici o alarma in aceasta Arie
Code:

0- Exit, ENTER- Jos, *- Sus
0-Exit, Menu:

Programare instalator
0-Exit, Menu:

Puteti selecta acum meniul optiunii pe care vreti sa o programati. Vezi pag. 148 pentru
organigrama care listeaza toate meniurile cu optiunile disponibile pentru programare.

−

Numerotarea capitolelor si a sectiunilor din manual corespunde cu numerotarea
meniurilor de optiuni. De ex. Capitolul 1 descrie meniul 1, „Baza de date zone”.

Puteti usor baleia optiunile meniului apasand urmatoarele taste:
[ENTER] sau [#] sau [↓]

Parcurge inainte o optiune in meniu.

[MENU*] sau [*] sau[↑]

Parcurge inapoi o optiune in meniu.

Nr. menu si [ENTER] sau [#]

Sare direct la optiunea din meniu.

[0] si [ENTER] sau [#]

Iese din meniul de programare si se intoarce
la meniul utilizator.

Taste diferite cu aceasi functie.
[ENTER] sau [#]

Aceste taste au aceasi functie. . [#] este
folosit la tastaturile LED sau tastaturile LCD
cu 40 caractere (ATS115x or ATS112x).

[MENU*] sau [*]

Aceste taste au aceasi semnificatie. [*] este
folosit la tastaturile LED sau tastaturile LCD
cu 40 caractere (ATS115x or ATS112x).

Programarea optiunilor din meniu
Ce va arata afisajul LCD
Afisajul LCD de la tastaturare doua randuri de caractere. Fiecare rand prezinta diferite
informati .
•

Informatii de sistem

•

Instructiuni si caracterele pe care
le puteti introduce pe tastatura

1: Oficiu 4 Usa 20 Contact
Text:

Programarea meniurilor de optiuni
Odata selectat meniul optiunii pe care vreti sa o programati, majoritatea optiunilor pot fi
programate folosind procedura standard, mentionata mai jos.

+
+

+

−
−

−

Cum se programeaza
Metoda de programare depinde de ce optiuni vor fi programate . Anumite optiuni
necesita o valoare numerica , altele au nevoie doar de un raspuns afirmativ sau negativ
( da/nu ).
Cum se programeaza valorile numerice
? [ENTER]
Introduceti noua informatie si apoi apasati tasta Enter
[ENTER]
Apasati din nou tasta ENTER pentru a salva informatile afisate si
pentru a trece la urmatorul meniu de optiuni afisat.
Cum sa programati optiunile DA/NU
[MENU*]
Apasati tasta MENU*pentru a naviga printre optiuni .
[ENTER]
Apasati tasta ENTER pentru a salva datele afisate si pentru a trece
la urmatorul meniu de optiuni afisat.

Anumite optiuni de programare permit introducerea unor multiple valori numerice, ex.
Alocarea ariilor la zone. In aceste cazuri introduceti valorile numerice si apasati tasta
[ENTER] pentru a adauda sau a sterge optiunile ..
Anumite meniuri de programare necesita anumite valori numerice sa fie introduse in
timp ce altele sunt folosite pentru a selects da/nu .Linile de programare continind
optiunea da/nu adesea permit si functia tastei « 0 » .folositi aceasta tasta pentru a sari
peste un numar sau o optiune . Afisajul va indica daca tasta « 0 » poate fi folosita pe a
doua coloana .
Programarea meniurilor ca ‘Poll RAS’, ‘Poll DGP’ sau ‘Entry time’ arata starea valori
curente . Pentru a renoi valorile apasati [MENU*].

Unde programarea optiunilor nu se face dupa aceasta procedura , tastele (aditionale)
disponibile sunt descrise in sectiunea cum se programeaza optiunile .

1.

BAZA DE DATE ZONA

In aceasta sectiune de programare toti parametri sunt programati luand in considerare zonele
. Fiecare zona este o intrare fizica pe panoul centralei, pe un DGP sau o intrare pe un modul
expandoar.

1.1. Numarul zonelor

Baza de date zone
Zone:

Selectati numarul zonei potrivite pentru programare . Toate zonele au un numar intre 1si 256
depinzand de locul din sistem .

+
−

Cum se programeaza Vedeti ce taste folositi pentru programare la pagina 12.
O lista a numerotarii zonelor poate fi
gasita cu ajutorul ghidului de instalare a
centralei .

1: Oficiu 4 Usa 2 Contact
Text 1:

1.1.1. Numele zonelor
O data ce numarul zonelor este corect selectat zonele trebuiesc denumite . Numele identifica
zona pentru utilizatorul final in caz ca s-a declansat o alarma sau o zona este inca activa.
Fara un nume adecvat utilizatorul final nu ar avea posibilitatea sa verifice problemele care ar
putea apare in anumite zone.
Numele unei zone se poate compune din 4 cuvinte din biblioteca (denumite cuvinte text)
fiecare separate de un numar format din 3 cifre selectat dintre 1 si 255 (denumit variabilele
textului). Daca un numar nu este necesar ,programati numarul ca 0 .In acest fel numarul nu va
fi folosit si cuvintele textului sunt unite folosind un spatiu. Variabilele textului pot fi folosite
numai combinate cu cuvinte text. Numele complet poate avea maximun 36 de caractere.
Numele zonelor sunt luate din biblioteca. Biblioteca contine maximum 900 de cuvinte. Fiecare
cuvint este identificat ca un numar. Acest numar trebuie sa fie introdus cind se programeaza
numele zonei (vezi Tabel 87: Biblioteca cuvinte la pagina 75 ).Daca un cuvint nu exista poate
fi adaugat in biblioteca folosind meniul 10 Program text (vezi la pagina 74). Biblioteca
programata poate contine 100 cuvinte care trebuie sa fie programate inainte sa fie folosite .
Exemple :

+

+

Office 4 Door 1 Contact
Office 4 Door 2 Contact
Building 6 Aria 4 Room 1 Door 6
Building 6 Aria 4 Door Right

Cum programati numele zonelor
[MENU*]
Inaintati la urmatorul cuvint sau variabila .
? [ENTER]
Introduceti noua informatie si apasati tasta ENTER .
0 [ENTER]
Stergeti cuvintul sau variabila. Toate cuvintele sau variabilele sunt
sterse de acum incolo .
[ENTER]
Apasati tasta ENTER inca odata pentru a salva informatia afisata si
inaintati la urmatorul meniu optional afisat .
Cum sa iti folosesti propriile cuvinte text
Daca biblioteca nu contine cuvintele text corecte acestea pot fi pogramate in meniul
Programati texte . Acestea trebuie sa fie introduse inainte de a putea fi utilizate.

1: Type 3; Alarma intr/iesire
Tip :

1.1.2. Tipuri de zone

Tipurile de zone determina exact cum acestea vor functiona in diferite cazuri .Fiecare tip de
zona se comporta diferit .Majoritatea tipurilor de zona necesita o arie, dar tipurile de zona care
afecteaza starea ariei (zona tip: 6, 31, 34, 35) necesita grupuri de alarma.
Tipul de zona este important si influenteaza majoritatea din functiile si programarea
ramase ale sistemului .Atentie trebuie sa aveti grija cind programati tipurile de zona .

Armare si dezarmare
Armare sau dezarmare se aplica starii unei arii. Daca o arie este armata,anumite tipuri de
zona vor intra in alarma cand zona este activata, altele declansaza alarma cind aria este
dezarmata.
Alarme Tamper
Cand optiunea zonei duale (vezi Optiuni de sistem, pag 55) este setata pe DA, un scurt
circuit sau un circuit deschis la aproape toate tipurile de zona va genera o alarma de tamper.
Daca este setat NU, un circuit deschis sau un scurt circuit este asemenea unei activari de
zona. Tipurile de Zona care nu sunt folosite pentru a genera alarme nu genereaza nici alarme
tamper, de exemplu tehnice sau tipuri de zone pentru camere
Timpi de intrare /iesire
Timpi de intrare /iesire folositi sunt cei mai lungi timpi de intrare/iesire programati pentru
oricare din ariile alocate zonei.

−

Zonele tip numarator camera (Tipurile 23-26 si 36-39) trebuie intotdeauna sa fie
conectate direct la zonele centralei ATS si nu la zonele DGPului.

Zone type
0.

**Zona dezactivata**

Description
Zona nu este folosita. Nu genereaza alarma.
Conectati totdeauna un rezistor de cap de linie la zona.

1.

Alarma dezarmata

•

Genereaza alarma cand aria este dezarmata si raporteaza la unitatea
centrala.

•

Nu genereaza alarma daca aria este armata

Ex: Butonul Hold-up
2.

Alarma armata

•

Nu genereaza o alarma cand aria este dezarmata.

•

Genereaza o alarma cand aria este armata.

Ex: Usa interna, PIR (Detector de miscare).
3.

Alarma intrare/iesire

•

Nu genereaza alarma cand aria este dezarmata.

•

Cand aria este armata, activand zona, timpul de iesire porneste si nu va
genera alarma. Daca zona este activata si timpul de iesire a expirat,
timpul de intrare intra in lucru. Cand timpul de iesire a expirat, o alarma
se va genera. Zona trebuie sa fie inchisa cand se armeaza aria.

Ex: Usa principala. Nota: Trebuie sa programati timpul de intrare/iesire.
Vedeti Baza de date arie la pagina 30 pentru mai multe informatii.

Zone type
4.

Zona acces

Description
•

Nu genereaza o alarma cand aria este dezarmata.

•

Genereaza o alarma cand aria este armata, timpul de iesire pentru
zona a expirat si timpul de intrare nu este in derulare. Zona trebuie
inchisa la armarea ariei.

Ex: PIR la intrare. Nota: Trebuie sa programati timpul de intrare/iesire. Priviti
Baza de date arie la pagina 30 pentru mai multe informatii.
5.

Alarma 24 h

•

Genereaza o alarma fara a lua in considerare starea ariei .

Ex: tamperul de la centrala, incendiu, alarma de panica
6.

Keyswitch tip puls

Cand zona comuta din stare normala in stare activa, functiile programate
pentru Grupul de Alarma se vor aplica.
Ex: Keyswitch (cheie cu contact) langa usa de intrare. Nota: Trebuie
programate Grupurile de Alarma (vezi Grupuri alarma, pag 42).

7.

Zona Camera
Suspecta

•

Cand zona este activata, camerele din ariile alocate zonei vor fi
activate.

•

Cand zona se dezactiveaza, camerele continua sa opereze timpul
programat ca suspect.

Nota: Trebuie programat timpul suspect. Vezi Temporizari la pag 51.
8.

Dez. temp/Armat Alm.
Gen.

•

Genereaza o alarma cand aria este dezarmata dar nu raporteaza
inainte ca timpul de intarziere al alarmei sa expire sau o a doua alarma
temporizata sa fie activata.

•

Genereaza o alarma generala de efractie cand aria este armata.

Nota: Trebuie sa programati timpul de intarziere al alarmei. Vezi
Temporizari la pagina 51 pentru mai multe informati.
9.

Reset Zone
Temporizate

•

Reseteaza o alarma temporizata daca zona revine la starea normala.

•

Reseteaza o alarma temporizata daca temporizarea este inca in lucru
(deci o alarma totala nu a fost activata).

•

Opreste camerele din operare daca zona este activata, dar timpul de
intarziere continua sa ruleze.

Ex: Buton reset pentru anulare rapida a alarmei.
Nota: Tipuri de zone temporizate sunt: 8, 11, 22, 40.
10.

NU folositi

NU folositi acest tip de zona.

11.

Alm Dez. Temp

•

Genereaza o alarma cand aria este dezarmata dar nu o raporteaza
inainte de a expira timpul de intarziere al alarmei sau o noua alarma
temporizata este activatata.

•

Nu genereaza alarma daca aria este armata.

Nota: Trebuie sa programati Timpul de Intirziere a Alarmei. Priviti Timpii la
pagina 51 pentru mai multe informati.
12.

Reporneste Temp.
Iesire

O keyswitch tip puls care reseteaza temporizarea de intrare si reporneste
temporizarea de iesire pentru toate ariile alocate zonei.
Ex: Keyswitch langa usa. Nota: Trebuiesc programate Grupurile de Alarma
(vezi Grupuri alarma, pag 42).

Zone type
13.

Intrare/ iesire fara
verificare la armare

Description
•

Nu genereaza o alarma cand aria este dezarmata.

•

Cand aria este armata, timpul de iesire incepe iar activarea zonei nu va
genera alarma. Daca zona este activata si timpul de iesire a expirat,
timpul de intrare incepe. Cand timpul de iesire a expirat, o alarma va fi
generata . Zona poate fi activa la armarea ariei.

Nota: Trebuie sa programati timpul de intrare/iesire. Vezi Baza de date arie
la pagina 30 pentru mai multe informatii.
14.

Acces fara verificare la •
armare
•

Nu genereaza o alarma cand aria este dezarmata.
Genereaza o alarma cand aria este armata si nici un timp de
intrare/iesire nu este activ. Zona poate fi activa la armarea ariei.

Ex: PIR pe coridor. Nota: Trebuie sa programati timpul de intrare/iesire.
Vezi Baza de date arie la pagina 30 pentru mai multe informatii.
15.

Usa incendiu

•

Genereaza o alarma locala cand aria este dezarmata.
Activeaza automat o alarma sonora la RAS alocat pe aceleasi arii (fara
a lua in considerare programarea flag evenimentelor). Singurul flag
eveniment activat este cel al zonei.
Aceasta alarma locala poate fi resetata introducind "[ENTER] [ENTER]
0 [ENTER]" sau "USER CODE [OFF] ARIA [ENTER]" la RAS pentru a
opri alarma sonora si a anula evenimentul. Daca zona ramane activata
genereaza o noua alarma locala dupa timpul programat de reamintire al
alarmei locale.

•

Genereaza o alarma cand aria este activata.

Nota: Trebuie sa programezi timpul de reamintire al alarmei locale. Vezi
Temporizari la pagina 51 pentru informatii aditionale
16.

Cadere locala alim
retea, 24h

Nu este folosita in versiunile comerciale standard ale centralei ATS.
Genereaza o alarma locala si activeaza o alertare sonora.

17.

NU folositi

NU folositi acest tip de zona.

18.

Cadere comunicatie
locala, 24h

Genereaza o alarma locala. Activeaza o alertare sonora la RAS (tastaturi)
alocate la aceeasi arie.
Activeaza LED FAULT la toate RAS-urile.

19.

LED cadere
comunicatie

Activeaza LED FAULT la toate RAS-urile.

20.

Zona la Flag
eveniment 24h

Cand este activata, deschisa sau in scurt, activeaza numai flag zona.

21.

Usa incendiu cu cod
utilizator

Ex: Clopotel usa intrare.
•

Genereaza o alarma locala cand aria este dezarmata dar nu raporteaza
aceasta la statia centrala.
Aceasta alarma poate fi doar confirmata prin introducerea "Cod
utilizator [OFF] ARIA [ENTER]" la tastatura.

•

Genereaza o alarma cand aria este armata.

Ex: Usi de incendiu sau usi de urgenta.

Zone type
22.

Dez. Reset temp/Alm
Armat

Description
•

Genereaza o alarma cand aria este dazarmata dar nu raporteaza la
statia centrala pana cand temporizarea de intarziere a alarmei a expirat
sau o noua alarma temporizata este activatata.
Daca zona se inchide (revine la starea normala) pe durata temporizarii
alarmei se reseteaza automat starea de alarma.

•

Genereaza o alarma cand aria este armata.

Nota: Trebuie sa programati temporizarea de intarziere a alarmei locale.
Vezi Temporizari pagina 51 pentru informatii aditionale.
23.

Numarator Camera 1

Foloseste la incrementarea numaratorului de film pentru camera 1 prin
conectarea unui contact normal deschis la zona. Numaratorul se
incrementeaza daca zona comuta de la deschis la inchis.
Se pot folosi numai zonele de la panoul centralei ATS.

24.

Numarator Camera 2

Foloseste la incrementarea numaratorului de film pentru camera 2 prin
conectarea unui contact normal deschis la zona. Numaratorul se
incrementeaza daca zona comuta de la deschis la inchis.
Se pot folosi numai zonele de la panoul centralei ATS..

25.

Numarator Camera 3

Foloseste la incrementarea numaratorului de film pentru camera 3 prin
conectarea unui contact normal deschis la zona. Numaratorul se
incrementeaza daca zona comuta de la deschis la inchis.
Se pot folosi numai zonele de la panoul centralei ATS.

26.

Numarator Camera 4

Foloseste la incrementarea numaratorului de film pentru camera 4 prin
conectarea unui contact normal deschis la zona. Numaratorul se
incrementeaza daca zona comuta de la deschis la inchis.
Se pot folosi numai zonele de la panoul centralei ATS.

27.

Tehnica cu raportare

Cand zona este activata, deschisa sau in scurtcircuit, va raporta la statia
centrala. O restaurare este trimisa cand zona se dezactiveaza.
Ex: Alarma temperatura la un congelator

28.

Alarma armata cu
Reset

•

Nu genereaza alarma cand aria este dezarmata.

•

Genereaza o alarma cand aria este armata. Se reseteaza automat cand
zona se inchide revenind la starea normala.
Ex: Detector de geam spart tip Latch.

29.

Alarma 24 ore cu
Reset

•

Genereaza o alarma neluand in considerare starea ariei. Se reseteaza
automat cand zona se inchide pana la starea normala.

Ex: Detectori de geam spart (in regim latch) sau detectori de fum.
30.

Usa incendiu cu Reset •
•

Genereaza o alarma locala cand aria este dezarmata dar nu raporteaza
la statia centrala.
Aceasta alarma poate fi confirmata prin introducerea "Cod utilizator”
[OFF] ARIA [ENTER]" la RAS. Daca zona se inchide (revine la starea
normala) se reseteaza automat starea de alarma.

Ex: Usi de incendiu sau usi de urgenta.

Zone type
31.

Keyswitch tip latch

Description
Foloseste la armare sau dezarmare arii. Cand zona comuta in starea:
Activa, ariile se armeaza.
Normala, ariile se dezarmeaza.
Acest tip de zona foloseste un Grup Alarma pentru armare/dezarmare.
Ex: keyswitch tip latch pentru armare sau dezarmare arii.
Nota: Trebuiesc progr. Grupurile de Alarma ( Grupuri alarma, pag 42).

32.

Zona armata la Flag
eveniment

•

Nu face nimic cand aria este dezarmata.

•

Activeaza flag zona cand aria este armata.

Ex: Alarma temperatura la un congelator activeaza buzzerele.
33.

Alarma 24h & Inhibare Acest tip de zona necesita o conectare diferita. Zona poate avea
urmatoarele stari:
- Scurt
Genereaza o alarma
- Normala fara alarma
- Activa
Inhibat (nici o alarma generata)
- Deschis
Alarma tip tamper
Ex: Destinat pentru centre de magazine unde doar o zona este disponibila
pentru fiecare magazin. Un keyswitch (contact cu cheie) este folosit pentru
inhibarea zonei.

34.

Aria Dez/Armat
AlmGrp Restr.

O keyswitch latch care are o functie speciala:
•

Comutarea de la starea normala la activa porneste timpul de
avertizare pentru Restrictiile Grup Alarma alocate grupului de
alarma. Cand timpul de avertizare expira, aria se armeaza.

•

Comutarea de la starea activa la normala dezarmeaza aria .

Ex: o keyswitch intr-o cladire mare cu indicarea armarii ariei.
Nota: Trebuie sa programati Grupurile de Alarma (vezi Grupuri alarma, pag
42), Restrictii Grup Alarma (vezi Restrictii grup alarma, pag 82) si a timpului
de avertizare (vezi Temporizari, pag 51).
35.

Restrictii GrpAlm
numai armare

O keyswitch latch care are o functie speciala:
•

Comutarea de la starea normala la activa porneste timpul de
avertizare pentru Restrictiile Grup Alarma alocate grupului de
alarma. Cand timpul de avertizare expira, aria se armeaza.

•

Comutarea de la starea activa la normala nu face nimic.

Ex: o keyswitch intr-o cladire mare cu indicarea armarii ariei.
Nota: Trebuie sa programati Grupurile de Alarma (vezi Grupuri alarma, pag
42), Restrictii Grup Alarma (vezi Restrictii grup alarma, pag 82) si a timpului
de avertizare (vezi Temporizari, pag 51).
36.

Numarator Camera 5

Foloseste la incrementarea numaratorului de film pentru camera 5 prin
conectarea unui contact normal deschis la zona. Numaratorul se
incrementeaza daca zona comuta de la deschis la inchis.
Se pot folosi numai zonele de la panoul centralei ATS.

37.

Numarator Camera 6

Foloseste la incrementarea numaratorului de film pentru camera 6 prin
conectarea unui contact normal deschis la zona. Numaratorul se
incrementeaza daca zona comuta de la deschis la inchis.
Se pot folosi numai zonele de la panoul centralei ATS.

Zone type

Description

38.

Numarator Camera 7

Foloseste la incrementarea numaratorului de film pentru camera 7 prin
conectarea unui contact normal deschis la zona. Numaratorul se
incrementeaza daca zona comuta de la deschis la inchis.
Se pot folosi numai zonele de la panoul centralei ATS.

39.

Numarator Camera 8

Foloseste la incrementarea numaratorului de film pentru camera 8 prin
conectarea unui contact normal deschis la zona. Numaratorul se
incrementeaza daca zona comuta de la deschis la inchis.
Se pot folosi numai zonele de la panoul centralei ATS.

40.

Dez. Temp.Susp.
/Armat Alm

•

•

Daca aria este dezarmata are urmatoarele functii:
- Scurt
Activeaza camerele in arile alocate zonei. Cand zonele trec
inapoi in stare normala, camerele continua sa functioneze
pentru un timp definit ca suspect.
- Normal
Fara alarma .
- Activ
Genereaza o alarma dar nu raporteaza la statia centrala
pana cand timpul de intarziere al alarmei expira sau inca o
alarma este activata.
- Deschis
Tamper
Genereaza o alarma generala de efractie cand aria este armata.

Nota: Trebuie sa programati timpul de intarziere al alarmei
41.

Usa incendiu intrare/
iesire

•

Genereaza o alarma locala cand aria este dezarmata.
Activeaza automat o atentionare sonora la RAS alocat la aceeasi
arie(fara a lua in considerare si flag evenimentul programat). Singurul
flag activat este cel de zona. Aceasta alarma locala poate fi resetata
tastand "[ENTER] [ENTER] 0 [ENTER]" sau "USER CODE [OFF] ARIA
[ENTER]" la RAS pentru a opri atentionarea sonora si sterge
evenimetul. Daca zona ramane activa, genereaza o noua alarma locala
dupa timpul programat pentru reamintirea alarmei locale.

•

Cand aria este armata, timpul de iesire porneste si activarea zonei nu
va genera alarma. Daca zona este activa si timpul de iesire a expirat
porneste, timpul de intrare. Cand timpul de iesire a expirat, va fi
generata o alarma.

Nota: Trebuie sa programezi timpul de intrare/iesire (vezi Baza de date arie
pag 30) si timpul de reamintire al alarmei locale(vezi Temporizari, pag 51).
42.

Usa incendiu intrare/
iesire cu cod

•

Genereaza o alarma locala cand aria este dezarmata dar nu o
raporteaza la statia centrala. Aceasta alarma poate fi confirmata doar
tastand "Codul utilizator [OFF] ARIA [ENTER]" la RAS.

•

Cand aria este armata, timpul de iesire porneste iar pornirea zonei nu
va genera alarma. Daca zona este activata si timpul de iesire a expirat,
timpul de intrare incepe. Cand timpul de iesire a expirat, o alarma va fi
generata

Nota: Trebuie sa programezi timpul de intrare/iesire. Vezi Baza de date arie
la pag 30 pentru informati aditionale.
43.

Zona Dezarmata la
Flag eveniment

•

Activeaza flag zona cand aria este dezarmata.

•

Nu face nimic cand aria este armata.

Ex: Deschiderea unui closet activeaza un buzzer.

Zone type
44.

Description

Usa incendiu cu Restr. •
Grp. Alm.

Genereaza o alarma locala cand aria este dezarmata dar nu o
raporteaza la statia centrala. Aceasta alarma poate fi doar confirmata
prin introducerea "Cod utilizator [OFF] ARIA [ENTER]" la RAS.

•

Genereaza o alarma cand aria este armata dar zona poate fi
dezactivata numai cand doi utilizatori cu Restrictie Grup Alarma si-au
introdus codurile lor (nu neaparat din aceeasi arie).

Ex: Usi de incendiu sau usi de urgenta. Nota:Trebuie sa programezi
Grupurile de alarma (vezi Grupuri alarma, pagina 42) si Restrictii pentru
grupurile de alarma (priveste Restrictii grup alarma, pagina 82).
45.

(Flag eveniment/ Alm.
Armata) Restr.

•

Activeaza flag zona cand aria este dezarmata.

•

Genereaza o alarma cand aria este armata, dar zona poate fi
dezactivata daca doi utilizatori cu Restrictii Grup Alarma au introdus
codul lor utilizator (nu neaparat din aceeasi arie).

Nota: Trebuie sa programati Grupuri Alarma (vezi Grupuri alarma, pag. 42)
si Restrictii Grup Alarma (vezi Restrictii grup alarma, pag. 82).
46.

47.

Dezarmat Alm/Armat
Gen. Alm
Dez. Alm Susp/Armat
Gen. Alm

•

Genereaza o alarma daca aria este dezarmata.

•

Genereaza o alarma generala de efractie daca aria este armata.

•

Cand este dezarmat genereaza o alarma si activeaza camerele. Cand
zona revine la starea normala, camerele continua sa opereze pentru un
timp definit ca suspect.

•

Genereaza o alarma generala daca aria este armata.

48.

Camera 1 Film
terminat

Genereaza o alarma cand camera 1 are filmul termitat.

49.

Camera 2 Film
terminat

Genereaza o alarma cand camera 2 are filmul termitat.

50.

Camera 3 Film
terminat

Genereaza o alarma cand camera 3 are filmul termitat.

51.

Camera 4 Film
terminat

Genereaza o alarma cand camera 4 are filmul termitat.

52.

Camera 5 Film
terminat

Genereaza o alarma cand camera 5 are filmul termitat.

53.

Camera 6 Film
terminat

Genereaza o alarma cand camera 6 are filmul termitat.

54.

Camera 7 Film
terminat

Genereaza o alarma cand camera 7 are filmul termitat.

55.

Camera 8 Film
terminat

Genereaza o alarma cand camera 8 are filmul termitat.

56.

Usa incendiu fara Tz
41

Daca timp zona 41 este invalid, zona are urmatoarele functii:
•

Genereaza o alarma locala cand aria este dezarmata dar nu raporteaza
la statia centrala. Aceasta alarma poate fi confirmata tastand "Codul
utilizator [OFF] ARIA [ENTER]" la RAS.

•

Genereaza o alarma cand aria este armata.

Daca timpzona 41 este valid, zona este dezactivata. Ex: Usi de incendiu
sau usi de urgenta. Nota: Trebuie sa programati timpul de reamintire a
alarmei locale (vezi Temporizari, pag 51) si sa legati timpzona Tz41 la o
iesire (priviti Evenimente la iesiri, pagina 87).

Zone type
57.

Raport Tehnic &
Afisare

Description
Cand zona este activata sau in alarma tamper, va raporta la statia centrala
si pune textul cu evenimentul zonei pe afisaj. O restaurare este trimisa cand
zona comuta la starea normala.
Ex: Alarma temperatura la congelator.
Nota: Trebuie sa programati textul pentru evenimentul zonei. Vezi Optiuni
de sistem pag. 55.

58.

Afisaj Tehnic

Cand zona este activata, deschisa sau scurtcircuitata, va afisa pe display
textul cu evenimentul zonei.
Ex: Alarma temperatura la congelator.
Nota: Trebuie sa programati textul pentru evenimentul zonei. Vezi Optiuni
de sistem pag. 55.

59.

Alarma 24h daca nu
este valid Tz 41

Daca Timpzona 41 este invalid, zona are urmatoarele functii:
•

Genereaza o alarma fara a lua in considerare starea ariei.

Daca Timpzona 41 este valid, zona este dezarmata.
Nota: Trebuie sa programati timpul de reamintire al alarmei locale (vezi
Temporizari, pag 51).si pentru a cupla Timpzona 41 la o iesire (vezi
Evenimente la iesiri, pag 87).
60.

Terminator iesire

Zona folosita pentru terminarea unui timp de iesire. Daca zona comuta din
starea activa in normala, temporizarea de iesire se termina si aria este
complet armata.

61.

NU folositi

NU folositi acest tip de zona.

62.

NU folositi

NU folositi acest tip de zona.

63.

NU folositi

NU folositi acest tip de zona.

64.

NU folositi

NU folositi acest tip de zona.

65.

Switch reset inginer

Acest tip de zona va permite sa efectuati un reset de inginer prin
intermediul unei intrari.
Nota: Trebuie sa programati aria corecta pentru a efectua resetul.

66.

Final door set

Acest tip de zona este folosit pentru a scurta timpu de iesire cand senzorul
asociat cu aceasta intrare este activat, in mod normal pe o usa de iesire.
Cand se activeaza,se scurteaza timpu de iesire cu 4 secunde. (Daca ~ este
nevoie, seteaza Timpu de Iesire la 0.)

67.

Detector tip latch

Acest tip de zona are o alarma de 24 h care poate fi izolata si asociata cu
un eveniment flag a unui detector de tip latch (Referinte la pagina Error!
Bookmark not defined.). Este in mod normal folosit pentru detectori de
incendiu de tip latch.

68.

Detector antimascare

•

Nu genereaza alarma cand aria este dezarmata.

•

Da o indicatie speciala in cazul diagnosticarii de la distanta.

Exemplu: Detector antimascare
Nota: In timpul diagnosticarii de la distanta, aceasta zona daca este armata
se va comporta ca in cazul unei alarme antimascare.

Zone type
69.

Description

Zona alarma (ACPO)

•

Nu genereaza alarma cand aria este dezarmata

•

Genereaza alarma cand aria este armata.Este inhibata pe perioada
timpului de intrare iesire.

Zona trebuie inchisa cand se armeaza aria.
70.

Keybox

Acest tip de zona este legata de timpul KeyBox. Se comporta ca o alarma
de 24 ore.Cand zona KeyBox este activa, reporteaza o alarma la ARC.

1.1.3. Raportarea Zonei

1: 17-130, Alarma efractie
Raport:

Selecteaza modul de raportare a alarmei daca o zona genereaza o alarma. Evenimentul este
selectat din clasele si sub-clasele datelor de baza. Mesajul real care este transmis depinde de
protocolul ales si de clasele si sub-clasele selectate. Clasa contine domeniul de raportare de
baza (medical, foc, panica). Sub-clasa este folosita sa ofere diferentierea intre evenimentele
raportate. Ex. clasele de evenimente de panica opresc codurile „Contact ID” 120 – 122 sau
evenimentele SIA, PA si HA. Vezi Tabelul 5. Prezentarea evenimentelor raportate pe subclase la pag.122.

+
−

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi
Vezi Optiuni comunicatie (pag. 67), Baza de date a clasei raportului (pag. 111) si
Flaguri evenimente

1.1.4. Raporteaza Alarma la Statia Centrala 1

DA - Raport La CS1
* - schimb, 0 - Sare

Foloseste aceasta optiune pentru a selecta daca o alarma trebuie raportata la Statia
Centrala1(dispecerat).

+

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi

1.1.5. Raporteaza Alarma la Statia Centrala 2

DA - Raport La CS2
* - schimb, 0 - Sare

Vezi Raporteaza Alarma la Statia Centrala 1.

1.1.6. Raporteaza Alarma la Statia Centrala 3

DA - Raport La CS3
* - schimb, 0 - Sare

Vezi Raporteaza Alarma la Statia Centrala 1.

1.1.7. Raporteaza Alarma la Statia Centrala 4

DA - Raport La CS4
* - schimb, 0 - Sare

Vezi Raporteaza Alarma la Statia Centrala 1.

1.1.8. Valideaza „Ascultare in interior” pentru
aceasta zona

NU – Validare ascultare audio in
interior
* - schimb, 0 - Sare

Cand DA este selectat, aceasta zona permite ascultarea in interior in caz de alarma.
YES

Ascultarea in interior este activata pentru aceasta zona.

NO

Ascultarea in interior dezactivata.

+

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi

1.1.9. Activare reset inginer pentru alarme

NU – Cod inginer reset Alarma
* - schimb, 0 - Sare

Selecteaza YES pentru a activa resetul de inginer pentru zona. Utilizatorul nu poate arma aria
din care face parte zona daca in prealabil nu a fost efectuat un reset de inginer.
YES

Resetul de inginer activat pentru zona.

NO

Resetul de inginer dezactivat.

+

1.1.10.

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi
Cum se face un reset de inginer
Oricand un reset de inginer este necesar,
centrala va afisa un cod de 4 digiti. Acest cod este o referire la un cod special care
poate fi gasit in pachetul de software Titan (menu control) sau contactati distributorul
local Aritech.
NU – Cod inginer reset Tamper
* - schimb, 0 - Sare
Activare reset inginer pentru tamper
Selecteaza DA pentru a activa resetul de inginer pentru zona. Utilizatorul nu poate arma aria
din care faca parte zona daca in prealabil nu a fost efectuat un reset de inginer.
YES

Resetul de inginer activat pentru zona.

NO

Resetul de inginer dezactivat.

+

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi
Cum se face un reset de inginer
Oricand un reset de inginer este necesar,
centrala va afisa un cod de 4 digiti. Acest cod este a referire la un cod special care
poate fi gasit in pachetul de software Titan (menu control) sau contactati distributorul
local Aritech..

1.1.11.

Dezactivare inhibare zona

NU – Dezactivare Inhibare
* - schimb, 0 - Sare

Daca utilizatorii au permisiunea sa inhibe o zona, selecteaza NO.
YES

Inhibarea nu este permisa.

NO

Aceasta zona poate fi inhibata.

+
1.1.12.

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi

Activare test anduranta

NU – Dezactivare test anduranta
* - schimb, 0 - Sare

Aceasta noua optiune activeaza intrarea in modul testului de anduranta. Perioada de
anduranta incepe cand intrarea unei zone este setata la „test anduranta”. Perioada testului de
anduranta este setata prin intermediul meniului „Zile test anduranta”” de la 0 la 255 de zile.
Vezi 7.46 „Zile test anduranta”. Daca „Zile test anduranta” este setat la 0 atunci perioada
testului de anduranta este infinita si trebuie dezactivata de catre utilizator. Daca o intrare este
in modul test de anduranta, nu face urmatoarele:
1) raporteaza la statia centrala
2) activeaza sirena
3) activeaza flash
4) activeaza orice iesire
Dar schimbarea statutului este stocata in fisierele istoric cu noile evenimente „alarma
anduranta” si „ alarma anduranta refacuta”. Daca intrarea zonei nu da alarma pe perioada
testului de anduranta, optiunea Activare Test Anduranta in cazul aceastei zone va reseta baza

de date a intrarii cand perioada testului de anduranta ia sfarsit. Perioada de anduranta este
extinsa de „Zile test anduranta” la inca o perioada in cazul in care intrarea zonei da alarma in
timpul testului de anduranta. Optiunea curenta este setata cu NU.

+
1.1.13.

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi

Desemnarea grupurilor de alarma/arii

1, 2, 3, 7, 8
Aria:

Pentru ca o zona sa actioneze corect cand este activata, trebuie sa fie introdusa intr-o arie
sau intr-un grup de alarma. Daca trebuie programata o arie sau un grup depinde de tipul
zonei(tipul 6, 31, 34 si 35 necesita un grup de alarma)
Aria:
Zona necesita o arie pentru a fi capabila sa transmita informatia de alarma la arie (sirena) si
la Statia Centrala, si pentru a putea fi resetata cand intervine o alarma. Desemnati arii pentru
zonele care genereaza alarme cand sunt activate si statutul ariei (armata sau dezarmata) este
conform cu tipul zonei.
Functionarea zonei depinde de tipul ales in programare.
Aria comuna:
Ariile comune contin zone care intra in alarma doar cand toate ariile sunt armate. Ex. usa de la
intrare a unei cladiri ofera intrarea in doua partitii, deci trebuie sa fie arie comuna.
Sunt doua moduri de a crea o arie comuna. Primul este sa asignezi mai multe arii unei zone.
In acest fel, zona poate intra in alarma doar daca toate zonele sunt in aceeasi stare (armata
sau dezarmata).Zona este dezarmata daca o arie este dezarmata. In aceasta optiune este
folosit cel mai lung timp de intrare/iesire.
Celalalt mod de a crea o arie comuna, este de a folosi „Legaturi arie” (vezi Legaturi arie, pag.
90). Aici aria comuna este o arie aditionala care se armeaza automat cand ariile legate sunt
armate. Aria comuna poate fi dezarmata separat si are propriul timp pentru intrare/iesire.
Cel putin o arie TREBUIE desemnata unei zone. Este imposibila resetarea unei alarme la o
zona care nu apartine nici unei arii.

!

Grupul de alarma:
Grupurile de alarma sunt alocate la zone care fac controlul alarmei. Sunt disponibile doar
pentru tipurile de zone 6, 31, 34 si 35.
Functionarea unui grup de alarma depinde de tipul de zona selectat la programare.Aceste
zone sunt folosite pentru keyswitch etc. la armat dezarmat arii.(i.e.zona se comporta ca un
cod de utilizator).

+

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi
Inainte ca grupurile de alarma sa poata fi alocate, trebuie programate in Grupuri alarma
(pag. 42).

1.1.14.

Optiunea Test

1: 2, Testat in Test Armare&Dezarmare
Test tip:

Folositi aceasta optiune pentru a selecta procedura de testare automata a fiecarei zone.
Testarea zonei se face prin „test dezarmat” si „test armat”. Oricum zonele pot fi testate
manual. Exista cinci proceduri de testare, fiecare avand un numar de referinta. Acesta este
folosit pentru a programa o procedura de testare.
Vezi Tabel 2 pentru o descriere a fiecarui tip de test.

+
−

Cum se programeaza Aceasta optiune este invalida daca nu a fost programata in
Optiuni de sistem (pag. 55).
In timpul „testului armat” flag evenimentul de test (flag eveniment 16) va fi activat doar o
jumatate din timp Timpul flag evenimentului de test (vezi Temporizari, pag. 51).Folositi
acest flag eveniment pentru activarea echipamentelor care genereaza alarme, ex.
senzori pentru seif. Cealalta jumatate este folosita pentru ca echipamentul sa revina la
starea initiala

Tabel 2: Lista tipurilor de test
Nr
de
ref.
0

Descriere

Numele tipului de
test
Nici un test cerut

Daca este programata cu tipul de test zero va fi exclusa de la ambele
tipuri de test. Nu va apare nici in raporturile de test. Zona nu este
dezactivata in timpul „testului dezarmat”.
Ex: un buton duress care este activ in timpul testului, capacul sirenei, si
tamper-ul centralei.

1

„Test dezarmat”

Programati o zona cu tipul de test 1 pentru a o include in „Testul
dezarmat”. Zona este dezactivata in timpul oricarui „test dezarmat”
efectuat ariei alocate.
Ex: Buton de panica

2

„Test armat” & „Test
dezarmat”

Programati o zona cu tipul de test 2 pentru a o include in”Testul armat”.
Daca zona este activata in timp ce partitia este dezarmata, zona este
considerata testata si nu va mai fi testata cand se face „Testul armat”.
Ex: PIR, usi.

3

„Test armat”

Programati o zona cu tipul de test 3 pentru a o include in”Testul armat”.
Ex: orice echipament care necesita testare automata.

4

5

Setati E/Flag 13 in
timpul „Testului
dezarmat”:

Programati o zona cu tipul de test 4 cu flag evenimentul 13 in timpul
”testului dezarmat”.

Setati Pre-Alarma in
timpul „Testului
dezarmat”

Programati o zona cu tipul de test 5 pentru a activa flag evenimentul
pre-alarma in timpul „testului dezarmat” in aria alocata la zona.

Acest tip de test este folosit pentru testarea echipamentelor activate de
alarma dezarmata (e.g.: buton panica). Echipamentul trebuie programat
in prealabil sa fie activat de flag eveniment 13 (alarma dezarmata).

Acest tip de test este folosit la testarea echipamentelor care sunt
activate in timpul intarzierilor la hold-up (ex.: un led discret care indica
utilizatorului ca butonul de panica este activat).
Numarul flag evenimentului pre-alarma este programat in Baza de date
arie la pag.30.

6

Detectori folositi
frecvent

Programeaza o zona cu tipul de test 6 pe perioada unei sesiuni de
diagnosticare de la distanta pentru a determina ce zona nu a fost
declansata pe perioada ultimilor 6 ore dupa ultima armare.

1.1.15.

Flag evenimentul de zona

Fara flag eveniment zona
Flag even:

Pot fi programate flag evenimentele care sa fie activate de o zona. Pana la 15 flag evenimente
pot fi alocate la fiecare zona.
Un flag eveniment este activat cand zona este in alarma (exceptie facand flag evenimentul
zonei). Circumstantele care cauzeaza o zona sa genereze o alarma depind de tipul zonei.
Flag evenimentele activate de o zona depind de:
•

Ce flag evenimente au fost alocate la zona.

•

Daca timpul cat flag evenimentul este activ corespunde timpul de alarma. Flag
evenimentele pot fi active:
- 24 ore
- Cand sistemul este dezarmat (cand una sau mai multe arii alocate la zona sunt
dezarmate)
- Cand sistemul este armat (cand toate ariile alocate la zona sunt armate)

•

Daca optiunea "Toate evenimentele sunt 24 ore" a fost activata. Daca da, perioada activa
este 24 ore pentru toate flag evenimentele.

•

Tipurile de zone 0, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54 si 55 nu activeaza nici unul dintre flag evenimente.

•

Tipurile de zone 7, 16, 18, 27, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54 si 55 activeaza doar flag
evenimentul de zona.

Pentru mai multe informatii despre flag eveniments, vezi Flag evenimente la pag.121.

+
−

Cum se programeaza flag evenimentele
Flag evenimentul zonei este programat cu o valoare intre 16 si 255.
Vezi pag. 12, pentru informare ce taste sa folositi.
Flag evenimentele cu nr 1– 16 sunt pre-definite. Nu folositi aceste flag evenimente
altfel in sistem, chiar daca nu le folositi pentru zone. Vezi Flag evenimente la pag.121.
DA – Sirena Interna, Progr in BD

1.1.16.

Flag eveniment Sirena Interna

* - schimb, 0 - Sare

Selecteaza daca flag evenimentul de sirena interna trebuie activat. Flag evenimentul pentru
sirena interna este alocat in Baza de date arie la pag.30.
YES

Flag-ul pentru sirena interna specificat in baza de date pentru arii este activat
cand zona genereaza o alarma, si toate ariile alocate la zona sunt armate.

NO

Flag-ul pentru sirena interna nu va fi declansat de o alarma in aceasta zona.

+
−

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Pentru ca flag-ul pentru sirena interna sa opereze, trebuie de asemenea sa programati
numarul flag-ului eveniment pentru sirena interna in baza de date arie pentru fiecare
arie care activeaza sirenele interne si care sunt alocate la zona. Vezi Baza de date arie
(pag. 30). Vezi Flag eveniment.
DA – Sirena Externa, Progr in BD

1.1.17.

Flag eveniment Sirena Externa

* - schimb, 0 - Sare

Selecteaza daca flag evenimentul de sirena externa trebuie activat. Flag evenimentul pentru
sirena interna este alocat in Baza de date arie la pag.30.
YES

Flag-ul pentru sirena externa specificat in baza de date pentru arii este activat
cand zona genereaza o alarma, si toate ariile alocate la zona sunt armate.

NO

Flag-ul pentru sirena externa nu va fi declansat de o alarma in aceasta zona.

+

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.

−

Pentru ca flag-ul pentru sirena externa sa opereze, trebuie de asemenea sa programati
numarul flag-ului eveniment pentru sirena externa in baza de date arie pentru fiecare
arie care activeaza sirenele interne si care sunt alocate la zona. Vezi Baza de date arie
(pag. 30). Vezi Flag eveniment.
NU – Buzzer tastatura

1.1.18.

Buzzer tastatura

* - schimb, 0 - Sare

Buzzerul de tastatura poate fi activat in timpul unei alarme.
YES

Cand zona genereaza o alarma, buzzerul este activat la tastaturile care
controleaza ariile alocate la zona.

NO

O alarma la zona nu va declansa buzzerul.

Vezi de asemenea Flag eveniment.
Nu – Toate even. active 24 ore

1.1.19.

Face toate evenimentele de 24 ore

* - schimb, 0 - Sare

Folosit la activarea tuturor flag evenimentelor la alarma.
YES

Toate flag evenimentele de alarma armata si dezarmata sunt declansate cand
zona genereaza o alarma, indiferent de starea ariei.

NO

Flag evenimentele de alarma armata si dezarmata sunt declansate in functie
de starea ariilor alocate zonei.

Vezi si Flag eveniment zona.

DA –Flag even 2, Alarma Armata

* - schimb, 0 - Sare

1.1.20.

Declansaza flag eveniment 2, alarma armata
YES

Flag eveniment 2 este declansat cand zona genereaza o alarma si aria este
armata.

NO

Flag eveniment 2 nu va fi activat.

Vezi si Flag eveniment.
Nu –Flag even 3, Alarma Armata

* - schimb, 0 - Sare

1.1.21.

Declansaza flag eveniment 3, alarma
armata
Vezi Declansaza flag eveniment 2, alarma
armata.

Nu –Flag even 4, Alarma Armata

* - schimb, 0 - Sare

1.1.22.

Declansaza flag eveniment 4, alarma
armata
Vezi Declansaza flag eveniment 2, alarma
armata.

Nu –Flag even 5, Alarma Armata

* - schimb, 0 - Sare

1.1.23.

Declansaza flag eveniment 5, alarma
armata
Vezi Declansaza flag eveniment 2, alarma armata.

1.1.24.

Declansaza flag eveniment 6, alarma dezarmata

Nu –Flag even 6, Alarma Dezarmata

* - schimb, 0 - Sare
YES

Flag eveniment 6 este declansat daca zona genereaza o alarma si toate ariile
alocate la zona sunt dezarmate.

NO

Flag eveniment 6 nu este activat.

Vezi si Flag eveniment.
Nu –Flag even 7, Alarma Dezarmata

1.1.25.

Declansaza flag eveniment 7, alarma
dezarmata

* - schimb, 0 - Sare

Vezi Declansaza flag eveniment 6, alarma dezarmata.

1.1.26.

Declansaza flag eveniment 8, alarma
24 ore

Nu –Flag even 8, Alarma 24 ore

* - schimb, 0 - Sare

YES

Flag eveniment 8 este declansat daca zona genereaza o alarma, indiferent de
starea ariilor alocate la zona.

NO

Flag evenimentul nu va fi declansat.

Vezi si Flag eveniment.
Nu –Flag even 9, Alarma Armata

1.1.27.

Declansaza flag eveniment 9, alarma
armata
Vezi Declansaza flag eveniment 2, alarma
armata.

* - schimb, 0 - Sare

Nu –Flag even 10, Alarma Armata

* - schimb, 0 - Sare

1.1.28.

Declansaza flag eveniment 10, alarma
armata
Vezi Declansaza flag eveniment 2, alarma
armata.

Nu –Flag even 11, Alarma Armata

* - schimb, 0 - Sare

1.1.29.

Declansaza flag eveniment 11, alarma
armata
Vezi Declansaza flag eveniment 2, alarma armata.
Nu – Declanseaza flag eveniment zona
este activa

1.1.30.

Declansaza flag eveniment cand zona
este activa

* - schimb, 0 - Sare

YES

Flag evenimentul zona este declansat cand zona este activa, independent de
starea ariilor alocate la zona.

NO

Flag evenimentul zona este declansat numai cand zona genereaza o alarma.

Vezi si Flag eveniment.
Nu – Even camera, progr in BD arie

1.1.31.

Declansaza flag eveniment camera

* - schimb, 0 - Sare

YES

Flag evenimentul camera programat in baza de date arie este activat cand
zona genereaza o alarma si aria este dezarmata.

NO

Flag evenimentul camera nu va fi declansat.

−

Daca flag evenimentul camera trebuie sa fie folosit, trebuie de asemenea sa programati
un numar pentru flag evenimentul camera in baza de date arie la fiecare arie care
contine camere video alocate la zone. Vezi Baza de date arie (pag. 30).
Pentru activarea flagului camera cand aria este armata, setati „Face toate evenimentele
de 24 ore” la DA.

Vezi si Flag eveniment.
Nu Tipareste zona cand e activa

* - schimb, 0 - Sare

1.1.32.

Tipareste zona cand este activa
YES

Activarea zonei se va tipari sau va fi transmisa la computer.

NO

Activarea zonei nu se tipareste sau transmite la computer.

+

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informare ce taste sa folositi.
Da Test mers inginer

1.1.33.

Test mers inginer

* - schimb, 0 - Sare

YES

Zona va fi configurata sa fie inclusa in testul mers inginer.

NO

Zona nu va fi configurata sa fie inclusa in testul mers inginer.

Nu Double Knock

1.1.34.

Double Knock

* - schimb, 0 - Sare

YES

Aceasta zona va fi configurata pentru activare double knock intr-un anumit
interval de timp.

NO

Zona nu va fi configurata pentru functionare double knock.

Daca setati cu DA si o zona devine activa, in punctul in care conditia de alarma va fi activata,
cele doua temporizari ale zonei vor fi declansate. Un interval al temporizarii este presetat cu
valoarea continuta in Intervalul Double Knock si incepe numaratoarea descrescatoare. A doua
temporizare (durata) este presetata cu valoarea contiunuta in Durata Double Knock si
numeroteaza tot descrescator.
Nota:

Numai urmatoarele tipuri de zone sunt aplicabile:

Tip 1: alarma dezarmata
Tip 2 : alarma armata
Tip 4 : acces alarma
Tip 14 : acces alarma (fara verificare armare)

2.

BAZA DE DATE ARIE

Fiecare arie poate fi programata cu un numar de optiuni, cum ar fi nume aria, timpi intrare /
iesire, flag-uri evenimente, etc. Inainte de programare, selectati aria.

2.1. Selecteaza aria de programat

Baza date Arie
Aria Nr:

Introduceti numarul ariei de programat

2.1.1. Nume arie

Nume arie: 0260, Atelier
Text Nr:

Orice arie poate fi programata cu un nume, pentru identificarea ei.Cuvintele sunt selectate
dintr-o lista deja continuta de sistemul ATS. Ele pot fi fie din lista de cuvinte standard a
sistemului (vezi Biblioteca la pag.75), sau din lista proprie pe care o puteti alcatui (vezi
Programati texte la pag.74).
Afisajul arata numele curent al ariei, precedat de numarul de referinta.

+
+

Cum se programeaza un nume Numele sunt programate folosind numerele de
referinta care identifica un cuvant. Odata ce numarul de referinta este introdus, numele
este vizibil in spatele numarului.
Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.

2.1.2. Timp de iesire

Aria 1 : >Timp-iesire 60 Timp-intrare30
Timp iesire:

Fiecare arie are propriul timp de iesire. Timpul de iesire permite utilizatorilor care armeaza o
arie, sa plece fara a genera o alarma la parasirea incintei (daca foloseste zonele de acces sau
intrare/iesire). Doar dupa expirarea timpului de iesire se va declansa o alarma.
Fiecare arie poate fi programata cu o temporizare de iesire. Timpii de iesire pot fi aplicati la
tipurile de zone 3, 4, 13, 14, 41 si 42 (toate intrare/iesire sau acces). Timpul de intrare, totusi
poate fi activat doar de tipurile de zona 3, 13, 41 si 42 (intrare/iesire).
In spatele numarului de arie, un numar si un ‘I’ sau ‘O’ pot apare, in cazul in care o
temporizare de intrare (I) sau de iesire (O) este activa. Numarul indica secundele ramase
pentru a parasi aria.
Timpii de iesire pot fi programati de la 0 – 255 secunde.

+
−

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Daca exista zone programate pentru mai multe arii este folosit cel mai lung timp de
intrare/iesire programat. VeziBaza de date zona la pag.13.

