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DEKLARACJA ZGODNOŚCI
My, EBS Sp. z o.o., z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że
niniejszy produkt spełnia wszystkie wymagania ujęte w Dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999
r. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć na stronie internetowej
www.ebssmart.com w sekcji „Dane techniczne i certyfikaty”.
WAŻNE INFORMACJE
Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii
Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go
pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie.
Dotyczy to zarówno samego urządzenia, jak i akcesoriów oznaczonych
tym symbolem. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z
niesortowalnymi odpadami komunalnymi.
Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest — as is”.
Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyrażanych jak i dorozumianych,
włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji
użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe
wymagane są przez przepisy prawa. Producent zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez
uprzedniego powiadomienia.
Producent urządzenia promuje politykę nieustannego rozwoju. Zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich funkcjach produktu opisanych w
tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
Dostępność poszczególnych funkcji zależeć będzie od wersji oprogramowania
urządzenia. Szczegóły można uzyskać u najbliższego dystrybutora urządzeń.
W żadnych okolicznościach Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek
utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe
lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób

PRODUCENT
EBS Sp. z o. o.
ul. Bronisława Czecha 59
04-555 Warszawa, POLSKA
E-mail : sales@ebs.pl
Wsparcie techniczne : support@ebs.pl
Strona internetowa : www.ebssmart.com
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1. WSTĘP
Nadajnik WX2NB to nowoczesne, mikroprocesorowe urządzenie, wykonane w
technologii automatycznego montażu powierzchniowego, zaprojektowane zgodnie z
najnowszymi tendencjami w tym zakresie. Przeznaczone jest do pakietowej
transmisji danych z elektronicznych systemów zabezpieczeń obiektów lub innych
urządzeń technicznych przy wykorzystaniu bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN).
Nadajniki dzięki programowej elastyczności mogą być stosowane w systemach o
specyficznych wymaganiach. Podstawowym przeznaczeniem urządzeń jest
wykorzystanie ich jako modułu transmisji z systemów zabezpieczeń, instalowanych w
domach jednorodzinnych i w małych obiektach komercyjnych. Nadajnik WX2NB ma
możliwość podłączenia do niego wyjścia komunikatora telefonicznego centrali
alarmowej. Dzięki takiemu połączeniu uzyskujemy tani system transmisji znacznej
ilości informacji.
Komunikacja ze stacją monitorowania odbywa się po sieci Wi-Fi.
Bezpieczeństwo transmisji danych zapewniono przy użyciu nowoczesnych metod
szyfrowania. Posłużono się 256 bitowym kluczem szyfrującym i wykorzystano metodę
szyfrowania zgodną ze standardem AES (ang. Advanced Encryption Standard). Z
tego powodu odbiór tak przygotowanej transmisji jest możliwy przy zastosowaniu
odbiornika systemu monitoringu OSM.Server.
Programowanie nadajników można przeprowadzić:
o lokalnie za pomocą komputera i dedykowanego programu „Konfigurator
nadajników GPRS”
o zdalnie
– poprzez sieć Wi-Fi

WX2NB Instrukcja v.1.0
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2. PARAMETRY FUNKCJONALNE I TECHNICZNE
Wejścia:
(programowalne)
Wyjścia:
(programowalne)
Tryby pracy:

4 wejścia sygnałowe z możliwością różnych konfiguracji
(NO, NC, EOL-NO, EOL-NC, DEOL-NO, DEOL-NC),
1 DTMF
1

 Transmisja przez Wi-Fi
 Bezserwerowy
Konfiguracja:
Zdalna – poprzez sieć Wi-Fi
Lokalna – z PC przy użyciu Konfiguratora nadajników
GPRS i kabla programującego ze złączem RS232
Zabezpieczenia
Transmisja Wi-Fi – szyfrowanie AES
Obciążalność wyjścia OUT1
50 mA
Zakres temperatur pracy
-10ºC ~ +55 ºC
Dopuszczalna wilgotność pracy
5% - 93%
W zależności od decyzji użytkownika nadajnik może być dostarczony w różnych
wersjach. Dlatego też parametry typu napięcie zasilania, pobór prądu oraz wymiary
zostały przedstawione oddzielnie dla poniższych opcji:
Opcja 1 – Nadajnik WX2NB + zasilacz LX-ZAS w metalowej/plastikowej obudowie
Opcja 2 – płytka nadajnika WX2NB

Napięcie zasilania
Pobór prądu
(średni/maksymalny)
Pobór energii
(średni/maksymalny)
Wymiary

WX2NB Instrukcja v.1.0

Opcja 1
typ. 230 V AC
(190 – 250 V AC)
50 – 60 Hz

Opcja 2
typ. 12 V DC
(12 – 14 V DC)

90 mA / 350 mA
3 W / 10 W
(zalecany transformator 20W)
255 x 255 x 90 mm
(metalowa lub plastikowa obudowa)

73 mA / 345 mA
102 x 73 x 35 mm

Strona 6 / 40

3. MONTAŻ I OKABLOWANIE
Standardowo nadajnik jest dostarczany w obudowie z dedykowanym zasilaczem
(patrz rysunki poniżej). Producent dokonuje niezbędnego okablowania pomiędzy
zasilaczem a nadajnikiem dlatego opisane procedury dotyczą okablowania płytki
nadajnika.
Wszystkie podłączenia należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu.
3.1.