2.1.3. Timp de intrare

Aria 1 : >Timp-iesire 60 Timp-intrare30
Timp intrare:

Fiecare arie are propriul timp de intrare. Cand se intra in incinta printr-o zona de intrare/iesire,
incepe temporizarea de intrare. Un utilizator poate dezarma sistemul in timpul temporizarii de
intrare fara sa genereze o alarma.
Fiecare arie poate fi programata cu o temporizare de intrare. Timpii de intrare pot fi aplicati la
tipurile de zone 3, 4, 13, 14, 41 si 42 (toate intrare/iesire sau acces). Timpul de intrare poate fi
activat doar de tipurile de zona 3, 13, 41 si 42 (intrare/iesire).

In spatele numarului de arie, un numar si un ‘I’ sau ‘O’ pot apare, in cazul in care o
temporizare de intrare (I) sau de iesire (O) este activa. Numarul indica secundele ramase
pentru a parasi aria.
Timpii de intrare si de iesire pot fi programati de la 0 – 255 secunde.

+
−

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Daca exista zone programate pentru mai multe arii este folosit cel mai lung timp de
intrare/iesire programat. VeziBaza de date zona la pag.13.

2.1.4. Flag eveniment sirena exterioara

Aria 1 Sirena externa flag eveniment
Flag evenim:

Ariile sunt capabile sa declanseze flag
evenimente. Diferite de flag evenimentele din baza de date a zonelor, aceste flaguri sunt
activate de un eveniment al ariei, nu de unul particular al zonei.
Flag evenimentul de sirena exterioara este declansat daca oricare dintre zonele cu flag
evenimentul de sirena activat genereaza o alarma. Fiecare arie poate avea propria sirena
externa, folosind flag evenimente diferite pentru fiecare arie. Vezi Flag evenimente la pag.121.

+

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.

2.1.5. Flag eveniment sirena interioara

Aria 1 Sirena interioara flag eveniment
Flag evenim:

Ariile sunt capabile sa declanseze flag
evenimente. Diferite de flag evenimentele din baza de date a zonelor, aceste flaguri sunt
activate de un eveniment al ariei, nu de unul particular al zonei.
Flag evenimentul de sirena interioara este declansat daca oricare dintre zonele cu flag
evenimentul de sirena interioara activat genereaza o alarma. Fiecare arie poate avea propria
sirena, folosind flag evenimente diferite pentru fiecare arie. VeziFlag evenimente la pag.121.

+
−
−

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Valoarea presetata pentru aceasta optiune este 13
Evenimentul numaru 1 este acum presetarea flagului eveniment pentru sirena externa.
Evenimentul numaru 13 a fost « Alarma dezarmata » dar acum este «Flag evenimentul
pentru sirena interna », descriptia fiind similara cu cea a evenimentului numaru 1.

2.1.6. Flag evenimentul pentru aria dezarmata

Aria 1 Dezarmat Fara flag ev.
Flag evenim::

Activ cand aria este dezarmata. Vezi Flag eveniment.

2.1.7. Flag evenimentul pentru zona activa

Aria 1 Activ Fara flag ev.
Flag evenim:

Folosit pentru a indica daca o zona din arie este activa, excluzand zonele care pot modifica
statutul ariei, care sunt folosite pentru camere sau sunt de tipul „zona nefolsita”.
Vezi Flag eveniment.

2.1.8. Flag evenimentul de inhibare

Aria 1 Inhibat Fara flag ev.
Flag evenim:

O zona in aceasta arie a fost inhibata. Vezi Flag eveniment.

2.1.9. Flag evenimentul pentru alarma armata
Se activeaza la o alarma cand aria este armata.

Aria 1 Alarma armata Fara flag ev.
Flag evenim:

Vezi Flag eveniment.

2.1.10.

Aria 1 Alarma dezarmata Fara flag ev.
Flag evenim:

Flag evenimentul pentru alarma dezarmata
Se activeaza la o alarma cand aria este dezarmata.
Vezi Flag eveniment.
Aria 1 Alarma locala Fara flag ev.
Flag evenim:

2.1.11.

Flag evenimentul pentru alarma locala
Se activeaza la alarme locale generate de usi de incendiu si zone de tip „cadere locala de 24
de ore” Vezi Flag eveniment.

−
2.1.12.

Se activeaza la zone de tipul 15, 16, 18, 21, 30, 41, 42, 44 si 56. VeziBaza de date
zona pentru mai multe informatii.

Flag evenimentul de iesire

Aria 1 Timp iesire Fara flag ev.
Flag evenim:

Se activeaza cand temporizarea de iesire pentru arie este activata.
Vezi Flag eveniment.

2.1.13.

Flag evenimentul de intrare

Aria 1 Timp intrare Fara flag ev.
Flag evenim:

Se activeaza cand temporizarea de intrare pentru arie este activata.
Vezi Flag eveniment.

2.1.14.

Flag evenimentul de avertizare

Aria 1 Timp avertizare Fara flag ev.
Flag evenim:

Se activeaza pentru a indica ca:
-

O temporizare de restrictie pentru grupurile de alarma este activata si aria este pe
cale sa fie armata.

-

Un mod-test este activat si testul urmeaza sa se termine.

Vezi Flag eveniment.

2.1.15.

Flag evenimentul pentru camera

Aria 1 Camera Fara flag ev.
Flag evenim:

Se activeaza cand o zona cu flag evenimentul pentru camera activat genereaza o alarma si
aria este dezarmata. Folosit pentru a controla camerele. Flag evenimentul pentru camera
poate fi resetat prin apasarea tastelor [ENTER] [ENTER] 0 [ENTER].

−

2.1.16.

Pentru activarea flag evenimentului de camera cand aria este dezarmata, vezi Face
toate evenimentele de 24 ore (pag. 27) si Declansaza flag eveniment camera (pag. 28).
Vezi Flag eveniment.

Flag evenimentul pentru pre-alarma

Aria 1 TimpPre-Alarma Fara flag ev.
Flag evenim:

Indica faptul ca o zona de alarma cu intarziere la dezarmare este activa si ca temporizarea de
intarziere este pornita. Indica vizual ca o posibila alarma poate fi generata.
Vezi Flag eveniment.

Aria 1 NU Flag eveniment antimascare
Flag evenim:

2.1.17.

Flag evenimentul pentru antimascare
Acest flag eveniment obliga utilizatorul sa testeze detectori ininte ca aria sa fie armata. Daca
se incearca armarea unei arii care are flag evenimentul antimascare setat la o valoare diferita
de zero si orice iesiri asociate cu aceasta arie sunt active, flag evenimentul este setat pentru 5
minute. Flag evenimentul antimascare este activ pe durata temporizarii si se reseteaza cand
una din temporizari se sfarsestesau aria este armata cu succes.
Daca este folosita cu detectori PIR cu optiunea antimascare. O iesire este desemnata unui
flag eveniment antimascare ce este legat la detectori. Cand aceasta iesire este activata,
detectori trebuie sa fie declansati de un „test de mers” ca sa intre in stare de normalitate dupa
ce iesirea este dezactivata (dupa 5 minute).

−

2.1.18.

Nu este nici un flag eveniment antimascare setat in aria setarilor predefinite.

Flag eveniment resetare de tip latch

Aria 1 NU Flag eveniment reset tip latch
Flag evenim:

Acest flag eveniment este declansat cand 2 coduri valide pentru dezarmare sunt introduse
pentru o arie in decurs de 5 minute si aria este dezarmata. Flag evenimentul este setat pentru
cinci secunde. Pentru inca 4 secunde in plus, intrarea zonei de tip 67 (Detector de tip Latch)
asociata cu acea arie este dezactivata ( Zonele ariei sunt dezactivate in total 9 secunde).
Intrarea zonei de tip 67 este o alarma de 24 h, inhibata conditionat, conditionata pe perioada
mentionata de 9 secunde.
Este folosit sa reseteze detectoride incendiu
de tip latch.

+
2.1.19.

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.

Flag eveniment alarma A

Aria 1 Alarma A NU flag eveniment
Flag evenim:

Folosit sa genereze un eveniment legat la o iesire a releului care suporta in primul rand
unitatile de comunicare ale Crucii Rosii din UK. Acest flag eveniment urmareste evenimentul
„A” generat de alarmele AB asa cum e trimis la statia centrala in ordinea de iesire a
evenimentelor.

+
2.1.20.

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.

Flag eveniment alarma B

Aria 1 Alarma B NU flag eveniment
Flag evenim:

Folosit sa genereze un eveniment legat la o iesire a releului care suporta in primul rand
unitatile de comunicare ale Crucii Rosii din UK. Acest flag eveniment urmareste evenimentul
„A” generat de alarmele AB asa cum e trimis la statia centrala in ordinea de iesire a
evenimentelor.

+

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.

2.1.21. Zona temporizata „in afara
programului”

In afara ore Timpzona : 0
Introd Tz:

Genereaza un raport daca o arie este dezarmata in timp ce ar trebui sa fie armata. Mesajul
este raportat in functie de protocolul de transmisie ales.

+
2.1.22.

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.

Timpul pentru aria dezarmata

Timp dezarmare arie: 0 Mins
Introd Min:

Cand sunt folosite restrictiile de grupuri de alarma, una din optiunile disponibile este sa
dezarmati o arie pentru o perioada definita de timp. Daca timpul de dezarmare nu este setat la
‘0’, atunci timpul setat va fi folosit. Vezi Restrictii grup alarma la pag.82.

+

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.

Daca timpul de dezarmare pentru restrictiile grupului de alarma este setat la 0, pentru a
specifica ca aria nu se va arma, "Timpul de aria dezarmata" se aplica pentru acea arie (vezi
Temporizari la pag.51 pentru mai multe informatii).

2.1.23.

Raporteaza la Statia Centrala 1
YES

Raporteaza deschidere/inchidere si intarziere la inchiderela Statia Centrala 1.

NO

Nu raporteaza la Statia Centrala 1.

+
2.1.24.

DA – Raport la CS1
* - schimba, 0 - Sare

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.

Raporteaza la Statia Centrala 2

DA – Raport la CS2
* - schimba, 0 - Sare

Vezi Raporteaza la Statia Centrala 1.

2.1.25.

Raporteaza la Statia Centrala 3

DA – Raport la CS3
* - schimba, 0 - Sare

Vezi Raporteaza la Statia Centrala 1.

2.1.26.

Raporteaza la Statia Centrala 4

DA – Raport la CS4
* - schimba, 0 - Sare

Vezi Raporteaza la Statia Centrala 1.

2.1.27.

Activare ascultare in interior

NU – Valideaza ascultare audio
* - schimba, 0 - Sare

Cand ascultare in interior trebuie activata pentru o arie la deschidere/inchidere sau daca este
accesata dupa program, folositi aceasta optiune.
YES

Ascultare in interior activata pentru aceasta arie.

NO

Ascultare in interior dezactivata.

+
2.1.28.

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.

Activare raport la ratarea iesirii

NU – Valideaza eroare iesire
* - schimba, 0 - Sare

Ratarea iesirii intervine cand o zona de acces sau o zona de iesire este inca deschisa in
momentul expirarii timpului de iesire. La ratarea iesirii se genereaza o alarmare locala si un
mesaj special de ratare a iesirii este raportat la statia centrala.
YES

Activeaza raport la ratarea iesirii.

NO

Raport la ratarea iesirii neactivat.

+
2.1.29.

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.

Raport de alarma A&B (doar ACPO)

NU – Raport alarma A&B (ACPO)
* - schimba, 0 - Sare

Facilitate speciala pentru ACPO-transmite alarme verificate. Cand o Zona este activata, o
alarma va fi transmisa la statia centrala. Daca o a doua zona se activeaza in timpul de la A la
B , se va transmite o alarma verificata. In alta situatie o alarma normala va fi transmisa.
YES

Raporteaza alarma verificata A&B.

NO

Nu raporteaza alarma A&B .

+

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Vezi Intarzierea alarmei de la A la B (ACPO) la pag.54.

2.1.30. Prevenirea armarii daca toate zonele
sunt inhibate

NU – Dezactivare armare cu toate
inhibate
* - schimba, 0 - Sare

Cand se armeaza o arie nu ar trebui sa fie posibil daca toate zonele din acea arie sunt
inhibate.
YES

Nu se poate arma daca toate zonele din arie sunt inhibate.

NO

Armarea este posibila cand toate zonele in arie sunt inhibate.

+

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Temporizare KeyBox: 5 minute
Introduceti minute :

2.1.31.

Temporizare Keybox
Extinde timpul de iesire. Imediat dupa ce timpul de iesire expira, temporizare KeyBox
porneste pentru o durata de XX minute. Inchide zona inainte ca temporizarea aditionala
KeyBox sa expire. Daca nu este inchisa o alarma va fi declansata din nou chiar daca prima
declansare a fost tot o alarma. Pe timpul temporizarii de iesire + temporizarii KeyBox,
deschiderile si inchiderile nu vor fi inregistrate si nu vor provoca o alarma.
Temper nr. flag eveniment
Flag eveniment

2.1.32.

Flag eveniment temper arie
Acest flag eveniment devine activ cand o alarma de temper este detectata la o intrare asociata
cu aria specifica si este independent de starea de armare.

3.

BAZA DE DATE RAS

Statiile de armare sunt echipamente folosite pentru a controla sistemul, precum armarea sau
dezarmarea ariilor. In functie de tipul statiei de armare, pot fi disponibile functii aditionale,
precum tastaturi cu LCD , meniuri de setare a datei si a orei etc. Termenul de RAS este o
abreviere pentru „Remote Arming Station” Statie de armare de la distanta.

3.1. Instalarea RAS-urilor

1, 2, 3: 4
Cuplare RAS:

Fiecare RAS trebuie instalat, pentru a putea fi folosit. Adaugarea RAS-urilor la retea se face
prin introducerea adresei care i-a fost data. RAS-urile care nu trebuie instalate pot fi sterse
prin introducerea din nou a adresei.
Afisajul arata RAS-urile inregistrate. Un numar de RAS urmat de “,” este online si urmat de “:”
este offline (nu poate fi adresat si nu comunica cu sistemul).

+

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Un RAS sau DGP fiind online inseamna ca va genera RAS/DGP alarma de sistem si alarma
de tamper. Cand offline, alarmele de sistem si tampers nu vor fi declansate.

Detalii RAS
RAS Nr:

3.2. Selectarea RAS-ului de
programat
Odata ce RAS-ul a fost instalat si [ENTER] a fost apasat, RAS-ul poate fi programat.

+

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.

3.2.1. Grupul de alarma pentru arii

RAS: 2 Alm-Grp: 2-RAS Master sau Usa
Grup alarma:

Trebuie sa definiti un grup de alarma pentru a determina ce arii pot fi controlate de la acel
RAS.
Doar optiunile care sunt identice in grupul de alarma pentru RAS si din grupul de
alarma pentru utilizatori pot fi actionate de la orice RAS.

+
−

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Vezi meniu 5, Grupuri alarma la pag.42 pentru informatii suplimentare despre modul de
operare al grupurilor de alarma.

3.2.2. Meniul grupului de alarmare

RAS: 2 Alm-Grp: 2- RAS Master sau Usa
Meniu Grup alarma:

Acest meniu determina ce actiuni sunt permise pentru un RAS. Daca nici un control nu este
permis, aceasta se poate obtine din meniul grupului de alarmare. Meniul poate de asemenea
sa aiba mai multe arii decat grupul de alarma pentru arii. Utilizatorul se poate sa nu aiba
control de alarma asupra acelor arii , dar poate se controleze statutul zonelor din acea arie.
Daca meniul grupului de alarmare este programat pentru grupul de alarma1 - No Access,
atunci RAS-ul va folosi grupul de alarma pentru arii ca meniu al grupului de alarma.

+

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.

3.2.3. Flag evenimentul pentru usa

RAS: 2 Nu are flag evenim. usa
Flag ev:

Daca o usa trebuie deschisa folosind un RAS, introduceti flag evenimentul here. Flag
evenimentul poate fi alocat la o iesire si va fi activat cand un cod valid este introdus la RAS.
Ce este recunoscut ca fiind un cod valid pentru deschiderea unei usi depinde setarea
efectuata in meniul Tasta ENTER deschide doar usa (pag. 38), Codul de alarma (pag. 38) si
Prefix cod alarma (pag. 57).
Flag evenimentul este activ pentru Timpul de deschidere al usii, care este programat in meniul
6, Temporizari (vezi pag. 51).

+

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.

3.2.4. Controler alocat iesire RAS

RAS: 3 vede controler iesire1
Iesire Ctrl:

Tastaturile cu interfata pentru cititor de cartela au o iesire OUT. Pentru a putea controla
iesirea, un grup de control pentru iesiri trebuie alocat la RAS. Prima iesire de pe controller
este iesirea OUT de pe RAS. Oricand prima iesire este activata, iesirea OUT este de
asemenea activata.
Grupul de control iesire introdus aici nu trebuie sa fie prezent fizic.

−
+

Daca doua RAS-uri au acelasi control grup de iesire si utilizatorul are ambele usi in
grupul lui de usi, ambele relee vor fi comutate simultan.
Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.

DA – LCD RAS
* - schimba, 0 - Sare

3.2.5. Tastatura cu LCD
YES

Aceasta statie de armare este o tastatura cu LCD. Trebuie setata sa
functioneze ca o tastatura.

NO

Aceasta statie de armare nu este o tastatura.

Vezi Tabel 1 la pag.37 pentru mai multe informatii legate de optiunile disponibile pentru RASuri.
Tabel 1: Programarea statiilor de armare
Statii de armare
Functii programabile

ATS 1100/ ATS 1105/
1110 / 1120 1115 / 1125

ATS 1150 ATS1170
/ 1155
/1180

3.2.5 Tastatura cu LCD

Y

Y

N

N

3.2.6 Schimba starea ariei

N

N

O*

O

3.2.7 Tasta ENTER deschide doar usa

O

O

O

N

3.2.8 Codul de alarma

O

O

O

N

3.2.9 Afisaza zona suntata

O

O

N

N

3.2.10 Armare/Dezarmare folosind o
tasta

O#

O#

N

N

3.2.11 Cartelele auto-dezarmeaza

N

O

N

O

3.2.12 Cartelele totdeauna
armeaza/dezarmeaza

N

O

N

O

3.2.13 Reset fara cod

O

O

O

N

3.2.14 Restrictioneaza „Restrictii Grup
Alarma” numai la dezarmare

O

O

O

O

Semnificatia notatiilor din Tabel 1:
Y

Trebuie setat DA

N

Trebuie setat NU

O

Optional

*

Optiunea "Schimbare stare arie" nu este recomandata

#

ATENTIE! Daca o tastatura LCD este folosita ca master si "Armarea folosind o tasta"
este setata DA, sistemul trebuie astfel programat incat arile de la 9 la 16 sa nu poata
fi niciodata armate.

3.2.6. Schimba starea ariei

NU – Cod+ENTER schimba starea ariei
* - schimba, 0 - Sare

Ofera utilizatorilor posibilitati de control al armarii la tastaturi combinate cu cititoare.
YES

Tastele [ON] si [OFF] isi pierd functia lor. Pentru controlul armarii este necesara
introducerea codului utilizator urmata de [ON], [OFF] sau [ENTER]. Daca o lista
de arii apare, introducand numarul ariei si [ENTER] comuta starea ariei. Daca nu
este disponibila nici o lista, starea ariei (ariilor) este schimbata imediat.

NO

Control normal al activarii.

−
−

Nu folositi aceasta optiune daca „Tasta ENTER deschide doar usa” este setat DA.

Folosirea acestei optiuni nu este recomandata.
Vezi Tabel 1 la pag.37 pentru alte informatii referitoare la optiunile disponibile la RAS.
Vezi Tabel 2 - informatii despre utilizarea cititoarelor de cartele pentru controlul alarmei.

Tabel 2: Folosire cititoarelor de cartele pentru controlul alarmei:
Programming optiuni
Functia

Schimba
Aria

Cartela
auto

Cartela
totdeauna

NU

NU

NU

DA

NU

DA

Cartela OFF - Dezarmeaza
Cartela ON - Armeaza
Cartela – Dezarmeaza
Cartela – Armeaza

3.2.7. Tasta ENTER deschide doar usa

Note
Numai ATS1155,
ATS1105

DA – ENTER folosit numai pt desc usa
* - schimba, 0 - Sare

YES

Cand folositi statii de armare cu LCD, folosirea tastelor [ON] si [OFF] pentru
controlul alarmei ofera utilizatorului posibilitatea exploatarii mai usoare a
sistemului. De asemenea, ofera posibilitatea de a folosi tasta [ENTER] pentru
deschiderea unei usi de la tastatura.

NO

Tasta [ENTER] deschide usa, dar ofera si controlul alarmei si face resetul
alarmelor.

Vezi Tabel 1 la pag.37 pentru mai multe informatii despre optiunile disponibile ale RAS-urilor.

−

Setati aceasta optiune YES pentru a realiza cea mai buna interfata intre sistem si
utilizator.

3.2.8. Codul de alarma activeaza flag
evenimentul de usa

NU – Coduri alarma si pentru usi
* - schimba, 0 - Sare

YES

Daca codurile de utilizatori cu controlul alarmei si grupul de usi fac controlul
alarmei, usa se va deschide.

NO

Utilizatorii cu controlul alarmei nu pot deschide usa prin cod.

Vezi Tabel 1 la pag.37 pentru mai multe informatii despre optiunile disponibile ale
urilor. Utilizatorii au nevoie de controlul
alarmeiul asupra grupurilor de usi.
NU – Afiseaza suntarea pe LCD

RAS-

* - schimba, 0 - Sare

3.2.9. Afisaza zona suntata pe LCD
YES

Cand a zona este shuntata, textul ‘Zone shunted,’ va apare pe afisaj.

NO

Nu este afisat nimic, cand o zona este shuntata.

Vezi Tabel 1 la pag.37 pentru mai multe informatii despre optiunile disponibile ale RAS-urilor.

3.2.10.

Armare/Dezarmare folosind o tasta

NU – Armare/Dezarmare folosind o tasta
* - Change 0 - Skip

YES

Ofera posibilitatea de a arma sau dezarma arii doar tastand numarul ariei.

NO

Controlul alarmei se face normal.

Aceasta optiune este valabila doarpentru ariile 1-8.
Vezi Tabel 1 la pag.37 pentru mai multe informatii despre optiunile disponibile ale
urilor.

3.2.11.

Cartelele auto-dezarmeaza

RAS-

NU –Cartelele- autodezactivare
* - schimba, 0 - Sare

YES

Permite cartelelor sa dezarmeze arii fara folosirea tastei [OFF].

NO

Doar usa este deschisa, exceptie facand daca „Cartelele totdeauna
armeaza/dezarmeaza” este setat la YES sau tastele [ON]/[OFF] sunt folosite.

Vezi Tabel 1 la pag.37 pentru mai multe informatii despre optiunile disponibile ale RAS-urilor.

3.2.12.

Cartelele totdeauna
armeaza/dezarmeaza

Nu–Cartelele totdeauna Armeaza
/Dezarmeaza
* - schimba, 0 - Sare

YES

Permite cartelelor sa armeza/dezarmeze grupuri de alarma fara folosirea
tastelor [ON]/[OFF]. De asemenea”Schimba starea ariei” trebuie setat la YES.

NO

Controlul alarmei se face normal.

Vezi Tabel 1 la pag.37 pentru mai multe informatii despre optiunile disponibile ale
RASurilor.
Grupul de alarma al utilizatorilor de cartela si grupul de alarma al statiilor de armare
(cititoare) trebuie sa permita functii de armare si/sau dezarmare pentru ca o cartela sa
poata arma si dezarma.

3.2.13.

Reset fara cod

NU –Permit reset alm. la RAS fara cod
* - schimba, 0 - Sare

YES

Perite utilizatorilor sa faca reset la alarma tastand [ENTER][ENTER] (arata
alarma) urmat de 0 [ENTER]. Ariile in alarma trebuie sa fie alocate la grupul de
alarma al statiei de armare respective.

NO

Resetul este posibil doar cu cod de utilizator.

Vezi Tabel 1 la pag.37 pentru mai multe informatii despre optiunile disponibile ale RAS-urilor.

3.2.14.

Restrictioneaza „Restrictii Grup
Alarma” numai la dezarmare

NU – Retr. GrpAlm. Numai pt dezactiv
* - schimba, 0 - Sare

YES

Utilizatorii cu Restrictii Grup Alarma pot doar dezarma sau intarzia armarea
automata. Nu poate fi folosit la Restrictii Grup Alarma cu armare si reset.

NO

Nu este nici o restrictie.

Vezi Tabel 1 la pag.37 pentru mai multe informatii despre optiunile disponibile ale RAS-urilor.

3.2.15.

3.2.16.

3.2.17.

Activeaza buzerul pentru intrare/iesire
YES

Activeaza buzerul pentru intrare/iesire.

NO

Nici un eveniment pentru buzer.

Blocare temporizata a tastaturii la
coduri gresite

DA – Buzzer intrare\iesire
* - schimba, 0 - Sare

NU – Blocare tast 90 sec
* - schimba, 0 - Sare

YES

La introducerea unui cod gresit, RAS-ul se va bloca 90 secunde.

NO

Doar raporteaza evenimentul. RAS-ul va fi disponibil.

Armare dupa prezentarea cardului de
3 ori

NU – Armare dupa prezentarea cardului
de 3 ori
* - schimba, 0 - Sare

Aceasta este o optiune adaugata pentru a arma o arie desemnata. Cand optiunea se seteaza
cu DA , aria desemnata se va arma in momentul prezentarii de 3 ori a unui card valid.

−

Cele 3 prezentari trebuie facute pe durata a 10 secunde. Daca se depaseste timpul
prezentarile facute nu vor arma sistemul.

−
3.2.18.

Presetarea pentru aceasta optiune este NU.

Dezactivare Stare Leduri
Aceasta optiune dezactiveaza indicatorii optici de pe BUS-ul cititoarelor de cartele. Optiunea
pentru activare sau dezactivare a statusului ledurilor vor trebui setate de utilizator deoarece nu
toate dispozitivele fara afisaj LCD pentru BUS-ul de comunicare sunt si cititoare de cartele, de
aceea aceasta optiune va trebui setata tinand cont de conectarea hardware.

−

Limitari: Unele setari ale cititoarelor de cartele nu ia in seama starea grupului de biti de
comanda ale Ledurilor – i.e Ledurile raman aprinse chiar daca Biti Ledurilor sunt
dezactivati. Pentru a folosi aceasta optiune , ar putea fi necesar sa schimbati
configurarea cititorului de cartele.

Schimbarea configuratiei cititorului de cartele:
Pentru Controleru Inteligent de Usi ATS 1170:
Meniu 5 – Optiuni Led 1:
Led 1: Doar usi inchise
Pentru Cititoru Inteligent ATS 1190:
Meniu 1 – Leduri aprinse
1 – Led albastru: Doar usi deschise
Meniu 3 – Card valid Flash
Flash dezactivat
Meniu 4 – Lumina d noapte
Lumina de noapte dezactivata

3.2.19.

RAS ATS 1151/56

NU – ATS1151/56
* - schimba, 0 - Sare

YES

Permite configurarea de actiuni diferite daca RAS-ul este un ATS1151/56

NO

Doar raporteaza evenimentul. RAS-ul va fi disponibil.

Centrala nu este inca capabila sa faca deosebirea daca un ATS 1190/92 sau un RAS
ATS1151/56 este in functiune prin selectarea dispozitivului.

3.2.20.

Card & Pin (Doar dezarmare)

NU – Card & Pin (Doar dezarmare)
* - schimba, 0 - Sare

YES

Pentru dezarmare este introdus pinu si prezentat cardu.

NO

Sistemul este dezarmat prin prezentarea cardului sau introducerea pinului.

Centrala nu este inca capabila sa faca deosebirea daca un ATS 1190/92 sau un RAS
ATS1151/56 este in functiune prin selectarea dispozitivului.

−
−
3.2.21.

Presetarea este NU..
O noua optiune de temporizare este adaugata la Meniu 6 pentru a seta timpu pentru
Card & Pin.

Temper RAS arie (ACPO)

Alocati RAS-ul la o arie pentru alarma si temper.

−

Presetarea este la Aria 1..

Temper tastatura (ACPO) aria 1
Arie :

4. BAZA DE DATE DGP
Acest meniu activeaza sau dezactiveaza DGP-urile (Centrale Achizitii Date). Poate fi
programat aici si tipul DGP-ului.
1, 2, 3: 4
Cuplare DGP:

4.1. Instalarea DGP

Fiecare DGP trebuie instalat, pentru a putea schimba date cu centrala ATS. Adaugarea DGPurilor la retea se face prin introducerea adresei care i-a fost data. DGP-urile care nu trebuie
instalate pot fi sterse prin introducerea din nou a adresei.
Afisajul arata DGP-urile inregistrate. Un numar de DGP urmat de “,” este online si urmat de “:”
este offline (nu poate fi adresat si nu comunica cu sistemul).

+

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Un RAS sau DGP fiind online inseamna ca va genera RAS/DGP alarma de sistem si alarma
de tamper. Cand offline, alarmele de sistem si tampers nu vor fi declansate.

Odata ce DGP-ul a fost instalat si
[ENTER] a fost tastat, trebuie introdus
numarul DGP-ului inainte de a continua
programarea.

−

Tip DGP
DGP Nr:

DGP-urile 4-usi / 4-lifturi (ATS1250/ATS1260) nu trabuie adresate cu o adresa mai
mare decat adresa 12.

Inlaturarea unui DGP din lista de instalare sterge toate alarmele pentru zonele si punctele de
sistem care apartin acelei adrese. Daca urmatoarea adresa DGP nu este instalata, alarmele
din oricare dintre cele 32 de zone care apartin DGP-ului sunt sterse.
Pentru mai multe informatii despre adrese si numerotare, referiti-va la Zone si Iesiri alocate la
DGP-uri (vezi Ghidul de Instalare ATS3000/4000).

Standard
Tip:

4.1.1. Tipul DGP-ului

Tipul DGP-ului care este instalat trebuie programat. Tipurile de DGP disponibile sunt:

Nr

Tip

Tip ATS

0

Standard

ATS1201, ATS1210, ATS1220

1

Patru-Usi DGP

ATS1250

2

Patru-Lifturi DGP

ATS1260

3

Wireless DGP
(433 MHz)

ATS 1230

4

DGP adresabil

ATS 1290

5

DGP avansat

ATS 1203, ATS 1204

4.1.2. Temper DGP zona (ACPO)
Alocati DGP-ul la o arie pentru temper.

−

Presetarea este la Aria 1.

5. GRUPURI ALARMA
Acest bloc de programare este folosit pentru a inregistra informatii despre Grupurile de
Alarma.
Ce este un Grup de Alarma:
Un Grup de Alarma ofera mijloace pentru utilizatori, zone si statii de armare legate de
controlarea sistemului ATS in ceea ce priveste functiile de armare (controlul armarii). Grupurile
de Alarma contin arii, meniu de optiuni, optiuni pentru centrala si zone temporizate.
Grupurile de Alarma sunt alocate la utilizatori si la fiecare echipament pe care il poate folosi un
utilizator (Statii de Armare, usi de la 17 la 64, si zone care controleaza arii 6, 31, 34 si 35).
Aceasta ofera o uriasa flexibilitate in determinarea accesului si controlului sau asupra
sistemului.
Trebuie sa fiti extrem de atenti cand schimbati Grupurile de alarma.
Functiile efectuate de utilizatorii din acel Grup precum si functiile disponibile ale RASurilor si cititoarele pentru usi care apartin aceluiasi Grup de Alarma vor fi afectate.
Puncte importante ale programarii unui Grup de Alarma:
O functie care este oferita unui utilizator prin Grupul sau de Alarma este valida cand:
•

Setarile de programare din alte sectiuni ale aceluiasi Grup de Alarma o permit.

Ex.: Restrictionarea controlului sistemului de alarma la „Doar Reset” ar fi invalida daca Grupul
de Alarma nu permite controlul sistemului de alarma. Daca „Restrictionati la Doar Reset”este
setat la YES, „Controlul Sistemului de Alarma” trebuie setat la YES.
•

Grupul de Alarma al utilizatorilor are aceleasi setari de programare ca si Grupul de
Alarma al RAS-urilor sau usilor folosite de utilizatori.

Ex.: Daca optiunea „Arata lista cu zone”este setata la YES in Grupul de Alarma al
utilizatorului, trebuie de asemenea sa fie setata la YES in Grupul de Alarma al RAS-urilor sau
al usilor. Daca nu este setata, ariile nu sunt afisate cand se armeaza sau se dezarmeaza.
•

Grupul de Alarma al utilizatorului include ariile alocate la Grupul de Alarma al RAS-urilor
sau usilor folosite de utilizator.

Ex.: Daca un utilizator are in Grupul de Alarma ariile 1,2 si 3 si Grupul de Alarma al RAS-urilor
sau usilor are ariile 2 si 3, doar functiile ariilor 2 si 3 sunt valide.
•

Temporizarea zonelor alocata la Grupul de Alarma al utilizatorului si la Grupul de Alarma
al RAS-urilor sau usilor trebuie sa fie valide.

5.1. Numarul Grupului de Alarma

Grupuri Alarma**ATENTIE**
Alm-Grp:

Fiecare Grup de Alarma trebuie numerotat. Sunt numerotate de la 1 la 138.
Grupurile de Alarma 1-10 sunt puternic codate in sistem. Pot fi vizionate dar nu pot fi
schimbate pentru ca au in componenta setari de control ale „master-ului” si setari implicite.

Tabel 3: Setari implicite pentru Grupurile de Alarma
Numar

Nume

Meniul de optiuni al utilizatorului

1

„No access’

Toate setate la NO

2

„Master RAS sau usa”

Toate setate la YES

3

„Master code access”

Toate setate la YES

4

„8 aria master RAS (1-8)”

Toate setate la YES

5

„8 aria master RAS (9-16)”

Toate setate la YES

6

„Master user”

Toate setate la YES in afara de 19

7

„Manager”

Toate setate la YES in afara de 19

8

„Master Engineer”

Toate setate la YES in afara de 8-11,
14, 16-18

9

„Master Service”

Toate setate la YES in afara de 8-11,
14, 16-18 si Timpzona 25.

10

„Spare Alarma group”

Toate setate la NO

11

„High level master”

Toate setate la YES in afara de 19

12

„Low level master”

All set la YES in afara de
1,5,9,10,11,14,15,16

13

„All aria user”

Toate setate la YES in afara de
1,5,9,10,11

14-29

„Aria one la aria sixteen’

Toate setate la YES in afara de
1,5,9,10,11

Grupurile de Alarma de la 14 la 29 sunt pentru arii individuale. Ariile alocate la Grupurile de
Alarma sunt precum urmeaza:

+
−

Grupul de
Alarma

Aria

Grupul de
Alarma

Aria

Grupul de
Alarma

Aria

14
15

1
2

19
20

6
7

24
25

11
12

16

3

21

8

26

13

17

4

22

9

27

14

18

5

23

10

28

15

29

16

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Intr-un sistem nou, Grupurile de Alarma 11-29 sunt pre-programate cu niste setari
standard. Aceste setari pot fi schimbate daca este necesar.Grupurile de Alarma 30-138
sunt programabile pentru a servi nevoilor individuale ale sistemului.

5.1.1. Numele Grupului de Alarma

NumeGrp/Alm: Nu are acces
Text Nr:

Fiecare Grup de Alarma poate fi programat cu un nume pentru identificare.
Cuvintele sunt selectate din lista deja continuta de sistemul ATS.Pot fi fie din lista de cuvinte
standard (vezi library la pag.75), sau din lista pe care ati programat-o dvs.
(vezi Programati
texte la pag.74).
Afisajul va arata numele Grupului de Alarma curent, precedat de numarul de referinta.

1,2,3,5,7,8,9,
Aria:

5.1.2. Ariile alocate
Aloca ariile care sa fie controlate de Grupul de Alarma. Un Grup de Alarma poate controla
doar functiile ariilor care sunt alocate la el.

5.1.3. Grupul de Alarma pentru utilizatori

Da-GRP poate fi alocat la utilizatori
* - schimba, 0 - Sare

Defineste daca un Grup de Alarma poate fi alocat la utilizatori, sau doar la zone si RAS-uri.
YES

Aces Grup de Alarma poate fi alocat la utilizatori. Este afisat in lista cu Grupuri
de Alarma cand este creat un utilizator in Meniul pentru utilizatori 14 – Codurile
utilizatorilor. Aceasta optiune nu este setata pentru Grupuri de Alarma
alternaitve.

NO

Acest Grup de Alarma este pentru o zona, usa sau RAS.

+
−

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Apasati 0 pentru a accesa optiunile disponibile din meniul utilizatorului.
Un Grup de Alarma este afisat in „Codurile Utilizatorului” cand un utilizator care creaza
un alt utilizator are cel putin aceleasi optiuni (incluzand verificarea Grupului de Alarma
alternativ). Un utilizator nu poate crea un cod pentru alt utilizator care are acces la
nivele mai inalte de securitate.

5.1.4. Controlul Sistemului de Alarma

Nu – Controlul sist de alarma
* - schimba, 0 - Sare

Aceasta optiune permite alocarea controlului, asupra functiilor sistemului de alarma, unui
utilizator, usa sau RAS. Doar cand Controlul Sistemului de Alarma este activat utilizatorii pot
arma sau dezarma ariile din Grupul de Alarma.
YES

Controlul Sistemului de Alarma este activat. Utilizatorii, usile sau RAS-urile pot
arma sau dezarma ariile din Grupul de Alarma.

NO

Controlul Sistemului de Alarma nu este disponibil. Functiile de control-acces si
orice optiune specificata in meniul utilizatorului este inca valida.

+
−

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Apasati 0 pentru a accesa optiunile disponibile din meniul utilizatorului.
Acest meniu trebuie setat YES daca oricare dintre restrictiile Grupului de Alarma este
setat YES.

5.1.5. Lista cu Arii

Nu – Afiseaza lista arii optenabile
* - schimba, 0 - Sare

Selecteaza daca ariile alocate la un utilizator sunt afisate in timpul procedurii de Armare /
Dezarmare.
YES

Dupa ce un utilizator a introdus un cod PIN si a apasat [ON] sau [OFF], ariile
alocate la utilizator sunt afisate. Astfel utilizatorul poate selecta din optiunile de
Armare/Dezarmare (Ex. o arie anume, toate ariile, etc.).
Aceasta optiune este folositoare cand un utilizator poate controla mai multe arii
dar armeaza si dezarmeaza in general doar una.

NO

+

Ariile nu sunt afisate. Ele sunt armate si dezarmate imediat ce utilizatorul a
introdus un cod PIN si a tastat [ON] sau [OFF].
Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Apasati 0 pentru a accesa optiunile disponibile din meniul utilizatorului.

Nu – Utiliz poate activa alarma duress
* - schimba, 0 - Sare

5.1.6. Duress pentru tastatura
Activeaza folosirea duress folosind un cod.
YES

Un cod poate fi introdus la tastatura pentru activarea duress.

NO

Duress nu poate fi activat. Un cod duress este tratat ca un cod invalid.

Pentru mai multe informatii despre duress referiti-va la Ghidul Manager-ului.

+

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Apasati 0 pentru a accesa optiunile disponibile din meniul utilizatorului .

5.1.7. Resetarea alarmei de sistem

Nu – Reseteaza alarmele de sistem
* - schimba, 0 - Sare

Aceasta optiune permite Grupului de Alarma sa reseteze alarmele de sistem de tip latch.
Alarmele de sistem sunt conditii precum tamper de DGP, caderea sirenei, baterie scazuta,
ratarea raportului, etc.
YES

Un utilizator cu acest Grup de Alarma poate reseta alarmele de sistem de tip
latch.

NO

Un utilizator nu poate reseta alarmele de sistem de tip latch.

+
−

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Apasati 0 pentru a accesa optiunile disponibile din meniul utilizatorului .
Daca acest meniu este setat YES, controlul sistemului de alarma Control trebuie de
asemeni setat YES si alarmele de sistem de tip latch trebuie setat YES (vezi Optiuni de
sistem, pag. 55).

5.1.8. Dezactiveaza dezinhbare automata

Nu – Dezactiveaza auto dezinhibare
* - schimba, 0 - Sare

Determina zonele inhibate sa nu mai fie inhibate cand se dezarmeaza aria din care zonele fac
parte.
YES

Dezarmarea ariei nu va dezinhiba automat zonele inhibate.

NO

Dezarmarea ariei va dezinhiba automat zonele inhibate.

−

Dezinhibare automata in Optiuni de sistem (pag. 55) trebuie setat YES.

5.1.9. Doar armare si reset

Nu – Permite numai armare si reset al
* - schimba, 0 - Sare

Restrictioneaza controlul alarmei la armare si resetarea alarmei.
YES

Doar armare si reset sunt permise.

NO

Nu exista restrictii in controlul alarmei.

+
−
5.1.10.

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Apasati 0 pentru a accesa optiunile disponibile din meniul utilizatorului.
Controlul alarmelor de sistem trebuie setat YES.

Doar dezarmare
Restrictioneaza controlul alarmei la dezarmare.

Nu – Permite numai dezarmare
* - schimba, 0 - Sare

YES

Doar dezarmarea este permisa.

NO

Nu exista restrictionari in controlul alarmei.

+
−
5.1.11.

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Apasati 0 pentru a accesa optiunile disponibile din meniul utilizatorului
Controlul alarmelor de sistem Control trebuie setat YES.

Doar resetare alarme

Nu – Permite numai reset alarma
* - schimba, 0 - Sare

Restrictioneaza controlul alarmei la resetare alarme.
YES

Doar resetare alarme este permis

NO

Nu exista restrictii in controlul alarmei.

+

5.1.12.

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Apasati 0 pentru a accesa optiunile disponibile din meniul utilizatorului.
Controlul alarmelor de sistem Control trebuie setat YES.

Auto-inhibarea zonelor active

Nu – Autoinhibare zone active
* - schimba, 0 - Sare

Determina daca zonele active la armare trebuie sa fie inhibate automat.
YES

Cand incepe armarea, toate zonele active sunt inhibate automat si sistem este
armat fara sa cauzeze alarma.

NO

Sistemul nu poate fi armat daca exista zone active, decat in cazul in care
Armarea fortata este setata YES (vezi urmatorul meniu).

+
5.1.13.

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Apasati 0 pentru a accesa optiunile disponibile din meniul utilizatorului.

Armare Fortata cu zone active

Nu – Armare fortata la zone
* - schimba, 0 - Sare

Armare a ariei daca exista zone active.
YES

Verificarea zonelor active este ignorata si daca exista zone active cand incepe
procedura de armare, sistemul totusi se armeaza ( zonele raman active si, in
functie de tipul de zona, pot cauza o alarma).

NO

Sistemul nu poate fi armat daca exista zone active (Auto-inhibarea zonelor
active (vezi meniul anterior) este setat YES).

+

5.1.14.

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Apasati 0 pentru a accesa optiunile disponibile din meniul utilizatorului.

Previne dezarmarea fortata

NU – Previne dezactivarea fortata
* - schimba, 0 - Sare

Previne dezarmarea cand exista zone active. Este folosit cand exista zone de alarma
dezarmata precum tipul 1 si tipul 11 in sistem.
YES

Aria(le) nu pot fi dezarmata daca sunt zone active.

NO

Aria(le) pot fi dezarmata daca sunt zone active.

+

5.1.15.

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Apasati 0 pentru a accesa optiunile disponibile din meniul utilizatorului.

Acces prin Modem

NU – Utiliz permit Accesul Via Modem
* - schimba, 0 - Sare

Permite accesul la ATS printr-un dial-up modem.
YES

Accesul prin modem cu terminalul VT100 (sau terminalul emulator de software)
este permis unui utilizator cu acest Grup de Alarma.RAS-ul 16 trebuie sa aiba
un Grup de Alarma corespunzator alocat pentru a specifica functiile disponibile
(Ex. Alm Grp 2) si sa fie programata ca o Tastatura cu LCD (nu este nevoie sa
fie instalata). Aceasta optiune nu se aplica la incarcare/descarcare software.

NO

Accesul prin modem cu terminalul VT100 (sau terminalul emulator de software)
nu este permis unui utilizator cu acest Grup de Alarma.

+

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Apasati 0 pentru a accesa optiunile
NU –utiliz are restrictii Grp\Alm 1
disponibile din meniul utilizatorului.
* - schimba, 0 - Sare

5.1.16.

Restrictiile Grupului de Alarma 1
Restrictiile Grupului de Alarma ofera posibilitatea restrictionarii Grupurilor de Alarma. Doar 1
restrictie este disponibila per Grup de Alarma. Cu toate aceatea, fiecare Grup de Alarma
poate folosi aceeasi restrictie.
Restrictiile Grupului de Alarma restrictioneaza controlul alarmei la dezarmare sau
armare/reset temporizata.
YES

Restrictiile Grupului de Alarma sunt activate.

NO

Restrictiile Grupului de Alarma nu sunt activate.

+
−
−
5.1.17.

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Apasati 0 pentru a accesa optiunile disponibile din meniul utilizatorului.
Doar 1 restrictie este disponibila per Grup de Alarma.
Vezi Restrictii grup alarma la pag.82.

Restrictiile Grupului de Alarma 2

NU –utiliz are restrictii Grp\Alm 2
* - schimba, 0 - Sare

VeziRestrictiile Grupului de Alarma 1.

5.1.18.

Restrictiile Grupului de Alarma 3

NU –utiliz are restrictii Grp\Alm 3
* - schimba, 0 - Sare

VeziRestrictiile Grupului de Alarma 1.

5.1.19.

Restrictiile Grupului de Alarma 4

NU –utiliz are restrictii Grp\Alm 4
* - schimba, 0 - Sare

VeziRestrictiile Grupului de Alarma 1.

5.1.20.

Restrictiile Grupului de Alarma 5

NU –utiliz are restrictii Grp\Alm 5
* - schimba, 0 - Sare

VeziRestrictiile Grupului de Alarma 1.

5.1.21.

Restrictiile Grupului de Alarma 6

NU –utiliz are restrictii Grp\Alm 6
* - schimba, 0 - Sare

VeziRestrictiile Grupului de Alarma 1.
NO –utiliz are restrictii Grp\Alm7 - Urgenta

* - schimba, 0 - Sare

5.1.22.

Restrictiile Grupului de Alarma 7Urgenta
Opereaza ca Restrictiile Grupului de Alarma 1, dar la o dezarmare temporizata raporteaza o
alarma de urgenta cand aria este din nou armata.
YES

Restrictiile Grupului de Alarma sunt activate.

NO

Restrictiile Grupului de Alarma nu sunt activate.

+
−
5.1.23.

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Apasati 0 pentru a accesa optiunile disponibile din meniul utilizatorului.
Vezi Restrictii grup alarma la pag.82 si
Restrictiile Grupului de Alarma 1.

NO –utiliz are restrictii Grp\Alm8 - Numarator

* - schimba, 0 - Sare

Restrictiile Grupului de Alarma 8 –
Numarator
Opereaza ca Restrictiile Grupului de Alarma 1, dar la o dezarmare incrementeaza un
numarator. Cand aria este armata folosind acest Grup de Alarma va decrementa numaratorul.
Cand numaratorul ajunge la 0, se vor arma automat ariile din Grupul de Alarma.
YES

Restrictiile Grupului de Alarma sunt activate.

NO

Restrictiile Grupului de Alarma nu sunt activate.

+
−
5.1.24.

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Apasati 0 pentru a accesa optiunile disponibile din meniul utilizatorului.
Vezi Restrictii grup alarma la pag.82 si Restrictiile Grupului de Alarma 1.

Nu armeaza daca „Restrictiile Grupului
de Alarma 1” nu sunt temporizate

No – Fara armare daca restr. Fara temp
* - schimba, 0 - Sare

Previne armarea sistemului conform Restrictiilor Grupului de Alarma la temporizare daca
dezarmarea a fost facuta de un utilizator fara restrictii.
YES

Daca o arie a fost dezarmata si nu este activa o temporizare a restrictiei
Grupului de Alarma, acest tip de temporizare nu poate fi activata.
Cand o temporizare a restrictiei Grupului de Alarma expira, aria se armeaza
automat. Setand aceasta optiune, se previne armarea ariei la temporizare daca
dezarmarea a fost facuta de un utilizator care nu are restrictie temporizata a
Grupului de Alarma.

NO

+
5.1.25.

Se aplica restrictiile Grupului de Alarma in mod normal.
Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Apasati 0 pentru a accesa optiunile disponibile din meniul utilizatorului .

Schimbarea propriului cod PIN

No – Schimbarea propriului cod PIN
* - schimba, 0 - Sare

Permite utilizatorului (daca el are acces la
Meniul 14 – programare utilizatori) sa schimbe
propriul cod PIN. Toate celellalte meniuri: Stergere, Afisare si Creare vor fi absente.
Utilizatorul nu poate vedea si nici afisa nici macar propriile Grupuri de alarma, Grupuri de usi,
Grupuri etaje sau Nume utilizatori.
YES

Utilizatorul poate schimba propriul cod PIN.

NO

Utilizatorul poate schimba codurile PIN ale altor utilizatori si poate accesa
Meniul 14 cu optiunile Stergere,Afisare si Creare.

Daca optiunea Utilizatorul nu poate vedea si nici afisa nici macar propriile Grupuri de alarma,
Grupuri de usi, Grupuri etaje sau Nume utilizatori.

Utilizatorul introduce noul sau cod PIN

Urmarit de intrarile:

PIN Code: 1111
Code:
PIN Code: 1111
Code:1234

PIN Code: 1234
Code:

Utilizatorul poate schimba codul inca odata, sau apasa tasta ENTER pentru a parasi meniu.
Daca optiunea noua „Schimba doar propriul PIN” este setata cu DA si daca optiunea
sistemului „Dezactivare cod PIN de pe afisaj” este setata cu DA, atunci afisajul va arata
urmatoarele:
Codu PIN nu poate fi afisat
Code:1234

Utilizatorul poate introduce noul cod PIN si va fi rugat sa confirme:
Confirma codu PIN:
Code:

Utilizatorul poate schimba codul inca odata, sau apasa tasta ENTER pentru a parasi meniu.
PIN Code: 1111
Code:1234

PIN Code: 1234
Code:

Utilizatorul poate schimba codul inca odata, sau apasa tasta ENTER pentru a parasi meniu.

5.1.26.

Permite Oprire Raportare Vocala
Autorizarea utilizatorului pentru a putea opri raportarea vocala este selectabila prin intermediul
RAS-ului desemnat pe grupul de alarme pentru dezarmare.
YES

Utilizatorului i se permie sa opreasca raportarea vocala (in celel mai multe
cazuri pe aria desemnata de RAS-ul in functiune.) (Nota: Numai daca
utilizatorul are un grup de alarma valid.)

NO

Utilizatorului nu i se permite sa opreasca raportarea vocii.s

−

Apasa 0 pentru a merge la optiunile
disponibile ale meniului utilizator

Yes - 1-Statutul centralei
* - schimba, 0 - Sare

Optiunile meniului utilizatorului
Determina daca optiunile meniului utilizatorului sunt disponibile in acest Grup de Alarma la
utilizatori sau RAS-uri. Fiecare meniu al utilizatorului este afisat si trebuie sa fie setat YES
pentru a fi disponibil in Grupul de Alarma. Meniurile utilizatorului disponibile sunt:

Table 4: Optiunile utilizatorului disponibile
Optiunile meniului utilizatorului
1.

Statutul centralei

13.

Incepe testul de auto-dezarmare

2.

Zone active

14.

Programarea Utilizatorilor

3.

Zone In Alarma

15.

Timpul si data

4.

Zone Inhibate

16.

Inhibare/Dezinhibare RAS/DGP

5.

Istorie

17.

Activare/Dezactivare Serviciul Tech

6.

Raportul Testului

18.

Resetare Camere

7.

Meniul de service

19.

Programarea instalatorului

8.

Numaratorul de film

20.

Grupurile de usi si etaje

9.

Listare nume zona

21.

Vacante

10.

Inhibare zona

22.

Deschidere usa

11.

Dezinhibare zona

23.

Inchide, deschide, dezactiveaza,
activeaza

12.

Testare zona

24.

Printeaza istoria

Vezi Manualul Managerului pentru mai multe informatii despre fiecare optiune.

5.1.27.

Timpi zona

Alm-Grp 14 Timpzona 4
Timpzona:

Determina temporizarea care se aplica la acest Grup de Alarma. Grupul de Alarma este
disponibil doar daca Timpzona este valida.
Pentru informatii despre operarea temporizarii zonelor, vezi Timpi zona (pag. 80), si Timpzona
urmareste o iesire (pag. 95).

5.1.28.

Grup de Alarma Alternativ

Grp 14 Alt-Grp 12 – Schimb de noapte
Grp\Alm:

Puteti programa fiecare Grup de Alarma sa aiba un grup alternativ. Acesta este folosit de
fiecare data cand cel original este dezactivat datorita temporizarii. Grupul alternativ poate
avea alte arii si meniuri decat cel original.
Exemplu:
In timpul programului de munca, utilizatorii pot arma si dezarma dintr-o lista de arii. Dupa
program, doar resetul de alarma armata este permis, fara a beneficia de o lista a ariilor.

−
−

Grupul de Alarma alternativ poate la randul sau avea un grup alternativ – pana la trei
Grupuri de Alarma fiind disponibile ( originalul plus doua alternative). Daca o functie
este respinsa datorita temporizarii de la unul dinter Grupurile de Alarma va fi verificat
urmatorul,etc.
Cand Grupurile de Alarma alternative sunt active si au restrictii se vor aplica restrictiile
respective. Vezi de asemenea Restrictii grup alarma la pag.82.

6.

TEMPORIZARI

Programati toate temporizarile din sistem in aceasta sectiune.
Temporizarile au acuratete de +/- 1 din valoarea introdusa. Deci o temporizare setata
la 20 de sec. va avea timpi reali intre 19 si 21 sec. Incercati sa evitati folosirea valorilor
de 1 sec. sau 1 minut.
Daca un timer este setat la 0, acesta nu va mai fi folosit.

6.1. Restrictia nr 1 a Grupului de
Alarma, timpul de dezarmare

Restr.Grp\Alm 1 DEZACTIVAT (Min). 0
Timp:

Trebuie sa programati timpi individuali (de la 0 la 255 minute) pentru fiecare restrictie a
Grupului de Alarma de la 1 la 7 pentru timpul cat este dezarmat. Restrictiile grupului de alarma
trebuie programate pentru dezarmare cu limita de timp si sa fie alocate la un Grup de Alarma.

+
−
−

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Daca este setat la 0 aria(le) nu se vor arma automat. Vezi Restrictii grup alarma la
pag.79 Restrictii grup alarma pentru mai multe informatii.
Restrictiile Grupului de Alarma vor fi depasite in prioritate de Timpul pentru aria
dezarmata (daca s-a programat) in Baza de date arie (pag. 30).

6.2. Restrictia nr 2 a Grupului de
Alarma, timpul de dezarmare

Restr.Grp\Alm 2 DEZACTIVAT (Min). 0
Timp:

Vezi Restrictia nr 1 a Grupului de Alarma, timpul de dezarmare.

6.3. Restrictia nr 3 a Grupului de
Alarma, timpul de dezarmare

Restr.Grp\Alm 3 DEZACTIVAT (Min). 0
Timp:

Vezi Restrictia nr 1 a Grupului de Alarma, timpul de dezarmare.

6.4. Restrictia nr 4 a Grupului de
Alarma, timpul de dezarmare

Restr.Grp\Alm 4 DEZACTIVAT (Min). 0
Timp:

Vezi Restrictia nr 1 a Grupului de Alarma, timpul de dezarmare.

6.5. Restrictia nr 5 a Grupului de
Alarma, timpul de dezarmare

Restr.Grp\Alm 5 DEZACTIVAT (Min). 0
Timp:

Vezi Restrictia nr 1 a Grupului de Alarma, timpul de dezarmare.

6.6. Restrictia nr 6 a Grupului de
Alarma, timpul de dezarmare

Restr.Grp\Alm 6 DEZACTIVAT (Min). 0
Timp:

Vezi Restrictia nr 1 a Grupului de Alarma, timpul de dezarmare.

Restr.Grp\Alm 7 DEZACTIVAT (Min). 0
Timp:

6.7. Restrictia nr 7 a Grupului de
Alarma, timpul de dezarmare
Dupa ce timpul de dezarmare a expirat, nu doar ariile sunt armate dar si o alarma de urgenta va
fi trimisa la Statia Centrala.
Vezi Restrictia nr 1 a Grupului de Alarma, timpul de dezarmare si Restrictii grup alarma (pag.
82).

6.8. Restrictia nr 8 a Grupului de
Alarma, timpul de dezarmare

Restr.Grp\Alm 8 **nefolosit**0
Timp:

Timpul de dezarmare pentru restricta Grupului de Alarma 8 nu are nici o importanta, deoarece
sistemul ignora orice valori introduse aici. Restrictia Grupului de Alarma 8, cand este folosita
numara fiecare utilizator care dezarmeaza si armeaza din nou. Timer-ul este setat implicit la 0.

−

Vezi Restrictii grup alarma (pag. 82).

6.9. Timpul de test dezarmat

Test dezarmare (Min) 15
Timp:

Determina timpul disponibil pentru testul dezarmat (0 – 255 minutes).

+
−

Cum se programeaza Vezi pag. 12, pentru informatii despre ce taste sa folositi.
Vezi Optiuni de sistem (pag. 56), siBaza de date zona (pag. 13) pentru mai multe
informatii despre testarea zonelor).

6.10. Timpul de test armat

Test Armare (Min) 15
Timp:

Determina timpul disponibil pentru testul de dezarmare (0 – 255 minutes).

6.11. Timpul de avertizare

Timp avertizare (Min) 15
Timp:

Cand Restrictiile Grupului de Alarma sunt folosite si ariile sunt programate pentru dezarmare
cu limita de timp, un sunet de avertizare se va auzi (daca este programat) indicand ariile care
sunt pe cale sa se armeze. Durata acestui mesaj de avertizare este programata in acest
meniu (0 – 255 minutes)
Cand un mesaj de avertizare este setat, o alertare audibila este oferita pe toata perioada
dinaintea expirarii. TREBUIE sa fie mai mic decat cea mai mica dintre restrictiile Grupului de
Alarma.

−

Vezi Restrictii grup alarma (pag. 82) si Restrictia nr 1 a Grupului de Alarma, timpul de
dezarmare.

6.12. Intarzierea timpului pentru
alarma dezarmata

Intarz raport zona Dezarm\Alm(Sec). 60
Timp:

Determina intarzierea (0 - 255 seconds) pana cand o alarma dezarmata este transmisa la
Statia Centrala. Aceasta intarziere este ignorata daca o alta zona intarziata este deja activata.
Intarzierea este disponibila pentru tipurile de zona 8, 11, 22 si 40. Vezi Baza de date zona
pentru mai multe informatii.

Temporiz zona camera suspecta(Sec). 15
Timp:

6.13. Timpul de suspiciune
Timpul de suspiciune este durata in care o camera continua sa functioneze dupa ce o zona de
suspiciune a fost resetata. Tipurile de zone care folosesc acest tip de optiune sunt 7, 40, si 47.
Timpul de suspiciune este disponibil pentru tipurile de zone 7, 40 si 47. Vezi Baza de date
zona pentru mai multe informatii

6.14. Timp pentru service

Timp service (Min). 30
Timp:

Meniul utilizatorului nr.17 poate fi folosit pentru a permite accesul la tehnicienii de serviciu.
Grupul de Alarma pentru tehnician are nevoie de Timpzona nr.25. Cand un utilizator activeaza
„Tehnicianul de service”, timpzona 25 va fi valida pe perioada service-ului (0 – 255 min).

−

Vezi Grupuri alarma (pag. 42), Timpi zona (pag. 80) si Ghidul Managerului.

6.15. Timpul de reamintire a alarmei
locale

Timp reactivare alarma locala(Min). 0
Timp:

Timpul care poate trece intre luarea la cunostinta a unei alarme local si o re-alarma,incluzand
alerta audibila (daca cauza alarmei locale nu a fost indepartata).

−

Vezi Baza de date arie la pag.30 si Ghidul managerului, pentru mai multe informatii

6.16. Timpul de testare a unei zone

Timp max test zone individual (Min). 5
Timp:

Introduceti timpul maxim de testare a unei zone individuale (0 – 255 minutes) folosind meniul
utilizatorului 12, Test Zona.

−

Vezi Ghidul managerului, meniul utilizatorului 12. Test Zona pentru mai multe informatii

6.17. Timpul de deschidere al usii

Usa-timp deblocare(Sec). 5
Timp:

Timpii pentru usi se vor debloca (folosind flag evenimentul pentru usi) astfel incat usile sa
poata fi deschise. Aceasta valoare este comuna pentru toate flag evenimentele de usi RAS-uri
conectate la ATS, i.e. usile de la 1 la 16. Usile 17 – 64 sunt conectate la ATS1250/1260
4-usiDGP care sunt programate individual in DGP.

−

Vezi Baza de date RAS la pag.35.

6.18. Timpul flag evenimentului de
test

Timp activ flag ev testare (Sec). 15
Timp:

Specfica timpul cat flag evenimentul este declansat si activeaza echipamentele pentru a
efectua un test armat. Flag evenimentul va fi declansat doar jumatate din timpul alocat. Timpul
ramas va fi folosit pentru a permite echipamentului sa revina la starea initiala.
Flag evenimentul folosit este presetat la 16.

−

Mai multe despre flag evenimente in Flag evenimente la pag.121.

6.19. Perioada de activare a sirenei
externe

Sirena externa (Min).
Timp:

Aceasta optiune specifica perioada de timp in care driver-ele de sirena externa sunt activate
(0 – 255 minutes). Timpul maxim este de 255 minute.

−

Vezi Baza de date zona (pag. 13) si Baza de date arie (pag. 30) pentru mai multe
informatii

Sirena interna (Min).
Timp:

6.20. Perioada de activare a sirenei
interne
Aceasta optiune specifica perioada de timp in care driver-ele de sirena interna sunt activate (0
– 255 minutes). Timpul maxim este de 255 minute.

−

Vezi Baza de date zona (pag. 13) si Baza de date arie (pag. 30) pentru mai multe
informatii

6.21. Setare intarziere sirena

Intarziere sirena setata la (Min).
Timp:

Aceasta optiune va permite sa setati timpul de intarziere (0 – 255 minute) inainte ca sirena sa
se activeze dupa ce s-a inregistrat o alarma. Aceasta poate fi folosita pentru a inregistra toate
sunetele inainte ca sirena sa se activeze.

−

Intarzierea sirenei este setata la 0.

6.22. Intarziere raportare caderea
tensiune

Intarziere raport cadere retea (Min).
Timp:

Specifica perioada de timp (0 – 255 minute) pana ce o cadere de tensiune este raportata la
Statia Centrala. Valoarea “0” inseamna ca nu exista inarziere.

−

Vezi Programare flag evenimente sistem (pag. 105) si Optiuni comunicatie (pag. 67).

6.23. Intarziere raportare alarma

Intarz rap alm intr\iesire (Sec). 0
Timp:

Specifica intarzierea (0 – 255 sec) inainte ca o alarma de efractie (BA) sau BA alarma temper
clasa (TA) este raportata la statia centrala. Poate fi folosita sa previna raportarea de alarme
pentru utilizatorii care au probleme cu dezarmarea ariilor lor in timp util. Dupa activarea unei
alarme de efractie sau a unei intrari de temper, va fi o intarziere de 20 de secunde inainte ca
alarma de efractie (BA) sau BA alarma temper clasa (TA) inainte ca aceasta sa fie raportata la
statia centrala. Toate celelalte (non-BA & non-TA) alarme sunt raportate imediat, fara
intarziere.

6.24. Intarzierea alarmei de la A la B
(ACPO)

Interval verific alarma A-B (Sec). 0
Timp:

Specifica intarzierea (0 – 255 sec) intre prima si a doua alarma. Daca o a doua alarma se
declanseaza in timpul de intarziere, va fi raportata ca alarma verificata.

−

Vezi Raport de alarma A&B (doar ACPO) in Baza de date arie (pag. 30).

6.25. Timp oprire protectie ecran
(Indicator Scandinav)

Timp oprire protectie ecran A-B (Sec). 0
Timp:

Valoarea timpului de oprire protectie ecran va fi cuprinsa intre valorile 5 -180 secunde cu o
acuratete de o secunda. Temporizarea protectiei ecranului va fi resetata cu o perioada
programata de fiecare data cand o tasta a RAS-ului este apasata cand protectia ecranului nu
este activa. Sistemul utilizatorului poate de asemenea sa activeze manual protectia ecranului
prin apasarea tastei STERGE imediat dupa introducerea codului.

−

Vezi Raport de alarma A&B (doar ACPO) in Baza de date arie (pag. 30).

6.26. Card Ras & Expirare timp
introducere PIN

Card Ras & Expirare timp PIN (Sec). 0
Timp:

Va permite sa setati timpul de intarziere (0-255 secunde) intre prezentarea cardului si
introducerea codului PIN. (presetarea este de 8 secunde).

6.27. Interval Double Knock (Min)

Interval Double Knock (Min). 0
Timp:

Daca este activat pentru o zona particulara, Intervalul Double Knock specifica timpu maxim
permis unei zone pentru a ramane activa. Daca o zona ramane deschisa mai mult decat
timpul care ii este permis o conditie de alarma este inregistrata. Daca valoarea este setata la
zero („0”), alarma nu este generata de o activare prelungita ci este determinata de Intervalul
Double Knock.
Interval Double Knock (Min). 0
Timp:

6.28. Durata Double Knock

Daca este activat pentru o zona particulara, Durata Double Knock specifica timpu maxim
permis unei zone pentru a ramane activa. Daca o zona ramane deschisa mai mult decat
timpul care ii este permis o conditie de alarma este inregistrata. Daca valoarea este setata la
zero („0”), alarma nu este generata de o activare prelungita ci este determinata de Intervalul
Double Knock.

7.

OPTIUNI DE SISTEM

Programati optiunile comune pentru completarea sistemului.

7.1. Ariile pentru dezarmare totala

16
Dezarm ariile:

Tipul de zona de 24-ore (alarma dezarmata sau Usa de incendiu) poate fi dezarmata complet
folosind acest meniu. Daca ariile introduse aici sunt dezarmate, zonele de 24-ore sunt
inhibate. Pentru cea mai buna functionalitate, alocati o arie comuna la zona de 24-ore (propria
arie a zonei si o arie programata aici). Dezarmati aria programata pentru dezactivarea
zonei(lor).
De exemplu:
Zona 6 este un senzor de tezaur. Este programat ca tipul de zona 5 (24 hour) si este alocat la
ariile 1 si 16. Aria 16 este programata pentru dezarmare totala. Cand se acceseaza tezaurul,
aria 16 va fi dezarmata. Din acel moment pana cand aria 16 este din nou armata, zona 6 este
dezactivata (exceptie alarma de tamper). Pot exista urmatoarele situatii:
Aria 1

Aria 16

Zona 6

Armat

Armat

Operare normala (conform tipului zonei)

dezarmat

Armat

Operare normala (conform tipului zonei)

Armat

dezarmat

Zona dezactivata (exceptie pentru tamper)

dezarmat

dezarmat

Zona dezactivata (exceptie pentru tamper)

−

Cand folositi aceasta optiune, asigurati-va ca ariile programate pentru dezarmare totala
pot fi dezarmate doar in conditii corecte.
Film insuficient setat la 0800
Nivel film:

7.2. Film nivel scazut

Nivelul film este un numarator programat sa contorizeze trecerile. Cand se atinge un prag, un
raport de film scazut este transmis la dispecerat. Folosit la camere foto.

−

Are legatura cu zonele de tip 23-26 si 36-39 (numaratoare camera). Vezi Baza de date
zona la pag.13.
Film Out setat la1100
Nivel film:

7.3. Film terminat

Este un numarator programat sa contorizeze trecerile. Cand se atinge un prag, un raport de
film terminat este transmis la dispecerat. Folosit la camere foto.

−

Are legatura cu zonele de tip 23-26 si 36-39 (numaratoare camera). Vezi Baza de date
zona la pag.13.
0 fara test
Optiuni:

7.4. Mod Test

Determina daca sau cand teste de armare sau dezarmare trebuie efectuate (formal denumite
walktest).
Exista patru optiuni disponibile. O optiune este programata folosind numarul ei de referinta.
Optiune

Functie

0 Nici un Test

Nici un test automat.Un test de dezarmare se poate face
folosind meniul utilizator nr 13, Start test autodezarmare.
Testul de dezarmare sau armare porneste automat cand
sistemul este dezarmat sau armat.

1 Validare auto test
2 Test dezarmare
manuala / Armare
automata

Testul de armare porneste automat cand sistemul este armat.
Testul de dezarmare poate fi facut numai folosind meniul
utilizator nr 13, Start test autodezarmare.

3 Test dezarmare
automata numai

Testul de dezarmare porneste automat cand sistemul este
dezarmat. Nici un test de armare nu este disponibil.

−
−

Pentru functionarea testului de auto dezarmare, aria(iile) continand zonele de testat
trebuie programate ca tezaure. Vezi Ariile alocate la tezaure (pag. 90).
Aceasta inregistrare nu afecteaza testarea manuala a oricarei zone individuale (meniu
utilizator 12). Vezi Ghidul managerului.

7.5. Controlere pentru iesiri

Numar controlere iesiri in centrala: 2
Cate:

Se programeaza numarul de controlere de iesiri cu care este echipata centrala (J14, vezi ghid
instalare). Un controler iesiri are disponibile 8 iesiri.
Valori valide:
0

Nici un controler sau un modul 4-iesiri relee (ATS1810).

1 – 32 Indica numarul de controlere iesiri (ATS1811). Modulul de 16-iesiri open
colector (ATS1820) ocupa 2 controlere.
Nu se introduc aici valori pentru controlerele instalate in DGP-uri.

Text zone: 0103, Gate
Text Nr:

7.6. Text eveniment zona
Cand zone de tipul 57 si 58 sunt active, pe afisajul LCD se va arata acest text eveniment zona.
Textul este luat din libr aria de cuvinte si este programat printr-un numar de referinta. Un
text liber programabil se poate programa folosind meniul Programati texte (pag. 74).
Textul eveniment zona apare numai cand zonele sunt active, ex. “Congelator deschis”.

−

Vezi de asemenea Baza de date zona la pag.13 si Programati texte la pag.74.

7.7. Prefix cod alarma

Fara prefix cod alarma
Nr cifre:

Prefixul cod alarma permite codului utilizator sa fie folosit atat la control acces cat si la
controlul alarmei. Prefixul indica numarul de cifre care trebuie introdus pentru a controla
sistemul de alarma. Daca aceste cifre nu sunt introduse, se va efectua numai controlul
accesului. De exemplu:
Daca prefixul cod alarma este doua cifre si codul PIN utilizator este 123456, atunci se va
introduce 123456 pentru controlul alarmei sau 3456 pentru controlul accesului. O valoare de la
1 la 4 cifre poate fi folosita.

−

Lungimea minima a codului PIN introdus este de 4 cifre. Lungimea totala a codului PIN
utilizator este de 4 + prefixul codului de alarma.

7.8. Intarzierea rotatiei textului pe
LCD

Intarziere rotatie LCD 0
Timp:

Timpul dupa care textul afisat pe LCD incepe sa se roteasca poate fi schimbat. Valoarea
initiala este 0, care este egala cu 8.
Orice valoare de la 9 – 15 mareste timpul dupa care incepe rotatia textului. Orice valoare intre
1 – 7 micsoreaza acest timp.

−

Acesta optiune poate fi programata numai pentru RAS-urile cu LCD, cum sunt ATS1100
sau ATS1120. La afisajele cu 40 caractere, rotatia textului nu se foloseste.

7.9. Viteza de rotatie a textului pe
LCD

Viteza rotatie
Rotate
Speed 0is 0
Time:
Timp:

Nu numai timpul dupa care textul afisat pe LCD incepe sa se roteasca poate fi schimbat, dar si
viteza cu care tezxtul se roteste. Cu cat se mareste viteza cu atat devine mai greu de citit. Dar
cand viteza este prea scazuta, texte lungi s-ar putea sa dureze prea mult sa fie citite. Valoarea
initiala este 0, care este egala cu 8.
Orice valoare de la 9 – 15 mareste viteza de rotatie a textului. Orice valoare intre 1 – 7
micsoreaza acesta viteza.

−

Acesta optiune poate fi programata numai pentru RAS-urile cu LCD, cum sunt
ATS1100 sau ATS1120. La afisajele cu 40 caractere, rotatia textului nu se foloseste.

7.10. Validare zona duala

NU – Zona Duala
* - schimba, 0 - Sare

Determina daca zona duala este folosita. La zone duale, fiecare zona necesita doua rezistente
de 4.7KΩ. Aceasta permite centralei sa detecteze cand o zona este in stare normala, este
activa sau este cu alarma tamper.
YES

Zona duala este folosita: Normal = 4k7; Tamper = Deschis sau Scurt; Activ =
2k35 sau 9k4.

NO

Nu se foloseste zona duala: Normal = 4k7; Alarma = Deschis sau Scurt sau
2k35 sau 9k4.

Apasa 0 pentru a sari la optiunile urmatoare si a iesi din optiunile de sistem.

−

Rezistentele de cap de linie trebuie conectate la zone. Vezi Ghidul de instalare.

7.11. Dezinhibare automata

NO –autodezinhibare la dezarmare arie

* - schimba, 0 - Sare

Determina daca zonele sunt dezinhibate automat daca aria este dezarmata. Totusi, aceasta
optiune este valida numai daca grupul de alarma permite dezinhibare automata.
YES

Zonele in stare normala si inhibate sunt dezinhibate cand oricare din ariile
alocate la zona este dezarmata. Aceasta se face pentru a fi siguri ca zonele
inhibate nu sunt ignorate sau zavorate in aceasta stare.

NO

Zonele in stare normala si inhibate nu sunt dezinhibate cand oricare din ariile
alocate la zona este dezarmata.
Apasa 0 pentru a sari la optiunile urmatoare si a iesi din optiunile de sistem.

−

Vezi si Grupuri alarma la pag.42.

7.12. Afiseaza zonele

NU – afiseaza o zona odata
* - schimba, 0 - Sare

Aceasta setare controleaza modul in care numerele si numele zonelor sunt afisate pe LCD in
timpul facilitatilor utilizatorului.
YES

Cate o zona o data este afisata chiar daca sunt mai multe zone in lista de
afisare. Utilizatorul trebuie sa baleieze zonele, ex. Active 2. Building 1
Workshop PIR.

NO

Zonele sunt afisate ca o lista de numere si este necesar sa selectati numarul
zonei pentru afisare individuala. Ex. Active 1, 2, 3.
Apasa 0 pentru a sari optiunile urmatoare si a iesi din optiunile de sistem.

7.13. Fise nume utilizatori

DA-Nume utilizatori
* - schimba, 0 - Sare

Determina daca utilizatorii au programate si nume cu codurile lor PIN. Numai utilizatorii 1 –
200 pot avea nume cu coduri PIN (daca exista extensie memorie).
YES
NO

−

Cand se programeaza codurile utilizatorilor, se solicita si programarea numelor
acestora.
Cand se programeaza codurile utilizatorilor, nu se solicita si programarea
numelor acestora.
Apasa 0 pentru a sari optiunile urmatoare si a iesi din optiunile de sistem.
Vezi si Ghidul managerului in legatura cu programarea utilizatorilor.
NU-Tamper activeaza Sirena &Strobe
* - schimba, 0 - Sare

7.14. "Tamper sistem" activeaza sirena si strobe
Indica daca tamperele de sistem activeaza iesirile sirena si strobe.
YES
NO

Intrarea de tamper a centralei ATS si de la DGP-uri activeaza iesirile sirena si
strobe cand este in alarma.
Alarmele de sistem sunt raportate si activeaza flaguri (numai daca sunt
programate).
Apasa 0 pentru a sari optiunile urmatoare si a iesi din optiunile de sistem.

NU-Alarme de sistem –tip latch
* - schimba, 0 - Sare

7.15. Alarme de sistem de tip latch
Alarmele de sistem sunt date de iesirea din functiune a RAS/DGP-uri, tamper centrala, tamper
sirena, cadere alimentare retea, cadere sigurante, baterie descarcata, etc.
YES

NO

−

Alarmele de sistem sunt de tip latch si necesita un cod pentru reset. Daca
programam YES, asigurati-va ca utilizatori sunt alocati la un Grup de Alarma
care are programat YES la "Reset System Alarms".
Alarmele de sistem se reseteaza automat si raporteaza restaurarea cand
conditia de alarma nu mai este prezenta.
Apasa 0 pentru a sari optiunile urmatoare si a iesi din optiunile de sistem.
Amintiti-va sa programati Grupurile de Alarma cu potiunea “Reset system alarms”.
Vezi Grupuri alarma la pag.42.

7.16. Testare Sirena

NU –Test Sirena
* - schimba, 0 - Sare

Valideaza un test sirena cand testul de armare este pornit.
YES
NO

Sirenele sunt testate trei secunde cand testul de armare este pornit.
Sirenele nu sunt testate cand testul de armare este pornit.
Apasa 0 pentru a sari optiunile urmatoare si a iesi din optiunile de sistem.

−

Vezi Mod Test in Optiuni de sistem la pag.55.

7.17. Dezactiveaza "0 ENTER"
pentru reset camera

NU- Dezactiv 0 ENTER pt reset camera
* - schimba, 0 - Sare

Defineste procedura pentru oprirea camerelor din operare. Vezi Ghid Manager pentru mai
multe informatii.
YES

0 [ENTER] nu poate fi folosit la oprirea camerelor din operare. Camerele
continua sa opereze pana cand cineva cu autoritate de control camere le
reseteaza.

NO

0 [ENTER] opreste operarea camerelor (dupa apasarea [ENTER] [ENTER]
pentru "Quick Alarma log – inregistrare rapida alarma").
Apasa 0 pentru a sari optiunile urmatoare si a iesi din optiunile de sistem.

−

Vezi si Ghidul managerului in legatura cu alarmele, camere si inregistrare alarme.

7.18. Dezactiveaza auto inserare
Restrictii Grup de Alarma

NU-dezactiv inserarea Restr. Grp\Alm
* - schimba, 0 - Sare

Dezactiveaza optiunea de a trata ariile ca „tezaure”. Dezactivand aceasta optiune, ariile care
nu sunt tezaure nu se vor arma automat.
YES
NO

−

Dezactiveaza procedura speciala pentru temporizarea automata la ariile care
nu sunt tezaure cand armam tezaurele.
Activeaza procedura speciala pentru temporizarea automata la ariile care nu
sunt tezaure cand armam tezarele, oferind toate optiunile programate.
Apasa 0 pentru a sari optiunile urmatoare si a iesi din optiunile de sistem.
Vezi Ariile alocate la tezaure la pag.90.

7.19. Rezervat
7.20. Dezactiveaza afisarea codului

NU-dezactivare afisare cod
* - schimba, 0 - Sare

Dezactiveaza afisarea codului PIN cand se programeaza utilizatorii. Aceasta nu se aplica si la
codul Master instalator (Utilizator 50).
YES
NO

−

Codurile PIN nu sunt vizibile (exceptie codul master instalator). Mesajul afisat
este “PIN codes can not be viewed – Codurile PIN nu pot fi vazute”.
Codurile PIN sunt vizibile.
Apasa 0 pentru a sari optiunile urmatoare si a iesi din optiunile de sistem.
Vezi si Ghidul managerului in legatura cu programarea codurilor.

7.21. Dezactivare aprindere
intermitenta LED-uri arii

NU- Dezactiv flash LEDuri Arii
* - schimba, 0 - Sare

Indica daca LED-urile ariilor ar trebui sa se aprinda intermitent cand apare o alarma si/sau
alarma tamper in ariile respective.
YES
NO

LED-ul ariei nu se va aprinde internitent la alarma.
LED-ul ariei se va aprinde intermitent la alarma.
Apasa 0 pentru a sari mai departe si a iesi din optiunile de sistem.

NU – 2 Utilizatori pt program coduri

7.22. Doi utilizatori inainte de
programarea codurilor

* - schimba, 0 - Sare

Determina ca doi utilizatori sunt necesari sa introduca codul lor PIN la programarea de
utilizatori (meniul utilizatorului 14). Cand intrati in aceasta optiune, o cerere pentru un al doilea
cod PIN este aratata inainte de a se permite accesul .
Utilizatorul 50 (Master code) nu este necesar sa aiba un al doilea cod la autorizare.
YES
NO

−

Doi utilizatori sunt necesari sa introduca codul lor PIN inainte de a li se permite
accesul la programarea utilizatorilor.
Nici o validare nu este necesara cand intrati in meniul utilizatorului 14,
programare utilizatori .
Apasa 0 pentru a sari mai departe si a iesi din optiunile de sistem.
Vezi Ghidul managerului pentru mai multe informatii la programare utilizatori .

7.23. Afisaza alarmele instantaneu
pe LCD

NU- Afisare instant alm pe LCD
* - schimba, 0 - Sare

Indica daca alarmele ar trebui afisate imediat pe LCD.
YES

Detalii ale primei alarme sunt afisate instantaneu pe LCD-ul tastaturii. Detalii de
la alte alarme pot fi vazute la tastatura cu LCD prin apasarea tastei [ENTER]
de doua ori.

NO

Detalii ale tuturor alarmelor pot fi vazute la tastatura cu LCD prin apasarea
tastei [ENTER] de doua ori.

Apasa 0 pentru a sari mai departe si a iesi din optiunile de sistem.

7.24. Sirenele activate numai dupa
esuarea raportului

NU- Sirene numai dupa cadere rap (FTC)
* - schimba, 0 - Sare

Cand se programeaza YES, Flag evenimentul de sirene este activat de alarme numai daca
centrala ATS esueaza sa raporteze la statia centrala. Esuarea la raportare (FTC) este
inregistrata dupa a patra incercare de apelare. Sirena este activata pentru o durata normala
programata.
YES
NO

−

Sirenele se vor activa la alarme numai cand eroarea FTC a aparut.
Sirenele se vor activa la alarme.
Apasa 0 pentru a sari mai departe si a iesi din optiunile de sistem.
Vezi si in Temporizari (pag. 51) si Flag evenimente (pag. 121).

7.25. Optiuni institutii financiare

NU- Optiuni financiare
* - schimba, 0 - Sare

Activeaza trei optiuni speciale (aplicabile in general la instalatii ale institutiilor financiare ).
Numaratoarele pentru filme sunt activate in timpul testului la dezarmare.
1. Restrictii grup de alarma 2 sau Restrictii grup de alarma 6 dezactiveaza zonele tip alarma
dezarmata temporizata.
2. Lungimea minima a codului PIN este setata la 5 cifre.
YES
NO

Valideaza optiunile financiare
Operare normala
Apasa 0 pentru a sari mai departe si a iesi din optiunile de sistem.

7.26. Afisaza flagurile utilizator

NU- Afiseaza flag utilizator
* - schimba, 0 - Sare

Valideaza flag-urile speciale ale utilizatorului sa fie afisate cand programam utilizatori. Flagurile speciale ale utilizatorului sunt: functie doua cartele, gardian, vizitator, marcheaza
utilizatorul, cartela numai, acces privilegiat si extins.
YES
NO

−

Flag-urile speciale ale utilizatorului sunt afisate in secvential dupa afisarea
"grup etaje" cand programam utilizatori .
Flag-urile speciale ale utilizatorului nu sunt afisate.
Apasa 0 pentru a sari mai departe si a iesi din optiunile de sistem.
Vezi si Ghidul managerului pentru mai multe informatii despre utilizatori si flagurile
utilizator .

7.27. Alarma dezarmata temporizata
zavorata

NU-Raport Alm\Dezarm temp deblocat
* - schimba, 0 - Sare

Aceasta este aplicabila numai la alarmele dezarmate temporizate tip latch. Daca setam YES,
o alarma poate fi anulata numai daca zona este in stare normala. De aceea o alarma
dezarmata tip latch este ZAVORATA pana cand dispozitivul in alarma este scos afara din
starea in care este blocat (resetat).
YES
NO

Alarme dezarmate temporizate sunt zavorate pana cand dispozitivul in alarma
este resetat (si zona a comutat la starea normala).
Operare normala. Alarme dezarmate temporizate nu sunt zavorate.
Apasa 0 pentru a sari mai departe si a iesi din optiunile de sistem.

7.28. Expandoare zone conectate

NU- Extensie zone la centrala
* - schimba, 0 - Sare

Indica daca expandoare zone (ATS1202) sunt conectate la centrala (nu la DGP ATS1201).
YES
NO

expandoare zone sunt conectate la centrala.
Fara expandoare zone conectate.
Apasa 0 pentru a sari mai departe si a iesi din optiunile de sistem.

−

Vezi ghidul instalare pentru informatii despre conectarea de expandoare zone la
centrala.

7.29. Inhibare zona inclusiv tamper

NU-Inhibare zona inclusiv tamper
* - schimba, 0 - Sare

In programarea initiala temperele zonelor vor fi inhibate cand zonele sunt inhibate.
YES
NO

Cand o zona este inhibata, si tamperul este inhibat. Nici o alarma tamper nu va
mai apare.
O zona inhibata va avea numai alarme inhibate. Alarmele tamper pot sa apara.
Apasa 0 pentru a sari mai departe si a iesi din optiunile de sistem.

7.30. Raporteaza alarme multiple

NU-Raport pt alarme multiple la zona
* - schimba, 0 - Sare

Sistemul este capabil sa raporteaze alarmele multiple care apar intr-o zona (in functie de
formatul raportului).
YES
NO

Raporteaza alarme multiple ca alarme separate pentru fiecare alarma care
apare.
Raporteaza numai prima alarma. Fiecare alarma urmatoare nu va fi raportata.
Apasa 0 pentru a sari mai departe si a iesi din optiunile de sistem.

NU-Rap fiecare reset alarma multipla

7.31. Raporteaza restaurari multiple

* - schimba, 0 - Sare

Sistemul este capabil sa genereze o restaurare pentru fiecare alarma raportata, chiar pentru
alarme multiple intr-o zona.
YES
NO

Raporteaza o restaurare pentru fiecare alarma care apare.
Raporteaza numai o restaurare pentru fiecare zona care genereaza o alarma.
Apasa 0 pentru a sari mai departe si a iesi din optiunile de sistem.

7.32. Reset inginer la alarme de
sistem

NU-inginer reset pt alarme sistem
* - schimba, 0 - Sare

Daca un reset inginer este necesar pentru alarmele de sistem, setati aceasta optiune la YES.
Un utilizator nu poate sa armeze orice arie pana cand un reset inginer s-a efectuat.
YES
NO

Dupa o alarma de sistem, un reset inginer este necesar.
Nici un reset inginer nu este necesar.
Apasa 0 pentru a sari mai departe si a iesi din optiunile de sistem.

+

Cum efectuam un reset inginer: Cand un reset inginer este necesar, centrala va afisa
un cod de 4 cifre. Acest cod este o referinta la un cod special care poate fi gasit in
pachetul Titan software (control meniuri) sau contactati distribuitorul local Aritech.

7.33. Reset inginer la tampere
sistem

NU-inginer pt reset tamper sistem
* - schimba, 0 - Sare

Daca un reset inginer este necesar la alarme tip tamper sistem, setati aceasta optiune la YES.
Un utilizator nu poate sa armeze orice arie pana cand un reset inginer s-a efectuat.
YES
NO

+

Reset inginer necesar la tampere sistem.
Nici un reset inginer necesar.
Apasa 0 pentru a sari mai departe si a iesi din optiunile de sistem.
Cum efectuam un reset inginer
Cand un reset inginer este necesar, centrala va afisa un cod de 4 cifre. Acest cod este
o referinta la un cod special care poate fi gasit in pachetul Titan software (control
meniuri) sau contactati distribuitorul local Aritech.

7.34. Armare fara baterie

NO- Armare fara baterie
* - schimba, 0 - Sare

Permite sa se armeze sistemul fara nici o baterie.

7.35. Executare reset inginer

NO- Utilizatorul poate face Reset Inginer
* - schimba, 0 - Sare

Setati aceasta optiune cu DA daca este necesar un reset inginer. Un reset inginer poate fi
facut de instalator sau de utilizator introducand „Codul sistemului ATS” calculat din numerele
afisate pe RAS.

−

Aceasta optiune din setarile initiale nu permite utilizatorilor sa execute un reset inginer
cu exceptia instalatorului care poate executa reset inginer prin Key-switch-tip Intrare 65,
TITAN sau Meniu Instalator 19/51. ( Nu vei vedea codul pentru reset inginer pe
tastatura.)

7.36. Acces inginer protejat

NO – Acces Inginer Protejat
* - schimba, 0 - Sare

Aceasta optiune protejeaza impotriva accesurilor neautorizate de catre instalator. Daca este
setata cu DA, puteti doar sa accesati meniu (19) (Programare Instalator) prin deschiderea
cutiei de tamper pentru 120 de secunde. „ Cutie tamper deschisa” va fi afisat. Pe durta celor
120 de secunde sau cat esti in meniul instalator, alarma pentru cutie tamper este dezactivata.
Cand este parasit meniul instalator, instalatorul are 120 de secunde pentru a inchide cutia de
tamper. Daca nu alarma pentru tamper va fi activata. Setarea initiala este NU.

7.37. Transmite armarea dupa iesire

Offset coduri utilizatori este 0
* - schimba, 0 - Sare

Daca este setata cu DA, cand se armeaza, o arie va intarzia raportarea armarii la statia
centrala pana cand timpul de iesire s-a terminat.

Offset coduri utilizatori este 0
Introd offset:

7.38. Offset utilizator
Offsetul (decalajul) este folosit pentru raportarea identitatii utilizatorului la software
management. Offsetul este 0 – 65536 (+ sau -). Cand identitatea utilizatorului este trimisa la
software management, acest offset este adunat sau scazut. Centrala insasi utilizeaza ID
(identitatea) utilizator fara offset.
Apasa 0 pentru a sari mai departe si a iesi din optiunile de sistem.

7.39. Codul rezistentei de cap de
linie

Cod rezistenta cap de linie 1
Cod:

Codul rezistentei de cap de linie este folosit la programarea valorii corecte a rezistentei de cap
de linie. In programarea initiala aceasta este 4k7.
Optiune

Valoare rezistenta

1

10 kOhm

2

4,7 kOhm

3

2 kOhm

Apasa 0 pentru a sari mai departe si a iesi din optiunile de sistem.
Mod duress 0
Mod:

7.40. Modul Duress
Defineste modul de activare a alarmei tip duress.

Apasa 0 pentru a sari mai departe si a iesi din optiunile de sistem.

7.41. Tip Sirena
Optiune
0

Tip Sirena
Ton difuzor (Tone standard AC)

1

Volti on (tensiune constanta DC)

2

Difuzor sau volti (Tonuri multiple)

Daca tipul de sirena „0” a fost selectat, atunci cand al 16-lea releu este activat, un semnal
dinte de fierastrau este generat la iesirea de semnal. Daca este selectat tipul de sirena „1” ,
atunci cand al 16-lea releu este activat, o tensiune constanta DC este aplicata la iesirea
sirenei. Daca este ales tipul de sirena 2, atunci al12-lea,al13-lea,al14-lea,al15-lea si al 16-lea
releu se asociaza cu iesirea sirenei. Aceste relee au prioritate de la 1 respectiv 5. Din acest
motiv releul 12 va avea o mai mare prioritate fata de releul 16 cand amandoua sunt active in
acest fel generand un voltaj DC la iesirea sirenei. Se intampla urmatoarele cand aceste relee
sunt activate:
Al12-lea releu activ = genereaza un voltaj DC constant la iesirea sirenei.
Al13-lea releu activ = genereaza un ton melodios la iesirea sirenei
Al14-lea releu activ = genereaza un ton de dinti de fierastrau la iesirea sirenei
Al15-lea releu activ = genereaza 2 tonuri la iesirea sirenei
Al16-lea releu activ = genereaza un ton de dinti de fierastrau inversat la iesirea sirenei

7.42. Inhibare raportare alarma la
defect iesire

DA- Inhibare raportare alarma defect
iesire
* - schimba, 0 - Sare

Aceasta optiune inhiba raportarea alarmelor cu un cod de raportare de 17-24 (alarme efractie)
cand temporizarea de iesire s-a declansat. Daca se seteaza cu DA, pe perioada timpului de
iesire, alarmele pe intrari cu codul de raportare de 24 (alarme efractie) va seta un flag pentru a
dezactiva in plus raportarea. Acesta este cunoscut ca un „defect de iesire”. Cand aria este
dezarmata , acest flag este resetat. Aceasta intrare va aparea ca „defect de iesire” & „defect de
iesire restabilit” in timp ce flagul este setat sau pe timpul temporizarii de iesire. Alarmele de
efractie si temporizarea de iesire vor activa doar sirena interna.

7.43. Dezactivare raportare tamper
la dezarmare

DA- Dezactivare raportare tamper la
dezarmare
* - schimba, 0 - Sare

Daca este setata cu DA, tamper/restabilire intrare zona nu va raporta la statia centrala daca
zona desemnata este dezarmata. Similar, tamperele/restabilire ale sistemului nu vor raporta la
statia centrala daca toate ariile sunt dezarmate. Daca apare un tamper cand aria este armata,
aceasta va raporta si va trimite sa se restabileasca cand aria va fi dezarmata.

7.44. Inhibare sirena externa si flash
pentru dezarmare tamper

DA- Inhibare sirena ext si flash la
dezarmare tamper
* - schimba, 0 - Sare

Daca este setat cu DA, intrarea zonei in alarma tamper va activa doar sirena interna daca aria
este dezarmata. Tamperele sistemului opereaza similar exceptand cazul cand toate ariile sunt
dezarmate.

7.45. Cod sistem ATS

Cod sIstem ATS
Cod:

Daca codul sistemului este 00000, vechiul algoritm este folosit sa calculeze codul pentru
resetul inginer. Daca nu, valoarea codului sistemului si valoarea codului inginer sunt folosite
intr-o calculatie speciala pentru a genera codul de reset.

−

Presetarea este 00000.

7.46. Zile test anduranta (soak test)

Zile test anduranta
Zile:

Aceasta optiune seteaza numarul zilelor pentru perioada testului de anduranta. Poate fi setat
de la o zile la 255 de zile. Pentru mai multe informatii la subcapitolul 1.1.12 Activare test
anduranta.

−

Presetarea este de 7 zile.

7.47. ACPO 2002

NO – ACPO 2002
* - schimba, 0 - Sare

Cand acesta optiune este setata, toate alarmele declanseaza in perioada temporizari de
intrare, numai daca o zona de intrare/iesire este declansata prima, va aparea ca o alarma de
tip ”A”. Nu vor fi raportate la statia centrala inainte ca temporizarea de intrare sa ia sfarsit.
Prima zona declansata dupa expirarea temporizarii de intrare va fi raportata ca o alarma de tip
„A”. Orice zona declansata dupa, va fi raportata ca o alarma de tip „B”.

7.48. EE confirma dezactivare
(ACPO 2002)

No- EE confirma dezactivare
(ACPO2002)
* - schimba, 0 - Sare

Cand aceasta optiune este setata, toate alarmele declanseaza in perioada temporizari de
intrare, numai daca o zona de intrare/iesire este declansata prima, va aparea ca o alarma de

tip ”A”. Nu vor fi raportate la statia centrala inainte ca temporizarea de intrare sa ia sfarsit.
Orice zona declansata dupa terminarea temporizarii de intrare, va fi raportata ca o alarma de
tip „A”.

−

Optiunile alarmelor AB trebuie setate cu DA in baza de date a ariei.
Optiunea 19.7.47 ACPO 2002 trebuie de asemenea setata cu DA.

7.49. Reset inginer doar pentru
alarme B

NO- Reset inginer doar pentru alarme B
* - schimba, 0 - Sare

Cand aceasta optiune este setata, nu aveti nevoie de un reset inginer cand doar o alarma A
este declansata.

−

Optiunile alarmelor AB trebuie setate cu DA in baza de date a ariei.
Resetul inginer pentru alarme trebuie setat cu DA in baza de date a zonei si in optiunile
sistemului.

7.50. NFA2P

DA- NFA2P
* - schimba, 0 - Sare

Seteaza centrala pentru a se conforma cu cerintele NFA2P.

7.51. Cod dual instalator

DA- Cod dual instalator
* - schimba, 0 - Sare

Daca aceasta optiune este setata cu DA, atunci e nevoie de introducerea unui al 2-lea cod
utilizator pentru a avea accesul permis in meniul instalator. Al doilea cod trebuie sa fie un cod
utilizator valid fara acces la meniul instalator.
Introdu al2-lea cod
Cod:

Al doilea utilizator trebuie sa aiba Control
asupra alarmelor sistemului si sa nu aiba acces la meniul 19. Daca al2-lea utilizator nu
indeplineste aceste conditii atunci afisajul va arata:

Cand este apasata tasta ENTER, afisajul se
va intoarce la meniul utilizator.

Nu sunteti autorzat sa intrati
Apasa ENTER

DA-Activare buzzer la defect alimentare
principala
* - schimba, 0 - Sare

7.52. Activare buzzer la defect alimentare principala
YES

Buzzerul tastaturii va suna cand apare un defect la alimentarea principala.

NO

Doar ledul va fleshui.

7.53. Activare afisare „Suna la Statia
Centrala”

DA-Activare afisare „Suna la Statia
Centrala”
* - schimba, 0 - Sare

Informeaza Statia Centrala in cazul unor evenimente ca defecte de deschidere sau inchidere.
In cazul unei alarme de efractie sau activarea unui tamper si apoi temporizarea pentru
„intarziere raportare alarma” a expirat, Utilizatorul va fi informat dupa dezarmare prin textul
„Suna Statie Centrala” afisat pe LCD daca raportarea la Statia Centrala s-a facut cu succes.
Mesajul „Suna Statie Centrala” va fi afisat pentru 30 de secunde si va fi afisat pe RAS-ul legat
la arie sau ariile car sunt in alarma. Utilizatorul poate decide sa sune la Statia Centrala pentru
a informa in legatura cu starea defectelor de deschidere sau inchidere.

Exceptii:
Acest text nu va aparea dupa raportare PANICA, raportare alarme de JAF(HA) sau
dezarmaricu codul PIN DURESS. De asemenea cand o linie defecta este in acelasi timp
activa ,acest text nu va aparea.

7.54. Optiuni scandinave

DA-Indicatori scandinavi
* - schimba, 0 - Sare

Permite utilizatorului sa activeze sau dezactiveze indicatorii scandinavi.
YES

Optiunile indicatorilor scandinavi vor fi activate.

NO

Optiunile indicatorilor scandinavi vor fi dezactivate.

7.55. Activare limitare logari

DA-Activare limitare logari
* - schimba, 0 - Sare

Limiteaza de cate ori o intrare se poate loga si
raporta o schimbare a evenimentului de stare pe perioada aceluiasi ciclu de
armare/dezarmare. Limita a fost setata la 3.
Tipurile de intrari excluse de la aceasta limitare sunt urmatoarele:
6,7,9,12,16,18,19,20,23 pana la 27,31,32,34 pana la 39,57,58,65.
Aceste tipuri sunt in general asociate cu controlul acces, sau au functii specialesau nu sunt
asociate cu functionarea normala a alarmei.

7.56. Indicare zone inhibate

DA-Indicare zone inhibate
* - schimba, 0 - Sare

Avertizeaza utilizatorul sistemului prin indicatii optice si sonore de la tastatura, ce zone sunt
inhibate in aria care este armata.Zonele inhibate trebuie sa fie listate si utilizatorul trebuie sa
fie prompt sa aleaga optiunea de armare sau nu a sistemului.

8.

AUTO RESET

Auto reset este o functie de resetare automata a alarmelor de la o centrala ATS.

8.1. Timpul de auto reset

Dezactivare auto reset
Timp (Min):

Afisajul arata timpul de reset existent. Acesta este timpul intre aparitia unei alarme si reset.

8.1.1. Reset grup alarma

Reset Grp-Alm: 35,
Grp-Alm:

Centrala trebuie sa stie care arii sa reseteze automat. Folosind un grup de alarma face
aceasta. Vezi si Grupuri alarma la pag.42.

9.

OPTIUNI COMUNICATIE

Acest meniu este folosit la programarea tuturor optiunilor de comunicatie ale sistemului.

*-Pauza, Tel Nr.:
PBX:

9.1. Numar PABX
Numarul PABX este numarul care precede orice alt numar telefonic. Este folosit numai daca
comunicatorul este conectat printr-o centrala telefonica la reteaua telefonica.

+

Cum se programeaza un numar telefonic
Apasati una din aceste taste la tastatura:
? [ENTER]
Introduceti numarul telefonic.
[MENU*]
Insereaza o pauza in numarul de telefon.
[MENU*] [ENTER]
Sterge numarul de telefon.
[ENTER]
Salveaza si afisaza numarul.

9.2. Numarul MSN

*-Pauza, Tel Nr.:
MSN :

Pentru comunicatoarele ISDN, un numar MSN poate fi programat. Acest numar este trimis
prin reteaua ISDN la un computer sau statie centrala. Vezi numar Numar PABX
Vezi numar PABX.
MSN s-ar putea sa nu contina caracterele P si T, ci doar numere intre 0 si 9.

9.3. Detectare ton apelare
Aceasta optiune va permite sa selectati tipul de detectie al tonului de apelare: „dezactivat”,
„CTR21”, „Olanda”, „UK”,sau „ALTELE”.
Daca detectare ton
apelare (DTD) nu este dezactivata,atunci:
1. la inceputul procesului de apelare,sau
2. dupa apelare numar PABX, sau
3.Cand un caracter „*” (steluta) este depistat in numarul format, detectare ton apelare se va
declansa.

9.4. Selecteaza apelare in ton

DA – DTMF apel tone
* - schimba, 0 - Sare

Selecteaza apel in ton sau puls. La comunicatoarele ISDN, aceasta optiune nu are sens.
YES

Foloseste apelare in ton.

NO

Foloseste apelare in puls.

9.5. Activare monitorizare defecte
linie PSTN

NU-Valid PSTN monitoriz defect linie
* - schimba, 0 - Sare

O monitorizare a liniei va detecta daca tensiunea pe linia telefonica este in limite normale.
Daca nu este, o cadere de linie telefonica va apare.
YES
NO

Activare onitorizare linie.
Monitorizare linie este dezactiveaza d.
Apasa 0 pentru a sari peste optiunile urmatoare si a trece la statiile centrale.

9.6. Monitorizeaza tonurile de
service
Rezervat pentru o folosire ulterioara.

NU-Monitoriz tonuri service
* - schimba, 0 - Sare

DA-Extensii 3 Digit SIA
* - schimba, 0 - Sare

9.7. Foloseste extensii SIA de 3
cifre
Selecteaza daca SIA raporteaza folosind 2 sau 3 cifre pentru zona, punct sau numar utilizator.
Cand 2 cifre sunt folosite, numerele peste 99 vor fi convertite la 99.
YES
NO

SIA raporteaza folosind numere cu 3 cifre.
SIA raporteaza folosind numere cu 2 cifre.
Apasa 0 pentru a sari peste optiunile urmatoare si a trece la statiile centrale.

9.8. ISDN point to point

DA- ISDN point to point
* - schimba, 0 - Sare

Aceasta optiune permite selectarea modului de operare point to point pentru apelatorul ISDN
instalat.

9.9. Activare monitorizare defect
linie ISDN (DA/NU)

NU- Activare monitorizare defect linie
ISDN
* - schimba, 0 - Sare

Daca este setata cu DA, monitorizarea liniei va detecta daca conditiile liniei pe reteaua
telefonica este in limitele normale. Daca nu este, o conditie de defect a liniei telefonice se va
activa.

9.10. 200 Baud inversare
armare/dezarmare
(deschis/inchis) arie

NU-200 Baud inversare
armare/dezarmare (deschis/inchis) arie
* - schimba, 0 - Sare

Daca este setat cu NU, evenimetele de dezarmare sunt raportate ca fiind de tip „A” si
evenimentele de armare sunt raportate ca fiind de tip „R”(Presetare).
Daca este setat cu DA, evenimentele de dezarmare sunt raporate de tip „R” si evenimentele
de armare sunt raportate de tip „A”

9.11. Valoare X25 TEI

Valoare X25 TEI
Valoare :

Valoarea X25 TEI pentru conectare canal
ISDN. Valoarea este intre 1 si 63.

9.12. Timp urmarire audio in interior

Timp frame urmarire audio in interior-30
Time :

Timpul total in secunde de urmarire audio pe
care centrala il va transmite la statia de monitorizare. De notat ca timpu actual de transmisie
audio poate fi stopat sau extins manual de catre destinatar.Valoarea X25 TEI pentru
conectare canal ISDN. Valoarea este intre 1 si 63. Valori intre 10-255 secunde.

9.13. Frame urmarire audio in
interior

Timp urmarire audio in interior - 180
Time :

Timpul in secunde pentru fiecare frame audio. Transmisia audio este sparta in framuri sau
blocuri. Categoria 10 - Timp urmarire audio in interior.

DA-Raportare principale defecte?
* - schimba, 0 - Sare

9.14. Raportare principale defecte
Setarea este ignorata daca meniul „Activare buzzer la defecte linie principala” este setat cu
DA in optiunile sistemului.

9.15.

YES

Ca presetare pentru Irlanda.

NO

Toate celelalte limbi(tari) exceptand Irlanda.

DA-Raportare defecte linie?
* - schimba, 0 - Sare

Raportare defecte linie

Setarea este ignorata daca meniul „Activare buzzer la defecte linie principala” este setat cu
DA in optiunile sistemului.

9.16.

YES

Ca presetare pentru Irlanda.

NO

Toate celelalte limbi(tari) exceptand Irlanda.

DA-Activare monitorizare defecte kinie
GSM
* - schimba, 0 - Sare

Defecte linie GSM

Aceasta setare a meniului „Activare monitorizare defecte linie GSM”.

9.17.

Selecteaza statia centrala de
programat

Statie Centrala 1..4
CS Nr:

Introduce statie centrala la programat.

9.17.1.

Dezactivat:
Format:

Selecteaza formatul raportului

Fiecare statie centrala poate raporta folosind un format diferit. Exista 14 formate de raportare
disponibile:
Format

Name

1

Comunicator Tecom V1 (folosit numai in Australia)

2

Contact ID – Mic

3

Contact ID – Mare

4

SIA – Mic

5

SIA – Mare

6

X-SIA - Mic

7

X-SIA - Mare

8

200 Baud FSK - 1

9

200 Baud FSK - 2

10

200 Baud FSK - 3

11

200 Baud FSK - 4

12

X25 ENAI

13

Raportare voce - Confirmare

14

Raportare voce – Fara confirmare

15

Curent sigur

16

Rezervat

17

Rezervat

18

Securitel Serial

19

Securitel PIN

X-SIA – Mic si X- SIA – Mare sunt optiuni de protocoale. Diferenta intre “Mic” si “Mare” este
volumul de evenimente de sistem pe care il raporteaza. Formatele mari raporteaza cele mai
multe evenimente de sistem.
Vezi si Baza de date a clasei raportului (pag. 111) si Raportarile.

9.17.2.

Introduce primul numar de telefon

*-Pauza, Tel Nr.:
tel1:

Fiecare statie centrala poate raporta la 2 numare de telefon: 1 principal si 1 numar de backup. Introduce-ti numarul principal aici.
Vezi si Numar PABX

9.17.3.

Introduce al doilea numar de telefon

*-Pauza, Tel Nr.:
tel2:

Fiecare statie centrala poate raporta la 2 numare de telefon: 1 principal si 1 numar de backup. Introduce-ti numarul de back-up aici.
Vezi si Numar PABX

9.17.4. Introduce numarul de cont al
sistemului

Cont sistem - 0000
Acc Nr:

Numarele de cont ale sistemului identifica sistemul in alarma care raporteaza la statiile
centrale. Numarul de cont al sistemului este folosit pentru evenimentele de sistem, nu este
legar de o arie. Numerele de cont ale sistemului sunt de 4 – 6 cifre lungime.
Programati 0000 daca sistemul nu face nici o raportare.

9.17.5.

Introduce numarul de cont aria 1

9.17.5.1. Introduceti numarul de cont aria 1

*-Next, Aria 1 Account - 0000
Acc No:

Programati numarul de cont pentru aria 1. Numarele de cont ale sistemului sunt de 4 – 6 cifre
lungime. Programati 0000 daca sistemul nu face nici o raportare.
[Menu*]

Selecteaza numarul de cont pentru urmatoarea arie pentru programare.

9.17.5.2. Introduceti numarele de cont ale
sistemului pentru ariile 2-16

*-Next, Aria 2 Account - 0000
Acc No:

Programati numarul de cont pentru ariile 2 – 16. Vezi Introduceti numarul de cont aria 1.

9.17.6. Foloseste tonuri modem BELL pentru
SIA

DA – BELL Modem
* - schimba, 0 - Sare

Specifica folosirea tonurilor de modem BELL
sau CCITT.
YES
NO

Foloseste tonuri modem BELL pentru raportarea SIA.
Foloseste tonuri modem CCITT pentru raportarea SIA.
Apasa 0 pentru a sari peste optiunile urmatoare si a trece la statia centrala.

9.17.7.

Raportare duala
NO – Linie tel duala: Raportare
* - schimba, 0 - Sare

Daca o confirmare ar trebui receptionata de la ambele numare de telefon, setati aceasta
optiune la YES.
YES
NO

9.17.8.

Foloseste raportare duala
Foloseste raportare normala
Apasa 0 pentru a sari peste optiunile urmatoare si a trece la statia centrale.

Permite urmarire audio in interior

NO – Ascultare in interior
* - schimba, 0 - Sare

Specifica daca ascultare audio in interior este permisa cu aceasta Statie Centrala.
YES

Ascultare audio in interior permisa

NO

Nici o ascultare audio nu este permisa
Apasa 0 pentru a sari peste optiunile urmatoare si a trece la statiile centrale.

9.17.9.

NU – Dezactivare raportare inhibari
* - schimba, 0 - Sare

Dezactivare raportare inhibari

Specifica daca aceasta statie centrala poate fi folosita la raportarea inhibarilor.
YES

Raportarea inhibarilor este dezactiveaza.

NO
Inhibarile vor fi raportate.
Apasa 0 pentru a sari peste optiunile urmatoare si a trece la statiile centrale.

9.17.10. Rezervat
9.17.11. X-SIA Max caractere

X-SIA Max. caratere
* - schimba, 0 - Sare

Spacifica numarul maxim de caractere pentru XSIA. Aceasta optiune spune centralei sa trimita
ori MAX primele 16 caractere ori MAX primele 30 de caractere la Statia Centrala.

9.17.12. X25 cod cont

X25 cod cont
Cod cont:

Acesta este codul de cont pentru protocolul X25. Max: 8 cifre
Seteaza timpul pentru apel al liniei.
0 – Apeleaza permanent 15 minute.

9.17.13. Tip linie X25
Seteaza timpul pentru apel al liniei.
0 – Apeleaza permanent 15 minute.
1 – Apeleaza permanent 90 de secunde.

Tip linie X25 - 0
Valoare:

9.17.14. Tip conectare

0 PSTN
1 ISDN

Raportarea catre Statia Centrala prin intermediul apelatorului PSTN
Raportarea catre Statia Centrala prin intermediul apelatorului instalat
ATS7100
Raportarea catre Statia Centrala prin intermediul apelatorului instalat
ATS7110
Raportarea catre Statia Centrala prin intermediul apelatorului GSM instalat
ATS7300

2 ISDN
3 GSM
4 Interfata
universala

Raportarea catre Statia Centrala prin intermediul ATS1801 si prin interfata
ATS1806 IP instalate

9.17.15. Suprimare FTC pentru raportare voce

NU – Suprimare FTC pentru raportare
voce
* - schimba, 0 - Sare

Suprimare raportari mesajelor cu defecte si a defectelor LED pe tastatura cand centrala nu
reuseste sa trimita mesajele vocale. Mesajele vocale esuate datorita defectelor hard cand
centrala nu reuseste sa comunice cu placa ATS7200, nu sunt suprimate de aceasta optiune.
FTC-ul este in continuare LOG.
Contor incercari:14
Numaratoare:

9.17.16. Contor incercari
Introduceti numarul maxim de incercari permise la fiecare Statie Centrala. Setarea initiala este
de 14 incercari. (Exceptie facand Italia unde setarea initiala este de 2 incercari(de raportare
voce pe fiecare statie centrala)).

9.18. Modificator arie SIA

NU-Modificator arie SIA
* - schimba, 0 - Sare

Permite utilizatorului sa trimita mai multe arii O/C folosind acelasi cod de cont (ca la CID).
Permite identificarea mai multor arii folosind acelasi cod de cont. Evenimentele sistemului sunt
raportate folosind numarul de cont configurare sistem(comportament curent) si codul ariei 0
(vezi exemplu de mai jos). Toate evenimentele de arie folosesc numarul de cont al ariei 1.
Exemple:
Nri02/BA12

Eveniment nou,Aria 2, BA in zona 12.

Nri11/ZR123

Eveniment nou, Aria 11, ZR la intrarea 123.

Nrii00/RR316

Eveniment nou, pornire alimentare

9.19. X25 D-Bit

DA-X25 D-Bit
* - schimba, 0 - Sare

Specifica optiunile lui X25 D-Bit de INCHIS sau DESCHIS pentru o configurare de retea
ISDN-D.
Da

Optiunea D-Bit pentru o retea ISDN-N este DESCHIS.

NU

Optiunea D-Bit pentru o retea ISDN-N este INCHIS.

10. PROGRAMATI TEXTE
Centrala ATS foloseste o biblioteca de cuvinte pre-programate care sunt folosite cand
programam nume sau texte in sistem (ex.: nume zone, nume arii, etc.). Aceste cuvinte
formeaza partile variabile de text care apar pe afisajul LCD.
Toate cuvintele din biblioteca sunt identificate printr-un numar de referinta, in gama de la 001
la 899. Vezi Tabel 87: Biblioteca cuvinte pentru lista de cuvinte pre-programate disponibile.
Nu toate cuvintele pot fi in biblioteca. De aceea un numar de 100 cuvinte aditionale poate fi
liber programat. Meniul Programati texte este folosit la adaugarea acestor noi cuvinte la
biblioteca ATS. Cuvintele sunt considerate orice combinatie de 16 caractere. Ele pot include
numere, spatii (realizand doua cuvinte pentru un numar de referinta), sau semne de
punctuatie.

10.1. Programare cuvinte text

0900: ARITECH , (*) - urmator
Text Nr:

Cand programam textul, intai selectati numarul de referinta folosit (900 – 999). Daca cuvintele
sunt deja programate, apasati tasta [MENU*] pentru a merge la lista. Selecteaza numarul de
programat.
Cand numarul este selectat,cuvantul deja
programat este aratat si poate fi schimbat.
Apasa [ENTER] pentru a trece la urmatorul
caracter.

0900: ARITECH , (*) - sfarsit
ARITECH

Pentru a schimba un caracter, selectati-l apasand tasta corecta de un numar de ori (vezi
Figura 1). Pentru a accepta caracterul, apasa [ENTER]. Lungimea maxima a textului este de
16 caractere.
Odata ce textul este corect, apasa [MENU*]
0900: ARITECH , (*) - sfarsit
ARITECH SALES_
pentru acceptarea lui. El va fi aratat pentru
confirmare. Apasa [MENU*] din nou pentru
acceptarea textului.
Pentru a sterge un caracter, selectati un caracter „spatiu liber” (sub [9], vezi Figura 1).

+

+

Cum sa accesam textul personalizat
Apasati una din aceste taste la tastatura:
[MENU*]
Baleiaza prin lista de cuvinte programabile de la 900 la 999.
[ENTER]
Se intoarce la meniul de programare.
? [ENTER] Introduceti numarul de referinta al cuvantului pe care vreti sa-l
adaugati/schimbati.
Cum se programeaza sau modifica textul
Apasati una din aceste taste la tastatura:
? [ENTER] Introduceti fiecare litera si apasati [ENTER] pentru a va muta la pozitia
urmatoare.
[MENU*]
Salveaza si afisaza cuvantul. Toate caracterele de la pozitia la care este
cursorul si in continuare sunt sterse.
[MENU*]
Apasa [MENU*] din nou pentru a iesi din afisare si a va intoarce la primul
cuvant din lista programabila.

Figura 1: Semnificatia tastelor tastaturii pentru introducerea textelor
Tasta ce trebuie apasta pentru a obtine
caracterul respectiv
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Tabel 87: Biblioteca cuvinte

A
001
002
003
264
417
004
404
418
272
005
006
362
520
419
295
420
514
007

Deasupra
Acces
Contabil
Conturi
Contabil sef
In fata
Administratie
Administratie
Aer Conditionat
Alarma
Toate
Cod toate ariile
Toate ATM-urile
Placeri
Analog
Personal auxiliar
Si
APC

008
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
410

Aria
Aria 1
Aria 2
Aria 3
Aria 4
Aria 5
Aria 6
Aria 7
Aria 8
Aria 9
Aria 10
Aria 11
Aria 12
Aria 13
Aria 14
Aria 15
Aria 16
Masina blindata

009
421
265
367
369
422
423
010
011
308
012
013
350
351
014
381
015
424

Armare
Arta
Asistent
Manager asistent
Manager asistent de zi
Asistent Principal
Administrator asociat
La
ATM
Atrium
Audio
Auto
Autoarmare
Autodezarmare
Automatic
Auto Reset
Aux
Productie AV

Spate
Brutar
Brutar 1
Brutar 2
Bar
Subsol
Baie
Baterie

020
021
022
023
024
025
026
027

Hala
Raza
Dormitor
Sonerie
Bord
Camera comanda
Corp
Boiler

028
326
539
267
029
425
030
031

Jos
Cutie
BRD
BRG
Cladire
Depozit gros
Comert
nasture

Dulap
Cusca
Apel

045
046
047

Incarca
Sef
Tigari

055
056
429

Compactor
Calculator
Sala calculator

B
016
349
376
377
017
018
019
273

C
032
033
034

293
035
036
037
038
039
408
040
041
042
043
426
431

Calibrare
Camera
Cantina
Masina
Caroline
Numerar
Birou numerar
CCTV
Tavan
Pivnita
Central
Depozit Central gros
Centru

048
427
352
411
412
413
049
050
051
052
428
053
054

Oras
Clasa
Spalator
Vanzare spalatorie
Spalatorie fata
Administratie spalatorie
Functionar
Agrafa
Frig
Combinatie
Comert
Comercial
Comunicatie

057
430
058
059
299
358
060
325
432
061
522
269
062

Conferinta
Sala conferinta
Contact
Control
Coridor
Cont
Numarator
Acopera
Arie acoperita
Invelitoare
Perdea
Arest
Client

Jurnal
Camera obscura
Data
Intarziat
Pupitru
Detector
Dezvoltari
DGP
Depozit armament

066
296
067
435
068
069
465
543
075

Sufragerie
Digital
Trimite
Facilitati district
Doc
Usa
Usi
Tastatura usa
Duress

503
275
070
071
072
436
074
073

dublu
DOTL
La parter
Alee
Drog
Dry Craft
DUALTEK
Canal

Devreme
Est
Educatie
Electric
Electric
Electronice

079
297
080
081
082
440

Urgenta
Ingineresc
Sfarsit
Ancheta
Intrare
Intrare/Afisaza Aria

083
441
298
084
085
086

Echipament
Depozit echipament
Evaluare
Exit
Exterior
Extern

087
442
276
088
089
090

Fabrica
Director fabrica
Cadere
Esec
Moda
Gard

092
093
443
094
323
095

Film
Foc
Testare forma
Etaj
FLR
Opus

278
096
097
098
379
538

091

fisier

277

mancare

542

Usa fortata
Foaier
Congelator
Fata
Numarator fata
Tastatura usa fata
banca 1
Tastatura usa fata
banca 2

Jocuri
Glumet
Gaz
Gradina
Garaj
Poarta
General
Circulatie generala
Personal general
Personal general 1
Personal general 2
GLA
GLA/Stagiu
geam

328
448
312
449
106
303
385
386
387
388
389
390
391
392

Produse
Grafice
Parter
Depozit ingrijitor
Pamant
Grup
Grup 11
Grup 12
Grup 13
Grup 14
Grup 15
Grup 16
Grup 17
Grup 18

393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
450
279
315

Grup 19
Grup 20
Grup 21
Grup 22
Grup 23
Grup 24
Grup 25
Grup 26
Grup 27
Grup 28
Grup 29
Gardian
Arma
Gimnastica

107
444

Hol
coridor

109
364

361
382

Holdup Bar
Buton panica

108
327

Mana
trapa

527
110

Caldura
Cod Master acces
crescut
SSO inalt
atac

451

Economii

In
Inertie
interior

112
452
113

Intrare
Depozit instrumente
Interior

114
524

Intern
Izolat

D
274
433
304
063
266
064
434
065
330

E
437
076
438
077
078
439

F

G
099
283
100
101
102
103
104
445
530
519
532
446
447
105

H

I
111
280
281

J
453

ingrijitor

115

Bijuterie

365

Jonctiune

Cheie
Tastatura
Keyswitch Inhibata

116
348

Kick bar
Chiosc

117
384

Bucatarie
Kamahira

118
282
454
119
120
375

Debarcader
Asezare
Invatand
Stanga
imprumutat
Prevenire pierdere

121
122
123
124
125
363

126
127
128
129
130
528

Incarcat
Credite
Hol hotel
zavor
Raza mare
SSO scazut

131
284

Canapea
scazut

132

Nivel
Biblioteca
Lift
Lumina
Lichior
Cod Master acces
redus
inferior

133

dejun

134
455
135

Masina
Depozit masini
Magnetic

458
139
044

460
143
144

Sectie metal
Microunde
Mijloc

136
456
457
285

Principal
Birou admin principal
Intrare principala
Retea

140
459
329
523

Manual
Conducator
MASTER ADVISOR
ATS
Suport
Depozit materiale
Carne
Mecanic

145
146
147
461

318
137
138

Makash
Manager
Manchester

141
316
142

Medical
Intalnire
barbatesc

462
463
464

Bani
Miscare
Motor
Camera
multifunctionala
Muzica
Practica muzicala
MYCP & Interview

ND
Langa
Nou
Urmatorul
Urmatorul la

151
370
354
152
153

Noapte
Manager de noapte
Facator zgomot izolat
Nord
Nord vest

154
155
156

Nord est
Nota
Numar

Oprit
Birou
Ofiter

160
161
466

Pornit
Deschis
Orchestra

360
286
162

Afara
In afara
Peste

Centrala
Panica
Parc
Pasaj
Pasiv
Patrula
Patrula 2
Patrula 3
Penset
Centru de arta
Perimetru
Personal

169
170
322
287
288
470
357
171
172
356
173
174

Telefon
PIR
360 PIR
Groapa
Uzina
Camera joaca
PNEUMATIC
Punct
Bazin
POPUP
Port
Putere

471
472
473
311
474
475
310
476
175
477
176
177

Prescolari
Preparare
Principal
Tipareste
Imprimerie
Productie
Productivitate
Suport profesional
Protectie
Asteptare publica
Tragere
pompa

186
187
479
188
307
189
190
480
518

Document
Comutator Reed
Referinta
Frigider
Registru
Indepartat
Reprezentativ
Productie reprografica
Cerere iesire

482
300
306
191
309
192
193
194
195

Depozit resurse
Retrofitpiesa schimb
RF
Dreapta
Ridicat
Drum
Usa rotativa
Acoperis
Camera

K
355
302
353

L

M

N
313
148
268
149
150

O
157
158
159

P
163
164
165
467
166
468
531
533
167
469
168
321

Q
478

Invatare in liniste

R
178
179
180
181
317
182
183
184
407

Rack
Radio
Jaf
Rampa
RAS
Cititor
Spate
Primit
Magazie receptie

378
185

Usa receptie
Receptie

294
481

Cercetare
Centru resurse

263
196

RSB
Zgomot

Seif
Vanzari
Salvare
Scoala
Stiinta
Ecran
Secretara
Securitate
Seismic
Vanzari
Personal adult
Al doilea Tz personal
adult
Al treilea Tz personal
adult
Senzor
Servitor
Service
Sectie service
Director service
Camera service
Magazin
Short Tom
Spectacol
Latura
Semn
Singular
Sirena
Obloane
Alunecos
Mic
Depozit echip mici

490
212
213
214
215
216
217
491
414
415
416
492

Grup mic
Fum
Sunet
Sud
Sud est
Sud vest
Rezerva
Special
Acces Special 1
Acces Special 2
Access Special 3
Arie educatie speciala

222
223
224
290
371
372
373
374
406
225
366
368

Scari
Statie
Stereo
Stop
Stoc
Stoc 1
Stoc 2
Stoc 3
Camera Stocuri
Depozit
Manager depozit
Manager depozit de zi

493

Magazie sport

331

Magazie

494
218
219
544
314
220
495
525
526
380
521
409
496
497
534
536
221

Spray
Sprinkler
SRT
SSO
ST
Personal
Distractie personal
Arii personal 1 la 4
Arii personal 5 la 8
Usi personal
Fereastra inhibata
Intrare personal
Odihna personal
Camera personal
Al doilea Tz personal
Al treilea Tz personal
Treapta

226
227
359
228
498
499
500
501
319
291
229
230
231
232
292
233

Depozitare
Stroboscop
Camera putere
greva
Centru studenti
Asteptare studenti
Studiu
Studio
Substatie
Colector
Supermarket
Supervisor
Supraveghere
Comutator
Placa comutatoare
Sistem

234
235
504
505
502
301

Tamper
Banda
Profesor
Munca profesor
Camera ceai
Tehnic

236
507
508
237
509
044

240
241
242
271
510
243

Toaleta
Unealta
Sus
Comercial
Comercial
Transmitator

506
320

Tehnician
Telecomunicatii

238
239

Povestitor
Temp GLA
Dactilografa
Temperatura
Magazie textile
MASTER ADVISOR
ATS
Timp
La

244
511

Trapa
Dactilografie GLA

Ultrasunete
Sub

513
246

Unitate
De sus

247

La etaj

Valve
Tezaur
RAS tezaur banca 1

541
250
251

RAS tezaur banca 2
Supapa
Ventilator

252
253
383

Video
Voltaj
Volumetric

Perete
Depozit
Vest
Wet Craft

257
258
259
516

Fereastra
Wired Grid
Femei
Sectie lemn

517
260

Camera lucru
Productie

S
197
305
270
483
484
198
199
324
207
200
529
535
537
201
485
202
405
486
487
203
204
205
206
208
488
209
210
211
289
489

T

U
245
512

V
248
249
540

W
254
255
256
515

Y
261

Z
santier

262

Zona

11. NUMARUL VERSIUNII
Afisaza informatii despre versiunea centralei ATS, RAS-uri si DGP-uri.

11.1.

Selecteaza dispozitivul de la
care primim informati

Versiune 1 - ATS CP 2 - RAS 3 - DGP
0 - Exit, Menu:

Fiecare dispozitiv arata informatii diferite.
Optiune

Dispozitiv

Informati

1 – ATS CP

Centrala

Informatii Copyright
Tip centrala ATS
Versiune Eprom
Optiuni disponibile
Data fabricatiei
Limba
Versiune CPLD
Piete suportate
Apasa [ENTER] pentru a vedea toate informatiile

2 - RAS

Statii de armare

Tipul statiei de armare si informatii despre
versiune

3 - DGP

DGP-uri

Tipul DGP si informatii despre versiune

−
−
−

12.

19.11.1 – Tip centrala ATS (Poate identifica din ce serie face parte centrala
2000,3000,4000,4500.).
Piete suportate – pana la 30 de caractere pot fi afisate in acest caz.
ABC_XY_AA_F_AN_AQ_E_D.
Cand solicitati la Aritech ajutor, aceste informati trebuie aflate pentru a fi posibil sa vi se
furnizeze raspunsuri la intrebari.

TEST LED-URI

Aceasta functie este folosita la testarea tuturor
LED-uri din sistem. Sunt incluse LED-urile de
la statiile de armare, cititoare de cartele, etc.

Test LEDuri terminat
Introd Cod:

Puteti comuta toate LED-urile aprinse, iesiti din meniul de programare, verificati LED-urile,
apoi va intoarceti la meniu pentru a stinge LED-urile.

+

−

Cum se programeaza
Apasati una din aceste taste la tastatura:
Code [ENTER] Introduceti un cod utilizator valid si apasa [ENTER] pentru a comuta
on/off toate LED-urile din sistem.
[ENTER]
Se intoarce la meniul de programare.
Nu uitati sa comutati LED-urile in stinse din nou.

13.

TIMPI ZONA

Timpizone sunt folositi pentru crearea programelor de timp in care anumite evenimente pot
avea loc. Timpizone sunt de exemplu folositi la armarea automata a ariilor, dezactiveaza
utilizatori sau la activarea unor iesiri, la deschiderea unei usi. Timpizone sunt alocati la grupuri
de alarma, grupuri usi, grupuri etaje, iesiri relee, temporizari la armare/dezarmare, si acces in
afara programului de lucru raportandu-se la restrictionarea/validarea unor operatii ATS in
timpul unei perioade specifice de timp. Exista doua tipuri principale de timpizona. Totusi,
ambele au aceasi functie.
•

Timpizone programate pentru perioade specifice de timp - asa cum sunt detaliate in acest
meniu de optiuni (numere 0 la 24). De asemenea denumite Timpizone dure.

•

Timpizone programate sa fie valide cand un releu este activ (numere 26-41). Vezi meniul
de programare optiunea 22, Timpzona urmareste o iesire, pag. 95. De asemenea
denumite Timpizone moi.

−

Timpzona 0 (zero) este un 24-ore Timpzona (totdeauna valid) si nu este programabil.

Timpzona 25 este un Timpzona soft special, care este valid atata timp cat este validat
"Service Tech – service tehnic", si poate fi folosit la controlul functiilor necesare in acea
perioda. Pentru mai multe informatii vezi Timp pentru service in Temporizari (pag. 51), si
"Validare/Dezactivare Service Tech" in manualul ghidul managerului.

• Timpizone sunt numerotate de la 1 la 24.
• Fiecare Timpzona este facuta din pana la patru sub-Timpizone, fiecare continand un timp
diferit de start si de stop, sub-Timpzona cu zilele saptamanii si o optiune pentru a face un
sub-Timpzona valid in vacante.
• Cand timpul de pornire pentru un Timpzona este intr-o zi diferita fata de timpul de oprire,
sub-Timpizone consecutive trebuie folosite.
• Un timp ca 24:00 sau 00:00 nu este recunoscut ca un timp de sfarsit si, de aceea, poate fi
folosit la extinderea sfarsitului unei perioade valide la urmatoarea sub-Timpzona .
• Timpzona devine valida incepand de la timpul de pornire din orice zi listata in acelasi subTimpzona .
• Timpzona devina invalida (se termina) la sfarsitul timpului din orice zi listata in acelasi subTimpzona .
• Un Timpzona este invalid in orice vacanta care a fost declarata in fisierul de date
vacante(Meniu Utilizator 21) in afara de situatia in care vacanta este inclusa ca o zi in subTimpzona . Daca vacanta este inclusa,Timpzona este valid in orice vacanta (chiar daca ziua
saptamanii in care ea cade nu este inclusa in sub-Timpzona).

13.1.

Selecteaza Timpzona

Timpzona
Timpzona Nr:

Intai selectati numarul Timpzona (1 – 24).

+
−

Cum se programeaza Timpizone Apasati una din aceste taste la tastatura:
[MENU*]
Sare acest Timpzona .
? [ENTER] Introduceti o noua valoare.
[ENTER]
Salveaza valorile pentru timpi afisate si sare la zilele afisate .
Daca doriti sa schimbati numai una din valorile pentru timpi (ex. schimba timpul de
sfarsit de la 17:30 la 18:30), trebuie sa re-introduceti fiecare valoare de timp.

Tz 1.1 Start–08:00 Sfarsit–00:00
Ore start:

13.1.1.

Programare timp pornire, ore.
Intai programati ora de pornire pentru Timpzona, sub-Timpzona 1.

13.1.2.

Programare timp pornire, minute.

Tz 1.1 Start–08:00 Sfarsit–00:00
Min start:

Introduceti minutele de pornire pentru Timpzona, sub-Timpzona 1.

13.1.3.

Programare timp de sfarsit, ore.

Tz 1.1 Start–08:00 Sfarsit–00:00
Ore sfarsit:

Programati orele pentru aceasta sub-Timpzona la sfarsitul perioadei valide.

13.1.4.

Programare timp de sfarsit, minute.

Tz 1.1 Start–08:00 Sfarsit–00:00
Min sfarsit:

In final, programati minutele la aceasta Timpzona la sfarsitul perioadei valide.

13.1.5.

Tz 1.1 DZile: --,Mo,Tu,We,--,--,--,Hol
(1)dumi-(8)vac:

Zilele

Odata ce a-ti introdus perioada valida de timp la sub-Timpzona ,urmatorul afisaj care apare va
lasa sa introduceti zilele saptamanii si vacantele in care Timpzona este valid.
Pentru zilele saptamanii, introduceti valoarea numerica a lor, unde duminica este “1” si
vacanta este “8”.

−

Urmatorul afisaj contine sub-Timpizona 1.2-1.4. Acestea sunt programate in acelasi
mod ca sub-Timpzona 1.

14.

RESET LA VALORILE INITIALE

Uneori este necesar sa se aduca centrala la valorile initiale programate in fabrica. De ex. cand
un sistem urmeaza sa fie programat pentru prima data sau cand programam un sistem care a
fost ne-alimentat pe o perioada mai mare de 2 saptamani.

14.1. Selecteaza optiunea initializare

99-toate, 98-STD, 97-iesire/grupuri
Optiune:

Selecteaza optiunile programate sa aduca centrala inapoi la valorile din fabrica.
99-All

Reseteaza toate programarile sistemului la valorile initiale
de fabrica. Toata programarea este stearsa.

98-STD (standard)

Numai urmatoarele meniuri sunt reinitializate:
- baza date arie
- Grupuri alarma (11-29)
- temporizari
- optiuni de sistem
- Auto reset
- Timpizone
- Restrictii Grup de alarma
- Auto Armare/Dezarmare
- Arii alocate la tezaure
- legaturi arie
- Timpzona care urmareste o iesire

97-Iesiri si grupuri

Reseteaza inregistrarea evenimentelor care comanda
iesiri, grupurile usi si etaje.

95-Software IUM

Standard:
Numarul standard de utilizatori
Numarul de utilizatori IUM

Aceasta noua optiune upgradeaza centrala la IUM
Software. Prin folosirea acestei optiuni memoriile diferite
vor fi convertite ca urmatoarele:
Fara memorie

1MB

50
0

11000
0

50
50

11000
2232

Soft IUM:
Numarul standard de utilizatori
Numarul de utilizatori IUM

Utilizatori impotriva tipului si marimi memoriei ( Exista 2 tipuri de configurare a memoriei:
Memorie Standard si Utilizator inteligent configurare memorie.Referinte in tabelul de mai jos)
Nr de carduri
Fara memorie/Soft IUM
1Mb Memorie Standard
1Mb Soft IUM
4Mb IUM
8Mb IUM

15.

50
11000
2000
17,872
65,532

Nr de coduri PIN
50
11000
2000
17,872
65,532

Nr de utilizatori
50
11000
2000
17,872
65,532

RESTRICTII GRUP ALARMA

Restrictiile Grupului de alarma oferite au semnificatia definirii unor functi de control alarma pentru
anumite arii in anumite grupuri de alarma. Controlul sistemului de alarma poate fi restrictionat la
“Dezarmare limitata in timp” si “Armare/Resere numai”.Doua restrictii speciale sunt disponibile:
•

Restrictii grup de alarma Urgenta si Restrictii grup de alarma Numarator

Combinatiile de Grup de alarma si Restrictii grup de alarma ofera disponibilitati pentru controlul
sistemului de alarma unui utilizator (sau keyswitch). Un Grup de alarma este restrictionat numai
daca o restrictie este programata. Restrictia este aplicabila numai daca ariile de la Restrictii grup
de alarma sunt si in Grup alarma. Ariile care nu sunt in Restrictii grup de alarma dar sunt
disponibile in Grup alarma, nu au nici o restrictie (exceptie daca sunt programate in Grupuri
alarma). Exemple:
1. Personalului cu curatenia ii este permisa numai Armat/reset arii 1, 2 si 3. Ei nu au permisa
dezarmare. Pot totusi arma si dezarma fara restrictii aria 4. Un Grup de alarma este programat cu
ariile 1 - 4 si Restrictii grup de alarma 1. Restrictii grup de alarma 1 are Armat/reset doar pentru
ariile 1, 2 si 3.
2. Un paznic are permisiunea sa dezarmeze ariile 3, 4 si 5. Dupa 15 minute, ariile se armeaza
automat. Un Grup de alarma este programat cu ariile 3, 4 si 5 si Restrictii grup de alarma 3.
Restrictii grup de alarma 3 are ariile 3, 4 si 5 pentru dezarmare cu limitare de timp. In
Temporizari,acest timp este programat la 15 minute.

Optiuni pentru Restrictii grup de alarma
1. Dezarmare limitata in timp a ariilor
Dezarmarea limitata in timp se aplica la ariile alocate la un Grup de alarma si programate ca
Dezarmare limitata in timp a ariilor in meniul Restrictii grup de alarma.

Restrictiile Grupului de alarma
1 - 6:
Cand se dezarmeaza ariile
programate si un „timer” incepe
sa numere.

• ariile se armeaza din nou cand „timer-ul” a expirat si nu
mai este pornit alt „timer”.
• Utilizatorii pot arma aria prin re-introducerea codului, in
cazul in care display-ul nu afiseaza Ending. Daca alti
„timeri” sunt porniti si codul este re-introdus, Restrictiile
individuale ale grupului de alarma sunt sterse dar aria nu
este armata.
• Utilizatorii pot extinde ”timer-ul” prin re-introducerea codului
cand display-ul afisaza Ending pentru restrictiile grupului
de alarma.
• Un buzzer suna ca un avertisment cand „timer-ul” este pe
cale sa se termine si aria este aproape de armare.

Restrictii grup de alarma 7 –
Urgenta:
Functie speciala pentru paznic
care intr-un obiectiv trebuie sa
raporteze la un interval stabilit.
Restrictii grup de alarma 8 Numarator:
Functie speciala:Numaratorul
utilizatorilor pentru fiecare arie

• Ca Restrictii grup de alarma 1 – 6, exceptie faptul ca in
momentul in care „timer-ul” expira si ariile se re-armeaza,
un mesaj de urgenta este trimis la dispecerat .

• Cand utilizatoriI introduc codul pentru re-armare,
numaratorul utitlizatorilor pentru fiecare arie este
decrementat cu unu.
• afisajul intotdeauna arata numaratorul utilizatorilor.
• aria poate fi armata de utilizatori prin re-introducerea
codului doar daca numaratorul utilizatorilor pentru fiecare
din ariile de armat, este la 1 inaintea introducerii codului
ex. urmatorul cod reduce numaratorul la 0 si ariile se
armeaza.
• „timerii” nu opereaza pentru Restrictii grup de alarma 8.
• Pot fi maximum 255 utilizatori per arie.

2. Armare/Resetare arii
Doar functii de Armat/reset se aplica la ariile alocate la un Grup de alarma si programate ca
Ariile pentru Armat/reset in meniul Restrictii grup de alarma. Cand un utilizator introduce un
cod, armeaza ariile programate, independent de orice „timer” activ (dar nu poate dezarma),
sau poate reseta alarmele in ariile programate.
3. Dezarmare limitata in timp si Armat/reset
Functiile dezarmare limitata in timp si Armat/reset se aplica la ariile alocate la un Grup de
alarma si programate ca Dezarmare limitata in timp a ariilor si Ariile pentru Armat/reset.
Cand un utilizator introduce un cod, toate functiile de dezarmare limitata se aplica exceptie
cand se re-introduce un cod si se aplica functiile Armat/reset si sistemul este Armat
independent de orice „timer” activ.
4. Nu sunt alocate Restrictii grup de alarma
Ariile alocate la un grup de alarma, dar neincluse in meniul Restrictii grup de alarma, au functii
standard de control al alarmei dupa cum este specificat in Grup Alarma. Ex. cod [ON]/[OFF] la
Armat/Dezarmat etc.

−

1. Programati durata de timp pentru „timer”in Temporizari (pag. 51), sauBaza de date arie
(pag. 30). Daca „timer-ul” este setat la zero,Restrictii grup de alarma nu „se termina”.
Functiile Restrictii grup de alarma actioneaza in exact aceeasi maniera exceptie faptul ca
„timer-ul” nu este activat si astfel nu armeaza ariile la expirare.

2. Programati timpul in care apare pe afisaj si suna o alarma audibila de avertizare in
Temporizari (pag. 51).
3. Asignati Restrictii grup de alarma la Grupuri alarma in meniul Grupuri alarma (pag. 42).
4. Utilizatorii nu pot opera Restrictiile Grupului de alarma decat daca statia de armare pe
care o folosesc are aceleasi Restrictii Grup de alarma in grupul ei de alarma.
Restrictii grup alarma
Restr. Nr:

15.1. Numarul Restrictiei grupului
de alarma

La linceput selectati Restrictii grup de alarma de programat (numerotate de la 1 la 8).

15.1.1. Numele Restrictiei grupului de alarma

Nume restrictie: 0352, Cleaner
Text Nr:

Selecteaza numele unei Restrictii grup de alarma dintr-o lista de cuvinte deja continuta de
ATS . Aceste cuvinte pot fi din lista standard (vezi Tabel 87: Biblioteca cuvinte la pag.75) sau
dintr-o lista de cuvinte pe care le puteti programa dumneavoastra (meniul de programare
optiunea 10, Programati texte, la pag.74.
Programati numele Restrictiei grupului de alarma, folosind numarul de referinta al cuvantului.
Numele ar trebui sa fie usor de recunoscut.

15.1.2.

1,2,3,6,7,
1, Arii temp:

Dezarmare limitata in timp a ariilor

Cand un utilizator introduce un cod,ariile programate sunt dezarmate si un „timer” este activat.
Pentru ca aceasta functie sa fie activa,aria(le) listate in aceasta optiune trebuie listate si in
Grupul de alarma la care Restrictii grup de alarma este alocat si controlul sistemului de alarma
trebuie sa fie activat. Vezi si Grupuri alarma la pag.42.

15.1.3.

1,2,3,4,5,
1, Arii A/R:

Ariile pentru Armat/reset

Cand un utilizator introduce un cod,ariile programate sunt armate sau alarmele sunt resetate.
Pentru ca aceasta functie sa fie activata, aria(le) listate in aceasta optiune trebuie listate si in
Grupul de alarma la care Restrictii grup de alarma este alocat si controlul sistemului de alarma
trebuie sa fie activat. Vezi si Grupuri alarma la pag.42.

15.1.4.

9,10,
2, Arie temp:

Dezarmare limitata in timp a ariilor
alternativa 1

Dupa cum a fost explicat in Grupuri alarma la pag.42, este posibil sa existe grupuri de alarma
alternative. Acesta este folosit cand Grupul de alarma original nu este disponibil din cauza
unei timpzone invalide.
Cand un Grup de alarma alternativ este activ si acesta are o restrictie, Restrictii grup de
alarma alternativ este folosit.
De exemplu:
Trei Grupuri de alarma au fost concepute:
GRUP ALARMA
Optiune
31

32

33

1, 2

1, 2

1

Grup de alarma restrictie

4

4

4

Timpzona

1

2

0

Grup alarma alternativ

33

34

1 ( = nu
exista)

Aria

Restrictii grup de alarma 4 este programat:
Optiune

Standard

Alternativ 1

Alternativ 2

Dezarmare limitata in timp Arie

-

2

1

Armare/Restare Arie

2

-

-

Grup de alarma 31 este alocat la utilizator 1. Grup de alarma 32 este alocat la utilizator 2.
Operare:
Timpzona 1 este valida:
Utilizator 1 va avea Grup de alarma 31 cu Restrictii grup de alarma 4, standard. Are control
deplin asupra ariei 1 si poate arma si reseta aria 2. Timpzona 1 nu afecteaza Grup de alarma
32 (= utilizator 2).
Timpzona 1 este invalida dar Timpzona 2 este valida:
Utilizator 1 va avea Grup de alarma alternativ 1(32) si Restrictii grup de alarma 4, si primul
alternativ. Are control deplin asupra ariei 1. Are dezarmare limitata in timp pentru aria 2.
Utilizator 2 va avea Grup de alarma 32 si Restrictii grup de alarma 4, standard. Are control
deplin asupra ariei 1 si poate arma si reseta aria 2.
Timpzona 1 si 2 sunt invalide:
Utilizator 1 va avea al doilea Grup de alarma alternativ(33) si Restrictii grup de alarma 4, si al
doilea alternativ. Are dezarmare limitata in timp pentru aria 1 si nici un control asupra ariei 2.
Utilizator 2 va avea primul Grup de alarma alternativ (33) si Restrictii grup de alarma 4, si
primul alternativ. Are control deplin asupra ariei 1 si nici un control asupra ariei 2.
utilizator 1
ALARMA GROUP 31
Arii:
Alm/Grp restrictii:
Timpzona:
Alm/grp alternativ:

1, 2
4
1
32

Restrictii standard

RESTRICTIA 4
a Grupului de Alarma

Timpzona 1 invalida

1, Arie cu lim/timp:
1, A/R Aria:
2

GRUP ALARMA 32
Arii:
1, 2
Alm/Grp restrictii: 4
2
Timpzona:
Alm/grp alternativ: 33

Restrictii alternative
1

2, Arie cu lim/timp: 2
2, A/R Aria:

3, Arie cu lim/timp: 1
3, A/R Aria:
Timpzona 1 & 2 invalide
Restrictii alternative
2

GRUP ALARMA 33
Arii:
Alm/Grp restrictii:
Timpzona:
Alm/grp alternativ

1
4
0 (mereu)
1 (nu are)

Utilizator 2
GRUP ALARMA 32
Arii:
1, 2
Alm/Grp restrictii: 4
Timpzona:
1
Alm/grp alternativ: 33

Restrictii standard

ALARMA GROUP
RESTRICTION 4

Timpzona 2 invalida

1, Arie cu lim/timp:
1, A/R Aria:
2

GRUP ALARMA 33
Arii:
Alm/Grp restrictii:
Timpzona:
Alm/grp alternativ

1,2
4
0 (mereu)
1 (nu are)

Restrictii alternative
1

2, Arie cu lim/timp: 2
2, A/R Aria:

3, Arie cu lim/timp: 1
3, A/R Aria:

9,10,
2, Arii A/R:

12,
3,Arie temp:

Vezi si Grupuri alarma la pag.42 si Dezarmare limitata in timp a ariilor.

15.1.5.

−

Vezi Ariile pentru Armat/reset, Dezarmare limitata in timp a ariilor si Grupuri alarma (la pag.42).

15.1.6.

−

Ariile alternative la Armat/reset 2

Vezi Dezarmare limitata in timp a ariilor.

15.1.7.

−

Ariile alternative la Armat/reset 1

Ariile alternative la Armat/reset 2

Vezi Ariile alternative la Armat/reset.

12,
3, Arii A/R:

16.

EVENIMENTE LA IESIRI

Sectiunea de programare pentru asignarea evenimentelor la iesiri. Iesirile sunt disponibile ca
iesiri cu relee (ATS1810, ATS1811) sau iesiri „open collector” (ATS1812).
Inainte ca un flag eveniment sa activeze practic o iesire, un numar de conditii trebiue
indeplinit:
• Timpzona trebuie sa fie invalida (daca programata).
• Logica iesirii defineste modul in care iesirea se comporta cand Timpzona este valida.
• Comportamentul iesirii poate fi setat la normal sau inversat.
Doar la o combinatie corecta a acestor conditii, iesirea va fi activata. Vezi figura 2 pentru
lamuriri.
Figura 2. Functioarea de baza pentru iesiri:

Invalid
Flag even
Logica iesiri
Valid

Iesire
normal/Invers

Iesire
fizica

Timpzona

16.1. Numar iesire

Even la iesire
Iesire nr.:

Acesta este numarul fizic al iesirii. Fiecare iesire are un numar specific care va identifica
iesirea in centrala. Numarul iesirii este determinat de adresa dispozitivului care este conectat.

−

16.1.1.

Vezi tabelele 1-4 din Ghidul rapid de instalare pentru ATS3000/4000 pentru mai multe
informatii despre numerele dispozitivelor la iesire.

Numarul flag eveniment-ului

Iesire 1 legat la flag evenim 1
Flag evenim:

Un flag eveniment sau o Timpzona activeaza o iesire. Introduceti aici numarul flag
evenimentului .
Iesirea urmareste flag evenimentele exceptie cazul in care Timpzona (daca programata) este
invalida. Daca numarul evenimentului 0 este programat, iesirea nu urmareste nici un flag
eveniment.
Implicite:
Singurele evenimente care activeaza o iesire in mod implicit sunt:
Iesirea 2 (strobe O/P) este lipita la Flag evenimentul 2.
Iesirea 16 ( Sirena in centralaO/P) este lipita la Flag evenimentul 1.
Iesirea 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208 224, 240 (DGP Sirena
O/P-uri) sunt lipite la Flag evenimentul 1.

−

Pentru mai multe informatii despre flag evenimente, vezi Flag evenimente la pag.121.

Iesire 3 Timpzona 12
Timpzona Nr:

16.1.2.

Timpzona la control iesire
Timpzona introdusa controleaza timpul in care o iesire este activa sau inactiva. Daca o
timpzona este programata, ea activeaza iesirea cand timpul este valid. Statutul flag
evenimentului este irelevant cand timpzona este valida. Daca timpzona este invalida,iesirea
urmareste flag evenimentul. Daca nu este programata nici o timpzona iesirea urmareste doar
flag evenimentul.

−

16.1.3.

Vezi si Timpi zonaa la pag.80.

Activ sau Inactiv in timpul timpzonei
Iesire 3 inactiva in timpul Tz
*-Schimba

Determina efectul daca timpzona este valida.

16.1.4.

Activ

Daca setat la Activare in timpul timpzonei, iesirea se activeaza
cand timpzona este valida indiferent de statul flag evenimentului
si daca iesirea nu este inversata.

Inactiv

Daca setat la Inactiv in timpul timpzonei , iesirea nu se activeaza
cand timpzona este valida indiferent de statul flag evenimentului
si daca iesirea nu este inversata. DacaTimpzona este invalida,
iesirea urmareste flag evenimentul.
Iesire 3 neinversata
*-Schimba

Inversare iesire
Inversata

Daca iesirea este inversata, logica de functionare este inversa.
Ex.: Daca logica anterioara determina iesirea sa se activeze,
aceasta setare va dezactiva iesirea .

Ne-Inversata

Iesirea urmareste flag evenimentul. Daca flag evenimentul este
activ,iesirea este activa.

17.

AUTO ARMARE/DEZARMARE

Pentru Armare si/sau Dezarmare automata a ariilor, Timpizone sunt folosite. Ariile care se
Armeaza sau dezarmeaza automat nu necesita nici o actiune a utilizatorului.

17.1. Programul de Auto
Armare/Dezarmare
Introduceti numarul programului (1 –16
disponibil ).

17.1.1.

Auto Armare/dezarmare
Program Nr:

Pgm: 1 Timpzona 2
Timpzona Nr:

Timpzona la Armare/Dezarmare
Introduceti Timpzona pe care o folositi pentru Armare/dezarmare automata. Cand Timpzona
devine valida (la timpul de pornire) aria se dezarmeaza. Cand timpzona specificata expira (la
timpul de sfarsit) aria se armeaza.

−

Vezi si Timpi zona la pag.80.

17.1.2.

Grup de alarma la auto
Armare/Dezarmare

Pgm: 1 Grp-Alm: 14-Aria Unu
Grp-Alm:

Grupul de alarma este folosit sa determine care arii sunt armate sau dezarmate automat, si
daca ariile specificate sunt pentru a fi armate, dezarmate automat sau ambele.
Daca o Restrictie grup de alarma este lipita la grupul de alarma, armarea automata poate fi
anulata de un timp prestabilit (Restrictii grup de alarma timpul de dezarmare, vezi Temporizari
la pag.51).

−

Setarile la Grupul de alarma determina operarea acelei functii. Functia urmareste toate
liniile de ghidare ale Grupului de alarma cu privire la controlul sistemului de alarma. De
exemplu, daca setarea Grupului de alarma pentru Armare si Reset este setat la YES,
atunci ariile alocate doar se vor arma automat.
Daca setarea Grupului de alarma pentru doar dezarmare este setat la YES, atunci ariile
alocate doar se vor dezarma automat. Vezi Grupuri alarma (pag. 42), pentru mai multe
informatii.
Daca setarea Grupului de alarma pentru orice Restrictii grup de alarma este setat la
YES, atunci un utilizator poate extinde timpul in care aria(le) sunt dezarmate pentru o
perioada specificata. Vezi Folosirea Restrictiilor Grupului de alarma in conjunctie cu
auto Armare/Dezarmare mai jos pentru mai multe informatii.

−
−

Fiecare combinatie a unei timpzone cu un Grup de alarma este denumita un program.
Exista 16 programe, cate unu pentru fiecare arie posibila. Un program diferit trebuie
completat pentru fiecare arie, sau set de arii, unde doriti functii diferite Ex. Dezarmare la
momente diferite.
Cand programati grupuri de alarma, o Timpzona poate fi alocata la Grupul de alarma
pentru a specifica cand Grupul de alarma este valid. Un Grup de alarma alocat la un
program de limitare in timp a Armarii/Dezarmarii nu necesita o Timpzona in Grupul de
alarma.
Daca ambele Grup de alarma si auto Armare/Dezarmare au o Timpzona , verificati daca
timpzona in Grupul de alarma nu intra in conflict cu timpzona pentru Armare/Dezarmare
automata.

Folosirea Restrictiilor Grupului de alarma in conjunctie cu auto
Armare/Dezarmare
Utilizatori pot anula armarea automata a ariei(lor) prin introducerea codului (sau prezentarea
card-ului) in timpul "Timpului de avertizare”. Lipiti o Restrictie grup de alarma la Grupul de
alarma pentru aria(le) de anulat prin setarea Dezarmare limitata in timp a ariilor.
Programati urmatoarele optiuni pentru a beneficia de aceasta functie:
•

O Restrictie grup de alarma trebuie programata cu aria(le) ceruta pentru limitare in timp a
dezarmarii ( aria(le) trebuie de asemenea sa fie incluse in oricare Grupuri de alarma la
care este alocat Restrictii grup de alarma - vezi mai jos)

•

Aceleasi Restrictii grup de alarma (ca programate deasupra) trebuie setate la YES in:
- Grupul de alarma folosit la un program de limitare in timp a Armarii/Dezarmarii.
- Grupul de alarma alocat statiei de armare(s) sau cititoarelor de usi la care utilizatorului ii
este necesar sa acceseze functia.
- Grupul de alarma alocat la utilizator(i) care vor accesa functia.

•

Timpii necesari trebuie programati in Temporizari (pag. 51):
- Restrictia nr 1 a Grupului de Alarma, timpul de dezarmare. Timpul in care armarea
automata va fi anulata.
- Timpul de avertizare timp in care buzzerul tastaturii suna inainte ca aria(le) sa se
armeze automat. Codul/cardul trebuie introduse inaintea terminarii timpului de avertizare
pentru anularea armarii.

•

Daca este necesara activarea unui buzzer separat de la o iesire, lipiti iesirea la Flag
evenimentul care este programat in Baza de date arie pentru aria(le) specificate in
Restrictia grupului de alarma.

•

Asigurati-va ca Restrictiile Grupului de alarma sunt de asemenea alocate la Grupul de
alarma pentru utilizatori si Statii de armare.

Pentru mai multe informatii, vezi:

18.

Grupuri alarma (pag. 42)
Temporizari (pag. 51)
Restrictii grup alarma (pag. 82)
Meniul de utilizatori 14, Program utilizatori .

ARIILE ALOCATE LA TEZAURE

AriileTezaur sunt ariile care vor arma automat alte arii dupa un timp prestabilit odata ce sunt
armate. Un utilizator care are ariile tezaur in Grupul de alarma armeaza ariile tezaur. Timpul
porneste doar toate ariile tezaur sunt armate. Utilizatorul nu are nevoie sa detina controlul
sistemului de alarma pentru ariile care sunt automat armate.
Prin folosirea unei proceduri speciale de
2, 3, 4,
programare, o temporizare a Restrictiei grup
Aria:
de alarma porneste cand ariile tezaur sunt
armate. Cand „timerul” expira, o aria nontezaur lipita la ariile tezaur va fi automat armata.
De exemplu: O cladire are trei arii de birouri (ariile 3, 4 si 5), un hol comun ( aria 1) si o cantina
comuna ( aria 2). Assignarea ariilor ca tezaure permite ariilor de hol si cantina vor fi automat
armate la un timp prestabilit dupa ce ultimul birou este Armat.
Alte programari de facut:
•

Ariile (3, 4 si 5) trebuie alocate la tezaure in aceast exemplu.

•

Setati Dezactiveaza auto inserare Restrictii Grup de Alarma la NO in Optiuni de sistem
(pag. 55).

•

Ariile care vor fi temporizate (1 si 2) trebuie lipite la ariile desemnate ca tezaure in
Legaturi arie (pag. 90) (ariile 1 si 2 lipite la ariile 3, 4 si 5).

•

Ariile lipite ne-alocate ca tezaure ( aria 1 & 2) trebuie incluse intr-un Restrictii grup de
alarma la Dezarmare limitata in timp a ariilor in Restrictii grup alarma (pag. 82).

•

Timpul de intarziere necesar pentru ariile care se vor arma este programat in Temporizari
(pag. 51) ca Restrictii grup de alarma timpul de dezarmare. Foloseste aceleasi Restrictii
grup de alarma ca mai sus.

•

Restrictii grup de alarma este atunci inserat in Grupurile de alarma necesare (Alocat la
utilizatori /RAS-uri) la activarea functiei pe care o folositi. Grupul de alarma trebuie sa
includa aria(le) alocate la Restrictii grup de alarma daca restrictile vor functiona.

19.

LEGATURI ARIE

Intr-un obiectiv in care exista mai multe arii, intrarea este o arie folosita de toate celelalte arii
ca arie comuna. Aceasta arie ar trebui armata doar dupa ce ultima arie este armata.
Cel mai simplu mod de a crea o arie comuna este de a aloca mai multe arii la o zona. Aceasta
arie va genera o alarma doar daca toate ariile alocate sunt armate. Cel mai lung timp de
intrare si iesire va fi folosit.
Alta metoda pentru crearea ariilor comune este folosind o arie dedicata. Prin lipirea altor arii la
aceasta arie, aria va fi armata automat cand ultima arie (lipita) este armata. De indata ce
prima arie este dezarmata aria comuna va fi de asemenea dezarmata.
Folosind ariile lipite, aria comuna poate fi de asemenea dezarmata singura. Are un timp
separat de intrare si iesire. Raportarea este selectabila. Poate avea flag evenimente separate.
De exemplu:

Aria 1 este un hol.
Aria 1 este lipita la ariile 2, 3, 4.
Cand oricare din ariile 2, 3 sau 4 este dezarmata, aria 1 va fi dezarmata.
Cand toate ariile 2, 3 si 4 sunt Armat, aria 1 va fi armata.
Ariile lipite au de asemenea si controlul sistemului de alarma pentru aria comuna (daca
programat in Grup alarma). De exemplu:
Aria 1 este lipita la ariile 2, 3, 4.
Un utilizator cu aria 3 poate deci sa reseteze o alarma in aria 1.

19.1. Lipirea ariilor

←

Arie Legata
Arie comuna:

Lipirea ariilor este realizata prin selectarea mai intai a ariei comune (vezi afisaj ←).
Apoi selestati ariile care vor fi lipite aria
comuna (vezi afisaj ↑). Stergeti o arie
lipita prin introducerea ei din nou.

20.

↑

Aria 1: 2, 3, 4
Leg la aria:

CODURI SISTEM

Centrala ATS suporta pana la doua coduri sistem (uneori numite "Site codes" sau "Facility
codes") pentru folosirea cu ATS1170 RAS pentru o usa. Fiecare cod de sistem ofera de
asemenea optiunea de a introduce un decalaj „offset” la card ID pentru o programare mai
usoara. Codul de sistem este un cod unic oferit de Aritech.

−

ATS1250/1260 4-usir/4-Lift DGP nu necesita aceasta setare in centrala. Folosind
meniul Dispozitive comandate este programat in DGP. De asemenea vezi Ghidul de
programare pentru ATS 1250/1260.

20.1. Codul sistem 1

Cod sistem 1: 004346
Cod sis:

Introduceti primul cod sistem aici. Codul sistem este oferit de Aritech si este unic la dispozitivul
cititor si domeniul cartelelor.
Codul sistem are in mod normal 6 cifre. Daca mai putin de 6 cifre sunt oferite, adaugati
zerouri.

20.2. Decalajul cartelelor 1

Offset cartele 1: + 0
*-Sch, Nr:

Specifica numarul adaugat sau scazut din ID-ul actual al cartelei , pentru cartele in codul
sistem A. Centrala ATS va calcula numarul utilizatorului din:
Numarul Utilizatorului = ID CARTELEI + (sau -) decalajul cartelei
Numarul calculat este folosit pentru programarea utilizatorilor si cand se raporteaza
evenimentele la Statia Centrala sau computer.
De exemplu:
Decalajul cartelelor este programat la -5000. Numarul fizic de ID al cartelei este 5001. Cartela
va fi programata ca Utilizator 1, si va raporta ca Utilizator 1.

+

Cum se programeaza
Apasati una din aceste taste la tastatura:
[MENU*]
Schimba decalajul la + (adaugati) sau – (scadeti).
? [ENTER] Introduceti decalajul necesar.
[ENTER]
Salveaza setarea afisata si se muta la urmatorul afisaj.

Cod sistem 2: 005678
Cod sis:

20.3. Codul sistem 2
Specifica al doilea cod sistem, daca necesar. Vezi Codul sistem pentru mai multe informatii.

20.4. Card offset 2

Offset cartele 2: + 0
*-Sch, Nr:

Specifica decalajul pentru cartele in codul sistem B. Vezi Decalajul cartelelor pentru mai multe
informatii.

21.

SUNTARI ZONA

Procedura de suntare inpiedica o zona sa declanseze o alarma pe perioada in care este
activa. O suntare incepe cand o iesire este activata, de cele mai multe ori deblocarea unei usi.
Pe perioada de suntare zona este inhibata. Daca zona este inca activa dupa ce perioada de
suntare expira, zona va genera o alarma in functie de tipul zonei, si de statutul ariei.
Un „timer” de sunt (16 disponibili ) poate fi programat individual si controleaza suntarea pentru
fiecare zona in parte. Inainte de expirarea timpului de suntare un mesaj de alarma poate fi
setat.

21.1. Numarul „timer-ului” de sunt

Temporizare suntare
Sunt Nr:

Specifica „timerul” de shunt la programare (sunt disponibili 16 „timeri” de shunt).

−

21.1.1.

Unde este folosita o tastatura pentru a activa un „’timer” de sunt numarul
„timer”-ului
trebuie sa fie acelasi cu cel al tastaturii (1 la 16, setate prin „dipswitch”-urile statiei de
armare).

Numarul zonei la shunt

Sunt 1: Suntare zona 1
Zona Nr:

Determina zona care este programata pentru a fi shuntata. Zona POATE FI alocata la un
singur „timer”.
Afisajul arata numarul zonei care este la „timer’-ul respectiv.

21.1.2.

Numarul iesirii la startarea shuntului

Sunt 1: Sunteaza zona pr iesire 2
Iesirea Nr:

Selecteaza iesirea care activeaza timerul de sunt-ul. Afisajul arata iesirea alocata.
Conditiile iesirii controleaza daca zona ramane sau nu suntata. Daca iesirea este activa,zona
este mereu suntata. Cand iesirea este dezactivata, suntarea conitinua pentru perioada
programata.

−
21.1.3.

Timpul total de suntare este timpul de activare al iesirii +timpul de sunt.

Timpul de sunt

Sunt 1: Timpul este setat (Sec) 30
Timp sunt:

Programeaza perioada de timp in care zona va fi suntata. Daca timpul expira si zona ramane
activa, se creaza conditii pentru declansarea unei alarme, depinzand de tipul zonei si de
statutul ariei.
Daca valoarea introdusa este mai mica de 128, timpul este in secunde. Ex. 1 la 127 secunde.
Pentru a seta in minute valoarea introdusa este 128 plus timpul necesar in minute.
ex. pentru 30 minute introduceti 158. (128 + 30 = 158)
Valoare 128 este invalida si nu poate fi folosita. Pentru mai multa acuratete la timpi mici setati
timpii in seconde. ex. 60 sau 120 seconde.

Nu folositi valoarea 0, decat pentru usi si Anulare flag eveniment pentru usa este set la YES.
Altfel zona va fi suntata pe timp nedefinit.
Avertizare sunt este 0
Timp avertiz:

21.1.4.

Timpul de avertizare pentru sunt
Programeaza timpul de activare a flag evenimentului de avertizare inainte ca timer-ul de sunt
sa expire. Daca timpul de sunt este programat in secunde, timpul de avertizare este de
asemenea in secunde. Daca timpul de sunt este in minute, timpul de avertizare este si el in
minute.

21.1.5.

Flag evenimentul de sunt

Flag even sunt este 4
Flag evenim:

Flag evenimentul alocat este activat cand timer-ul de sunt este in derulare.

21.1.6.

Flag evenimentul de avertizare sunt

Flag even avertizare sunt este 12
Flag even:

Flag evenimentul alocat este activat cand timpul de avertizare este activ.

21.1.7.

Comanda de deschidere a usii
activeaza suntul

NU- deschidere usa c-da start suntare
* - schimba, 0 - Sare

Determina cand timer-ul este activ.
YES

O tastatura sau o iesire de sunt este necesara pentru a porni timer-ul. Daca o
tastatura este folosita, utilizatorul trebuie sa aiba un grup de usi valid alocat.

NO

conditia zonei, normal la activare, declanseaza timer-ul.

Apasa 0 pentru a termina programarea acestui timer si pentru selectarea unuia nou.

−
−
21.1.8.

Daca aceasta optiune este setata la YES si tastatura sau releul de sunt pornesc timerul,acesta este resetat, daca zona nu revine la starea inactiva, in:
3 secunde daca timpul de sunt este este programat de la 1 la 127 sec.
3 minute daca timpul de sunt este este programat de la 1 la 127 min.
Daca aceasta optiune este setata la YES, "Suntare Intrare/Iesire" trebuie setata la NO.

Suntare zona cand sistemul este
dezarmat

NU- sunteaza zone cand este dezarmat
* - schimba, 0 - Sare

Specifica daca zona va fi suntata cand una sau mai multe arii alocate la zona suntata sunt
dezarmate.
Apasa 0 pentru a termina programarea acestui timer si pentru selectarea unuia nou.
Setati ori Suntare zona cand sistemul este dezarmat sau Suntare zona cand este
armat la YES. Altfel procedura de suntare nu va functiona.

21.1.9.

Suntare zona cand este armat

NU-sunteaza zona cand este armat
* - schimba, 0 - Sare

Specifica daca procedura de suntare a usii opereaza cand toate ariile alocate la zona suntata
sunt asigurate.
Apasa 0 pentru a termina programarea acestui timer si pentru selectarea unuia nou.
Setati fie Suntare zona cand sistemul este dezarmat sau Suntare zona cand este
armat la YES. Altfel procedura de suntare nu va functiona.

NU- anuleaza flag even usa
* - schimba, 0 - Sare

21.1.10. Anulare flag eveniment pentru usa
Definesta daca la inchiderea zonei se anuleaza timpul de sunt.
YES

Imediat ce zona suntata revine la starea normala, evenimentul de deblocare a
usii si timer-ul de sunt sunt anulate.

NO

evenimentul de deblocare a usii si timer-ul de sunt nu sunt anulate daca zona
revine la starea normala.
Apasa 0 pentru a termina programarea acestui timer si pentru selectarea unuia nou
NU- flag even zona tinut 2 Sec in plus
* - schimba, 0 - Sare

21.1.11. Zona tine flag evenimentul pentru 2 secunde
Intarzie anularea flag evenimentului de usa. Este folosit pentru usi cu zavoare magnetice si
zavoare tip bolt.
YES

Pentru a permite usii o inchidere corecta, exista o intarziere de 2-secunde intre
revenirea zonei la stare normala si anularea evenimentului de usa si a timerului de sunt.

NO

Nu exista nici o intarziere.

Apasa 0 pentru a termina programarea acestui timer si pentru selectarea unuia nou.

21.1.12. Suntare intrare/iesire

NU- suntare intrare\iesire
* - schimba, 0 - Sare

Permite zonei suntate sa fie tratata ca o zona de intrare/iesire.
YES

Trebuie introdus un cod la inceputul suntarii sau inainte de expirarea timer-ului,
altfel o alarma va fi generata.

NO

Zona suntata nu este tratata ca zona de intrare/iesire.

Apasa 0 pentru a termina programarea acestui timer si pentru selectarea unuia nou.

−

Daca aceasta optiune este setata la YES,“Comanda de deschidere a usii" trebuie
setata la NO.

21.1.13. Jurnal de usa deschisa/inchisa

NU-raporteaza usa deschisa\inchisa
* - schimba, 0 - Sare

Permite unei zone sa fie printata ca deschidere/inchidere usa cand trece de la stare normala
la stare activa.
YES

De fiecare data cand zona isi schimba statutul, este printata.

NO
Nu raporteaza la imprimanta.
Apasa 0 pentru a termina programarea acestui timer si pentru selectarea unuia nou.

−

Daca Tipareste zona cand este activa este setat la YES inBaza de date zona (pag. 13)
pentru Zona alocata la timer-ul de sunt, un mesaj de deschidere a usii este trimis de
doua ori.

22.

TIMPZONA URMARESTE O IESIRE

Selecteaza o timpzona sa urmareasca o iesire. Cand iesirea este activa, timpzona este valida.
Folositi aceasta optiune pentru a invalida un Grup de alarma daca anumite conditii nu sunt
intrunite. De exemplu:
- Interziceti folosirea unei tastaturi daca nu este activat un keyswitch la o zona.
- Permite dezarmarea unei arii doar daca alta arie este dezarmata inainte.
Timpizonele care urmaresc iesiri sunt de asemenea numite si timpizone moi. Timpizonele tari
sunt valide intre perioada de start si de expirare a timpilor.
Iesire legata timpzona
Tz (26-41)

22.1. Selecteaza Timpzona

SelecteazaTimpzona pe care sa o urmareasca (Timpzone 26 – 41 disponibile ).
Tz 27urmareste iesirea 3
Iesirea Nr:

22.1.1. Asignarea iesirii de urmarit

Asigneaza iesirea pe care timpzona trebuie sa o urmareasca.

−
−

La programarea grupurilor de usii, Timpizonele 26 la 41 pot fi folosite doar cu usile 1 la
16.
Usile 17 la 64 sunt disponibile cu 4-usi DGP care recunosc doar Timpizonele 0 la 24.
Timpizonele 26 la 41 nu pot fi folosite in grupuri etaje sau usi.
Daca iesirea este inversata, timpzonele 26 – 41 sunt valide daca iesirea este activa
(flag evenimentul nu este activat).

23.

ERORI PE BUS-UL DE COMUNICATII

Folositi acest meniu pentru a vedea cate erori au fost detectate in comunicatia dintre centrala
ATS si dispozitivul conectat la ea.
1-RAS, 2-DGP, 3-sterge toate numarat
0-Exit, Meniu:

23.1. Selecteaza tipul
dispozitivului

Selecteaza tipul dispozitivului pentru a vedea numarul de erori de comunicatie. Optional
numaratorul erorilor poate fi resetat. Optiunile disponibile sunt:
1 - RAS

Vedeti erorile de comunicatii cu Statii de armare

2 - DGP

Vedeti erorile de comunicatii cu DGP sau apelator

3 - Reset

Resetati toti numaratorii de erori.

Dupa selectarea tipului dispozitivului o lista cu toate dispozitivele este afisata. Selecteaza un
dispozitiv prin introducerea numarului dispozitivului respectiv. Numerele dispozitivelor sunt
precum urmeaza:
RAS 1, nr erori comunic bus este 0
0-Exit, RAS Nr:

RAS 1-16

Statii de armare 1 la 16

DGP 0

Comunicatia centralei de alarma cu Statia Centrala

DGP 1-15

Centralele de adunare de date 1 – 15

+
−

Cum sa cititi erorile de comunicatie cu dispozitivele
Apasati una din aceste taste la tastatura:
? [ENTER] Selecteaza dispozitivul pentru a vedea erorile de comunicatii.
[ENTER]
Paraseste lista si revine la selectarea tipului dispozitivului .
Setati numaratorii de erori la zero cand sistemul nu are nici o eroare dupa instalare.
Daca nu faceti asta, erorile din timpul instalarii pot distorsiona numaratoarea. Numarul
maxim de inregistrari ale erorilor este de 255.

24. DESCARCARE DATE LA DISPOZITIVE
Acest meniu este folosit pentru descarcarea datelor (DOWNLOAD) la dispozitive ca
ATS1250/1260. Datele ce vor fi descarcate se refera la functiile controlarii accesului pentru 4usi/4-Lifturi DGP.
Daca 4-usi/4-Lifturi DGP sunt programate sa fie in comunicatie cu centrala si sunt online, orice
date programate cu privire la aceste DGP-uri vor fi automat descarcate.
Totusi, daca un 4-usi/4-Lifturi DGP este adaugat la sistem la o data ulterioara sau trebuie
resetat sau inlocuit cu unul nou, orice date importante ca utilizatori, grupuri de usi/etaje,
timpzone si vacante pot fi descarcate folosind acest meniu de programare.
Toate aceste setari sunt stocate in baza de date a centralei precum si in memoria
DGP-ului.
Astfel 4-usi/4-Lifturi DGP poate opera stand-alone in caz de probleme de comunicare cu
centrala.

24.1. Selecteaza optiunea de
descarcare

1- Afisare stare 2-Download
Optiune:

Doua meniuri sunt disponibile. Primul meniu afisaza statusul descarcarii. Celalalt meniu este
folosit la selectatarea obiectelor de descarcat.
Adauga grp usi 0012 - 0128
Coada = 0005

24.1.1. Afiseaza statusul descarcarii
Indica statusul descarcarii. Afisajul arata:
•
Obiectele din baza de date care vor fi descarcate.
•
Numarul total de inregistrari pentru optiunea in progres.
•
Numarul de inregistrari deja descarcate.
•
Numarul de inregistrari din coada de asteptare.
Exemplul aratat mai sus este afisat dupa ce grupurile de usi sunt selectate si incepe
descarcarea. A 12-a inregistrare este descarcata din 128 disponibile . Exista 5 inregistrari care
mai trebuie descarcate.
1-termina 2-utiliz 3-Grp 4-Tz 5-vacante
Optiune:

24.1.2. Descarca tot
Selecteaza baza de date de descarcat.
1.

Anulare

Anleaza orica descarcare in progres. Sterge baza de date
curenta care era descarcata la 4-usi/4-Lifturi DGP.

2.

Utilizatori

Toti utilizatorii

3.

Grps

Toate grupurile de usi si grupurile de etaje

4.

Tz

Timpizone 0 – 24

5.

Hol

Vacantele

25.

AFISAZA ULTIMA CARTELA

Arata codul sistem si numarul de I.D al ultimei cartele citite de un cititor conectat la Bus-ul ATS
(pentru usile 1 - 16, nu pentru usile17 – 64 pe 4-usi/4-Lifturi DGP).
in acest exemplu afisajul arata codul sistem
“FC=0000” si ID-lu “User=0000”.

+
−
−
−

26.

Ult cartela RAS SC=23 utiliz=987654
Apasa ENTER

Cum se programeaza
[ENTER]
Se intoarce la meniul de programare.
cartela trebuie sa aiba un format valid pe care sistemul este programat sa il
recunoasca.
Daca nu este introdus corect codul sistem in optiunea 20, doar numarul sistemului este
afisat si nu ID-ul cartelei.
Daca este introdus corect codul sistem in optiunea 20,atunci codul sistem si ID-ul
cartelei sunt afisate .

MENIU REZERVAT

Rezervat. Nu folositi.

27.

MENIU REZERVAT

Rezervat. Nu folositi.

28.

DISPOZITIVE COMANDATE

Folositi aceasta optiune la accesarea meniurilor de programare pentru 1-usa RAS (ex.
ATS1270) sau 4-usi/4-Lifturi DGP (ex. ATS1250/1260). Aceste dispozitive comandate au
meniuri aditionale care pot fi accesate prin centrala folosind acest meniu.
Dispozitivul comandat trebiue sa fie:
•
•
•

Conectat la Bus-ul ATS
Adresat ca RAS sau DGP cu comutatoarele DIP de pe placa
Programate sa comunice in meniul Baza de date RAS (pag. 35, RAS-urile) sau Baza de
date DGP (pag. 41, DGP-urile)

•

Programate cu tipul corect (DGP-urile) in meniul Baza de date DGP (pag. 41).

28.1. Selecteaza tipul dispozitivului

Dispozitive: 1-DGP 2-RAS
Dispoz:

Pentru a stabili o comunicare cu dispozitivul comandat, selectati tipul dispozitivului mai intai.
Pot fi fie un RAS (ex. ATS1270, 1-usa RAS) sau un DGP (ex. ATS1250/1260, 4-usi/4-Lifturi
DGP).

28.2. Selecteaza dispozitivul de programat
Selecteaza numarul dispozitivului de programat. Acest numar trebuie sa fie acelasi cu acela
setat folosind comutatoarele DIP ale dispozitivului.

−

Pentru mai multe informatii despre programarea dispozitivelor comandate, vezi Ghidul
de programare al dispozitivului.

29.

CONECTARE CALCULATOR

Contine programarea cu privire la conectarea la un computer care ruleaza pachetul de
software pentru programarea sau controlul sistemului ATS (ex. ATS8100).

−

Vezi de asemenea “Meniul service” in Ghidul managerului.

Cand conectati centrala direct prin J18 (portul RS232 integrat pe placa) sau prin interfata ATS
1801 calculator/imprimanta, nu este necesar sa setati meniurile de la 29.1 la 29.4.
Cand conectati centrala printr-o conexiune de la distanta: prin intermediul apelatorului de pe
placa de baza PSTN sau prin interfata ISDN (ATS7100) (300 baud) sau printr-un modem cu
functionare de sine statatoare ISDN sau PSTN conectat la interfata ATS 1801
calculator/imprimanta (4800 baud), cel putin meniul 29.1 are nevie sa fie setat cu DESCHIS.

−

Fiecare centrala Advisor Master are adresa „0” ca setare initiala. Cand operati in
configuratii cu mai multe centrale, cu 2 sau mai multe centrale (aplicabile doar cu
software-ul TITAN Security System) trebuie sa setati adresa corespunzatoare centralei
din meniul 19.29.11; Adresa calculatorului.

Pentru a asigura securitatea optima, este indicat sa selectati urmatoarele optiuni pentru
meniurile de la 29.1 pana la 29.4:
Meniu 29.1.

DA

Meniu 29.2.

NU

Meniu 29.3.

NU

Meniu 29.4.

NU

29.1. Activare incarcare/descarcare
de la distanta

DA-Valideaza Up/Download
* - schimba, 0 - Sare

Specifica daca conectarea la un computer aflat la distanta este posibila.
YES

Conectarea, incarcare/descarcare, la un computer aflat la distanta este posibila

NO

Conectarea, incarcare/descarcare la un computer aflat la distanta nu este
posibila.

−

Seteaza optiunile de la meniurile 29.2 pana la 29.5 cu DA.
Apasa 0 pentru a sari direct la meniul 19.29.12.
Inainte de a da in exploatare un sistem, centrala Advisor Master trebuie prevazuta cu o
parola de securitate din meniul 19.29.12.

29.2. Incarcare/descarcare daca
vreo arie este armata

−

DA-Incarcare/descarcare daca sunt arii
armate
* - schimba, 0 - Sare

Optiunea 29.1 trebuie setata cu DA,
pentru a putea fi folosita.

Specifica daca conectarea la un computer aflat la distanta prin intermediul unui apelator este
posibila cand orice arie este armata. Daca este setata cu NU si o conexiune de la distanta
este stabilita, centrala se va deconecta in momentul in care utilizatorul armeaza sistemul.
YES

O conexiune de la distanta este posibila daca o arie este armata.

NO

O conexiune de la distanta nu este posibila daca o arie este armata.
Apasa 0 pentru a merge direct la meniul 29.8

29.3.

Activare control de la distanta

−

DA-Activare control de la distanta
* - schimba, 0 - Sare

Meniul 29.1 trebuie setat cu DA pentru
a folosi aceasta optiune.

Specifica daca este permisa armarea ariilor, controlul iesirilor si usilor de la un calculator aflat
la distanta prin intermediul unui apelator.
YES

Armarea de la distanta a ariilor este permisa de la un computer aflat la
distanta.

NO

Armarea de la distanta a ariilor nu este permisa de la un computer aflat la
distanta.
Apasa 0 pentru a merge direct la meniul 29.8

−

29.4.

Aceasta optiune doar va dezactiva functia de control de la distanta si nu starea ceruta,
si va opera doar daca 29.1 este setat cu DA, si mai depinde de optiunea 29.2 si de
starea ariilor.

Control de la distanta daca o
arie este armata

−

DA- Control de la distanta daca sunt arii
armate
*-Change 0 - Skip

Meniul 29.1 si 29.2 trebuie setat cu DA pentru a folosi aceasta optiune.

Specifica daca este permisa armarea si dezarmarea ariilor, controlul iesirilor si usilor de la un
calculator aflat la distanta prin intermediul unui apelator.
YES

Armarea si dezarmarea ariilor, controlul iesirilor si usilor este permisa.

NO

Armarea si dezarmarea ariilor, controlul iesirilor si usilor este permisa.
Apasa 0 pentru a merge direct la meniul 29.8

29.5.

Foloseste modem initializare
String

−
−

DA –Foloseste modem Inti. String
* - schimba, 0 - Sare

Meniul 29.1 trebuie setat cu DA pentru a folosi aceasta optiune.
Se refera la optiunile (29.1,29.2,29.3,29.4) doar pentru apelurile primite sau rechemari.
Evenimentele trimise prin intermediul modemului depind de optiunile 29.6,29.7 si de
numarul de telefon al calculatorului.

YES

incarcare/descarcare foloseste un modem compatibil conectat la ATS1801.

NO

incarcare/descarcare foloseste modem intern.

29.5.1. Introduceti 32 de caractere pentru

Sfarsit introducere 32 caractere pentru
initializare string modem

initializare string modem
Daca meniul 29.5 este setat cu DA, introduceti initializarea string a modemului (Puteti
introduce pana la 32 de caractere.) Aceasta initializare string a modemului este trimisa unui
modem compatibil de pe ATS1801 (placa interfata serial imprimanta/calculator). Printre cele
32 de caractere introduse sunt permise si urmatoarele caractere: @&/=%+,;

−

Apasa OPRIRE SAU „*” de doua ori pentru a intra in meniul 29.6

DA-Raport alarma la PC
* - schimba, 0 - Sare

29.6. Raporteaza alarmele la
computer
Daca alarmele trebuie raportate la un computer.
YES

Alarmele vor fi raportate folosind numarul de telefon al computerului.

NO

Alarmele nu vor fi raportate la computer.
Apasa 0 pentru a sari direct la Numarul
de telefon al computerului.
DA-Raport evenim acces la PC
* - schimba, 0 - Sare

29.7. Raporteaza evenimentele de
acces la computer
Daca controlul accesului trebuie raportat la un computer.
YES
NO

Evenimentele de acces vor fi raportate folosind numarul de telefon al
computerului.
Evenimentele de acces nu vor fi raportate la computer.
Apasa 0 pentru a sari direct la Numarul de telefon al computerului.

29.8. Numarul de telefon al
computerului

*-Pauza, Tel nr:
Cmp:

Contine numarul de telefon la care va fi apelat de un modem conectat la ATS1801
imprimanta/interfata computer pentru a realiza
*-Pauza, Tel nr:
incarcare/descarcare.

o

Srv:

29.9. Numar telefon pentru rechemare incarcare/descarcare
Pastreaza numar de telefon pentru a fi sunat de un modem conectat la interfata
imprimanta/calculator ATS1801 pentru a stabili o conexiune de incarcare/descarcare de la
distanta.

29.10. Numarul de telefon de serviciu

*-Pauza, Tel nr:
Srv:

Contine numarul de telefon ce va fi apelat pentru a realiza o conectare la un computer. Acest
numar va fi apelat daca un utilizator activeaza optiunea “Apelati managementul software-ului”.

29.11. Adresa computerului

−

Adresa PC: 0000
Adresa:

Contine adresa de identificare a centralei la un software de incarcare/descarcare.
Daca nu este folositi, programati “0”.

29.12. Parola de securitate

Parola securitate 0000000000
Parola:

Centrala ATS cere o parola inainte de a garanta accesul la centrala folosind PC software-ul de
incarcare/descarcare (ex. ATS8100). Conectarea poate fi realizata folosind o linie telefonica
(dial-up) sau folosind RS232, daca interfata este disponibila (ATS1801).
Parola de securitate are intotdeauna 10 cifre. Parola implicita este 0000000000.

Software-ul de incarcare/descarcare ATS8100 poate intotdeauna sa se conecteze la o
centrala ATS cu parola implicita. Totusi, updateaza parola la parola programata in de
software-ul de incarcare/descarcare pentru centrala ATS deschisa.

29.13. Incercarile de conectare

Incercari securitate 255, caderi 0
Incercari:

Introduceti numarul incercarilor care pot fi facute pentru a realiza o conectare la un computer.
Acest numar de incercari creste doar daca o conectare este realizata la un modem, dar nu
este primita parola corecta. Afisajul de asemenea arata numarul de incercari esuate.

29.14. Numarul de sunari inainte de a
raspunde

Nr incercari: 0
Apeluri:

Introduceti numarul de sunari inainte de a raspunde. Daca este setat la 0, apelurile venite nu
vor fi raspunse deloc.

29.15. Numarul de apeluri inainte de a
raspunde

Nr apeluri inainte de a raspunde: 0
Apeluri:

Introduceti numarul de apeluri inainte de a raspunde la o chemare. Daca este setat la 0, nu se
va raspunde de loc la apelurile primite. Fiecare apel venit trebuie sa sune de un numar de ori
mai mare decat setat anterior in Numarul de sunari inainte de a raspunde.

29.16. Dispozitivul de raspuns la apel
anulat

NU- Dispozitivul de raspuns la apel anulat
* - schimba, 0 - Sare

Daca numarul de sunari programat si numarul de apeluri este indeplinit, la urmatorul apel se
va raspunde imediat.

−

Vezi de asemenea Numarul de sunari inainte de a raspunde si Numarul de apeluri
inainte de a raspunde.

29.17. Rezervat
29.18. Foloseste protocolul Bell 103

NU – Modem Bell
* - schimba, 0 - Sare

Activare tonuri modem BELL 103 pentru conexiune de linie analoaga PSTN sau ISDN pentru
raportarea la calculator.

29.19. Tip conexiune
Determina ce apelator (PSTN de pe placa de baza sau ISDN-ul instalat) va conecta/raporta
centrala la calculator.
0 PSTN
1 ISDN
2 NE FOLOSIT
3 GSM
4 INTERFATA UNIVERSALA

30.

IMPRIMANTA
Programati detaliile pentru imprimanta. Pentru a obtine o iesire de imprimanta de la centrala
ATS, o interfata seriala pentru imprimanta (ATS1802) sau o interfata seriala pentru computer
si imprimanta (ATS1801) trebuie sa fie conectate.

30.1.

Activare imprimanta timp real

NU-Valideaza tiparire in timp real
* - schimba, 0 - Sare

Activeaza imprimanta sa printeze in timp real.
YES

NO

−
30.2.

Activeaza port-ul de imprimanta al centralei ATS sa printeze fiecare eveniment
cand se petrece "Printeaza Istoria" poate fi inca folosit, daca necesar (vezi
Ghidul managerului).
Imprimanta nu este conectata sau nu este necesar sa printezi in timp
real.”printeaza istoria”trebuie folosit pentru a obtine un „print-out”
Apasa 0 pentru a parasi Imprimanta.
Inainte ca orice sa fie printat in timp real ori Printeaza evenimentele de alarma sau
Printeaza evenimentele de control acces trebuie setat la YES.

Printeaza evenimentele de
alarma

NU-Tipareste evenim alarma
* - schimba, 0 - Sare

Printeaza toate evenimentele de alarma .
YES

Toate evenimentele de alarma sunt printate.

NO

Evenimentele de alarma nu sunt printate.
Apasa 0 pentru a parasi Imprimanta.

−

Inainte ca orice sa fie printat in timp real ori Printeaza evenimentele de alarma sau
Printeaza evenimentele de control acces
NU-Tipareste even control acces
trebuie setat la YES.
* - schimba, 0 - Sare

30.3.

Printeaza evenimentele de
control acces
Aceasta functie printeaza toate evenimentele de control acces.
YES

Toate evenimentele de control acces sunt printate.

NO

Evenimentele de control acces nu sunt printate.
Apasa 0 pentru a parasi Imprimanta.

−
30.4.

Inainte ca orice sa fie printat in timp real ori Printeaza evenimentele de alarma sau
Printeaza evenimentele de control acces trebuie setat la YES.

Printeaza date in afara
Timpzonei

NU-Tipareste date numai in afara T.Z.
* - schimba, 0 - Sare

Imprimanta va printa numai in afara timpului de function,are a timpzona.
YES
NO

Imprimanta este activa doar daca timpzona specificata este invalida.
Imprimanta este avtiva daca timpzona specificata este valid.
Apasa 0 pentru a parasi Imprimanta.

−

Orice eveniment care are loc cand nu sunt trimise date la imprimanta vor fi pierdute
pentru imprimanta. Folositi “Printeaza istoria” in meniul utilizatorului pentru a printa
aceste evenimente.

−
30.5.

Activare imprimanta timp real trebuie setat la YES pentru a fi posibila printarea
evenimentelor.
Tipareste in timpul de lucru T.Z. 0
Tz Nr:

Printeaza date pe perioada
Timpzonei

Imprimanta este activa doar in timpul Timpzonei specificate exceptie facand cazul in care
Printeaza date in afara Timpzonei (deasupra) este setat la YES. Timpzona implicita este Tz 0
(intotdeauna valida).

30.6.

Epson Printer 9600, 7, e, 1
Optiune:

Optiuni de imprimanta

Pluteti programa interfata de imprimanta pentru un Epson dot matrix sau o imprimanta cu
laser HPII cu setari de comunicatii optionale.

Optiune

Nume

Baud

Cuvant

Paritate

Stop

1

Epson Printer

9600

7 bit

Even

1

2

Laser HPII

9600

8 bit

None

1

3

Laser HPII

19200

8 bit

None

1

4

Epson Printer

9600

7 bit

Odd

1

5

Epson Printer

9600

7 bit

None

1

6

Epson Printer

9600

8 bit

None

1

7

Epson Printer

9600

8 bit

Odd

1

8

Epson Printer

9600

8 bit

Even

1

31.

TESTARE BATERIE

Testul de baterie inregistreaza detalii despre procedura de testare automata a bateriei si
activeaza testul manual. O verificare a deconectarii bateriei este de asemenea facuta
automat. Daca o baterie este deconectata pentru mai mult de 10 minute, un mesaj de alarma
este activat.
In timpul testului de baterie centrala, si/sau DGP-urile, si toate dispozitivele, sunt alimentate
de la baterie. Dispozitivele sunt testate pe rand asigurandu-va ca nu toate dispozitivele sunt
testate odata.

31.1.

Selecteaza programul de test

Test baterie: 1-Progr, 2-Test
Optiune:

Selecteaza 1 pentru a programa optiunile testului de baterie sau 2 pentru a face testul manual.

31.1.1. Frecventa testului de baterie

Frecv test baterie-Dezactivat
* - schimba, 0 - Sare

Specifica cat de des este efectuat testul de baterie.
Folositi [MENU*] pentru a selecta una din optiunile disponibile:

Dezactivat
In fiecare zi de lucru
In fiecare luni
Prima zi de luni a lunii
Apasa 0 pentru a te muta la Incepe testul bateriei.

31.1.2.

Porneste test baterie 00:00
Ore:

Incepe testul bateriei

Programati timpul din zi, in ore si minute, cand testul bateriei va incepe.

31.1.3.

Perioada de test a bateriei

Ruleaza test baterie pt 000
Minute:

Programati perioada, in minute, in care testul automat va rula. Daca un test la unul dintre
echipamente esueaza, dispozitivul repune in functiune imediat tensiunea AC.

31.2.
31.2.1.

Selecteaza test baterie
Nici un test baterie DGP in curs
Apasa ENTER

Test baterie manual

Permite centralei ATS si bateriilor de la DGP-uri sa fie testate manual. Acest test nu afecteaza
testarea automata a bateriilor. Daca un DGP este testat, numarul DGP-ului va fi afisat .

+

31.2.2.

Cum se programeaza
[ENTER]
Se muta la urmatorul afisaj al testului de baterie.

Raportul testului de baterie
Afiseaza rezultetele testului de baterie anterior.

+

Toate bateriile DGP testate OK
Press ENTER

Cum se programeaza
[ENTER]
Se muta la urmatorulafisaj al testului de baterie.

31.2.3. Selecteaza numarul DGP-ului pentru
testul de baterie
Specifica numarul DGP-ului pe care il testati.
DGP1-15
Centrala ATS

=
=

Test manual baterie DGP # 1-16
DGP:

DGP1-15
DGP16

Doar o unitate poate fi selectata pentru test.

32.

PERSONALIZARE MESAJ LCD

Acest meniu inregistreaza 32 de caractere de text customizat care este afisat pe prima linie a
LCD-ului statiei de armare in locul mesajului normal. Orice configuratie de 32 de caractere
este considerata text. Poate include spatii numere sau punctuatii.
folositi optiunea de text de pe tastatura ca sa
Aritech, (*) - End
introduceti un text de pana la 32 caractere.
Aritech
Tastele 1 - 9 au caracterele alfabetice scrise
deasupra. Pentru a introduce o litera, apasati tasta de un numar de ori relativ la pozitia literei.
Sunt disponibile atat litere mari cat si mici valori numerice si spatii. Vezi Figura 1: Semnificatia
tastelor tastaturii pentru introducerea text la pag.75.

−

Cand tasta [MENU*] este folosita, doar literele care preced cursorul sunt salvate. Daca
doriti sa salvati un cuvant existent, trebuie sa il introduceti din nou sau, folosind
[ENTER], sa mutati cursorul la sfarsitul cuvantului.

Pe LCD-ul RAS-ului pot fi afisate Ora si Data daca nu este nici o alarma activa.Prin
introducerea unui punct (.) ca fiin primul caracter al unui Mesaj Personalizat, ora si data vor
aparaea in urmatorul format: (HH:MM DAY/MONTH/YEAR)
Exemplu: 8:45 02/10/2001

33.

PROGRAMARE URMATORUL SERVICE

Programati data la care urmatorul control de rutina este necesar si mesajul care va fi afisat pe
tastatura. Utilizatorul va fi anuntat printr-un mesaj pe afisajul tastaturii ca trebuie sa sune
instalatorul.

33.1. Data de service

Service cerut la 0/0/0
Introd ziua:

Introduceti urmatoarea data la care utilizatorul va primi un mesaj afisat ca service-ul este
necesar.

33.2. Mesajul de service

(*) – End
_

Programati un text (32 caractere maximum) care va fi afisat pe LCD-ul statiei de armare la
data specificata.

+

Cum se programeaza
Vezi Personalizare mesaj LCD la pag.104.

34. PROGRAMARE FLAG EVENIMENTE SISTEM
Flag evenimentele sunt declansate cand un eveniment specificat are loc in sistem, precum
caderi de tensiune, o zona care genereaza o alarma sau un timp de intrare care merge.
Flag evenimentele se sistem sunt declansate la evenimente importante pentru intreg sistemul
cum ar fi, caderi de tensiune sau iesirea din comunicatie a DGP-urilor.

−

Pentru mai multe informatii despre flag eveniments, vezi Flag evenimente la pag.121.
Cadere retea flag evenim 22

34.1.

evn
eneim:
Flag evenimentul de cadere de teFnlasgiu

Acest flag eveniment este activat cand o cadere de tensiune este detectata la centrala ATS
sau un DGP.

−

Nu folositi un numar de flag eveniment presetat (1 – 16). Programati 0 pentru a
dezactiva un flag eveniment.

Baterie descarcata nici un flag even
Flag evenim:

34.2. Flag evenimentul de cadere a
bateriei
Acest flag eveniment este activat cand o cadere a bateriei este detectata la centrala ATS sau
un DGP.
Vezi de asemenea Flag evenimentul de cadere de tensiune.

34.3. Flag evenimentul pentru
siguranta

Siguranta nici un flag even
Flag evenim:

Acest flag eveniment este activat cand se arde o siguranta la centrala ATS sau un DGP.
Vezi de asemenea Flag evenimentul de cadere de tensiune.

34.4. Flag evenimentul de tamper

Tamper flag evenim 22
Flag evenim:

Acest flag eveniment este activat cand un tamper de centrala este detectat la centrala ATS
sau un DGP.
Vezi de asemenea Flag evenimentul de cadere de tensiune.

34.5. Flag evenimentul de cadere a
sirenei

Cadere sirena nici un flag even
Flag evenim:

Acest flag eveniment este activat cand o cadere a sirenei este detectata la centrala ATS sau
un DGP.
Vezi de asemenea Flag evenimentul de cadere de tensiune.

34.6. Flag evenimentul de inhibare a
DGP

DGP inhibat nici un flag even
Flag evenim:

Acest flag eveniment este activat cand un DGP a fost inhibat cu Utilizator meniu 16,
Inhibare/Dezinhibare RAS/DGP.
Vezi de asemenea Flag evenimentul de cadere de tensiune.

34.7. Flag evenimentul de pierdere a
comunicatiei la DGP

DGP dconectat nici un flag even
Flag evenim:

Acest flag eveniment este activat cand un DGP care este programat sa comunice, nu
raspunde la comunicatie.
Vezi de asemenea Flag evenimentul de cadere de tensiune.

34.8. Flag evenimentul de pierdere a comunicatiei la RAS
Acest flag eveniment este activat cand un RAS care este programat sa comunice, nu
raspunde la comunicatie.
Vezi de asemenea Flag evenimentul de cadere de tensiune.

34.9. Flag evenimentul de duress

Duress nici un flag even
Flag evenim:

Acest flag eveniment este activat cand o alarma tip Duress este declansata.
Vezi de asemenea Flag evenimentul de cadere de tensiune.

Film terminat nici un flag even
Flag evenim:

34.10. Flag evenimentul de terminare a
filmului
Acest flag eveniment este activat cand numaratorul de film pentru o camera depaseste nivelul
de terminare programat.
Vezi de asemenea Flag evenimentul de cadere de tensiune.

−

Vezi Film terminat in Optiuni de sistem (pag. 55).

34.11. Flag evenimentul de ratare a
raportarii

Esec raport
Report
Fail No
(FTC)
Event
niciFlag
un flag even
Eventevenim:
Flag
Flag:

Acest flag eveniment este activat cand centrala ATS rateaza raportarea la Statia Centrala (de
asemenea numita FTC).
Vezi de asemenea Flag evenimentul de cadere de tensiune.

34.12. Flag evenimentul modului test

Flag evenim testare nici un flag even
Flag evenim:

Acest flag eveniment este activat cand centrala ATS este in modul test.
Vezi de asemenea Flag evenimentul de cadere de tensiune.

34.13. Flag evenimentul toate armate

Armare totala nici un flag even
Flag evenim:

Acest flag eveniment este activat cand toate ariile care raporteaza deschiderea/inchiderea
sunt armate, nu sunt conditii de alarma, si nici un timer de intrare/iesire nu este activ.
Vezi de asemenea Flag evenimentul de cadere de tensiune.

34.14. Flag evenimentul de Buzzer

Buzzer tastatura nici un flag even
Flag evenim:

Cand acest flag eveniment este activat, buzzerele de tastatura sunt activate.Acest flag
eveniment de asemenea trebuie alocat la evenimentele la care vreti ca buzzerul sa sune.
Vezi de asemenea Flag evenimentul de cadere de tensiune.

34.15. Nu se foloseste
34.16. Nu se foloseste

Buzzer tastatura nici un flag even
Flag evenim:

34.17. Flag evenimentul apelator sistem activ
Cand acest flag eveniment este activat, cand se face o conexiune a centralei cu Statia
Centrala prin intermediul unui apelator.

34.18. Flag evenimentul test sirena externa

Test sirena externa nici un flag even
Flag evenim:

Acest flag eveniment este activat cand testul de sirena este activ.

34.19. Flag eveniment in puls totul armat

Totul armat nici un flag even
Flag evenim:

Daca optiunea NFA2P este setata cu DA, un flag eveniment/iesire va fi prevazut cu sau fara
un eveniment de inregistrare care va fi activ pentru 20 de secunde, dupa ce contitia de armare
completa este adevarata.

34.20. Conectare calculator activa

Conectare calculator nici un flag even
Flag evenim:

Acest flag este activat oricand o conexiune intre centrala si softwareul de management (Titan)
este activa. Flagul nu se activeaza decat in momentul in care a fost stabilita conexiunea.

Defect linie nici un flag even
Flag evenim:

34.21. Defect linie
Acest flag eveniment este activ atunci cand o conditie defect de lini este activa.
Test baterie activ nici un flag even
Flag evenim:

34.22. Test baterie activ

Acest flag eveniment determina durabilitatea bateriei de rezerva.
Test mers inginer nici un flag even
Flag evenim:

34.23. Test mers inginer

Acest flag eveniment este activ de fiecare data cand un test de mers inginer este activ.

34.24. Reset test mers inginer

Reset test inginer nici un flag even
Flag evenim:

Acest flag eveniment este activ pentru 5 secunde dupa fiecare test de mers( esuat sau
efectuat cu succes).

35. PROGRAMARE MACROLOGICE
Macrologicele ofera o posibilitate foarte puternica de a activa zone sau flag evenimente in
conditii speciale. Aceste conditii sunt macrointrari activate, ecuatii logice care combina
macrointrarile cu conditiile iesirilor.
Pana la 4 macrointrari pot fi introduse intr-o ecuatie logica. O macrointrare este un flag
eveniment sau o iesire. Fiecare macrointrare din ecuatia logica poate fi programata ca o
functie „SI” sau „SAU” si poate fi programata pentru a functiona in logica inversa.
Optiunile de programare sunt astfel concepute incat rezultatul macro-ului sa activeze o
macroiesire la puls, timp, cu intarziere, fara intarziere sau latch cand activ.
Figura 3. Privire de ansamblu asupra macrologicelor
Flag ev/iesire 1

Flag ev/iesire 2

Ecuatia
macrologica
“1 SI 2 SAU 3”

Timpul
macroiesirii

CD >> ©

Flag ev
sau Zona

Flag ev/iesire 3

Flag ev/iesire 4

Atentie!
Este foarte important sa programati Macrologicele cu atentie pe hartie, notand toate
detaliile, si originea oricarei zone si/sau flag eveniment, inainte de a incepe
programarea propriu-zisa.

−

Vezi de asemenea Flag evenimente (pag. 121) si Evenimente la iesiri (pag. 87).

Nr functie macrologica
Macro Nr:

35.1. Programati numarul
Introduceti numarul programului macrologic. Exista 24 de programe disponibile .

35.1.1.

Functiile macroiesirii

M 1 Dezactivat
* - schimba, 0 - Sare

Rezultatul unui macro,macroiesirea, va activa un flag eveniment sau o zona. Macroiesirea
poate avea unele functii de timp.
Optiune
Dezactivat

Acest programati macrologic este dezactivat.

Fara timp

Urmareste doar rezultatul ecuatiei logice. Daca un flag eveniment sau
iesire pentru acest macro se schimba, ecuatiea logica va fi recalculata.

La Puls

Activeaza pentru timpul programat sau perioada activa a rezultatului
logic, in functie de care este mai scurt.

La timp

Activeaza pentru timpul programat indiferent de schimbarile
macroiesirii.

La
intarziere

Activeaza dupa perioada de timp programata mai putin daca ecuatia
logica nu mai este valida.

Fara
intarziere

Urmareste rezultatul ecuatiei logice, dar ramane activa pentru timpul
programat dupa ce rezultatul ecuatiei logice nu mai este activ.

Latch

Activeaza la oricare dintre primele trei macroiesiri din ecuatia logica si
este resetata de a patra. Oricare dintre functiile SI / SAU nu este
folosita)

+

35.1.2.

Functie

Cum se programeaza
Apasati una din aceste taste la tastatura:
[MENU*]
Afisaza o noua functie de iesire.
0
paraseste meniul de Programare macrologice
[ENTER]
Salveaza functia afisata si se muta la urmatorul afisaj.
M1 Timpi pt 0 Sec
Timp:

Timp

Perioada de timp (2 – 255 seconds) care este folosita cand oricare functie de macroiesire este
selectata(puls, la timp, la intarziere sau fara intarziere). Folositi orice valoare de la 2 in sus.

35.1.3.

Macroiesirea activeaza flag eveniment
sau zona

M 1 Activeaza flag eveniment 0
*-Schimba, Nr:

Specifica daca macroiesirea trebuie sa activeze un flag eveniment sau o zona si care.
Macroiesirea este declansata ca rezultat al macrointrarilor ecuatiei logice. Iesirea se va
comporta conform programarii din Functiile macroiesirii.

+

Cum se programeaza
Apasati una din aceste taste la tastatura:
? [ENTER] Introduceti si afisaza noul numar al flag evenimentului sau zonei.
Introduceti acelasi numar de doua ori pentru inversarea macroiesirii.
Astfel va activa flag evenimentul sau iesirea daca rezultatul ecuatiei este
fals. O macroiesire inversata este recunoscuta dupa semnul de
exclamare (!) care precede numarul.
[MENU*]
Selecteaza “Flag eveniment” sau “Zona”.
[ENTER]
Salveaza detaliile afisate si se muta la urmatorul afisaj.

M 1 = E0 Or E0 Or E0 Or E0
*-Sch, Intr 1:

35.1.4.

Macrointrari
Programati pana la patru macrointrari (flag evenimente sau numere de iesiri) si daca fiecare
dintre aceste intrari contin functii „SI” sau „SAU” in ecuatia logica.
Cand toate conditiile ecuatiei logice sunt intrunite,macroiesirea este activata si flag
evenimentul sau zona programata in pasul anterior este activata (in functie de functiile de timp
programate la macroiesire).

+

Cum se programeaza
Apasati una din aceste taste la tastatura:
? [ENTER] Afisaza un flag eveniment sau numar de iesire nou. Introduceti acelasi
numar de doua ori pentru inversarea macroiesirii. Inaintea calcularii
rezultatului ecuatiei logice intrarea este inversata. O intrare inversata este
recunoscuta dupa semnul de exclamare (!) care precede “E” sau “R”.
[MENU*]
Selecteaza “Flag eveniment” (E) sau “Iesire” (R).
[ENTER]
Salveaza detaliile afisate si
M 1 = E0 Or E0 Or E0 Or E0
se muta la urmatorul afisaj.
*-sch, Logic 1:

35.1.5.

Ecuatia macrologica
Specifica operatiile logice care creaza o ecuatie macrologica.Sunt disponibili doi operatori :
„SI’ si „SAU”.
Operator

Descriere

SAU

Rezultatul este adevarat daca una din intrari era activa.

SI

+
−
−

Rezultatul este adevarat doar daca ambele intrari sunt active.

Cum se programeaza
Apasati una din aceste taste la tastatura:
[MENU*]
Selecteaza “SAU” sau “SI”.
[ENTER]
Salveaza detaliile afisate si se muta la urmatorul afisaj.
Orice macrointrare nefolosita TREBUIE sa fie lasata „SAU”.
NSI si NSAU pot fi facute folosind operatorul invers la macroiesire sau macrointrare.
NSI = invers (Macrointrare 1) SAU invers (Macrointrare 2). NSAU= invers (Macrointrare
1) SI invers (Macrointrare 2).

36.

MENIU REZERVAT

37.

MENIU REZERVAT

38.

MENIU REZERVAT

39.

MENIU REZERVAT

40.

MENIU REZERVAT

41.

MENIU REZERVAT

Rezervat. Nu folositi.

42.

BAZA DE DATE A CLASEI RAPORTULUI

Raportarile alarmelor depind de setarile din Raportarea Zonei inBaza de date zona . Aceasta
setare reprezinta o clasa de raportare. Exista 8 clase continand 6 conditii care pot fi selectate
pentru raportare.

42.1. Selecteaza clasa de raportare

Nr clasa
Clasa Nr:

Selecteaza clasa de programat. Clasele disponibile sunt:
Nr.clasei

Nume

1

Medical

2

Alarma de incendiu

3

Alarma de panica

4

Efractie

5

Alarma generala

6

Alarma de 24 Hr

7

Supervizare de foc

8

Alarma sistem

Fiecare clasa are tipuri multiple de alarme care pot raporta ex.clasa de alarma de panica
contine raport de tip SIA pentru PA (alarma de panica) si HA (alarma de hold-up). (pag. 121).

42.1.1.

Selecteaza conditia clasei

Clasa 1: Medical - 1. Alarma
Conditie:

Selecteaza conditia de programat. Selecteaza una din urmatoarele conditii:
Conditie

Raport

1

Alarma

2

Revenire alarma

3

Tamper

4

Revenire Tamper

5

Inhibare

6

Revenire Inhibare (= dezinhibare)
DA- Raport la CS2

42.1.1.1. Raporteaza la Statia Centrala 1

* - schimba, 0 - Sare

Folositi aceasta optiune pentru a selecte daca o conditie trebuie raportata la Statia Centrala 1.

42.1.1.2. Raporteaza la Statia Centrala 2
Vezi Raporteaza la Statia Centrala 1.
DA- Raport la CS3

42.1.1.3. Raporteaza la Statia Centrala 3
Vezi Raporteaza la Statia Centrala 1.

* - schimba, 0 - Sare

DA- Raport la CS4

42.1.1.4. Raporteaza la Statia Centrala 4
Vezi Raporteaza la Statia Centrala 1.

42.1.1.5. Activare ascultare audio in
interior pentru aceasta conditie

* - schimba, 0 - Sare

NU- Valid ascultare interna
* - schimba, 0 - Sare

Specifica daca ascultare audio in interior este permisa pentru aceasta conditie.

43. APEL TEST
Acest meniu contine programarea cu privire la apelurile de test.

43.1. Incepeti apelul de test

Porneste primul apel test la: 00:00
Ora:

Introduceti timpul ore si minute, cand un apel de test ar trebui facut.Timpul programat este
sincronizat cu ceasul real.

43.2. Intervalul apelului de test

Interval apel test 00 ore
Ore:

Specifica intervalul dintru apelurile de test(in ore).

43.3. Extindere apel de test

NU- Apel test extins
* - schimba, 0 - Sare

Trimite un apel de test doar daca nu se raporteaza in timpul intervalului de test.
YES

Doar daca nici un raport nu a fost facut in timpul intervalului de test se va
trimite un apel de test.

NO

Un apel de test va fi trimis dupa fiecare interval de apel de test.

44.

MENIU REZERVAT

45.

MENIU REZERVAT

46.

MENIU REZERVAT

47.

MENIU REZERVAT

48.

MENIU REZERVAT

49.

MENIU REZERVAT

Rezervat. Nu folositi.

50. ALOCARE CANALE (PROTOCOL FSK)
Aceasta este optiunea de comunicare 200 Baud FSK Franceza.
1- Intrari 2- Arii 3 - Sistem
Optiune:

50.1. Intrari

Fiecare submeniu este impartit in grupuri de meniu. Spre exemplu:

50.1.1.

Grup intrari 1-16
Introduceti numarul canalului 00-99 pentru fiecare intrare (zona). Setarea initiala este:
Intrari 1-72
Intrari 73-256

-> Canalele 1-72
-> Canalul 73

50.2. Arii
Fiecare submeniu este impartit in grupuri de meniu. Spre exemplu:

50.2.1.

Grup arii 1-8
Introduceti numarul canalului 00-99 pentru fiecare arie. Un canal separat poate fi programat
pentru eveniment auto armare/dezarmare. Setarile initiale sunt:
Arii 1-16 -> Canalele 74 - 89

50.3. Sistem
Fiecare submeniu este impartit in grupuri de meniu. Spre exemplu:

50.3.1.

Grup sistem 1 - 10
Utilizatorul poate programa un numar de canal, 00-99, pentru oricare din evenimentele
sistemului disponibile. Evenimentele sistemului vor fi afisate ca Eveniment Sistem 1 pana la
Eveniment Sistem 40. Abia dupa ce un utilizator foloseste tabelul cu referinte poate determina
care eveniment este Evenimentul Sistemului nr. 1 etc.
Presetarea initiala este:
Nume eveniment

Canal

Tip Canal

(Setare initiala)
1

Incercari cod RAS

00-99 (90)

A

2

Securizat

00-99 (Dis)

A

3

Nesecurizat

00-99 (Dis)

A

4

Schimbare timp

00-99 (Dis)

A

5

Test autosunare

00-99 (Dis)

A

6

In/Afara service

00-99 (Dis)

A,R

7

Cerere service

00-99 (Dis)

A

8

Cuprins RAS dezactiv

00-99 (91)

A,R

9

Cuprins DGP dezactiv

00-99 (91)

A,R

10

Reset DGP

00-99 (Dis)

A

11

Cuprins DGP defecte
principale

00-99 (92)

A,R

12

Cuprins DGP baterie
redusa

00-99 (93)

A,R

13

Cuprins DGP tamper

00-99 (94)

A,R

14

Cuprins DGP tamper
sirena

00-99 (95)

A,R

15

Cuprins cod duress

00-99 (96)

A,R

16

Cuprins logari de la
distanta

00-99 (97)

A,R

17

Cuprins terminare film

00-99 (Dis)

A,R

18

Cuprins program mod
Ent

00-99 (98)

A,R

19

Dezarmare dupa alarma

00-99 (Dis)

A

20

Izolare intrare

00-99 (99)

A,R

21

Defect intrare

00-99 (99)

A,R

22

Test manual

00-99 (Dis)

A

-

-

40

Nu este folosit

51.

RESET INGINER

Reset inginer?
Aceasta optiune permite inginerului sa faca un
sa calcueze Codul Sistemului ATS. Cand
apasa butonul „*”, RAS-ul va afisa „Done”.

52.
Raportare cod numar

Reset inginer?
* Reset 0- Sare

reset fara
instalatorul

RAPORTARE VOCALA
Alarma efractie BA- Mesaje vocale 0
Nr. Mesaj

Programeaza mesajele vocale pentru a fi
transmise
la statia de monitorizare , daca protocolul vocal este programat. Vezi optiuni comunicare.
Mesajele vocale pot fi programate sa raporteze urmatoarele evenimente de alarma. Mai multe
evenimente pot avea programat acelasi mesaj vocal. Pot fi intre 0-14 mesaje vocale.

Tabel 1
Nr cod raportat

Cod raportat

Mesaj vocal alarma

1

Alarma efractie

Setare initiala 0= Fara mesaje

2

Alarma tamper

3

Alarma HOLD-UP

4

Alarma panica

5

Alarma foc

6

Alarma medicala

7

Alarma tehnica

8

Defecte principale

9

DGP offline

10

Arie dezarmata

11

Arie armata

La fel ca mai sus, utilizatorul poate de asemenea sa programeze mesajele de alarma cu urmatoarele
coduri evenimente, permitand o mare flexibilitate asa cum e ceruta. Macrourile pot fi folosite pentru a
declansa aceste coduri evenimente de la surse variate.
O intrare poate fi programata sa raporteze codul eveniment 131 BA Perimetru. Intrarea poate fi
declansata folosind macro-uri etc.

Tabel 2 (Tabel utilizator)
Nr cod raportat

Cod raportat

12

130BA Efractie

13

131BA Perimetru

14

132BA Interior

15

133BA 24 Ore

16

134BA Intrare/Iesire

17

135BA Zi/Noapte

18

136BA Exterior

19

137BA Tamper

20

138BA Alarma apropiere

21

140 UA Alarma generala

22

Baterie scazuta

Mesaj vocal alarma

23

Baterie scazuta rerestabilita

24

Alimentare principala
restabilita

25

Restabilire tehnica

De retinut ca acest cod eveniment 130 BA Efractie in tabel utilizator si codul 1 – Alarma Efractie BAA din
tabelul 1 sunt coduri eveniment identice (130). Daca 130 BA in tabelul utilizator este programat cu un
mesaj de alarma, atunci acesta va avea prioritate peste codul eveniment 1 – BA alarma efractie din
tabelul 1.
Numar mesaj vocal
Acesta este numarul mesajelor vocale (valori cuprinse intre 0 si 14) stocate in modulul vocal (ATS7200)
ce sunt alocate unor numere eveniment specificate. Valoarea „0” inseamna „Nici un mesaj alocat”.
Descriere mesaj vocal (optional)
Acesta optiune permite instalatorului sa adauge comentarii despre un mesaj specificat.

53. ALOCARE INTRARI ALARMA DVMRE
Transmitere alarma la DVMRe prin intermediul portului de imprimanta
Intr-un sistem de alarma conventional, dipozitivele de alarm sunt conectate prin intermediul PCB de
alarma din spatele unitati DVMRe. Fiecare intrare de alarma corespunde unei camere video.
Intrarea de alarma desemnata camerei poate fi schimbata de pe un model de 10 pe unu de 16 canale
prin intermediul programarii DVMRe-ului.
La declansarea intrarii, buzzerul intern se va activa iar pe ecran, afisarea alarmei va fi activata.
Macrourile pot fi programate pentru a realiza un scenariu complet CCTV.
Multe optiuni diferite sunt posibile, totul depinzand de programarea DVMRe-ului.
O optiune aditionala, care poate fi combinata cu sirena externa si declansarea alarmei, este o inserare de
text in frameurile imaginilor inregistarte in timpul declansarii alarmei.
Interfata de printare ATS conectata la DVMRe ofera toate optiunile intr-una singura (atat activarea
intrarilor de alarma cat si inserarea de texte in paralel cu imaginea).

53.1. Alocare intrari alarma DVMRe

Prezentare intrari alarma DVMRe
Intrare alarma :

„*” Urmatoarea, Intrarea alarma 1
DVMRe Nr. releu
Releu :

Acest meniu controleaza setarile pentru a declansa intrarea de alarma de la DVMRe prin programarea
unei iesiri de la centrala ATS. Toate cele 16 intrari de alarma ale DVMRe-ului pot fi legate la iesirile
centralei ATS. Toate cele 255 de iesiri ale centralei ATS pot fi programate.

Activand iesirile ATS, intrarile de alarma ale DVMRe-ului se vor declansa. Iesirile ATS sunt
folosite mai exact ca flag evenimente deoarece iesirile pot fi activate prin intermediul timpzonei
la fel de bine.
DVMRe-ul poate fi programat sa execute un macro legat de intrarea DVMRe-ului.
Interfata de nivel mare (HLI) pentru controlul flagurilor

53.2. Activare interfata DVMRe

DA- Activare interfata DVMRe
* - schimba, 0 - Sare

Activeaza nivelul ridicat de integrare intre centrala ATS si DVMRe.
DA

Conexiunea dintre centrala ATS si DVMRe poate fi stabilita si urmatorul flag
eveniment de control va fi considerat.

NU

Nu va lua in seama toate celelalte flag controluri si nu va fi nici o comunicatie
intre centrala ATS si DVMRe.

53.3. Activare actualizare timp

DA- Activare actualizare timp
* - schimba, 0 - Sare

Aceasta optiune va asigura ca timpul si data de la DVMRe sunt sincronizate la aproximativ
fiecare 60 de secunde cu centrala ATS. Cand executi o cautare in inregistrarile video, timpul si
data se vor baza pe ordinea evenimentelor inregistrate in centrala ATS.
DA

Timpul si data de la ATS se va sincroniza cu DVMRe-ul.

NU

Nu va avea loc nici un fel de sincronizare pentru timp si data.

53.4. Activare Eveniment Inserare
Text

DA- Activare inserare text
* - schimba, 0 - Sare

Aceasta optiune insereaza automat evenimente text de la centrala ATS (iesire imprimanta) in
casuta de text a camerei 1 de la DVMRe. Acest text va fi asociat cu lungimea inregistrarii
tuturor camerelor marcate cu acelasi timp.
DA

Centrala ATS va insera evenimente text in casuta de text a DVMRe-ului.

NU

Nu va avea loc nici o inserare de text.

53.5. Activare Feedback Alarma

DA- Activare alarma autocontrol
* - schimba, 0 - Sare

DVMRe-ul are facilitatea de a genera comenzi programabile de utilizator in cazul detectiei de
miscare si a aparitiei unor conditii de alarma. Comenzile vor fi trimise prin intermediul HLI si
receptionate de centrala ATS. Pe baza continuturilor seriilor de comenzi receptionate dupa
procesare, centrala ATS poate activa intrari de zone permitand raportarea alarmelor si
executarea unor comenzi diverse (automatizari).
DA

DVMRe-ul va trimite serii de comenzi la aparitia unor conditii de alarma
predefinite de utilizator.

NU

Nici o serie de conditii de alarma nu va fi transmisa.

53.6. Activare cautare istoric si rulare imagini inregistrate
Centrala ATS va avea adaugat un nou meniu care va fi utilizat pentru emularea unui subset
de comenzi al panoului central al DVMRe-ului. Aceasta optiune va permite operatorului
centralei ATS sa vizualizeze si sa caute imagini inregistrate prin intermediul RAS-ului. Aceasta

DA- Activare cautare istoric si rulare
* - schimba, 0 - Sare

optiune va fi folosita cand panoul frontal de comanda al DVMRe-ului nu este accesibil si
tastatura RAS este localizata langa un monitor.
In completarea acesteia, o optiune de cautare si rulare va fi de asemenea suportata. Aceasta
va permite utilizatorului sa intre in meniul istoric pe tastatura centralei si sa deruleze
inregistrarea DVMRe-uluI la punctul evenimentului solicitat. Odata ce comanda de cautare si
rulare a fost realizata de catre DVMRe, RAS-ul poate afisa comenzile DVMRe-ului astfel ca
utilizatorul poate controla optiunea playback daca aceasta este selectata.
DA

Activeaza RAS-urile asociate (vezi flag permisiuni RAS) pentru a cauta o
inregistrare particulara.

NU

Nici o cautare sau rulare nu este permisa prin intermediul RAS-ului.

53.7. Permisiuni RAS

NU- RAS repartizat
Permisiune RAS :

2
Permisiune RAS :

DVMRe 1-Rulare, 2-Cautare,3-Camera,4Vizualizare
Meniu:

Meniu permisiune RAS activeaza dreptul de selectare a instalatorului, care din RAS-uri este
conectat la centrala, si a avea permisiunea de a realiza Cautare si Rulare. Controleaza
comenzile DVMRe-ului in meniul Quick sau Istoric utilizator.
Pana la 16 RAS-uri
pot fi selectate in acesta optiune a meniului pentru a avea Cautare si Rulare si controlul
comenzilor DVMRe-ului.

54.
Introducere

TEST MERS INGINER
54-test walk inginer.
0 – Exit, Menu

Testul mers inginer permite testarea tuturor zonelor ce sunt configurate pentru testul mers inginer ariile
selectate. Aceste arii vor fi testate de un tehnician/inginer. Acest test este independent de testul de
configurare a zonelor si ruleaza numai manual de la un punct al noului meniu instalator.
Zonele vor fi configurate pentru a fi incluse in testul mers inginer (Vezi 19.1.33., Test mers inginer).
Setarea initiala va fi „DA” (include testul mers inginer).
Un tehnician/inginer porneste testul mers inginer din meniul 54. Ariile NU au nevoie sa fie
armate/dezarmate, inainte ca un nou test sa inceapa. Un test poate fi initiat oricand este nevoie.
Procedura
Cand porneste testul mers inginer utilizatorului va fi gata sa selecteze aria/ariile de testat ce apar in
afisajul de mai jos. Initial nici o arie nu este selectata si linia de sus a afisajului va fi goala.
Utilizatorul selecteaza o arie prin introducerea numarului ariei urmat de tasta ENTER. Ariile selectate sunt
afisate la fel ca in afisajul de mai jos. Ariile vor fi mascate asa incat doar ariile care sunt disponibile pentru

test sunt acelea la care au acces si utilizatorul si RAS-ul. Daca un utilizator introduce o arie care nu este
disponibila, buzzerul RAS-ului va suna de avertizare (cateva beepuri scurte) si aria nu va fi afisata in lista
selectata.
Utilizatorul poate selecta toate ariile disponibile prin apasarea tastei „0” urmata de tasta „ENTER”.
Apasand tasta CLEAR va face ca testul sa fie intrerupt si utilizatorul se va intoarce la meniul instalator.
Daca abandonati in aceasta etapa, nici un eveniment ( start test, ratare, etc.) nu va fi inregistrat si nici un
flag test eveniment va fi setat.
Apasa ENTER (dupa numarul ariei) pentru a porni

1,2
0 – Toate, Arie

testul.

Cand testul de mers porneste, un nou flag eveniment test mers va fi activat pentru a permite detectorilor
sa fie configurati automat sa intre in testul de mers si afisajul de mai jos indica toate zonele ce trebuie
testate. Daca numarul zonelor ce trebuie testate depasesc numarul pe care il poate afisa displayul, atunci
„,” este afisat la sfarsitul listei. Asa ca utilizatorul poate vedea toate zonele ce trebuie testate prin
vizionarea numelui fiecarei zone in parte asa cum e descris mai jos.
Fiecare zona ce tranziteaza de la sigilata la nesigilata si apoi iar la sigilata va fi marcata ca testata. In
timp ce testul se efectueaza, lista afisata a zonelor netestate se actualizeaza automat fara actiunea
utilizatorului asa ca zonele dispar din acea lista afisata imediat ce sunt testate.
Netestate 1,2,4
0 – Anulat, Zona

In timp ce testul se efectueaza, utilizatorul poate
introduce numarul zonelor netestate urmat de tasta ENTER pentru a se afisa numele zonelor asa cum
apare mai jos. Aici utilizatorul poate apasa URMATORUL (sageata in jos) pentru a trece in revista
numele zonelor netestate, sau apasa ENTER pentru a reveni la lista numerica cu zonele netestate asa
cum s-a aratat mai sus.
Netestate 1. PIR in birou
0 – Anulat, Zona

Testul este anulat daca este apasata oricare din tastele „0” sau Clear. Exista si o limita maxima de timp
pentru test. Dezarmare timp test in meniul instalator 19.6. Testul esueaza daca aceast timp expira. In
oricare din cazuri, va fi afisat mesajul „Test neterminat” asa cum este aratat mai jos. Un mesaj este trimis
la statia centrala pentru a semnaliza esuarea testului, vezi evenimentele inregistrate in tabelul de mai jos.

−

Nota:Avertizoru temporizari functioneaza normal pe perioada testului. Avertizoru va
suna in mod obisnuit (daca avertizoru temporizarii este programat).
Test neefectuat
Apasa ENTER

Altfel, in momentul in care toate zonele au fost testate cu succes, va fi afisat un mesajul „Test efectuat”, si
va fi trimis un mesaj la statia centrala (vezi evenimentele inregistrate in tabelul de mai jos).
Test efectuat
Apasa ENTER

Daca este apasata tasta Clear in timp ce testul se
efectueaza, va fi afisat mesajul „Va rog asteptati” asa cum este aratat mai jos, in timp ce iesirea auxiliara
pulseaza (descrisa mult mai jos). Cand iesirea auxiliara a terminat de pulsat, va iesii automat din testul
plimbare in meniul de instalator.
La sfarsitul testului de mers, flagul evenimentului test
mers va fi dezactivat.

Test neefectuat
Va rog asteptati

de

Testul va face ca urmatoarele evenimente sa fie inregistrate. Aceste evenimente sunt trimise ca mesaje
la statia centrala de monitorizare:
Evenimente inregistrate

Cand se inregistreaza

TEST ACCES INCEPUT

Cand incepe testul.

TESTARE ZONA CU TEST MERS

Cand o zona este testata si Titan este conectat la
centrala. (flag eveniment conexiune calculator activa
,este setat) Mesajul pentru eveniment include
numerul zonelor testate.

Acest eveniment nu este trimis la statia centrala.

ZONA NETESTATA CU TEST
MERS

Cand testarea unei zone esueaza si Titan este
conectat la centrala. (flag eveniment conexiune
calculator activa ,este setat) Mesajul pentru
eveniment include numerul zonelor testate.
Acest eveniment nu este trimis la statia centrala.

TEST ACCES ESUAT

Daca utilizatorul opreste testul sau testul esueaza

TEST ACCES EFECTUAT

Test efectuat cu succes

−

Daca Titanul este conectat la centrala,(flag eveniment conexiune calculator activa ,este
setat), atunci „TESTARE ZONA CU TEST MERS”,” ZONA NETESTATA

CU TEST MERS”,” TEST ACCES ESUAT”,” TEST ACCES
EFECTUAT” vor si inregistrate in centrala si trimise in istoria Titanului.

−

Daca Titanul NU este conectat la centrala,(flag eveniment conexiune calculator activa ,
NU este setat), atunci „TESTARE ZONA CU TEST MERS”, si
”ZONA
NETESTATA CU TEST MERS”, vor fi ignorate si nu sunt inregistrate. Doar ”
TEST ACCES ESUAT”, sau ” TEST ACCES EFECTUAT” vor si inregistrate
in centrala.

.
Asta se intampla pentru a preveni umplerea memoriei centralei cu evenimente cand Titanul nu este
conectat.
Dupa fiecare test de mers (esuat sau efectuat) un nou flag eveniment de sistem „Reset test mers inginer”
va fi activat pentru 5 secunde. Utilizatori pot folosi acest flag eveniment pentru a schimba iesirea auxiliara
(iesirea 251) pentru a reseta vreun detector de tip latch ramas in alarma.
Daca utilizatorul asa tasta ENTER pentru a iesi din meniu testului in timp ce iesirea auxiliara este
dezactivata, un mesaj de inchidere va fi afisat asa cum este aratat mai jos. Atunci testul va iesi automat
din testul mers inginer cand iesirea auxiliara este refacuta.

Inchidere test
Va rog asteptati

Vezi 19.34.
Flag eveniment test mers inginer
Reset flag eveniment test mers inginer

FLAG EVENIMENTE
Ce sunt flag evenimente?
Flag evenimente sunt locatii de memorie intr-un sistem microprocesor care inregistreaza aparitia unor
anumite evenimente. Aceste evenimente pot fi pre-definite sau pot fi programate. Cu alte cuvinte: cand
anumite evenimente au loc, flag evenimente sunt activate.
De ce foloseste sistemul ATS flag evenimente?
Sistemul ATS foloseste flag evenimente pentru oferirea celor mai flexibile solutii pentru activarea iesirilor
si manipularea macrofunctiilor logice. Folosirea flag evenimentelor ne da ambele optiuni folosind aceleasi
flag eveniment. Este de departe mai flexibil decat folosind tipuri de iesire fixe, deoarece tipurile fixe de
iesiri sunt greu de combinat. Folosind flag evenimente este posibil sa folosim acelasi flag eveniment
pentru mai mult de 1 eveniment, resultand o combinatie de evenimente.
Ce evenimente pot activa flag evenimente?
Exista o multitudine de evenimente. Domeniul lor este de la o zona activata la o cadere a retelei de 230
Vca, de la utilizatori deschizand usi la rularea unor timpi de intrare/iesire. In total flagurile evenimentele
pot fi programate in:
• Baza de date zone ca “flag eveniment zona”. Zonele pot de asemenea sa fie legate la flag evenimente
pre-definite precum evenimente Sirena, flaguri alarme armate sau dezarmate s.a.m.d. Flag
evenimentele sunt declansate cand anumite evenimente apar in legatura cu aceasta zona particulara.
• Baza date arie. Aici sunt flag evenimente declansate de timere de intrare/iesire, sirene activate,
alarme aparute, etc. Flag evenimentele sunt declansate cand anumite evenimente apar intr-o arie,
independent de zona.
• Baza de date RAS. Cand folosim comenzi pentru usi, o usa poate fi deschisa.
• Suntare zona. Cand o zona este suntata datorita deschiderii unei usi.
• Evenimente de sistem cum ar fi caderea retelei de 220 Vca sau baterie descarcata.
• Fonctiile Macro Logice folosesc flag evenimente sau iesiri pentru a manipula zone sau flag
evenimente.
• DGP 4 usi si DGP 4 lifturi poate activa flag evenimente interne. Vezi manualul de programare pentru
DGP-ul respectiv.
Unele evenimente activeaza flag evenimente in diferite sectiuni. Cand o zona trece in alarma:
• sirena este activata (programat in baza de date arie si in baza de date zone)
• de asemenea un indicator deasupra usii poate fi aprins, deoarece flag evenimentul zona este de
asemenea activat.
Toate acestea se intampla in acelasi timp, activate de acelasi eveniment: zona care a intrat in alarma.
Care flag evenimente sunt pre-definite?
Exista 16 flag evenimente predefinite. Acestea sunt:
Eveniment

Nume

Descriere

1

Sirena

Flag evenimentul de sirena initial (alocat in baza de date arie). Daca este
DA in baza de date zone, se activeaza la orice sirena activa in orice arie.

2

Alarma
armata

Daca este setat DA in baza de date zone, se activeaza cand o alarma
este generata de o zona si toate ariile alocate la zona sunt armate. Este
folosita la activarea iesirii strobe sistem.

3

Alarma
armata

Ca flag eveniment 2

4

Alarma
armata

Ca flag eveniment 2

5

Alarma
armata

Ca flag eveniment 2

6

Alarma

Daca este setat DA in baza de date zone, se activeaza cand o alarma
este generata de o zona si una sau mai multe din ariile alocate zonei

dezarmata

sunt dezarmate.

7

Alarma
dezarmata

Ca flag eveniment 6

8

24 Hour
Alarma

Daca este setat DA in baza de date zone, se activeaza in orice moment
cand o alarma este generata de zona.

9

Alarma
armata

Ca flag eveniment 2

10

Alarma
armata

Ca flag eveniment 2

11

Alarma
armata

Ca flag eveniment 2

12

Alarma
armata

Ca flag eveniment 2

13

Alarma
dezarmata

Ca flag eveniment 6

16

Testare

Se activeaza in timpul testului armare. Un eveniment testare este folosit
la activarea unui dispozitiv care permite testarea altor dispozitive care
trebuie testate. De ex. activeaza o lampa la testarea unui detector light.
Flag evenimentul test se activeaza pentru jumatate din flag evenimentele
de test programate in meniul de programare 6, Temporizari. Perioada
ramasa din timpul testului armare este timpul stabilit care permite
dispozitivelor testate sa comute inapoi la starea normala.
Aveti grija ca timpul testului de armare sa fie mai mare decat timpul
evenimentului testare.

Mai multe despre flag evenimente?
Pentru utilizarea de flag evenimente, vezi sectiunile referitoare:
•

Meniu 1, Baza de date zona la pag.13

•

Meniu 2, Baza de date arie la pag.30

•

Meniu 3, Baza de date RAS la pag.35

•

Meniu 16, Evenimente la iesiri la pag.87

•

Meniu 21, Suntari zona la pag.92

•

Meniu 28, Dispozitive comandate (DGP 4-usi si DGP 4-lifturi) la pag.97 si ghidul de
programare referitor la comanda controlerului respectiv.

•

Meniu 34, Programare flag evenimente sistem la pag.105

•

Meniu 35, Programare macrologice la pag.108

RAPORTARE
Raportarea la o centrala ATS este impartita in raportare evenimente zone si raportare
evenimente de sistem. Zonele folosesc clase si sub-clase de raportare care pot fi programate
pe fiecare zona. In Baza de date a clasei raportului se poate face o selectie in functie de
conditiile raportate pe clasa. Tabelul 5 arata o prezentare a evenimentelor si conditiilor
raportate pe sub-clasa. Coloana CID contine evenimentele raportate in format Contact ID. SIA
contine evenimentele SIA.
Tabelul 5. Prezentarea evenimentelor raportate pe sub-clase

Tip No
1

Clasa
Medical

2

5

6

7

Medical 100

Medical 101

3

4

Sub-clasa

Medical 102

Foc

Foc 110

Foc 111

Foc 112

Foc 113

Conditia

CID

SIA

Alarma

E100

MA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

MB

Restaurare alarma

R100

MR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

MU

Alarma

E101

MA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

MB

Restaurare alarma

R101

MR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

MU

Alarma

E102

MA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

MB

Restaurare alarma

R102

MR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

MU

Alarma

E110

FA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

FB

Restaurare alarma

R110

FR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

FU

Alarma

E111

FA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

FB

Restaurare alarma

R111

FR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

FU

Alarma

E112

FA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

FB

Restaurare alarma

R112

FR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

FU

Alarma

E113

FA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

FB

Restaurare alarma

R113

FR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

FU

Tip No

Clasa

8

Foc 114

9

Foc 115

10

Foc 116

11

Foc 117

12

13

14

Sub-clasa

Foc 118

Panica

Panica 120

Panica 121

Conditia

CID

SIA

Alarma

E114

FA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

FB

Restaurare alarma

R114

FR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

FU

Alarma

E115

FA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

FB

Restaurare alarma

R115

FR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

FU

Alarma

E116

FA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

FB

Restaurare alarma

R116

FR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

FU

Alarma

E117

FA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

FB

Restaurare alarma

R117

FR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

FU

Alarma

E118

FA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

FB

Restaurare alarma

R118

FR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

FU

Alarma

E120

PA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

PB

Restaurare alarma

R120

PR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

PU

Alarma

E121

HA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

HB

Restaurare alarma

R121

HR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

HU

Tip No

Clasa

15

Panica 122

16

17

18

19

20

21

Sub-clasa

Panica 123

Efractie

Efractie 130

Efractie 131

Efractie 132

Efractie 133

Efractie 134

Conditia

CID

SIA

Alarma

E122

PA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

PB

Restaurare alarma

R122

PR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

PU

Alarma

E123

PA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

PB

Restaurare alarma

R123

PR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

PU

Alarma

E130

BA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

BB

Restaurare alarma

R130

BR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

BU

Alarma

E131

BA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

BB

Restaurare alarma

R131

BR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

BU

Alarma

E132

BA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

BB

Restaurare alarma

R132

BR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

BU

Alarma

E133

BA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

BB

Restaurare alarma

R133

BR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

BU

Alarma

E134

BA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

BB

Restaurare alarma

R134

BR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

BU

Tip No

Clasa

22

Efractie 135

23

Efractie 136

24

Efractie 137

25

26

27

28

Sub-clasa

Efractie 138

Alarme Generale

Generale 140

Generale 141

Generale 142

Conditia

CID

SIA

Alarma

E135

BA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

BB

Restaurare alarma

R135

BR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

BU

Alarma

E136

BA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

BB

Restaurare alarma

R136

BR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

BU

Alarma

E137

BA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

BB

Restaurare alarma

R137

BR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

BU

Alarma

E138

BA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

BB

Restaurare alarma

R138

BR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

BU

Alarma

E140

UA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

UB

Restaurare alarma

R140

UR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

UU

Alarma

E141

GA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

GB

Restaurare alarma

R141

GR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

GU

Alarma

E142

ZA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

ZB

Restaurare alarma

R140

ZR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

ZU

Tip No

Clasa

29

Generale 143

30

Generale 144

31

32

33

34

35

Sub-clasa

Generale 145

Alarma 24 ore

24 ore 150

24 ore 151

24 ore 152

24 ore 153

Conditia

CID

SIA

Alarma

E143

SA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

SB

Restaurare alarma

R143

SR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

SU

Alarma

E144

WA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

WB

Restaurare alarma

R144

WR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

WU

Alarma

E145

BA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

BB

Restaurare alarma

R145

BR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

BU

Alarma

E150

QA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

QB

Restaurare alarma

R150

QR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

QU

Alarma

E151

QA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

QB

Restaurare alarma

R151

QR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

QU

Alarma

E152

QA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

QB

Restaurare alarma

R152

QR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

QU

Alarma

E153

QA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

QB

Restaurare alarma

R153

QR

Restaurare Tamper

R383

TR

Inhibare Restaurare
alarma

R570

QU

Tip No
36

37

38

39

40

41

42

Clasa

Sub-clasa
24 ore 154

24 ore 155

24 ore 156

24 ore 157

24 ore 158

24 ore 159

24 ore 161

Conditia

CID

SIA

Alarma

E154

QA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

QB

Restaurare alarma

R150

QR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

QU

Alarma

E155

QA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

QB

Restaurare alarma

R155

QR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

QU

Alarma

E156

QA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

QB

Restaurare alarma

R156

QR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

QU

Alarma

E157

QA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

QB

Restaurare alarma

R157

QR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

QU

Alarma

E158

QA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

QB

Restaurare alarma

R158

QR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

QU

Alarma

E159

QA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

QB

Restaurare alarma

R159

QR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

QU

Alarma

E161

QA

Tamper

E383

TA

Inhibare

E570

QB

Restaurare alarma

R161

QR

Restaurare Tamper

R383

TR

Restaurare Inhibare

R570

QU

Tip No
43

44

45

46

47

48

49

Clasa
Supervizare Foc

Sub-clasa
Supervizare Foc 200

Supervizare Foc 201

Supervizare Foc 202

Supervizare Foc 203

Supervizare Foc 204

Supervizare Foc 205

Supervizare Foc 206

Conditia

CID

SIA

Alarma

E200

FA

Tamper

E383

FT

Inhibare

E570

FB

Restaurare alarma

R200

FR

Restaurare Tamper

R383

FJ

Restaurare Inhibare

R570

FU

Alarma

E201

FA

Tamper

E383

FT

Inhibare

E570

FB

Restaurare alarma

R201

FR

Restaurare Tamper

R383

FJ

Restaurare Inhibare

R570

FU

Alarma

E202

FA

Tamper

E383

FT

Inhibare

E570

FB

Restaurare alarma

R202

FR

Restaurare Tamper

R383

FJ

Restaurare Inhibare

R570

FU

Alarma

E203

FA

Tamper

E383

FT

Inhibare

E570

FB

Restaurare alarma

R203

FR

Restaurare Tamper

R383

FJ

Restaurare Inhibare

R570

FU

Alarma

E204

FA

Tamper

E383

FT

Inhibare

E570

FB

Restaurare alarma

R204

FR

Restaurare Tamper

R383

FJ

Restaurare Inhibare

R570

FU

Alarma

E205

FA

Tamper

E383

FT

Inhibare

E570

FB

Restaurare alarma

R205

FR

Restaurare Tamper

R383

FJ

Restaurare Inhibare

R570

FU

Alarma

E206

FA

Tamper

E383

FT

Inhibare

E570

FB

Restaurare alarma

R206

FR

Restaurare Tamper

R383

FJ

Restaurare Inhibare

R570

FU

Lista de evenimente de sistem depinde de tipul protocolului selectat, format mare sau mic. Protocolurile de
format mic raporteaza numai sumar evenimentele. Formatul mare raporteaza tot ce se poate (vezi Tabel 6 si
Tabel 7). Tabel 6 si Tabel 7 arata o lista de evenimente raportate in format Contact ID si SIA. Contact ID

raporteaza separat cele mai multe evenimente. Contact ID raporteaza nu numai evenimentele si utilizatori ,
dar de asemenea si aria. Raportarea SIA nu face aceasta. SIA foloseste de asemenea un offset la
evenimente raportate de la DGP-uri (+300) sau RAS-uri (+400).
Tabel 6. Prezentare a formatului mic de raportare.
Descriere

Contact ID
Evenim.

Aria

SIA
Pt/User

Evenim.

Pt/User

Cod Duress Introdus (orice cod nr)

E120

00

C 008

HA

C 401-464

Restaurare Cod Duress

R120

00

C 008

HR

C 401-464

Aria Armata

C402

01-16

U 001-999

CL

U 001-999

Aria Dezarmata

O402

01-16

U 001-999

OP

U 001-999

RAS Offline (orice RAS nr)

E143

00

C 001

ET

000

RAS Online (orice RAS nr)

R143

00

C 001

ER

000

DGP Offline (orice DGP nr)

E143

00

C 002

ET

000

DGP Online (orice DGP nr)

R143

00

C 002

ER

000

Cadere retea alim. DGP (orice DGP nr)

E301

00

C 004

AT

000

Restaurare alim. retea DGP (orice DGP nr) R301

00

C 004

AR

000

DGP Baterie Desc. (orice DGP nr)

E302

00

C 005

YT

000

DGP Restaurare Baterie (orice DGP nr)

R302

00

C 005

YR

000

DGP Cadere Siguranta

-

-

-

ET

000

DGP Remediere Siguranta

-

-

-

ER

000

DGP Eroare Monitorizare Sirena (DGP nr)

E320

00

C 007

TA

000

DGP Restaurare Monitor. Sirena (DGP nr)

R320

00

C 007

TR

000

DGP Tamper (orice DGP nr)

E145

00

C 006

TA

000

DGP Restaurare Tamper (orice DGP nr)

R145

00

C 006

TR

000

DGP 16 CPU Repornire

E305

00

C 003

-

-

RAS Tamper (orice RAS nr)

-

-

-

TA

000

RAS Restaurare Tamper (orice RAS nr)

-

-

-

TR

000

Arie in afara Timpzona

E608

00

C 012

OK

000

Arie in interiorul Timpzona

R608

00

C 012

-

-

Film terminat

E150

00

C 011

-

-

Remediere Film terminat

R150

00

C 011

-

-

Alarma Urgenta

E102

00

C 009

QA

000

Apel Auto Test

E602

00

C 016

RP

000

Cerere de Service

E411

00

C 013

YX

000

Cadere supraveghere linie tel

E351

00

C 014

YS

000

Revenire supraveghere linie tel

R351

00

C 014

-

-

Conectare Directa via Port J15

E416

00

C 010

-

-

Intrare in Programare

E150

00

C 015

LB

000

Iesire din Programare

R150

00

C 015

LS

000

Tabel 7.Prezentare a formatului larg de raportare.
Descriere

Contact ID
Even.

Aria

SIA
Pt/User

Even.

Pt/User

Cod Duress Introdus

E120

00

C 001-064

HA

C 401-464

Restaurare Cod Duress

R120

00

C 001-064

HR

C 401-464

Aria Armata

C402

01-16

U 001-999

CL

U 001-999

Descriere

Contact ID
Even.

Aria

SIA
Pt/User

Even.

Pt/User

Aria Dezarmata

O402

01-16

U 001-999

OP

U 001-999

RAS Offline

E143

00

C 001-064

ET

C 401-464

RAS Online

R143

00

C 001-064

ER

C 401-464

DGP Offline

E143

00

C 065-079

ET

C 301-316

DGP Online

R143

00

C 065-079

ER

C 301-316

Cadere retea alimentare DGP

E301

00

C 065-080

AT

C 301-316

Restaurare alim. retea DGP

R301

00

C 065-080

AR

C 301-316

DGP Baterie Desc.

E302

00

C 065-080

YT

C 301-316

DGP Restaurare Baterie

R302

00

C 065-080

YR

C 301-316

DGP Cadere Siguranta

E300

00

C 065-080

ET

C 317-332

DGP Remediere Siguranta

R300

00

C 065-080

ER

C 317-332

DGP Eroare Monitorizare Sirena

E320

00

C 065-080

TA

C 317-332

DGP Restaurare Monitor. Sirena

R320

00

C 065-080

TR

C 317-332

DGP Tamper

E145

00

C 065-080

TA

C 301-316

DGP Restaurare Tamper

R145

00

C 065-080

TR

C 301-316

DGP Pornire Test Baterie

E608

00

C 065-080

-

-

DGP Treminare test Baterie

R608

00

C 065-080

-

-

DGP Eroare Test Baterie

E309

00

C 065-080

YT

C 301-316

DGP Restaurare Test Baterie

R309

00

C 065-080

YR

C 301-316

DGP CPU Repornire

E305

00

C 065-080

RR

C 301-316

DGP Eroare Encriptare

E303

00

C 065-080

-

-

DGP Schimbare comutator DIP

E304

00

C 065-080

-

-

DGP Scos din comunicatie

E330

00

C 065-080

ET

C 333-348

DGP Introdus in comunicatie (Polled)

R330

00

C 065-080

ER

C 333-348

DGP Izolat

E570

00

C 065-080

UB

C 301-316

DGP Dez-Izolat

R570

00

C 065-080

UU

C 301-316

RAS Tamper

E137

00

C 001-064

TA

C 401-464

RAS Restaurare Tamper

R137

00

C 001-064

TR

C 401-464

RAS Incercari Cod

E145

00

C 001-064

JA

C 401-464

RAS CPU Repornire

E305

00

C 001-064

RR

C 401-464

RAS Eroare Encriptare

E303

00

C 001-064

-

-

RAS Schimbare comutator DIP

E304

00

C 001-064

-

-

RAS Scos din comunicatie

E330

00

C 001-064

-

-

RAS Introdus in comunicatie (Polled)

R330

00

C 001-064

-

-

RAS Izolat

E570

00

C 001-064

UB

C 401-464

RAS Dez-Izolat

R570

00

C 001-064

UU

C 401-464

Arie in afara Timpzona

E608

00

C 160-175

OK

000

Arie in interiorul Timpzona

R608

00

C 160-175

-

-

Film Scazut

E150

00

129

-

-

Film terminat

E150

00

130

-

-

Remediere Film terminat

R150

00

130

-

-

Repornire Temporizare Iesire

E150

00

131

-

Alarma Urgenta

E102

00

143

QA

000

Validare Introducere Camera

R570

00

133

-

-

Dezactivare Introducere Camera

E570

00

133

-

-

Descriere

Contact ID
Even.

Aria

SIA
Pt/User

Even.

Pt/User

Pornire Test Dezarmat

E150

00

134

-

-

Test Dezarmat Terminat

R150

00

134

-

-

Dezarmat Test Failed

E150

00

135

-

-

Dezarmat Test Completed

E150

00

136

-

-

Armat Pornire Test

E150

00

137

-

-

Test Armat Terminat

R150

00

137

-

-

Cadere Test Armat

E150

00

138

WF

000

Test Armat Complet

E150

00

139

WP

000

Butonul de intarziere activ

E150

00

140

-

-

Linie Jos

E150

00

128

-

-

Linie Sus

E150

00

128

-

-

Retea Jos

E150

00

128

-

-

Auto Reset

E150

00

141

-

-

Timp Schimbat

E150

00

142

JT

U 001-999

Apel Auto Test

E602

00

000

RP

000

Apel Test Ring-In

E602

00

144

-

-

In Service

E150

00

145

-

-

Service Terminat

R150

00

145

-

-

Cerere Service

E411

00

000

YX

000

Cadere supraveghere linie tel

E351

00

000

LT

001

Revenire supraveghere linie tel

R351

00

000

LR

001

Rezerva

E416

00

147

-

-

Conectare Management Software

E416

00

147

RB

000

Conectare Directa via J15 Port

E416

00

147

-

-

Decuplare legatura directa comanda

R146

00

147

RS

000

Intrare In Programare

E150

00

146

LB

000

Iesire din Programare

R150

00

146

LS

000

Remediere Film Scazut

R150

00

129

-

-

MonCo Centrala Comandata

E422

00

000

RB

000

MonCo Restaurare Centrala Comandata

R422

00

000

RS

000

REZOLVARE PROBLEME
Centrala ATS - Model ATS3000/4000
Conditia
•

•

•

•

•

•

Cauze posibile

Tastatura LCD master (RAS adresa 1) are
toate LED-urile aprinse intermitent si
afisaza mesajul “Service needed”.

•

bus-ul de date de sistem poate fi conectat incorect.

•

adresa legata la RAS poate fi setata incorect.

Centrala nu comunica cu statiile de
armare RAS si/sau DGP-uri.

•

bus-ul de date de sistem poate fi conectat incorect, sau
s-a folosit un cablu ales gresit.

•

Numerele RAS-urilor si/sau DGP-urilor care trebuiesc
activate s-ar putea sa nu fie programate, sau sa nu
corespunda cu adresele setate pe unitatile respective.

Statii de armare si/sau DGP-uri par sa fie
off-line si on-line (indicat de LED-urile de
cadere RAS/DGP pe RAS-urile cu 16 arii
si prin mesajul pe afisajul LCD "RAS
Fail").

•

bus-ul de date de sistem poate fi conectat incorect, sau
s-a folosit un cablu ales gresit.

•

terminatia bus-ului poate fi incorecta. Poate nu s-a
desfacut conectarea terminatorului TERM unde era
necesar. Vezi ghid instalare - cablare

Zona intra in alarma cand aria este
dezarmata.

•

Zona este legata incorect determinand o conditie de
tamper (circuit deschis sau scurt circuit) in loc de
conditie activa. Rezistentele E.O.L. se poate sa nu fie
instalate corect.

•

Vezi schemele de cablare in ghidul de instalare.

•

Nici un Grup alarma nu a fost programat cu optiunea
“Grupul de alarma poate fi alocat la utilizatori” setata
DA.

•

Daca un cod altul decat codul utilizator Master
(Utilizator 1) este folosit la accesarea meniului
“Programare Utilizatori”, Grupul de alarma alocat la
acesta se poate sa nu permita functia.

•

Vezi Ghidul de programare, optiunea de programare 5.

•

conexiunile la linia telefonica pot sa nu fie legate
corect. Vezi schemele de conexiuni in ghidul de
instalare.

•

Receptorul statiei centrale nu suporta protocolul
programat.

•

numarul de cont in meniul de programare 9, se poate
sa fie programat incorect.

•

Numarul de telefon 1 TREBUIE sa fie programat.

•

Nici o statie centrala nu este programata pentru
raportare evenimente. Vezi baza de date zone si baza
date arie.

Nu se pot aloca Grupuri alarma cand
programam utilizatorii.

Centrala nu raporteaza la statia centrala

Statii de armare LCD - Modelele ATS1100, ATS1105, ATS1120 si ATS1125
Conditia
•

ToateLED-urile la statia de armare
lumineaza intermitent.

Cauze posibile
•

comutatoarele DIP se poate sa fie incorect puse
(adresa setata la statia de armare se poate sa fie
incorecta si de aceea activarea comunicatiei statiei de
armare nu este confirmata).

•

bus-ul de date de sistem poate fi conectat incorect.

•

statia de armare nu este in comunicatie (La
programarea statiilor de armare se poate ca acestea sa
nu fi fost introduse in comunicatie).

•

LED-uri nu sunt operante.

•

Fara alimentare sau cu tensiune redusa.

•

LED-urile par sa nu indice corect
conditiile.

•

Tipul statiei de armare se poate sa fie definit incorect:

•

Tastatura cu LCD trebuie sa fie satata la YES.

•

statia de armare pare sa functioneze offline si on-line (indicat de mesajul de pe
LCD "RAS Fail").

•

terminatia bus-ului poate fi incorecta. Vezi ghid
instalare - cablare.

•

O eroare este indicata cand un cod este
introdus la tastatura (sapte bipuri).

•

Se poate sa folositi un cod PIN nevalabil.

•

statia de armare se poate sa nu aiba programat un
grup alarma.

•

Grupul de alarma al codului PIN nu permite accesul la
aceasta statie de armare.

•

statia de armare nu are impamantare.

•

Saibele stelate ale suruburilor nu sunt folosite (acestea
sunt folosite pentru a realiza o conexiune electrica intre
capac si baza)

•

Cand atingeti statia de armare aceasta se
poate bloca datorita incarcarilor
electrostatice (ATS1120/1125).

Statii de armare cu 4 LED-uri si cititoare cartele magnetice – ATS1150 si ATS1155
Conditia
•

Toate LED-urile la statia de armare
lumineaza intermitent.

Cauze posibile
•

comutatoarele DIP se poate sa fie incorect puse
(adresa setata la statia de armare se poate sa fie
incorecta si de aceea activarea comunicatiei statiei de
armare nu este confirmata).

•

bus-ul de date de sistem poate fi conectat incorect.

•

statia de armare nu este in comunicatie (La
programarea statiilor de armare se poate sa nu fi fost
introduse in comunicatie).

•

LED-uri nu sunt operante.

•

Fara alimentare sau cu tensiune redusa.

•

LED-urile par sa nu indice corect
conditiile.

•

Tipul statiei de armare a fost definit incorect ca statie
de armare LCD. Aceasta optiune trebuie setata la NO.

•

statia de armare pare sa functioneze offline si on-line (indicat de mesajul de pe
LCD "RAS Fail").

•

terminatia bus-ului poate fi incorecta. Vezi ghid
instalare - cablare.

•

statia de armare pare sa se blocheze cand

•

Este probabil ca releul nu are o dioda montata invers in

Statii de armare cu 4 LED-uri si cititoare cartele magnetice – ATS1150 si ATS1155
Conditia

Cauze posibile
paralel pentru protectie.

releul care este comandat de iesirea OUT
se activeaza.
•

O eroare este indicata cand un cod este
introdus la tastatura (sapte bipuri).

•

Se poate sa folositi un cod PIN nevalabil.

•

statia de armare se poate sa nu aiba programat un
grup alarma.

•

Grupul de alarma al codului PIN nu permite accesul la
aceasta statie de armare.

DGP-uri - Modelele ATS1201, ATS1210
Conditia
•

•

LED-ul "Tx" LED la DGP nu se aprinde
intermitent

LED-urile "Tx" si "Rx" nu sunt operante.

Cauze posibile
•

comutatoarele DIP se poate sa fie incorect setate
(adresa inregistrata in DGP se poate sa fie incorecta si
de aceea comunicatia la DGP nu este confirmata).

•

cablul bus-ului de date de sistem poate fi conectat
incorect.

•

DGP-ul nu este programat sa intre in comunicatie.

•

Nu avem alimentare sau tensiunea este redusa.

•

cablul bus-ului de date de sistem poate fi conectat
incorect sau sursa de alimentare este defecta (reteaua
sau bateria).

•

DGP-ul sa functioneze off-line si on-line
(indicat prin mesajul "DGP Fail" pe afisajul
LCD al statiei de armare).

•

terminatia bus-ului poate fi incorecta. Vezi ghid
instalare - cablare.

•

Unele sau toate zonele DGP-ului sunt
permanent in alarma tamper (sau
permanent in alarma daca "Validare zona
duala" in Optiuni de sistem este setat la
NO).

•

Numerele zonelor pentru DGP-uri au fost calculate
incorect, si de aceea numerele tipurilor de zona au fost
alocate gresit in baza de date zone. Vezi ghidul
instalare la “zone si iesiri alocate la fiecare DGP”.

•

Rezistentele „End-Of-Line” sunt defecte sau au o
valoare gresita programata in Optiuni de sistem (pag
55).

•

Exista o problema la cablarea zonelor. Pentru
verificarea tensiunilor si a valorilor rezistentelor, vezi
ghidul de instalare al centralei.

•

Modulele de extensie 8-zone (daca sunt conectate) au
comutatoarele DIP incorect puse.
Modul extensie:
Dipswitch 1
Dipswitch 2
Dipswitch 3
Dipswitch 4

•

Doua sau trei module de extensie 8-zone
sunt conectate la DGP pentru a creste nr
zone la 24 sau 32, dar zonele de la 17 la

•

1st
2nd
ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
nefolosit

3rd
OFF
OFF
ON

Comutatorul DIP 5 la DGP nu a fost setat la ON.

DGP-uri - Modelele ATS1201, ATS1210
Conditia

Cauze posibile

32 de la DGP par sa nu functioneze.
•

Modulele iesiri 4 relee (ATS1810) folosite
la DGP nu functioneaza, dar unele LEDuri de pe module apar permanent aprinse.

•

Dipswitch 6 la DGP este setat la ON (dipswitch 6
trebuie sa fie ON numai daca folosim module cu 8 iesiri
relee sau 16 iesiri open colector).

•

Module 8-relee (ATS1811) sau module
16-„open collector” (ATS1820) conectat
laDGP nu functioneaza.

•

Dipswitch 6 la DGP nu este setat la ON.

•

Iesirea de sirena (cu difuzor de 8 Ohm
conectat) nu functioneaza cand trebuie.

•

Adresa setata la acest DGP este 15. Sirena nu poate fi
adresata deoarece cel mai mare numar de iesire este
255 iar aici ar fi necesar 256.

•

Iesirea a 16-a asociata cu adresa DGPului nu a fost
legata logic la numarul flagului eveniment sirena. Vezi:
-

Evenimente la iesiri (ghidul de programare)
Baza de date arie, Flag evenimentul de
sirena(ghidul de programare)
Zone si iesiri alocate la fiecare DGP (ghidul de
instalare)

Interfata seriala imprimanta - Model ATS1802
Conditia
•

•

Nu tipareste

Tiparitura nu este aliniatam, etc.

Cauze posibile
•

Iesirea pentru imprimanta sau evenimentele selectate
s-ar putea sa nu fie validate, sau Timpzona selectata
pentru tiparire nu este validata in meniul de programare
30, Imprimanta.

•

Rata Baud si paritatea selectate in meniul de
programare 30, Imprimanta, nu corespund optiunilor
setate la imprimanta.

•

cablul de la ATS1802 Port B la printer se poate sa nu
fie legat corect. Verificati-l folosind ghidul de instalare.

•

Tip gresit de cablu a fost folosit sau cablul este prea
lung. Trebuie folosit cablu ecranat cu 4 sau 6 fire
pentru RS232 care nu trebuie sa depaseasca 15 metri.

•

Imprimanta nu furnizeaza un semnal Data Terminal
Ready (+8 la +11V DC) la intrarea CTS la ATS1802
Port B (verificati conexiunea dintre conectorul
imprimantei, pin 20 "DTR" si ATS1802 Port B, "CTS").

•

Imprimanta seriala nu a fost programata corect.

•

Viteza si optiunile de paritate selectate in meniul de
programare 30, Imprimanta, nu corespund cu setarile
imprimantei.

•

Imprimanta nu este compatibila cu codurile Epson
pentru tiparire condensata si imbunatatita (SI, DC2, S0
si DC4).

Dispozitive de iesire – Modulele ATS1810, ATS1811, ATS1820
Conditia
•

Modulul 8-iesiri relee (ATS1811) nu
functioneaza:
•

"Numarul de controlere iesiri" nu a fost setat in
optiunea de programare 7, optiuni de sistem.

•

(Numarul of iesire controlere = 1 pentru fiecare modul 8
iesiri relee).

•

Dipswitch 6 nu a fost setat la ON.

•

"Numarul of Iesire controlere" nu a fost setat in
Optiunea de programare 7, optiuni de sistem.

•

(Numarul of iesire controlere = 2 pentru fiecare 16-way
open collector).

•

Dipswitch 6 nu a fost setat la ON.

- Cand este conectat la centrala ATS.

•

"Numarul of Iesire controlere" nu a fost setat la 0 in
Optiunea de programare 7, optiuni de sistem.

- Cand este conectat la un DGP.

•

Dipswitch 6 nu a fost setat la OFF.

•

Releele nu au fost legate logic de un flag eveniment
sau numarul iesirii pe releu a fost calculat incorect si de
aceea nu este programat ca numarul de iesire corect.

•

iesire este tinuta inactiva pe durata unui Timpzona .

•

cablul a fost conectat incorect.

•

Vezi : - Flag eveniment la iesire – Numerotarea, Zone/
DGP-uri/ Relee

- Cand este conectat la centrala ATS.

- Cand este conectat la un DGP.
•

modulul 16 iesiri open colector (ATS1820)
nu functioneaza:
- Cand este conectat la centrala.

- Cand este conectat la un DGP.
•

•

Cauze posibile

modulul 4 iesiri relee(ATS1810) nu
functioneaza:

Releele nu functioneaza dupa ce au fost
validate ca mai sus.

- ghidul de instalare hardware furnizat cu
modulele de iesiri pe relee.

GLOSAR DE TERMENI
Controlul accesului

Controlul intrarilor, iesirilor, ariei de securitate.

Activ (Active)

Vezi Normal/Activ/Tamper/Inhibat

Alarma (Alarm)

Starea unui sistem de securitate cand un dispozitiv conectat la o zona
este activat si aria se afla intr-o stare in care acest lucru este semnalizat.
Ex. o usa blocata este deschisa, produce o semnalizare la sirena.

Grupul Alarma

Grupurile de alarma definesc optiunile disponibile utilizatorilor, tastaturilor
sau citititoarelor de a avea acces la controlul sistemului de paza. Grupurile
de alarma sunt definite prin dedicarea de arii, functii si optiuni din meniu
pentru controlul sistemului.

(Alarm group)

Tipurile de zone pentru controlul ariilor de tipul intrerupatoarelor
(keyswitches) sunt de asemenea utilizate pentru grupurile de alarma.
Restrictie grup alarma

Raportare alarma

O Restrictie grup de alarma poate fi alocat la un Grup de alarma pentru a
determina anumiti utilizatori sa:
- foloseasca optiunea de dezarmare limitata in timp pentru anumite
arii
- Restrictioneze controlul sistemului de alarma la “Armat/doar reset”
pe anumite arii sau
- Utilizeze “Contul Utilizator” sau functia “Urgenta”.
O procedura de transmitere a evenimentelor de alarma sau a altor
evenimente la a statie centrala prin intermediul unui comunicator si a unui
set de reguli denumite protocol.

Controlul sistemului de alarma

Controlul functiilor de alarma.

Arie (Area)

O categorie de incinte (spatii) cu necesitati specifice de securitate.
Sistemul Advisor MASTER permite divizarea oricarui sistem in 16 arii cu
diferite cerinte de securitate. Fiecare arie are zone propri. Fiecare arie
este identificata dupa Numar si nume.Ex. Aria 1 Birouri, Aria 2 Atelier, etc.

Armat (Armed)

Conditia unei arii in care schimbarea starii oricarei zone (de la normal la
activ) genereaza o alarma. O arie sau spatiu este armata numai daca este
neocupata. Unele zone (seifuri) pot ramane armate mereu.

Starii de armare sistem (RAS)

Un dispozitiv de la care utilizatorul poate utiliza functiile de securitate
pentru arii sau puncte de acces (usi). Un astfel de dispozitiv poate fi
tastatura, cititorul sau orice alt dispozitiv de la care se pot exercita functii
de securitate, ca armare/dezarmare, deschiderea usilor, etc.

Alarma efractie

O alarma declansata de un dispozitiv de securitate cum ar fi un PIR sau
un contact usa, indicand ca cineva a intrat fara autorizatie de acces.

Statie centrala (Central station)

O companie care monitorizeaza in permanenta alarmele ce survin intr-un
sistem de securitate. O statie centrala este localizata in afara spatiilor sau
ariilor pe care le monitorizeaza.

Centrala (Control panel)

Un dispozitiv electronic folosit pentru colectarea tuturor datelor de la
zonele aflate in spatiile pazite. In functie de programare si starea ariilor,
acesta va genera un semnal de alarma. Daca este necesar, alarmele si
alte evenimente pot fi raportate la o statie centrala.

Cursor (Cursor)

O linie palpaitoare sub un caracter, pe afisajul cu cristale lichide (LCD) al
tastaturii, ce indica pozitia unde se va aparea noul caracter introdus de la
tastatura.

Dispozitiv achizitii date (DGP)

(Data Gathering Panel). Un dispozitiv ce colecteaza date de la alte
dispozitive de securitate si le transfera centralei Advisor MASTER sau
DGP-ului 4-usi/4-lifturi.

Comunicator (Dialler)

Un dispozitiv electronic care permite sistemului ATS sa transmita alarmele
sau evenimentele la un dispecerat. De asemenea poate fi folosit pentru
up/download.

Dezarmat (Disarmed)

Situatia in care o arie este ocupata si sistemul de securitate a fost setat

astfel ca activitatile normale din acea arie sa nu declanseze alarma.
Contact usa (Door contact)

Un contact magnetic folosit pentru detectia deschiderii unei usi sau geam.

Control usa (Controlul usilor)

Control asupra functiilor usilor.

Grup usi (Door group)

O facilitate a centralei Advisor MASTER de a dedica un grup de usi sau
lifturi unui utilizator, in scopul de a-i permita accesul la aceste usi/lifturi.
Accesul la fiecare usa din grup poare fi restrictionat prin „timpzona”.

DUAL

Detector dual. Un dispozitiv de securitate folosit la detectarea intrusilor
intr-un anumit spatiu al unei arii sau sediu. Tehnica folosita este bazata pe
doua tehnici cum ar fi PIR + MICROUNDE sau PIR +ULTRASUNETE.

Duress

O situatie in care un utilizator este obligat sa violeze sistemul de
securitate (ex. sub amenintarea armei trebuie sa deschida o usa).
Facilitatea duress permite utilizatorului sa transmita un semnal (ex. catre o
statie centrala). Aceasta facilitate se realizeaza prin introducerea unui
marcator duress conjugat cu codul PIN.

Cod inginer (Engineer)

Personal instalator caruia i se permite instalarea si serviceul centralei.

Flag-uri Eveniment (Flag
evenimente)

Un semnal ce este activat de o conditie de zona, arie, sistem, defect, usa
(pentru usile 1 –16) sau sunt. Scopul principal al flag-urilor eveniment este
acela de a activa o iesire.

Alarma incendiu

O alarma declansata de foc sau detectori de fum care indica un incendiu.

Grupul „Etaj” (Floor group)

O facilitate a sistemului de a dedica unui utilizator un grup de „etaje”,
pentru a-i permite accesul la „etaj” folosind cititorul de la lift. Accesul la
fiecare „etaj” din grup poate fi restrictionat prin „timpzona”.

Control etaj (Floor control)

Vezi control usi.

Istoric (History)

O lista a alarmelor si evenimentelor de acces memorata, ce poate fi
vizualizata pe afisajul tastaturii sau tiparita.

Atac (Hold-up)

O alarma (silentioasa) declansata de un buton de panica. In mod normal
nu este activata nici o sirena, doar se trimite un mesaj la statia centrala.

Inhibat (Inhibit)

Vezi: Normal/Activat/Tamper/Inhibat

Instalator (Installer)

O companie ce instaleaza si intretine echipamente de securitate.

Tastatura (Keypad)

Un dispozitiv (RAS) cu taste pentru introducerea de date. Se foloseste
pentru programarea centralei, indeplinirea de functii utilizator, vizualizarea
alarmelor, etc.

Contact cu cheie (Keyswitch)

Un dispozitiv care foloseste un comutator la armarea sau dezarmarea
ariilor. Contactul necesita o cheie pentru comutare.

Afisaj (LCD)

Afisaj cu cristale lichide (Liquid Crystal Display). O parte a unui RAS unde
sunt afisate mesajele.

LED

Dioda luminiscenta (Light Emitting Diode). Indicator vizual pe un RAS ce
transmite o conditie. Ex.: arie in alarma, defect de comunicatie, etc.

Alarma locala (Local alarm)

O alarma ce este semnalizata numai in interior si apare cand spatiul este
ocupat. Motivul ce a declansat alarma trebuie verificat si indepartat.
Aceasta alarma nu este necesar sa fie transmisa la statia centrala.

Ecuatie logica (Logic equation)

O expresie logica care combina macro intrari intr-o maniera specifica.
Rezultatul ecuatiei logice se numeste macro-iesire.

Macro intrare

Un flag eveniment sau o iesire care este folosita intr-o ecuatie logica .
Fiecare macro intrare este un flag eveniment sau o iesire.

Programare Macro Logica

Un set de reguli care este creat de macro intrari, ecuatiile logice si macro
iesiri care sunt folosite la activarea de flag evenimente sau zone.

Macro iesire

O macro iesire este resultatul unei ecuatii logice. Macro iesirea poate
avea un element de temporizare (timing). Macro iesirile activeaza flag
evenimente sau zone.

Normal/Activat/Tamper/Inhibat

Descrie conditia unei zone.
Normal:

Zona NU este activata. Ex. Usa de iesire in caz de
incendiu este inchisa.

Activa:

Alarma falsa (Nuisance alarm)

Zona este activata. Ex. Usa de iesire in caz de incendiu
este deschisa.
Tamper:
Zona este deschisa sau in scurtcitcuit. Cineva a incercat
sa saboteze sistemul de securitate.
Inhibat:
Zona a fost inhibata. Ea este exclusa de la functionare ca
parte a sistemului.
O alarma generata de un dispozitiv de securitate, fara sa avem efractie.
Cauza poate fi un geam deschis, animale de casa, etc., sau o proiectare
incorecta a sistemului de securitate.

Online/offline

Operational/non-operational. Un dispozitiv se poate sa fie offline datorita
unei defectiuni propri sau se poate sa fie deconectat de la centrala.

Controler Iesire

Un modul PCB care se conecteaza la centrala ATS sau la DGP pentru a
furniza iesiri pe relee sau open colector. Cand programam, 1 Controler
Iesire este egal cu 8 iesiri.

Cod PIN

Un numar de 4-10 cifre alocat sau selectat de un utilizator. Este necesara
introducerea codului la tastatura Advisor MASTER ca o cerinta care
precede efectuarea functiilor de control ale sistemului. La programarea
sistemului, codul PIN este asociat cu un numar de utilizator care identifica
pentru sistem pe proprietarul codului PIN.

PIR

Detector Pasiv in Infra Rosu. Un dispozitiv de securitate folosit la detectia
intrusilor intr-un anumit spatiu al unei arii sau sediu. Tehnica folosita este
bazata pe detectie in infrarosu.

Interogare/comunicatie (Poll)

Un mesaj de interogare este continuu trimis de centrala ATS la DGP-uri si
si statii de armare. Comunicatia permite comanda unitatilor si transferarea
datelor la centrala.

RAS

Statie de armare (Remote Arming Station). Vezi statii armare.

Cititor (Reader)

Un dispozitiv folosit pentru controlul accesului care poate citi cartele prin
care se permite accesul. In functie de necesitati si de tipul cartelelor,
cititorul poate fi de ex. de cartele magnetice, de proximitate, etc.

Raporteaza

Vezi raportare alarma.

Zona de cerere de iesire
(Request to Exit)

O zona care este programata sa activeze un flag eveniment de usa. Ex.
un buton amplasat la interior (request to exit button) permite utilizatorilor
sa iasa fara sa folosecaca cititorul de acces. Butonul de cerere de iesire
este abreviat RTE.

Sunt (Shunt)

O procedura care inhiba automat o zona. Ex. suntarea opreste o usa sa
genereze o alarma cand este deschisa pentru un timp scurt.

Tamper

O situatie in care o zona, tastatura, centrala, DGP sau cablurile asociate
sunt sabotate/deschise (tampered), sau avariate accidental. Sistemul
activeaza un semnal cand o alarma tamper apare.
Alarmele de la zone se numesc tamper zone.

Timpzona (Timezone)

O setare prin care sunt programate perioade specifice de timp pe durata
unor anumite zile. Timpzone sunt alocate functiilor centralei Advisor
MASTER pentru controlul activitati acelor functii pe perioade de timp si
zile si sunt folosite in primul rand la restrictionarea accesului. Ex: armare
sau dezarmare automata a ariilor sau deschiderea usilor.

Up/Download

Un protocol oferind posibilitatea de a vedea starea unui sistem ATS sau a
schimba parametri in sistem atat local cat si de la distanta.

Utilizator (User)

Oricine poate folosi sistemul Advisor MASTER. Utilizatorii sunt identificati
de sistem printr-un numar unic care este asociat cu codul PIN al lor.

Zona (Zone)

Un semnal electric de la un dispozitiv de securitate (detector PIR, contact
usa) la sistemul Advisor MASTER. Fiecare dispozitiv este identificat printrun numar de zona si un nume. Ex: 14 Receptie Buton Panica, 6 Usa iesire
incendiu, etc.
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Anuleaza armare automata, 89
Apel test, 112
Apelatori. Vezi Optiuni de comunicare
Apeluri test
raporteaza apelul de test doar daca nu se
raporteaza in timpul intervalului de test, 112,
116, 117, 118
setati timpul de raport, 112, 113
specifica intervalul, 112
Aria comuna
zone, 24
Arii. Baza de date arie
Arii
Arii comune, 24
zone, 24
Arii
numele si numarul, 30
Arii
grup alarma, 42
Arii
asignate la grupuri alarma, 44
Arii
folosite ca tezaure, 90
Arii
lipirea ariilor, 90
Arii alocate la tezaure, 90
Arii comune
programare, 24
Armare fortata, 46
Ascultare in interior, 22, 34
Auto armare/dezarmare, 88
anuleaza armare automata, 89
numar, 88
programati grup alarma de folosit, 89
programati timpzona de folosit, 88
Auto reset, 67
grup alarma, 67
timpul de auto reset, 67
Baza de date arie
flag evenimente, 31
numele si numarul ariilor, 30
timp intrare/iesire, 30
timp intrare/iesire, 30
timp intrare/iesire, 30
Baza de date arie, 30
numar, 30

Baza de date arie
flag eveniment dezarmat, 31
Baza de date arie
flag eveniment activ, 31
Baza de date arie
flag eveniment de alarma inhibata, 31
Baza de date arie
flag eveniment de alarma armata, 31
Baza de date arie
flag eveniment de alarma dezarmata, 32
Baza de date arie
flag eveniment de alarma locala, 32
Baza de date arie
flag eveniment al timpului de iesire, 32
Baza de date arie
flag eveniment timpului de intrare, 32
Baza de date arie
flag eveniment timp de avertizare, 32
Baza de date arie
flag eveniment camera, 32
Baza de date arie
flag eveniment pre-alarma, 32
Baza de date arie
flag eveniment pre-alarma, 33
Baza de date arie
zona temporizata in afara programului, 33
Baza de date arie
zona temporizata in afara programului, 33
Baza de date arie
timpul de dezarmare, 33
Baza de date arie
raportare, 34
Baza de date arie
ascultare in interior, 34
Baza de date arie
ratarea iesirii raportare, 34
Baza de date arie
A&B raportare (ACPO), 34
Baza de date arie
inhibare armare daca toate inhibate, 35
Baza de date arie
inhibare armare daca toate inhibate, 35
Baza de date arie
inhibare armare daca toate inhibate, 35
Baza de date clasa, 111, Vezi raportare
activare ascultare in interior pentru o conditie, 112
explicarea raportarii, 122
lista cu clasele de raportare, 122
selectati conditia, 111, 113
selecteaza clasa, 111
Baza de date de clasa
specifica evenimentul de raportat pe zona, 22
Baza de date DGP, 41
Baza de date DGP
comunicare, 41
Baza de date DGP
online/offline, 41
Baza de date DGP
tipul DGP, 41
Baza de date DGP
tipul DGP, 41
Baza de date DGP
vizionati erorile trase, 95
Baza de date DGP
programati 4-usa/4-lift DGP, 97
Baza de date DGP

testarea bateriei, 103
Baza de date DGP
flag evenimentul de inhibare DGP, 106
Baza de date DGP
flag evenimentul de pierdere a comunicatiei cu
DGP, 106
Baza de date DGP
rezolvare probleme, 135
Baza de date zona
arii, 24
arii comune, 24
buzzer de tastatura, 27
face toate evenimentele 24 hr, 27
flag evenimente activate de zone, 26
flag evenimentul de sirena, 26
folosirea, 22
grup de alarma, 24
numarul zonei, 13
numele zonei, 13
permite inhibarea zonei, 23
reset inginer (alarma), 23
reset inginer (tamper), 23
tipul zonei, 14
Baza de date zona, 13
Baza de date zona
raportarea zonei, 22
BAZA DE DATE ZONE
TIPARIRE LA ACTIVARE, 29
Baza de date zone
activarea flag evenimentului de camera, 29
activarea flag evenimentului de zona, 28
Baza de date zone
camera numara tipurile de zone si nivelul filmului,
56
Baza de date zone
defineste ce rezistenta de EOL se foloseste, 64
Baza de date zone
specifica raportarea bazei de date clasa, 111
Biblioteca, 74
Camera
film terminat, 56
nivel film scazut, 56
reset folosind 0[ENTER], 59
timpul de suspiciune, 53
Cartele. Vezi Controlul usilor
Coduri sistem, 91
coduri sistem 2, 92
Centrale de date. Vezi Baza de date DGP
Coduri sistem, 91
Coduri sistem
programati coduri sistem, 91
Coduri sistem
programati decalajul ID cartela, 91
Coduri sistem
afiseaza ultima cartela, 97
Comunicare
RAS, 35
Comunicatie
Baza de date DGP, 41
Conectare la calculator, 98
activare incarcare/descarcare de la distanta, 98
adresa computerului, 100
dezactiveaza dezarmare de la distanta, 99
incarcare/descarcare cand armat, 99
incarcare/descarcare de la distanta cand armat, 98
incercarile de conectare la computer, 101
numarul de apeluri inainte de a raspunde, 101
parole de securitate, 100
programati nr. de tel.al computerului, 100
programati nr. tel. de service, 100

raporteaza alarmele la computer, 100
raporteaza evenimentele de acces la computer, 100
sunari inainte de a raspunde, 101
Controlere iesiri
numarul adresat la centrala, 56
Controlerul iesirilor
rezolvare probleme, 137
Controlul alarmei
arii comune, 90
Controlul alarmei
alarme sistem tip latch, 59
arm cu zone active, 46
armare fortata, 46
auto armare/dezarmare, 88
buzzer pentru intrare/iesire, 39
cand se folosesc cartele, 37
cartele auto-dezarmeaza, 38
cartele intotdeauna armeaza/dezarmeaza, 39
combinarea acces-controlului cu controlul alarmei,
57
folosind o tasta, 38
intrare/iesire, 14
nu sunt restrictii grup alarma asignate, 83
operarea restrictiilor grupului de alarma cu
dezarmare limitata in timp, 82
operatia de restrictii grup alarma cu dezarmare
limitata in timp si armare/resetare, 83
operatia de restrictii grup alarma cu
armare/resetare, 83
optiuni cu cartele, 38
reset alarma fara PIN code, 39
restrictii grup alarma, 82
restrictionati la armare/resetare, 45
restrictionati la dezarmare, 45
restrictionati la doar reset, 46
timp intrare/iesire, 30
Controlul alarmei
folosind incarcare/descarcare, 99
Controlul alarmei
folosind incarcare/descarcare, 99
Controlul alarmei
folosind incarcare/descarcare, 99
Controlul usilor
afiseaza zonele suntate, 38
anulare flag eveniment de usa, 94
cartele auto-dezarmeaza, 38
cartele intotdeauna armeaza/dezarmeaza, 39
coduri sistem, 91
comanda de deschidere a usii activeaza suntul, 93
controler de iesire, 36
controlul alarmei cu cartele, 37
controlul alarmei cu o tasta, 38
flag evenimentul de avertizare sunt, 93
flag evenimentul de sunt, 93
numarul timerului de sunt, 92
operarea tastei ENTER, 38
overview of alarmcontrol optiuni, 37
programati coduri sistem, 91
programati decalajul ID cartela, 91
programati iesirea pentru inceputul suntarii, 92
programati timp de avertizare, 93
programati timpul de sunt, 92
programati un RAS, 36
programati zonele de sunt, 92
raporteaza deschidere/inchidere usa, 94
suntare intrare/iesire, 94
suntare usa cand armat, 93
suntare usa cand dezarmat, 93
suntare zone, 92
timpul de deblocare, 53

zona tine flag evenimentul pentru 2 sec., 94
Cuvinte text, 74
cum se programeaza, 74
lista cu cuvinte pre-programate, 75
nume arii, 30
nume zone, 13
programati textul evenimentului de zona, 57
restrictii grup alarma, 84
semnificatia tastelor pentru introducerea textului, 75
Descarcati la dicpozitive comandate, 96
afiseaza statusul descarcarii, 96
selectati baza de date, 96, 99
Deschidere usa. Vezi Controlul usilor
Dezarmare
dezarmarea sistemului, 11
Dezarmare fortata, 46
Dures, 64, 65, 66
flag eveniment, 106
Duress, 45
Duress de tastatura
activare cu un cod, 45
Erori intre ATS si unitatile conectate
numarul detectat, 95
Evenimente de sistem care activeaza flaguri, 105
Evenimente la iesiri, 87
numar iesire, 87
Evenimente le iesiri
flag eveniment de lipit la iesire, 87
flag evenimente lipite implicit, 87
inverseaza iesire, 88
rezolvare probleme, 137
timpzona, 88
Facility code. Vezi Coduri sistem
flag eveniment
alarma armata, 31
alarma dezarmata, 32
inhibat, 31
timpul de iesire, 32
Flag eveniment
activ, 31
arderea sigurantei, 106
aria dezarmata, 31
avertizare sunt, 93
buzer de tastatura, 107, 108
cadere de tensiune, 105
caderea bateriei, 106
caderea sirenei, 106
camera, 32
dures, 106
flag evenimentul de sunt, 93
inhibare DGP, 106
modul test, 107
pierderea comunicatiei cu DGP, 106
pre-alarma, 32, 33
ratarea raportarii, 107
tamper de sistem, 106
terminarea filmului, 107
timp de avertizare, 32
toate armate, 107
flag eveniment de alarma locala, 32
flag evenimente
sirena, 31
Flag evenimente
24 hr alarma 8, 28
Alarma armata, 27
Alarma armata 10, 28
Alarma armata 11, 28
Alarma armata 9, 28
Alarma dezarmata, 28
Flag evenimente

activate de zone, 26
alarma armata, 27
Alarma armata, 27
sirena, 26
zone, 26
Flag evenimente
eveniment de zona cand activa, 28
Flag evenimente
camera, 29
Flag evenimente
entry time, 32
Flag evenimente
usa flag eveniment, 36
Flag evenimente
timpul de activare a evenimentului pentru usa, 53
Flag evenimente
lipire la iesiri, 87
Flag evenimente
evenimente de sistem, 105
Flag evenimente
activare macro-uri, 108
Flag evenimente
ce sunt, 114
Flag evenimente
ce sunt, 115
Flag evenimente
ce sunt, 115
Flag evenimente
ce sunt, 116
Flag evenimente
ce sunt, 121
Flag evenimente
de ce sa folositi flag evenimente, 121
Flag evenimente
cum se activeaza, 121
Flag evenimente
pre-definite, 121
Flag evenimente de sistem, 105
buzer de tastatura, 107, 108
caderea sirenei, 106
dures, 106
evenimentul pentru siguranta, 106
flag evenimentul de cadere a bateriei, 106
flag evenimentul de cadere de tensiune, 105
inhibare DGP, 106
modul test, 107
pierderea comunicatiei cu DGP, 106
ratare a raportarii, 107
tamper de sistem, 106
terminarea filmului, 107
toate armate, 107
Flag evenimentul de cadere a bateriei, 106
Flaguri evenimente
face toate evenimentele 24-hour, 27
Formatele de raportare, 70
Grup de alarma
Baza de date zona, 24
Grupuri de alarma, 42
accesarea centralei via modem dial-up, 47
activarea duress-ului de tastatura cu un cod, 45
arata lista de arii cand armare/dezarmare, 44
arii, 42
armare fortata, 46
asignati arii, 44
asignati functii de control, 44
asignati la RAS-uri, 36
asignati restrictii, 47
asignati un grup alarma la un utilizator, 44
auto inhibare zone active, 46
auto reset alarme, 67

ce este un grup de alarma, 42
dezactiveaza functia de auto dezinhibare, 45
dezarmare limitata in timp, 42
dezinhibare automata la dezarmare, 58
disponibile doar in anumite perioade, 50
doar armeaza si reseteaza, 42
folosite la auto armare/dezarmare, 89
grupuri alarma alternative, 50, 84
meniul de optiuni al utilizatorului, 49
nedisponibile pentru utilizator, 44
notiuni importante, 42
nu armeaza daca nu ruleaza timpul de dezarmare,
48, 49
numar, 42
nume, 43
previne dezarmarea fortata, 46
programati un grup alarma, 42
RAS grup alarma, 42
reset alarmele de sistem de tip latch, 45
restrictia permite doar dezarmarea la RAS, 39
restrictii cu alarme de urgenta, 48
restrictii grup alarma, 82
restrictiile opereaza ca numaratori, 48
restrictionati controlul alarmei la armare/resetare, 45
restrictionati controlul alarmei la doar dezarmare, 45
restrictionati controlul alarmei la doar reset, 46
timpizone, 42
timpzona, 50
Iesiri. Vezi Evanimente la iesiri
Iesiri controler
iesire comandata RAS, 36
IMPRIMANTA, 102
activare in timp real, 102
optiuni de imprimanta, 103
rezolvare probleme, 136
timpzona de tiparit, 103
tipareste date in afara timpzonei, 102
tipareste deschidere/inchidere usa, 94
tipareste evenimentele de acces, 102
tipareste evenimentele de alarma, 102
TIPARESTE ZONELE LA ACTIVARE, 29
Incarcare/Descarcare. Vezi Conectare la calculator,
Vezi Conectare la calculator, Vezi Conectare la
calculator, Vezi Conectare la calculator, Vezi
Conectare la calculator
Inhibare
dezactiveaza auto dezinhibare, 45
inhibare tamper de zona, 62
permite inhibarea zonei, 23
previne armarea daca toate inhibate, 35
reportarea inhibarilor, 72
suntare zone, 92
Inhibat
dezinhibare automata la dezarmare, 58
Intrare/iesire
activare buzer la RAS, 39
intarziere raportare, 54
programati timpul, 30
suntare zone intrare/iesire, 94
Intretinere. Vezi Programati urmatorul service
ISDN
foloseste raportare ISDN analogica, 72, 73
La dispozitive comandate, 97
LCD
intarzierea de rotatie, 57
intarzierea rotatiei, 57
viteza de rotatie a textului, 57
Lipirea ariilor, 90
folosire arii comune, 90
Macro-uri. Vezi Programare macrologice

Meniul de programare
Baleierea prin optiunile de sistem, 11
Codul inginer Master, 11
Explicarea afisajului LCD, 12
Mesaje LCD personalizate, 104, 105
Numar
arii, 30
auto armare/dezarmare, 88
grupuri alarma, 42
iesire, 87
programati macrologice, 109
restrictii grup alarma, 84
timerul de sunt, 92
timpzona, 80
Numar telefon
computer, 100
MSN, 68
PABX, 68
service, 100
statia centrala, 71
Numarul ISDN
MSN, 68
Numarul zonei
descriere, 13
Nume
arii, 30
grupuri alarma, 43
restrictii grup alarma, 84
textul evenimentului de zona, 57
zone, 13
Numerotarea zonelor, 13
Optiuni de comunicare, 67
activare monitorizare linie, 68
apel test, 112
extensii SIA raportare cu 3 digit, 69, 70, 73
foloseste raportare ISDN analogica, 72, 73
folositi Bell sau CCITT pentru SIA, 71
numar PABX, 68
numarul MSN, 68
permite ascultare in interior, 72
programati numarul de cont, 71
programati numarul de telefon pentru CS, 71
raportare duala, 72
raportarea inhibarilor, 72
select format raportare pentru CS, 70
selectati tone sau pulse, 68
Optiuni de meniu
baleierea printre ele, 11
programare, 12
Optiuni meniu
cum sa programati optiuniDA/NU, 12
Optiuni meniu
cum sa programati, 12
cum sa programati valori, 12
Optiuni sistem, 55
activare fise cu numele utilizatorilor, 58
afiseaza alarmele instantaneu, 60
afiseaza flag-urile de utilizator, 61
afiseaza zonele cu nume, 58
alarma dezarmata temporizata zavorata, 61
alarme sistem tip latch, 59
arii pentru total disarm, 55
defineste ce rezistenta de EOL se foloseste, 64
dezactiveaza afisarea codului, 60
dezactiveaza aprindere intermitenta LED-uri arie, 60
dezactiveaza autoinserare Restrictii Grup Alarma,
59
dezarmarea zonelor de 24 h, 55
dezinhibare automata la dezarmare, 58

doi utilizatori sunt necesari pentru programarea
codurilor, 60
expandoare zone conectate, 62
film terminat(camera), 56
ID-ul utilizatorului offset la pachetul software, 63, 64
Inhibare tamper de zona, 62
mod test, 56
modul de operare dures, 64, 65, 66
nivel film scazut (camera), 56
numarul de controlere pentru iesiri, 56
prefix cod alarma, 57
raporteaza alarme multiple, 62
raporteaza restaurari multiple, 62
reset inginer la alarme sistem, 62
reset inginer la tampere sistem, 63, 66, 67
resetare camere cu 0[ENTER], 59
selectati monitorizarea zonelor singulare sau duale,
57
setati durata de rotire a textului LCD, 57
setati intarzierea de rotatie a textului, 57
sirene doar dupa esuarea raportului, 61
testarea sirenei in timpul testului armat, 59
textul pentru evenimentul de zona, 57
viteza de rotatie a textului, 57
Optiuni sistem:, 58
Optiuni test
lista cu tipurile de test, 25
testarea automata a zonelor, 24
Parola de securitate, 100
Programare macrologice, 108
Programarea 4-usa/4-lift DGP sau 1-usa RAS, 97
Programati macrologice
ce va face rezultatul ecuatiei logice, 109
definiti ecuatia logica, 110
folositi macrointrari sa setati ecuatia logica, 110
macro numar, 109
operarea macro iesirilor, 109
programati peroada de timp pentru macro iesire,
109
setati operatorul logic, 110
specificati daca o macro iesire activeaza un flag
eveniment sau o zona, 109
Programati texte, 74
Programati urmatorul service, 105
introduceti data urmatorului service, 105
textul afisat la data de service, 105
Raportare, 122
A&B alarma (ACPO), 34
alarme multiple, 62
apel test, 112
arie (deschidere/inchidere), 34
audio listen-in (arie), 34
baza de date clasa, 111
flag evenimentul de ratare a raportarii, 107
foloseste raportare ISDN analogica, 72, 73
folositi Bell sau CCITT pentru SIA, 71
intarzierea alarmei dezarmate, 52
intarzierea pentru alarmele intrare/iesire, 54
intarzierea pentru caderea tensiunii, 54
lista cu evenimente raportate de zone, 122
lista cu evenimentele de sistem pentru raportare
larga, 129, 130
lista cu evenimentele de sistem pentru raportare
restransa, 129
numarul de cont per arie, 71
permite ascultare in interior (CS), 72
programati numarul de cont, 71
programati numarul de telefon pentru CS, 71
raportare duala, 72
raportarea inhibarilor, 72

ratarea iesirii, 34
restaurari multiple, 62
selectati format raportare pentru CS, 70
SIA foloseste extensii 3 digit, 69, 70, 73
Raportare, 22
Raportarea evenimentului de zona, 22
Raportarea zonelor la Statia Centrala, 22
RAS, 35
RAS. Vezi RAS
RAS
activare comunicare, 35
RAS
online, 35
RAS
offline, 35
RAS
grup de alarma al ariei, 36
RAS
meniul grupului de alarma, 36
RAS
programati sa deschida o usa, 36
RAS
controler de iesire, 36
RAS
LCD RAS, 37
RAS
overview of optiuni available, 37
RAS
controlul alarmei cand se folosesc cartele, 37
RAS
controlul alarmei cu cartele, 38
RAS
operarea tastei ENTER, 38
RAS
afiseaza zonele suntate, 38
RAS
controlul alarmei cu o tasta, 38
RAS
cartele auto-dezarmeaza, 38
RAS
cartele intotdeauna armeaza/dezarmeaza, 39
RAS
reset alarma fara PIN code, 39
RAS
restrictii grup alarma doar dezarmare, 39
RAS
activare buzzer pentru intrare/iesire, 39
RAS
grup alarma, 42
RAS
dezactiveaza aprindere intermitenta LED-uri arie, 60
RAS
afiseaza alarmele instantaneu, 60
RAS
restrictii grup alarma, 84
RAS
vizionati erorile trase, 95
RAS
programati 1-usa RAS, 97
RAS
rezolvare probleme, 134
RAS
rezolvare probleme, 134
Reset alarm
cand se folosesc cartele, 37
Reset alarma
fara PIN code, 39
Reset alarma fara PIN code, 39
Reset inginer
alarme sistem, 62

alarme zone, 23
tamper de zone, 23
tampere sistem, 63, 66, 67
Resetati centrala, 81
Restrictiile grupului de alarma, 82
asignati la grupuri alarma, 47
dezactiveaza autoinserare, 59
dezarmare limitata in timp, 82
folosirea tezaurelor, 90
folosit cu auto armare/dezarmare, 89
folosite pentru numarare, 82
grupuri alarma, 42
nici o restrictie, 83
nu armeaza daca nu ruleaza timpul de dezarmare,
48, 49
numar, 84
nume, 84
only allow disarm on RAS, 39
operarea restrictiiei 7 - urgenta, 83
operatia de armare/resetare, 83
operatia de dezarmare limitata in timp and
armare/resetare, 83
programati armare/resetare, 84
programati armare/resetare alternativa, 86
programati dezarmare limitata in timp, 84
programati dezarmare limitata in timp alternativa, 84
raportare urgenta, 82
timp de avertizare, 52, 84
timpul de dezarmare, 51, 83
timpul de dezarmare a ariei, 33
Rezistente EOL, 57
Rezolvare probleme, 133–37
ATS1802 interfata de imprimanta, 136
DGP (ATS1201/1210, 135
dispozitive de iesire (ATS181x, ATS1820), 137
LCD RAS-uri (ATS110x, ATS112x), 134
LED RAS-uri (ATS115x), 134
Service. Vezi Programati urmatorul service
timpul de service, 53
timpzona 25, 80
SIA raportare cu extensii de 3 digit, 69, 70, 73
Sirene
activate de, 58
activeaza doar dupa centrala a esuat sa transmita la
statia centrala, 61
testare in timpul testului armat, 59
timpul de operare pentru sirene, 53, 54
Standard DGP
setati tipul DGP, 41
Suntarea zonelor, 92
Suntari zone, 92
Suntari zone
numarul timerul de sunt, 92
Suntari zone
programati zonele de sunt, 92
Suntari zone
programati iesirea pentru inceputul suntarii, 92
Suntari zone
programati timpul de sunt, 92
Suntari zone
programati timp de avertizare, 93
Suntari zone
flag evenimentul de sunt, 93
Suntari zone
flag evenimentul de avertizare sunt, 93
Suntari zone
comanda de deschidere a usii activeaza suntul, 93
Suntari zone
suntare usa cand dezarmat, 93
Suntari zone

suntare usa cand armat, 93
Suntari zone
anulare flag eveniment de usa, 94
Suntari zone
suntare intrare/iesire, 94
Suntari zone
raporteaza deschidere/inchidere usa, 94
Tensiune timpul de intarziere inaintea raportarii la CS,
54
Test armat
mod de operare, 56
testare sirene, 59
timpul pentru un test armat, 52
Test dezarmat
mod de operare, 56
timpul pentru un test dezarmat, 52
Test LED-uri, 79
Testare
baterie, 104
LED-uri, 79
testarea timpului de activare a flag evenimentelor,
53
vizionati erorile trase, 95
Testarea bateriei, 103
frecventa, 103
perioada de test, 104
raportul de test, 104
testarea manuala, 104
timpul de start, 104
Text liber programabil pe LCD, 104, 105
Textul clientului pe LCD, 104, 105
Tezaure, 59
Timeri, 51
acuratetea timerilor, 51
intarzierea alarmei de la A la B (ACPO), 54, 55
testarea timpului de flag evenimente, 53
timp de avertizare, 52
timp de avertizare (restrictii grup alarma ), 84
timpul de activare a sirenei, 53, 54
timpul de deblocare, 53
timpul de dezarmare(restrictii grup alarma ), 51, 83
timpul de intarziere pentru caderea de tensiune, 54
timpul de intarziere pentru raportarea alarmelor
intrare/iesire, 54
timpul de reamintire a alarmei locale, 53
timpul de service, 53
timpul de suspiciune al camerei, 53
timpul de test a unei zone, 53
timpul pentru alarma dezarmata intarziat, 52
timpul pentru un test armat, 52
timpul pentru un test dezarmat, 52
Timeri Armare/dezarmare
folosind restrictii cu timeri de armare/dezarmare, 89
Timpizone, 80
arie in afara programului, 33
asignati la grup alarma, 50
auto armare/dezarmare, 88
available la 4-usa/4-lift DGP's, 95
controlarea unei iesiri, 88
grupuri alarma, 42
numere, 80
operarea in timpul vacantelor, 80
programati timpul de pornire, 81
programati timpul de sfarsit, 81
selectarea zilelor saptamanii si a vacantelor, 81
timpizone moi, 80
timpizone tari, 80
timpzona 25 (service tehnic activat), 80
timpzona moale, 95
Timpzone sa urmareasca iesirea, 95

asignati iesire de urmarit, 95
programati timpzona, 95
Tipul zonei
alarma tamper, 14
armata/dezarmata, 14
timp intrare/iesire, 14
Tipul zonei tip
programare, 14
Tragere
vizionati erorile trase, 95
Trageti erorile, 95
Utilizator
activare fise cu numele utilizatorilor, 58
adaugarea de digiti la cod pentru controlul alarmei,
57
afiseaza flag-urile de utilizator, 61
afiseaza zonele cu nume, 58
armarea nu e posibila, 48, 49
dezactiveaza afisarea codului, 60
ID-ul utilizatorului offset la pachetul software, 63, 64

programati meniul optiuni, 49
restrictii grup alarma, 82
selectare optiuni, 49
Utilizatori
doi utilizatori sunt necesari pentru programarea
codurilor, 60
Valori initiale, 81
Versiune, 79
cum se obtine numarul versiunii, 79
Zona duala, 57
zona tine flag evenimentul pentru 2 sec., 94
Zone. Vezi Baza de date zona
alarme tamper, 14
armate/dezarmate, 14
numar, 13
timp intrare/iesire, 30
timp intrare/iesire, 14
Zone active
armare cu zone active, 46
arming cu zone active, 46

PROGRAMMING MAP
1. Zone Database

1. Zone number

1. Zone name
2. Zone type
3. Reporting of zone
4. Report alarm to CS 1
5. Report alarm to CS 2
6. Report alarm to CS 3
7. Report alarm to CS 4
8. Enable ALI for this zone
9. Enable engineer reset for alarms
10. Enable engineer reset for tamper alarms
11. Allow inhibit of the zone
12. Select voice message 1-4
13. Area/alarm group assignment
14. Test option
15. Zone event flag
16. Siren event flag
17. Console warning
18. Make all events 24 hour
19. Trigger event flag 2, armed alarm
20. Trigger event flag 3, armed alarm
21. Trigger event flag 4, armed alarm
22. Trigger event flag 5, armed alarm
23. Trigger event flag 6, disarmed alarm
24. Trigger event flag 7, disarmed alarm
25. Trigger event flag 8, 24hr alarm
26. Trigger event flag 9, armed alarm
27. Trigger event flag 10, armed alarm
28. Trigger event flag 11, armed alarm
29. Trigger event flag 13, disarmed alarm
30. Trigger zone event flag when active
31. Trigger camera event flag
32. Print zone when active

Zone Type
1. No type programmed.
2. Disarmed alarm
3. Armed alarm
4. Entry exit alarm
5. Access zone
6. 24 hour alarm
7. Pulsed keyswitch
8. Camera suspicion zone
9. Disarmed delay /Arm gen. alarm
10.
Alarm with reset
11. Do Not use!
12. Disarmed delay alarm
13. Restart exit timer
14. Entry/Exit no arm check
15. Access without arm check
16. Fire door
17. 24-hour local mains fail
18. Do Not use!
19. 24-hour local comms fail

20. Zone to Event Flag 24-hr
21. Firedoor with usercode
22. Dis. Delay reset/Arm Alm
23. Camera 1 count
24. Camera 2 count
25. Camera 3 count
26. Camera 4 count
27. Technical with Report
28. Armed Alarm with reset
Reset delayed input 29. 24 Hour
30. Fire door with reset
31. Latching keyswitch
32. Armed zone to event flag
33. 24 hr Alarm and Inhibit
34. Area Dis/Almgrp restr. Arm
35. Area Almgrp restr. Arm Only
36. Camera 5 count
37. Camera 6 count
38. Camera 7 count

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Dis. Susp.Delay /Arm Alm
Fire door Entry/Exit
Fire door w. code Entry/Exit
Disarm zone to Event Flag
Fire door with almgrp restr.
(Event flag/Arm.Alm) Almgrp. restr.
Disarm Alm/Arm Gen. Alm.
Dis. Alm Susp./Arm Gen. Alm
Camera 1 film out
Camera 2 film out
Camera 3 film out
Camera 4 fim out
Camera 5 fim out
Camera 6 fim out
Camera 7 fim out
Camera 8 fim out
Fire door if No TZ41
Technical Report And Screen
Technical Screen
24 hr Alarm If No Tz 41

2. Area Database

1. Select the area to program

1. Area name
2. Entry/exit time
3. Siren event flag
4. Area disarmed event flag
5. Area active event flag
6. Inhibited event flag
7. Armed alarm event flag
8. Disarmed alarm event flag
9. Local Alarm event flag
10. Exit timer event flag
11. Entry timer event flag
12. Warning timer event flag
13. Camera event flag
14. Pre-Alarm timer event flag
15. Out-Of-Hours timezone
16. Area Disarm time
17. Voice report message
18. Report to Central Station 1
19. Report to Central Station 2
20. Report to Central Station 3
21. Report to Central Station 4
22. Enable audio listen in
23. Enable exit fault
24. A&B Alarm reporting (ACPO only)
25. Disable arming if all inputs inhibited

3. Arming Stations

1. RAS to be polled
2. RAS detail

1. Area alarm group
2. Menu alarm group
3. Door event flag
4. Output controller
5. LCD arming station
6. Toggle keyboard control
7. ENTER key opens door only
8. Door event flag on alarm codes
9. Display shunting on LCD
10. Arm/disarm using one key
11. Cards auto disarm
12. Card alway arm/disarm
13. Reset from RAS without code
14. Alarm group restrictions to disarm only
15. Enable entry/exit buzzers
16. Timed lockout

4. Data Panels

1. DGP to be polled

1. DGP type

1. Standard
2. Door Controller
3. Lift Controller

5. Alarm Group

1. Number

1. Name
2. Areas
3. User alarm group
4. Alarm system control
5. List areas
6. Keyboard duress

If "SKIP"

7. Reset system alarm
8. Disable auto-uninhibit
9. Arm & reset only
10. Disarm only
11. Alarm reset only

User menu options
1. Panel status
2. Inputs open
3. Input in alarm
4. Input Inhibited
5. History
6. Test Report
7. Service Menu
8. Film counters
9. Input text
10. Inhibit
11. Uninhibited
12. Test input

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Start auto disarmed test
Program users
Time & date
Inhibit/Uninhibit RAS/DGP
Enable/Disable sevice tech.
Reset cameras
Install menu
Door & floor groups
Holidays
Open door
Unlock, lock, disable and enable
print history

12. Auto inhibit active zones
13. force arming if active zones
14. Prevent forced disarming
15. Modem access
16. Alarm group restriction 1
17. Alarm group restriction 2
18. Alarm group restriction 3
19. Alarm group restriction 4
20. Alarm group restriction 5
21. Alarm group restriction 6
22. Alarm group restriction 7 - Emergency
23. Alarm group restriction 8 - Counter
24. No arming if alarm group restriction not timing
25. Time zones
26. Alternate alarm group

6. Timers

1. Alm/grp restriction 1 Disarmed time
2. Alm/grp restriction 2 Disarmed time
3. Alm/grp restriction 3 Disarmed time
4. Alm/grp restriction 4 Disarmed time
5. Alm/grp restriction 5 Disarmed time
6. Alm/grp restriction 6 Disarmed time
7. Alm/grp restriction 7 Disarmed time
8. Alm/grp restriction 8 Disarmed time
9. Disarm test time
10. Arm test time
11. Warning time
12. Delayed disarmed alarm
13. Suspicion time
14. Service time available
15. Local alarm reminder
16. Individual test mode time
17. Door unlock time
18. Testing event flag
19. Siren cut-out time
20. Mains fail delay time
21. Delay reporting of Entry/Exit alarms
22. A to B alarm delay (ACPO)

7. System options

1. Area/s selected for total disarm
2. Film low level
3. Film out level
4. Test Mode
5. Output controllers
6. Zone event text
7. Alarm code prefix
8. Time before LCD text rotation
9. LCD text rotation speed
10. Dual zone enabled
11. Automatic uninhibit
12. Display one zone at a time
13. Username file
14. System "Tamper" activates siren and strobe
15. Latching system alarms
16. Siren testing
17. Disable "0 ENTER" for camera reset
18. Disable auto insert of alarm group restriction
19. Disable area LED’s that do not report
20. Disable code from displaying
21. Disable flashing area LED’s
22. Two users before programming code
23. Display alarms instantly on LCD
24. Sirens only after fail to report
25. Financial institution options
26. Display user flags
27. Delayed disarmed alarm lockout
28. Zone expansion fitted
29. Inhibit tamper if zone inhibited
30. Report multi alarms in zone
31. Report each restored multiple alarms
32. Engineer reset for system alarms
33. Engineer reset for system tampers
34. User offset
35. EOL code
36. Duress mode

8. Auto Reset

1. Auto reset time

1. Reset alarm group

9. Communication options

1. PABX number

1.
2.
3.
4.
5.

2. MSN number
3. Select tone dialling
4. Enable line fault monitor

Tecom Dialler V1 (only used in Australia)
DTMF Contact ID - Small
DTMF Contact ID - Large
SIA - Small
SIA - Large

5. Monitor service tones
6. Use 3 digit SIA codes (extensions)
7. Select the central station to program

1. Select the reporting format

8. Use BELL modem tones for SIA

2. Enter the 1st phone number

9. Dual reporting

3. Enter the 2nd phone number

10. Audio Listen In

4. Enter the system account number

11. Disable reporting of inhibits
12. Use analog ISDN interface

10. Program text

1. Program text words

11. Version number

1. Select the device to
get information on

12. Lamp test
13. Time zones

1. Select timezone

14. Reset defaults

1. Select default option

1. Program start time, hours.
2. Program start time, minutes
3. Program end time, hours.
4. Program end time, minutes
5. Days

15. Alarm group restrictions

1. Alarm group restriction n°

1. name
2. Timed disarm areas
3. Areas to arm/reset
4. 1st Alternate timed disarm area
5. 1st alternate Areas to arm/reset
6. 2nd Alternate timed disarm area
7. 2nd alternate Areas to arm/reset

16. Output mapping

1. Output number

1. Event flag number
2. Timezone to control output
3. Active or Inactive during TZ
4. Invert output

17. Auto Arm/disarm

1. Auto Arm/Disarm program

1. Timezone to arm/disarm
2. Alarm group to auto arm/disarm

18. Area assign to vaults
19. Area linking
20. Site code

1. System code 1
2. Card offset 1
3. System code 2
4. Card offset 2

21. Zone shunts

1. Shunt timer number

1. Zone number to shunt
2. Output number to start shunt
3. Shunt time
4. Shunt warning time
5. Shunt event flag
6. Shunt warning event flag
7. Door open command starts shunt
8. Shunt zone when disarmed
9. Shunt zone when armed
10. Cancel Door event flag
11. Zone holds event flag at 2 seconds
12. Entry/exit shunting
13. Log door open/close

22. Timezone to follow output

1. Select timezone

23. Poll errors

1. Select device type

24. Download to remote device

1. Select download option

1. Assign output to follow

1. Display download status
2. Download all

25. Display card
26. Factory test
27. Reserved
28. To Remote Devices

1. Select the device type
2. Select the device to program

29. Computer connection

1. Enable remote connection (U/D)
2. Enable remote connection if area armed
3. Enable remote disarming
4. Enable Up/Download if armed
5. Up/Download via Hayes modem
6. Report alarms to computer
7. Report access events to computer
8. Answering machine defeat
9. Computer telephone number
10. Up/Download callback telephone number
11. Service telephone number
12. Computer address
13. Security password
14. Connection attempts
15. Number of rings before answering
16. Number of calls before answering

30. Printer

1. Enable real time printer
2. Print alarm events
3. Print access control events
4. Print data outside TZ.
5. Print during timezone
6. Printer options

31. Battery testing

1. Select battery test program

Or

1. Battery test frequency
2. Start battery test
3. Run battery test

1. Select battery test

1. Manual battery test
2. Battery test report
3. Select DGP n° for battery test

32. Custom message LCD

33. Program next service

1. Maintenance date
2. Maintenance message

34. System event flags

1. Mains fail event flag
2. Low battery event flag
3. Fuse fail event flag
4. Tamper Event Flag
5. Siren fail event flag
6. DGP Inhibited event flag
7. DGP offline event flag
8. RAS offline event flag
9. Duress Event Flag
10. Film out Event Flag
11. Report fail event flag
12. Testmode event flag
13. All armed event flag
14. Console trigger event flag

35. Program macro logic

1. Program number

1. Macro output function
2. Time
3. Macro output triggers event flag or zone
4. Macro inputs
5. Macro logic equation

36. Reserved
37. Reserved
38. Reserved
39. Reserved
40. Reserved
41. Direct line

1. Disabled
2. Network address
3. Securitel
4. Encryption key
5. Always terminate direct line
6. Enable network commands

42. Reporting class DB

1. Select the reporting class

43. Test calls

1. Start test call
2. Test call interval
3. Extend test call

1. Select the class condition
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Characteristics

TM241CE24T

controller M241 24 IO transistor PNP Ethernet

Main
Modicon M241

Product or component
type

Logic controller

Discrete input number

14 discrete input including 8 fast input conforming to
IEC 61131-2 Type 1

Discrete output type

Transistor

Discrete output number

10 transistor including 4 fast output

Discrete output voltage
Discrete output current

24 V DC for transistor output
0.1 A with Q0...Q3 terminal(s) for fast output (PTO
mode)
0.5 A with Q0...Q9 terminal(s) for transistor output

[Us] rated supply voltage

24 V DC

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Range of product

Complementary
Discrete I/O number

24

Discrete input logic

Sink or source

Discrete input voltage

24 V

Discrete input voltage type

DC

Voltage state1 guaranteed

>= 15 V for input

Current state 1 guaranteed

>= 5 mA for fast input
>= 2.5 mA for input

Voltage state 0 guaranteed

<= 5 V for input

Current state 0 guaranteed

<= 1.5 mA for fast input
<= 1 mA for input

Discrete input current

10.7 mA for fast input
5 mA for input

Input impedance

2.81 kOhm for fast input
4.7 kOhm for input
<= 2 µs turn-off operation with Q0...Q3 terminal(s) for fast output
<= 2 µs turn-on operation with Q0...Q3 terminal(s) for fast output
<= 250 µs turn-off operation with Q0...Q9 terminal(s) for output
<= 34 µs turn-on operation with Q0...Q9 terminal(s) for output
<= 2 µs turn-off operation with I0...I7 terminal(s) for fast input
<= 2 µs turn-on operation with I0...I7 terminal(s) for fast input
50 µs turn-off operation with I0...I13 terminal(s) for input
50 µs turn-on operation with I0...I13 terminal(s) for input

Response time

Configurable filtering time

12 ms for input
4 ms for input
1 ms for input
0 ms for input
12 ms for fast input
1 µs for fast input

Number of I/O expansion module

14 (remote I/O architecture)
7 (local I/O architecture)

Discrete output logic

Positive logic (source)

Output voltage limits

30 V DC

Output frequency

<= 1 kHz for output
<= 100 kHz for fast output (PLS mode)
<= 20 kHz for fast output (PWM mode)
+/- 1 % at 100 Hz...1 kHz for fast output
+/- 0.1 % at 20...100 Hz for fast output

Accuracy
Leakage current

<= 5 µA for output

Voltage drop

<= 1 V
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Tungsten load
Protection type

<= 2.4 W
Reverse polarity protection for fast output
Short-circuit and overload protection with automatic reset
Short-circuit protection

Reset time

12 s fast output
10 ms output

Current per output common

1 A with Q8...Q9 terminal for output
2 A with Q4...Q7 terminal for output
2 A with Q0...Q3 terminal for fast output
0.7 ms for other instruction
0.3 ms for event and periodic task

Execution time for 1 KInstruction
Memory capacity

64 MB for system memory RAM
8 MB for program

Data backed up

128 MB built-in flash memory for backup of user programs

Data storage equipment

<= 32 GB SD card optional

Battery type

BR2032 lithium non-rechargeable, battery life: 4 yr

Backup time

2 years at 25 °C

Application structure

8 event tasks
4 cyclic master tasks
3 cyclic master tasks + 1 freewheeling task
8 external event tasks

Realtime clock

With

Clock drift

<= 60 s/month at 25 °C

Positioning functions

PWM/PTO function 4 channel(s) (positioning frequency: 100 kHz)

Control signal type

Single phase signal at 200 kHz for fast input (HSC mode)
Pulse/Direction signal at 200 kHz for fast input (HSC mode)
A/B signal at 100 kHz for fast input (HSC mode)

Counting input number
Integrated connection type

4 fast input (HSC mode)
Ethernet with connector RJ45
USB port with connector mini B USB 2.0
Non isolated serial link "serial 2" with connector removable screw terminal block
and interface RS485
Non isolated serial link "serial 1" with connector RJ45 and interface RS232/
RS485

Supply

Serial link supply "serial 1" at 5 V, 200 mA

Port Ethernet

1 - 10BASE-T/100BASE-TX port with copper cable support

Web services

Web server

Ethernet services

FTP server
SNMP
DHCP client
Ethernet/IP adapter
Modbus TCP server
Modbus TCP client
IEC VAR ACCESS
Modbus TCP slave device
10/100 Mbit/s - communication protocol: Ethernet
480 Mbit/s for bus length of 3 m - communication protocol: USB
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) for bus length of 3 m - communication
protocol: RS232
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) for bus length of 15 m - communication
protocol: RS485

Transmission rate

Communication port protocol

Modbus non isolated serial link with master/slave method

Supply voltage limits

20.4...28.8 V

Inrush current

<= 50 A

Power consumption in W

32.6...40.4 W

Cable length

<= 3 m shielded cable for fast output
<= 50 m unshielded cable for output
<= 10 m shielded cable for fast input
<= 50 m unshielded cable for input
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Local signalling

Electrical connection

Insulation

1 LED green for Ethernet port activity
1 LED per channel green for I/O state
1 LED red for bus fault on TM4 (TM4)
1 LED green for SL2
1 LED green for SL1
1 LED red for BAT
1 LED green for SD card access (SD)
1 LED red for I/O error (I/O)
1 LED red for module error (ERR)
1 LED green for RUN
1 LED green for PWR
Removable screw terminal block for connecting the 24 V DC power supply (pitch
5.08 mm)
Removable screw terminal block for inputs and outputs (pitch 5.08 mm)
500 V AC between output groups
500 V AC between fast output and internal logic
Non-insulated between outputs
500 V AC between output and internal logic
500 V AC between fast input and internal logic
Non-insulated between inputs
500 V AC between input and internal logic
Non-insulated between supply and ground
500 V AC between supply and internal logic

Marking

CE

Surge withstand

1 kV for transistor output in common mode conforming to EN/IEC 61000-4-5
1 kV for input in common mode conforming to EN/IEC 61000-4-5
1 kV for relay output in differential mode conforming to EN/IEC 61000-4-5
0.5 kV for power lines (DC) in differential mode conforming to EN/IEC 61000-4-5
1 kV for shielded cable in common mode conforming to EN/IEC 61000-4-5
1 kV for power lines (DC) in common mode conforming to EN/IEC 61000-4-5
8 connection(s) for Modbus server
16 connection(s) for Ethernet/IP device
Plate or panel with fixing kit
Top hat type TH35-7.5 rail conforming to IEC 60715
Top hat type TH35-15 rail conforming to IEC 60715

Maximum number of connections
Mounting support

Height

90 mm

Depth

95 mm

Width

150 mm

Product weight

0.53 kg

Environment
Standards

Product certifications

Resistance to electrostatic discharge
Resistance to electromagnetic fields

CSA C22.2 No 142
UL 1604
UL 508
ANSI/ISA 12-12-01
CSA C22.2 No 213
EN/IEC 61131-2 : 2007
Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
CSA
CULus
IACS E10
RCM
4 kV on contact conforming to EN/IEC 61000-4-2
8 kV in air conforming to EN/IEC 61000-4-2
1 V/m (2 GHz...3 GHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3
3 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3
10 V/m (80 MHz...1 GHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3

Resistance to fast transients

1 kV for transistor output conforming to EN/IEC 61000-4-4
1 kV for input conforming to EN/IEC 61000-4-4
1 kV for serial link conforming to EN/IEC 61000-4-4
1 kV for Ethernet line conforming to EN/IEC 61000-4-4
2 kV for power lines conforming to EN/IEC 61000-4-4

Resistance to conducted disturbances, induced by
radio frequency fields

10 V (spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz)) conforming
to Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
3 V (0.1...80 MHz) conforming to Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
10 V (0.15...80 MHz) conforming to EN/IEC 61000-4-6
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Electromagnetic emission

Radiated emissions, test level: 47 dBμV/m QP with class A (radio frequency: 230
MHz...1 GHz) conforming to EN/IEC 55011
Radiated emissions, test level: 40 dBμV/m QP with class A (radio frequency:
30...230 MHz) conforming to EN/IEC 55011
Conducted emissions, test level: 63 dBμV/m QP, condition of test: power lines
(radio frequency: 1.5...30 MHz) conforming to EN/IEC 55011
Conducted emissions, test level: 79...63 dBμV/m QP, condition of test: power
lines (radio frequency: 150 kHz...1.5 MHz) conforming to EN/IEC 55011
Conducted emissions, test level: 120...69 dBµV/m QP, condition of test: power
lines (radio frequency: 10...150 kHz) conforming to EN/IEC 55011

Immunity to microbreaks
Ambient air temperature for operation

10 ms
-10...55 °C for horizontal installation
-10...50 °C for vertical installation

Ambient air temperature for storage

-25...70 °C

Relative humidity

10...95 % without condensation in storage
10...95 % without condensation in operation

IP degree of protection

IP20 with protective cover in place

Pollution degree

2

Operating altitude

0...2000 m

Storage altitude

0...3000 m

Vibration resistance

3 gn (vibration frequency: 8.4...150 Hz) on panel mounting
3.5 mm (vibration frequency: 5...8.4 Hz) on panel mounting
3 gn (vibration frequency: 8.4...150 Hz) on symmetrical rail
3.5 mm (vibration frequency: 5...8.4 Hz) on symmetrical rail

Shock resistance

15 gn for 11 ms

Offer Sustainability
Sustainable offer status
RoHS (date code: YYWW)
REACh

Green Premium product
Compliant - since 1330 -

Schneider Electric declaration of conformity

Reference not containing SVHC above the threshold

Product environmental profile

Available

Download Product Environmental

Product end of life instructions

Available

Download End Of Life Manual
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Dimensions
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Product data sheet
Mounting and Clearance

TM241CE24T

Clearance

Mounting Position

Acceptable Mounting

NOTE: Expansion modules must be mounted above the logic controller.

Incorrect Mounting

Direct Mounting On a Panel Surface
6

Mounting Hole Layout
mm
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Connections and Schema

TM241CE24T

Digital Inputs
Wiring Diagram

(*) :
(1) :
(A) :
(B) :

Type T fuse
The COM0, COM1 and COM2 terminals are not connected internally
Sink wiring (positive logic)
Source wiring (negative logic)

Fast Input Wiring (I0...I7)

Fast Transistor Outputs
Wiring Diagram

(*) : Type T fuse
(1) The V0+, V1+, V2+ and V3+ terminals are not connected internally.
(2) The V0-, V1-, V2- and V3- terminals are not connected internally.

Transistor Outputs
Wiring Diagram

(*) : Type T fuse
(1) : The V1+ and V2+ terminals are not connected internally.
(2) : The V1– and V2– terminals are not connected internally.

USB Mini-B Connection

8

Ethernet Connection to a PC
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Plus SW 250 mono black
TUV Power controlled:
Lowest measuring tolerance in industry

Every component is tested to meet
3 times IEC requirements

Designed to withstand heavy
accumulations of snow and ice

-0/+5 Wp

WARRANTY

Sunmodule Plus:
Positive performance tolerance

25-year linear performance warranty
and 10-year product warranty

Glass with anti-reflective coating
Anti-Reflective
Coating

World-class quality
Fully-automated production lines and seamless monitoring of the process and material
ensure the quality that the company sets as its benchmark for its sites worldwide.
SolarWorld Plus-Sorting
Plus-Sorting guarantees highest system efficiency. SolarWorld only delivers modules that
have greater than or equal to the nameplate rated power.
25 years linear performance guarantee and extension of product warranty to 10 years
SolarWorld guarantees a maximum performance degression of 0.7% p.a. in the course of
25 years, a significant added value compared to the two-phase warranties common in the
industry. In addition, SolarWorld is offering a product warranty, which has been extended
to 10 years.*
*in accordance with the applicable SolarWorld Limited Warranty at purchase.
www.solarworld.com/warranty

solarworld.com

Plus SW 250 mono black
PERFORMANCE UNDER STANDARD TEST CONDITIONS (STC)*

PERFORMANCE AT 800 W/m², NOCT, AM 1.5

Maximum power

Pmax

Maximum power

Pmax

Open circuit voltage

Voc

37.8 V

Open circuit voltage

Voc

Maximum power point voltage

Vmpp

31.1 V

Maximum power point voltage

Vmpp

28.5 V

Short circuit current

Isc

8.28 A

Short circuit current

Isc

6.63 A

Maximum power point current

Impp

8.05 A

Maximum power point current

Impp

6.44 A

250 Wp

*STC: 1000 W/m², 25°C, AM 1.5
1) Measuring tolerance (Pmax ) traceable to TUV Rheinland: +/- 2% (TUV Power Controlled).

183.3 Wp
34.6 V

Minor reduction in efficiency under partial load conditions at 25°C: at 200 W/m², 95%
(+/-2%) of the STC efficiency (1000 W/m²) is achieved.

COMPONENT MATERIALS

THERMAL CHARACTERISTICS
48 °C

NOCT
TC Isc

0.04 %/°C

TC Voc

-0.30 %/°C

TC Pmpp

-0.45 %/°C
-40°C to 85°C

Operating temperature

60

Cells per module

Mono crystalline

Cell type
Cell dimensions

6.14 in x 6.14 in (156 mm x 156 mm)

Front

Tempered glass (EN 12150)

Frame

Black anodized aluminum
46.7 lbs (21.2 kg)

Weight

SYSTEM INTEGRATION PARAMETERS

I

SC

1000 W/m²

Module current [A]

800 W/m²

Maximum system voltage SC II

1000 V

Max. system voltage USA NEC

1000 V
16 A

Maximum reverse current

3

Number of bypass diodes

600 W/m²

UL Design Loads*

Two rail system

UL Design Loads*

Three rail system

IEC Design Loads*

Two rail system

400 W/m²
200 W/m²
100 W/m²

Module voltage [V]

V

113 psf downward
64 psf upward
170 psf downward
64 psf upward
113 psf downward
50 psf upward

* Please refer to the Sunmodule installation instructions for the details associated with
these load cases.
OC

ADDITIONAL DATA
37.44 (951)

Power sorting1
J-Box
Module leads

IP65
PV wire per UL4703 with H4 connectors

Module efficiency

14.91 %

Fire rating (UL 790)

Class C

Glass

†All units provided are imperial. SI units provided in parentheses.
SolarWorld AG reserves the right to make specification changes without notice.

-0 Wp / +5 Wp

Low iron tempered with ARC

SW-01-6020US 01-2014

3.4. Elaborare documentatie de pregatire a fabricatiei

Fisa tehnologica Software a produsului
“Disc de instalare SIGHAB”
1 DENUMIRE PRODUS
Disc de instalare programe SIGHAB

2 CARACTERIZARE PRODUS
Disc de date

3 MATERIALE FOLOSITE


Disc DVD



Carcasa disc DVD



Materiale tiparite de reclama, instalare si garantie



Etichete DVD

4 SCHITA PRODUSULUI

5 OPERATII TEHNOLOGICEOPERATIIDE PREGATIRE


Aprovizionare DVD



Aprovizionare Carcasa disc DVD



Aprovizionare material tiparite de reclama, instalare si garantie



Aprovizionare etichete DVD

6 OPERATIIDE PRELUCRARE
6.1 Doua operatii de baza:
i. Scrierea programelor pe DVD
ii. Ambalarea DVD si material ajutatoare

6.2 Schema in flux a procesului de prelucrare

Legenda:

7 OPERATII DE FINISARE
Ambalarea finala a DVD-ului in caseta in folie protectoare impreuna
materialele tiparite

8 Unelte si instrumente folosite
8.1 La prelucrarea de scriere DVD


Calculator tip PC cu Windows si unitate de scriere DVD

8.2 La prelucarea de ambalare DVD


Foarfeca si rigla pentru etichete si folie protectoare

9 Controlul tehnic de calitate
9.1 La prelucrarea de scriere DVD
Se face control de calitate, prin verificare functionala software, dupa fiecare
operatie, conform schemei in flux a procesului de prelucare.

9.2 La prelucarea de ambalare DVD
Se face control de clitate dupa fiecare operatie din procesul de ambalare,
conform schgemei flux a procesului de prelucrare

Fișă tehnologică 1
1. Container SIGHAB
2. Prelucrari mecanice
Operații

SDV

Decupare nisa
Decupare usa acces personal
Decupare grila ventilatie

Aparat debitat cu plasma
Aparat debitat cu plasma
Aparat debitat cu plasma

Verificare dimensiuni

Ruleta

Fișă tehnologică 2
1. Container SIGHAB
2. Prelucrari mecanice
Operații

SDV

Sudura rama nisa
Sudura toc usa acces personal
Sudura rama grila ventilatie
Sudura suport panou fotovoltaic

Aparat de sudura
Aparat de sudura
Aparat de sudura
Aparat de sudura

Verificare dimensiuni

Ruleta ,vizual

Fișă tehnologică 3
1. Container SIGHAB
2. Prelucrari speciale
Operații
Pregatire suprafete ptr vopsire
Grunduire uneda
Vopsire umeda
Verificare vopsire

SDV
Smirghel,lavete,polizor,diluant
Pistol vopsire
Pistol vopsire
Vizual

Fișă tehnologică 4
1. Container SIGHAB
2. Prelucrari speciale
Operații
Izolare fonica si termica
Verificare

SDV
Masina de gaurit manuala,
Cleste popnit
Vizual

Fișă tehnologică 5
1. Container SIGHAB
2. Montare echipamente
Operații
Montare compartiment generator

SDV

Montare generator KGE6500E
Fixare dulap echipamente
Fixare dulap sistem informatic

Masina de gaurit manuala,
Cleste popnit
Trusa chei fixe si tubulare
Trusa chei fixe si tubulare
Trusa chei fixe si tubulare

Montare panouri fotovoltaice

Trusa chei fixe si tubulare

Montare turbina eoliana

Trusa chei fixe si tubulare

Montare antena

Trusa chei fixe si tubulare

Montare statie meteo

Trusa chei fixe si tubulare

Montare camere video

Trusa chei fixe si tubulare

Verificare fixare echipamente

Vizual si mecanic

Fișă tehnologică 1
1. Dulap echipamente D1
2. Montare subansamble
Operații
Montare contrapanou 1 echipat
Montare suport baterii
Montare contrapanou 2 echipat
Montare panou operator

Verificare fixare echipamente

SDV
Trusa chei fixe si tubulare
,surubelnita plata si stea
Trusa chei fixe si tubulare
,surubelnita plata si stea
Trusa chei fixe si tubulare
,surubelnita plata si stea
Trusa chei fixe si tubulare
,surubelnita plata si stea

Vizual si mecanic

Fișă tehnologică 2
1. Contrapanou 1echipat
2. Sina aparatura modulara
Operații

SDV

Verificare dimensionalitate
Verificare structurală
Tăiere la dimensiunea dorită

Ruletă
Vizual
Polidisc șlefuire

Debavurare

Polidisc tăiere

Poziționare pe contrapanou la cotă Ruletă și marker
Prindere pe contrapanou

Popnituri A4,cleste popnit

Fișă tehnologică 3
1. Contrapanou 1echipat
2. Canal de cabluri
Operații

SDV

Verificare dimensionalitate
Verificare structurală
Tăiere jgheab la dimensiune

Ruletă
Vizual
Bomfaier cu pânză + marker

Prindere pe contrapanou

Popnituri A4,cleste popnit

Fișă tehnologică 4
1.Contrapanou 1echipat
2.Montare echipamente pe sina
Operații
Identificare echipamente
Verificare echipamente
Așezare echipamente pe șină

SDV
vizual
vizual și mecanic
Șurubelniță plată

Fișă tehnologică 5
1. Contrapanou 1echipat
2. Montare cleme de capat
Operații
Identificare echipamente
Verificare echipamente

SDV

vizual
Manual și mecanic (se strâng
manual cât mai compact fiecare
rând de echipamente)
Montare cleme de capăt cu rol de Cleme de capăt cu rol de strângere,
strângere
șurubelniță plată și stea
Verificare poziționare riguroasă a Manual
clemelor

Fișă tehnologică 1
1. Contrapanou 1 echipat
2. Prelucrari mecanice
Operații

SDV

Taiere la dimensiune
Gaurire contrapanou

Ghilotina,ruleta
Masina de gaurit,burghie

Verificare dimensionala

Ruleta,subler

Fișă tehnologică 1
1. Contrapanou 2 echipat
2. Prelucrari mecanice
Operații

SDV

Taiere la dimensiune
Gaurire contrapanou

Ghilotina,ruleta
Masina de gaurit,burghie

Verificare dimensionala

Ruleta,subler

Fișă tehnologică 2
1. Contrapanou 2 echipat
2. Sina aparatura modulara
Operații

SDV

Verificare dimensionalitate
Verificare structurală
Tăiere la dimensiunea dorită

Ruletă
Vizual
Polidisc șlefuire

Debavurare

Polidisc tăiere

Poziționare pe contrapanou la cotă Ruletă și marker
Prindere pe contrapanou

Popnituri A4,cleste popnit

Fișă tehnologică 3
1. Contrapanou 2 echipat
2. Canal de cabluri
Operații

SDV

Verificare dimensionalitate
Verificare structurală
Tăiere jgheab la dimensiune

Ruletă
Vizual
Bomfaier cu pânză + marker

Prindere pe contrapanou

Popnituri A4,cleste popnit

Fișă tehnologică 4
1. Contrapanou 2 echipat
2. Montare echipamente pe sina
Operații
Identificare echipamente
Verificare echipamente
Așezare echipamente pe șină

SDV
vizual
vizual și mecanic
Șurubelniță plată

Fișă tehnologică 5
1. Contrapanou 2 echipat
2. Montare cleme de capat
Operații
Identificare echipamente
Verificare echipamente

SDV

vizual
Manual și mecanic (se
strâng manual cât mai
compact fiecare rând de
echipamente)
Montare cleme de capăt cu rol de Cleme de capăt cu rol de
strângere
strângere, șurubelniță plată
și stea
Verificare poziționare riguroasă a Manual
clemelor

Fisa tehnologica 1
1. Suport fixare turbina eoliana
2. Prelucrari mecanice
Operatii
SDV
Taiere repere la dimensiunea Fierastrau
mecanic,pinza
dorita
fierastrau
Sudare repere
Aparat de sudura,electrozi

verificare

vizual

Fisa tehnologica 2
1.Suport fixare turbina eoliana
2.Prelucrari speciale
Operații
Pregatire suprafete ptr vopsire
Grunduire uneda
Vopsire umeda
Verificare vopsire

SDV
Smirghel,lavete,polizor,diluant
Pistol vopsire
Pistol vopsire
Vizual

3.5. Elaborarea documentatiei tehnice de realizare a produsului SIGHAB – schemele mecanice si electrice de la ICPE
Planul calitatii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Plan de management, calitate, mediu si santatea si securitatea muncii

10

11

12

13

14

15

16

Fisa analiza proiect

17
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Summarized parts list - SPECIFICATIE MATERIALE TOTAL
Device tag
Nume componente

B

Order number
Cod comanda

A

Type Number
Tip/Cod

536338

2

Cupla 2P+PE 63A 400V
panou

Cupla 2P+PE 63A
400V panou

B1...B3

266875

3

MOE.Z-SD230

Z-SD230

DC1;DC2

536322

2

2P+E 63A 220V 6H IP67

2P+E 63A 220V 6H
IP67

Palazzoli
Moeller

1

APOLLO 65 Series

APOLLO 65 Series

Palazzoli
SYSCOM

477407

2

Cupla 2P+PE 63A 400V cablu

Cupla 2P+PE 63A
400V cablu

Palazzoli

F-DC1;F-DC2

477307

2

2P+PE 63A 250V 6H IP67

2P+PE 63A 250V 6H
IP67

Palazzoli

F-GE

477316

1

Cupla 3P+PE 32A 230V cablu

Cupla 3P+PE 32A
230V cablu

Palazzoli

F-PV

477306

1

Cupla 2P+PE 32A 230V cablu

Cupla 2P+PE 32A
230V cablu

Palazzoli

KGE6500E

1

KGE6500E

KGE6500E

1

Stecker Schuko

Stecker Schuko

G1

Kipor
Actel

BS1000 / 24

1

BS1000 / 24

BS1000 / 24

GE

471377

1

Cupla 3P+PE 32A 230V panou

Cupla 3P+PE 32A
230V panou

T2900032368U000

2

Lampa neon

Lampa neon

1

Lampa EXIT

Lampa EXIT

H3

Cupla 2P+PE 63A 400V, rosie, panou

Priză Schuko 230V/5A

Conector mama 2P+PE IP67 63A

B

Detector de fum cu baza,
releu incorporat, Apollo Fire
UK
Cupla 2P+PE 63A 400V, rosie, pe cablu

Conector tata 2P+PE IP67 63A

C

Cupla 3P+PE 32A 230V, albastra, cablu

Cupla 2P+PE 32A 230V, albastra, cablu

Generator monofazat 5kVA/230Vca/50Hz

Stecker Schuko

D

Turbina eoliana cu ax orizontal
1000W/24V

GE

H1;H2

Description
Descriere / Observatii

Manufacturer/ Producator

F-AC1;F-AC2

G1

D

Part Number
Denumire

Spare parts
Piese Rezerva

AC1;AC2

DF

C

Quantity
Cantitate

Palazzoli
Electroglobal
ELBA

Cupla 3P+PE 32A 230V, albastra, panou
UX-TORNADO PC.2 T8
2x36W, EB, A2
CISA 02 1*8W EXIT
Hupa cu flash, cu montaj

E

SYSCOM

SST-SSR-14

1

SST-SSR-14

SST-SSR-14

M1;M2

GHV2500220

2

GHV2500220

GHV2500220

M1;M2

GHF25

2

GHF25

471367

1

Cupla 2P+PE 32A 230V panou

Cupla 2P+PE 32A
230V panou

SW250 mono

4

SW250 mono

SW250 mono

HUP

PV
F
PV1...PV4

Cosmotec
Stego
Palazzoli
SolarWorld

E

pe perete. Tensiune de
operare: 15-33 V cc.
Grila cu ventilator 230Vca, 250x250

Masca ventilatie

Cupla 2P+PE 32A 230V, albastra, panou

F
Panou fotovoltaic SW250 - 250W/31.1Vcc
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Summarized parts list - SPECIFICATIE MATERIALE TOTAL
Device tag
Nume componente

Order number
Cod comanda
S1
V1;V2

Quantity
Cantitate

Spare parts
Piese Rezerva

Part Number
Denumire

A

Type Number
Tip/Cod

Intrerupator iluminat
aplicat

1

Intrerupator iluminat aplicat

Intrerupator iluminat
aplicat

D 25 N 12

2

DIODA 25A_1200V

DIODA 25A_1200V

Description
Descriere / Observatii

Manufacturer/ Producator
ICPE
IPRS

Intrerupator iluminat aplicat

DIODA 25A/1200V

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F
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0

Nume
B1
A

B1
B2
BR1
C160
CR1
CR1

B

CR2
CR3
CR4
CR5
CR6
CR7

C

F7
F7
F8
F8
H4

D

I1
I2
I3
I4
I5
K1

E

K2
K2
K3
MTR1
MTR2
PO

F

PW1
PW2
Q2

1

Cod
BAT412151100
MOE.Z-SD230
BAT412151100
Punte redresoare 3~
Limitator incarcare baterie
UTTB 2,5-BE
FBS 10-5
UTTB 2,5-BE
UTTB 2,5-BE
UTTB 2,5-BE
UTTB 2,5-BE
UTTB 2,5-BE
UTTB 2,5-BE
HVL1 1P M10-M10
NV 1 DC 250A / 440V
HVL1 1P M10-M10
NV 1 DC 250A / 440V
Neon
LA50 S/SP1
LA50 S/SP1
LF505-S
LF505-S
LA50 S/SP1
3UG4633-1AL30
3PDT; 24VDC;
3PDT; 24Vdc Baza
SPST-NO; 24VDC; 30A
MTR-3-415
MTR-3-415
RCC-02
DD 052 ±15/1 -24
DD 061 24/2.5 -24
PL7-C50/2-DC

2

3

Ing. Marculescu Razvan

5

6

Descriere
Acumulator stationar Deep Cycle GEL 12V-165Ah
Priză Schuko 230V/5A
Acumulator stationar Deep Cycle GEL 12V-165Ah
Punte redresoare trifazata
Limitator incarcare baterie
Conector port-rezistenta
Strap conectori
Conector port-rezistenta
Conector port-rezistenta
Conector port-rezistenta
Conector port-rezistenta
Conector port-rezistenta
Conector port-rezistenta
Separator 1P 250A Size 1
Siguranta NV 250Adc Size 1
Separator 1P 250A Size 1
Siguranta NV 250Adc Size 1
Neon
Traductor de curent ±100A
Traductor de curent ±100A
Traductor de curent ±800A
Traductor de curent ±800A
Traductor de curent ±100A
Releu Umin-Umax 17...275V
3PDT; 24VDC; 16A/250VAC; 16A/30VDC
Baza releu 3PDT; 24Vdc
Releu SPST-NO; 24VDC; 30A,
Multitraductor 4AO
Multitraductor 4AO
Panou operator pentru invertor XTM
Convertor DC/DC 24//+/-15V, 1A
Convertor DC/DC 24/24V, 2.5A
MCB-C 2P 500V 50A DC

Echipament SIGHAB - PROTOTIP - Cabinet controlClient
si automatizare
Proiectant

4

Beneficiar

7

8

Cod comanda
Producator
BAT412151100
Victron Energy
266875
Moeller
BAT412151100
Victron Energy
Punte redresoare 3~ ICPE
CA-C160
3046744
Phoenix Contact
3030213
Phoenix Contact
3046744
Phoenix Contact
3046744
Phoenix Contact
3046744
Phoenix Contact
3046744
Phoenix Contact
3046744
Phoenix Contact
3046744
Phoenix Contact
001692494
ETI
004110231
ETI
001692494
ETI
004110231
ETI
LA50 S/SP1
LA50 S/SP1

LA50 S/SP1
3UG4633-1AL30
62.33.9.024.4040
92.03.0.000.0000
1219480000
MTR-3-415
MTR-3-415
RCC-02
DD 052 ±15/1 -24
DD 061 24/2.5 -24
264907

Lista de materiale

LEM
LEM
LEM
LEM
LEM
Siemens
Finder
Finder
Weidmuller
DEIF
DEIF
Steca
MDM
MDM
EATON
S.C. ICPE ACTEL S.A.

9

Buc.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Schemă

2.3:D
2.8:E

A

2.4:D
2.1:A
2.4:B
4.1:D
4.1:D
4.1:D

B

4.2:D
4.2:D
4.3:D
4.3:D
4.4:D
2.6:B

C

2.6:B
2.6:B
2.6:B
2.8:E
4.1:C
4.1:C

D

4.2:C
4.2:C
4.3:C
2.4:B
5.2:D

E

5.2:D
5.2:D
4.6:C
4.8:C
2.8:A
4.0:C

F

4.4:A
2.6:F
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0

Nume
Q3
A

Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9

B

Q10
Q11
R1
R2
R3
RS

C

SL1
TC1
TC2
U1
U2

D

U2.1
U2.2
V1
V2
X1
X2

E

X3
X4
X5
X6
X7
X8

F

X9
X10
X11

1

Cod
PLS6-C25/2
PL7-C50/2 AC
PL7-C10/2 AC
PL7-C10/2 AC
PL7-C10/2 AC
PL7-C10/2-DC
PL7-C63/3-AC
PL7-C50/2-DC
PL7-C10/2-DC
R1.5R 500W
R1.5R 500W
R1.5R 500W
Tarom 4545-48
Eaton T3-8-8372/E
30A/5A, 2.5VA
50A/5A, 2.5VA
XTH5000-24
TM241CE24T
TM3AI8
TM3AI8
LV 20-P
LV 20-P
UT 16 OG
UT 16 OG
UT 16 OG
UT 16 OG
UT 16 OG
UT 16 RD
UT 16 BU
UT 6 RD
UT 6 BU
UT 6 OG
UT 6 OG

2

3

Ing. Marculescu Razvan

5

6

Descriere
MCB-C 2P 25A AC
Intreruptor automat 50A curba C
Intreruptor automat 10A curba C
Intreruptor automat 10A curba C
Intreruptor automat 10A curba C
MCB-C 2P 500V 10A DC
MCB-C 3P 63A AC
MCB-C 2P 500V 50A DC
MCB-C 2P 500V 10A DC
Rezistenta 1,5R, 500W
Rezistenta 1,5R, 500W
Rezistenta 1,5R, 500W
Regulator incarcare baterii 12-24-48Vcc/45A
Cheie selectoare 32A, 8 poli
Transformator curent 30A/5A, 2.5VA
Transformator curent 50A/5A, 2.5VA
Invertor/incarcator baterii 4,5kVA/24Vcc/230Vca
PLC 14 DI / 10 DO, 24Vdc
Modul auxiliar 8 intrari analogice
Modul auxiliar 8 intrari analogice
Traductor tensiune
Traductor tensiune
Conector surub 16mmp portocaliu
Conector surub 16mmp portocaliu
Conector surub 16mmp portocaliu
Conector surub 16mmp portocaliu
Conector surub 16mmp portocaliu
Conector surub 16mmp rosu
Conector surub 16mmp albastru
Conector surub 6mmp rosu
Conector surub 6mmp albastru
Conector surub 6mmp portocaliu
Conector surub 6mmp portocaliu

Echipament SIGHAB - PROTOTIP - Cabinet controlClient
si automatizare
Proiectant

4

Beneficiar

Cod comanda
242882
263364
263357
263357
263357
264900
263415
264907
264900
R1.5R
R1.5R
R1.5R
Tarom 4545-48
080822
31161
31167
XTH5000-24
TM241CE24T
TM3AI8
TM3AI8
LV 20-P
LV 20-P
3047468
3047468
3047468
3047468
3047468
3044207
3044209
3045185
3044144
3045169
3045169

Lista de materiale

7

8

Producator
EATON
EATON
EATON
EATON
EATON
EATON
EATON
EATON
EATON
AZA distribuitor
AZA distribuitor
AZA distribuitor
Steca
EATON
MBS Ag
MBS Ag
Steca
Schneider Electric
Schneider Electric
Schneider Electric
LEM
LEM
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
S.C. ICPE ACTEL S.A.

9

Buc.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1

Schemă

2.6:C
2.8:D

A

2.8:D
2.8:E
2.6:F
2.0:C
2.0:A
2.2:B

B

4.0:A
2.3:B
2.3:B
2.3:C
2.1:C
5.3:C

C

2.6:D
2.8:C
2.6:A
3.1:B
4.1:E
4.6:E

D

4.3:C
4.4:C
2.0:A
2.0:A
2.0:B

E

2.8:D
2.8:D
2.6:F
2.6:F
2.0:C
2.0:C

F

2.6:E
2.7:E

Splaiul Unirii 313, BUCURESTI

Data
25-11-15

www.icpe-actel.ro

Pagina

7 / 13

0

Nume
X12
A

X13
X14
X15
X16
X17
X18

B

X19
X20
X21
X22
X23
XB+

C

XBXC
XG
XP
XR

1

Cod
UT 2.5
UT 2.5
UT 2.5
UT 2.5
UT 2.5
UT 2.5
UT 2.5
UT 2.5
UT 2.5
UT 2.5
UT 2.5
UT 2.5
Bara CU 20x5mm
Bara CU 20x5mm
UT 2.5
UT 2.5
UT 2.5
UT 10 OG

2

3

4

Descriere
Conector surub 2.5mmp gri
Conector surub 2.5mmp gri
Conector surub 2.5mmp gri
Conector surub 2.5mmp gri
Conector surub 2.5mmp gri
Conector surub 2.5mmp gri
Conector surub 2.5mmp gri
Conector surub 2.5mmp gri
Conector surub 2.5mmp gri
Conector surub 2.5mmp gri
Conector surub 2.5mmp gri
Conector surub 2.5mmp gri
Bara CU 20x5mm
Bara CU 20x5mm
Conector surub 2.5mmp gri
Conector surub 2.5mmp gri
Conector surub 2.5mmp gri
Conector surub 10mmp portocaliu

5

6

7

Cod comanda
3044076
3044076
3044076
3044076
3044076
3044076
3044076
3044076
3044076
3044076
3044076
3044076
Bara CU 20x5mm
Bara CU 20x5mm
3044076
3044076
3044076
3046281

8

Producator
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
ICPE-Actel
ICPE-Actel
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Phoenix Contact

9

Buc.

Schemă

1 2.8:E
1 2.8:F A
1 2.6:F
1 2.6:F
1 4.8:F
1 4.8:F
1 3.1:D
1 3.2:D B
1 3.2:D
1 3.5:D
1 3.6:D
1 3.6:D
1 2.5:D
1 2.3:D C
5.3:C
1;1;1;1;1;1;1
5.3:B
1;1;1;1;1;1;1
5.2:D
1;1;1;1;1;1
1;1 2.3:C

D
D

E

E

F

F
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0

1

Sursa

1
A

2

B

3

4
C

5

D

6

E

7

8
F

Destinatie

2

3

negru
B1:+
B2:U1:Com.Bus PO:Com.Bus negru
negru
F7:2
U1:IN+
negru
F8:2
U1:INnegru
Q10:1
RS:B+
negru
Q10:3
RS:Bnegru
U1:13:L
Q3:2
negru
U1:13:N
Q3:4
negru
Q3:3
X11
negru
X8
Q8:1
negru
X9
Q8:3
negru
Q2:2
X6
negru
Q2:4
X7
negru
U1:PE
PE
negru
Q8:2
RS:M+
negru
Q8:4
RS:Mnegru
Q4:2
X4
negru
Q4:4
X5
negru
U1:14:N
Q4:3
negru
Q5:2
B1:1
negru
B1:1
H4:x1
negru
Q5:4
B1:2
negru
B1:2
H4:x2
negru
Q6:2
X12
negru
Q6:4
X13
negru
Q7:2
X14
negru
Q7:4
X15
negru
Q4:1
Q5:1
negru
Q4:3
Q5:3
negru
Q5:1
Q6:1
negru
Q5:3
Q6:3
R1:x2
XR:2
R3:x2
XR:2
R2:x2
XR:2
XR:1
R1:x1
XR:1
R2:x1
XR:1
R3:x1
negru
XB-:1
XR:1
negru
X1
Q9:1
negru
X2
Q9:3

95

9

CAN-BUS
95
95
10
10

10

6
6
6
6
6

11

16
16
16
10
10

12

10
10
10
0.75
0.75

13

0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

14

0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

15

16
10
10
10

negru
Q9:2
BR1:L1
negru
Q9:4
BR1:L2
negru
X3
Q9:5
negru
Q9:6
BR1:L3
XR:2
C160-R+ negru
XR:1
C160-BAT- negru
negru
C160-BAT+
XB+:1
negru
Q7:1
Q2:1
negru
Q7:3
Q2:3
negru
TC1:L
Q3:1
negru
TC1:K
X10
negru
U1:14:L
TC2:K
negru
Q4:1
TC2:L
negru
XB-:1
Q2:3
negru
XB-:1
K1:A1
negru
Q10:4
XB-:1
negru
XB-:1
F8:1
negru
XB+:1
Q2:1
negru
K1:A2
XB+:1
negru
Q10:2
XB+:1
negru
XB+:1
F7:1
negru
BR1:+
XB+:1
negru
BR1:XB-:1
negru
B2:+
XB+:1
negru
XB-:1
B1:negru
V1:-HT
XB+:1
XB-:1
V1:+HT negru
rosu
PW1:+15V
I1:+
albastru
PW1:-15V
I1:MTR1:1
MTR2:1 rosu
MTR1:2
MTR2:2 negru
rosu
V2:HT+
X16
negru
V2:HTX17
MTR1:3
U2.2:IO+ rosu
MTR1:5
U2.2:I1+ rosu
MTR1:7
U2.2:I2+ rosu
MTR1:9
U2.2:I3+ rosu
MTR2:3
U2.2:I4+ rosu
MTR2:5
U2.2:I5+ rosu
MTR2:7
U2.2:I6+ rosu
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Proiectant

4

5

6

7

8

9
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10

17

10
10
10
10
0.75

18

10
16
16
6
6

19

10
10
16
0.75
10

20

95
16
0.75
10
95

21

10
10
95
95
0.75

22

0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

23

0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

24

MTR1:4
MTR1:6
MTR1:8
MTR1:10
MTR2:4
MTR2:6
MTR2:8
MTR2:9
MTR2:10
I1:+
I1:I2:+
I2:I3:+
I3:I4:+
I4:I5:+
I5:V1:+
V1:U2:PE
U2:COM 0
U2:COM1
U2:COM 2
U2:V0U2:V1U2:V0+
U2:V1+
U2:Q1
X21
K2:A2
XP:1
XP:2
K3:A2
XG:1
XG:2
XG:3
XG:4
XG:5

U2.2:IOU2.2:I1U2.2:I2U2.2:I3U2.2:I4U2.2:I5U2.2:I6U2.2:I7+
U2.2:I7I2:+
I2:I3:+
I3:I4:+
I4:I5:+
I5:V1:+
V1:V2:+
V2:PE
U2:COM1
U2:COM 2
U2:V0U2:V1U2:V2U2:V1+
U2:V2+
X22
U2:Q0
K3:A2
K2:A1
K3:A1
XP:3
SL1:2/4
SL1:6/8
SL1:10/12
SL1:14/16
SL1:18/20

negru

0.75

negru

0.75

negru

0.75

negru

0.75

negru

0.75

negru

0.75

negru

0.75

rosu

0.75

negru

0.75

rosu

0.75

albastru

0.75

rosu

0.75

albastru

0.75

rosu

0.75

albastru

0.75

rosu

0.75

albastru

0.75

rosu

0.75

albastru

0.75

rosu

0.75

albastru

0.75

gv

0.75

negru

0.75

negru

0.75

negru

0.75

negru

0.75

negru

0.75

rosu

0.75

rosu

0.75

rosu

0.75

rosu

0.75

negru

0.75

rosu

0.75

rosu

0.75

negru

0.75

negru

1.5

negru

1.5

negru

1.5

negru

1.5

negru

1.5

25

26

27

28

29

30

31

32

XG:6
XG:7
XP:4
SL1:1
SL1:5
SL1:9
SL1:17
SL1:21
SL1:25
SL1:29
SL1:7
SL1:23
K2:12
K2:12
SL1:3
K3:13
K2:14
SL1:31
SL1:15
SL1:13
U2:I1
X18
PW2
U2.1:0V
U2.1:24V
U2.1:PE
PW1:N
PW1:L
PW2
PW1:N
PW1:L
I1:M
CR1:3
PW1:GND
CR1:4
I2:M
CR2:3
CR1:2
CR2:4
I3:M

Listă de conexiuni

SL1:22/24
SL1:26/28
SL1:30/32
XC:1
XC:2
XC:3
XC:5
XC:6
XC:7
XP:5
K2:11
K2:11
SL1:27
SL1:11
K3:14
K2:14
SL1:19
XP:6
K2:11
XC:4
X19
U2:I0
MTR1:1
U2.2:0V
U2.2:24V
U2.2:PE
Q11:4
Q11:2
MTR1:2
PW2
PW2
CR1:1
U2.1:IO+
CR1:2
U2.1:IOCR2:1
U2.1:I1+
CR2:2
U2.1:I1CR3:1

S.C. ICPE ACTEL S.A.

negru

0.75

negru

0.75

negru

0.75

negru

1.5

negru

1.5

negru

1.5

negru

1.5

negru

0.75

negru

0.75

negru

0.75

negru

1.5

negru

0.75

negru

0.75

negru

1.5

negru

1.5

negru

1.5

negru

1.5

negru

0.75

negru

1.5

negru

1.5

rosu

0.75

rosu

0.75

rosu

0.75

negru

0.75

rosu

0.75

gv

0.75

negru

0.75

rosu

0.75

negru

0.75

negru

0.75

rosu

0.75

galben

0.75

galben

0.75

negru

0.75

negru

0.75

galben

0.75

galben

0.75

A

B

C

D

E

STRAP

negru

0.75

galben

0.75

F
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0

1
A

2

B

3

4
C

5

D

6

E

7

8

1

Sursa

Destinatie

CR3:3
CR2:2
CR3:4
I4:M
CR4:3
CR3:2
CR4:4
I5:M
CR5:3
CR4:2
CR5:4
V1:M
CR6:3
CR5:2
CR6:4
V2:M
CR7:3
CR6:2
CR7:4
U2:0V
U2:PE
Q3:3
X20
X23
U2:24V
U1:14:N
U2:COM 0
TC2:k
XB+:1
TC1:l
U1:14:L
XB-:1
U2:24V
TC1:k
TC2:l
Q3:1

U2.1:I2+
CR3:2
U2.1:I2CR4:1
U2.1:I3+
CR4:2
U2.1:I3CR5:1
U2.1:I4+
CR5:2
U2.1:I4CR6:1
U2.1:I5+
CR6:2
U2.1:I5CR7:1
U2.1:I6+
CR7:2
U2.1:I6PW2
U2.1:PE
MTR1:17
PW2
PW2
U2:V0+
MTR2:17
U2:0V
MTR2:18
Q11:1
MTR1:19
MTR2:14
Q11:3
PW2
MTR1:18
MTR2:19
MTR1:14

2

3

4

5

6

7

8

9

Culoare

galben

0.75

9

17

25

STRAP

negru

0.75

galben

0.75

galben

0.75
STRAP

negru

0.75

galben

0.75

galben

0.75

A

10

18

26

11

19

27

12

20

28

STRAP

negru

0.75

galben

0.75

galben

0.75

B

STRAP

negru

0.75

galben

0.75

galben

0.75

C

STRAP

negru

0.75

negru

0.75

gv

0.75

negru

0.75

rosu

0.75

rosu

0.75

rosu

0.75

negru

0.75

negru

0.75

rosu

2.5

rosu

1.5

albastru

2.5

negru

0.75

negru

1.5

rosu

0.75

rosu

2.5

albastru

2.5

negru

0.75

13

21

29

D

14

22

30

15

23

31

16

24

32

E

F

F
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Summarized parts list - SPECIFICATIE MATERIALE TOTAL
Device tag
Nume componente

Order number
Cod comanda
B1;B2

Quantity
Cantitate

Type Number
Tip/Cod

Part Number
Denumire

Spare parts
Piese Rezerva

BAT412151100

2

BAT412151100

BAT412151100

266875

1

MOE.Z-SD230

Z-SD230

Punte redresoare 3~

1

Punte redresoare 3~

Punte redresoare 3~

C160

CA-C160

1

Limitator incarcare baterie

Limitator incarcare
baterie

CR1...CR7

3046744

7

UTTB 2,5-BE

UTTB 2,5-BE

CR1

3030213

1

FBS 10-5

FBS 10-5

F7;F8

001692494

2

HVL1 1P M10-M10

HVL1 1P M10-M10

F7;F8

004110231

2

NV 1 DC 250A / 440V

NV 1 DC 250A / 440V

1

Neon

3

LA50 S/SP1

LA50 S/SP1

2

LF505-S

500A

B1
BR1

H4
I1;I2;I5

LA50 S/SP1

I3;I4
3UG4633-1AL30

1

3UG4633-1AL30

Cu şurub

K2

62.33.9.024.4040

1

3PDT; 24VDC;

3PDT; 24VDC;

K2

92.03.0.000.0000

1

3PDT; 24Vdc Baza

3PDT; 24Vdc Baza

K3

1219480000

1

SPST-NO; 24VDC; 30A

SPST-NO; 24VDC; 30A

MTR-3-415

2

MTR-3-415

MTR-3-415

RCC-02

1

RCC-02

RCC-02

PW1

DD 052 ±15/1 -24

1

DD 052 ±15/1 -24

DD 052 ±15/1 -24

PW2

DD 061 24/2.5 -24

1

DD 061 24/2.5 -24

DD 061 24/2.5 -24

PO

Victron Energy
Moeller
ICPE
Coleman Air
Phoenix
Phoenix
ETI
ETI

Acumulator stationar
Deep Cycle GEL 12V-165Ah
Priză Schuko 230V/5A

Punte redresoare trifazata

Limitator incarcare baterie

Conector port-rezistenta

Strap conectori

Separator 1P 250A Size 1

Siguranta NV 250Adc Size 1

Neon

K1

MTR1;MTR2

Description
Descriere / Observatii

Manufacturer/ Producator

LEM
LEM
Siemens
Finder
Finder
Weidmuller
DEIF
Steca
MDM
MDM

Traductor de curent ±100A

Traductor de curent ±800A

Releu Umin-Umax 17...275V

3PDT; 24VDC; 16A/250VAC; 16A/30VDC

Baza releu 3PDT; 24Vdc

Releu SPST-NO; 24VDC; 30A,

Multitraductor 4AO

Panou operator pentru invertor XTM

Convertor DC/DC 24//+/-15V, 1A

Convertor DC/DC 24/24V, 2.5A

Summarized parts list - SPECIFICATIE MATERIALE TOTAL
Device tag
Nume componente

Order number
Cod comanda

Quantity
Cantitate

Part Number
Denumire

Spare parts
Piese Rezerva

Type Number
Tip/Cod

Q2;Q10

264907

2

PL7-C50/2-DC

PL7-C50/2-DC

Q3

242882

1

PLS6-C25/2

PLS6-C25/2

Q4

263364

1

PL7-C50/2 AC

PL7-C50/2 AC

Q5...Q7

263357

3

PL7-C10/2 AC

PL7-C10/2 AC

Q8;Q11

264900

2

PL7-C10/2-DC

PL7-C10/2-DC

Q9

263415

1

PL7-C63/3-AC

PL7-C63/3-AC

R1.5R

3

R1.5R 500W

R1.5R 500W

Tarom 4545-48

1

Tarom 4545-48

Tarom 4545-48

SL1

080822

1

Eaton T3-8-8372/E

Eaton T3-8-8372/E

TC1

31161

1

30A/5A, 2.5VA

30A/5A, 2.5VA

TC2

31167

1

50A/5A, 2.5VA

50A/5A, 2.5VA

U1

XTH5000-24

1

XTH5000-24

XTH5000-24

U2

TM241CE24T

1

TM241CE24T

TM241CE24T

U2.1;U2.2

TM3AI8

2

TM3AI8

TM3AI8

V1;V2

LV 20-P

2

LV 20-P

LV 20-P

X1...X5

3047468

7

UT 16 OG

UT 16 OG

X6

3044207

2

UT 16 RD

UT 16 RD

X7

3044209

2

UT 16 BU

UT 16 BU

X8

3045185

1

UT 6 RD

UT 6 RD

R1...R3
RS

Manufacturer/ Producator
EATON
EATON
EATON
EATON
EATON
EATON
AZA
Steca
EATON
MBS Ag
MBS Ag
Steca
Schneider
Schneider
LEM
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix

Description
Descriere / Observatii
MCB-C 2P 500V 50A DC

MCB-C 2P 25A AC

Intreruptor automat 50A curba C

Intreruptor automat 10A curba C

MCB-C 2P 500V 10A DC

MCB-C 3P 63A AC

Rezistenta 1,5R, 500W

Regulator incarcare baterii 12-24-48Vcc/45A

Cheie selectoare 32A, 8 poli

Transformator curent 30A/5A, 2.5VA

Transformator curent 50A/5A, 2.5VA

Invertor/incarcator baterii 4,5kVA/24Vcc/230Vca

PLC 14 DI / 10 DO, 24Vdc

Modul auxiliar 8 intrari analogice

Traductor tensiune

Conector surub 16mmp portocaliu

Conector surub 16mmp rosu

Conector surub 16mmp albastru

Conector surub 6mmp rosu

Summarized parts list - SPECIFICATIE MATERIALE TOTAL
Device tag
Nume componente

Order number
Cod comanda

Quantity
Cantitate

Part Number
Denumire

Spare parts
Piese Rezerva

Type Number
Tip/Cod

X9

3044144

1

UT 6 BU

UT 6 BU

X10;X11

3045169

2

UT 6 OG

UT 6 OG

X12...X23;XC;XG;XP

3044076

32

UT 2.5

UT 2.5

XB+;XBXR

Bara CU 20x5mm

2

Bara CU 20x5mm

Bara CU 20x5mm

3046281

2

UT 10 OG

UT 10 OG

Manufacturer/ Producator
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Actel
Phoenix

Description
Descriere / Observatii
Conector surub 6mmp albastru

Conector surub 6mmp portocaliu

Conector surub 2.5mmp gri

Bara CU 20x5mm

Conector surub 10mmp portocaliu

3.6. Definitivarea caietului de sarcini
In continuare este prezentat caietul de sarcini final.
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79
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100

101
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104
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