NADAJNIK WX2NB

Rys. 1. Nadajnik WX2NB z zasilaczem LX-ZAS
a) Podłączenia przewodów powinny być wykonane starannie, aby uniknąć zwarć lub
przerw w obwodach. Miejsca połączeń należy zabezpieczyć przed działaniem
warunków atmosferycznych.
b) Posługując się powyższym rysunkiem należy do zacisków nadajnika wykonać
następujące podłączenia:
Zacisk
T1 – R1
GND
IN1 - IN4

Opis przyłącza
Połączenie do komunikatora telefonicznego centrali alarmowej
Masa urządzenia, wspólna dla pozostałych wejść i wyjść
Wejścia sygnałowe. Można podłączyć wyjścia centrali
alarmowej lub styki detektorów. Zacisk GND jest wspólny dla
wszystkich wejść.

WX2NB Instrukcja v.1.0
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OUT1
V+
GND

Wyjście typu OC. Może sterować urządzeniem zewnętrznym.
Przy aktywacji podaje masę.
Dodatni biegun zasilacza (+13,8V)
Ujemny biegun zasilacza

Po dokładnym sprawdzeniu poprawności połączeń można podłączyć akumulator (do
zacisków +/- AKU zasilacza LX-ZAS), a następnie zasilanie z sieci elektrycznej do
transformatora oraz rozpocząć procedurę programowania nadajnika (patrz rozdz. 6).
PRODUCENT URZĄDZEŃ ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY WYGLĄDU PŁYTKI
DRUKOWANEJ BEZ ZMIANY FUNKCJONALNOŚCI URZĄDZENIA.
3.2.

KONFIGURACJA WEJŚĆ

Wejścia IN1 - IN4 mogą pracować jako normalnie zwarte (NC) lub normalnie
rozwarte (NO). Dodatkowo wejścia te można skonfigurować jako sparametryzowane
(EOL-NO lub EOL-NC) przy użyciu rezystorów o wartości 2,2kΩ lub podwójnie
sparametryzowane (DEOL-NO lub DEOL-NC) przy użyciu rezystorów 1,1kΩ.

Rys. 4. Konfiguracja linii wejściowych

3.3.

ZASILACZ LX-ZAS

Dedykowany zasilacz LX-ZAS (produkcji EBS) posiada poniższe parametry:
WX2NB Instrukcja v.1.0

Strona 8 / 40

Parametr
Obsługiwane akumulatory
Maksymalne napięcie ładowania akumulatora
Prąd ładowania
Napięcie sygnalizacji niskiego poziomu
naładowania
Napięcie odłączenia akumulatora

Wartość
kwasowo-ołowiowe 12V
13.8V
0.2A lub 1A (wybór zworą)
11 V
9.5V

oraz charakteryzuje się następującymi właściwościami:



zabezpieczeniem przed odwrotnym podłączeniem akumulatora.
zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora:
Zabezpiecza akumulator przed uszkodzeniem w przypadku długotrwałych
zaników zasilania sieciowego. W przypadku braku zasilania sieciowego i
rozładowania akumulatora poniżej napięcia 9.5V akumulator zostaje
automatycznie odłączony od urządzenia. Ponowne podłączenie akumulatora
następuje po powrocie zasilania sieciowego.



trybem szybkiego ładowania akumulatora:
Założenie zwory w miejscu wskazanym na rysunku powoduje ustalenie
maksymalnego prądu ładowania na 1A. Domyślnie (zalecane) zwora jest zdjęta
i prąd ładowania akumulatora wynosi 0.2A.

zwora założona => prąd
ładowania 1A
zwora zdjęta
ładowania 0.2A

=>

prąd

Rys.5Ry. Wybór prądu ładowania akumulatora
Uwaga: stosowanie trybu szybkiego ładowania może doprowadzić do uszkodzenia
akumulatora.
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4. ZASADA PRACY
Urządzenie komunikuje się ze stacją monitorowania poprzez sieć Wi-Fi, dlatego
nadajnik może być wykorzystywany tylko na terenie, gdzie jest dostęp do
bezprzewodowej sieci lokalnej.
W stanie, gdy status wejść jest zgodny z ustalonym w procesie programowania
(NO, NC, EOL-NO, EOL-NC, DEOL-NO, DEOL-NC) urządzenie pozostaje w spoczynku.
Zmiana stanu na dowolnym wejściu spowoduje natychmiastową reakcję urządzenia w
postaci transmisji sygnału o takim zdarzeniu.
Uwaga:
Każde wejście urządzenia (IN1 - IN4) może być zdefiniowane indywidualnie jako
normalnie otwarte (NO) lub normalnie zamknięte (NC). Oznacza to, że w stanie NO
ustalonym dla wejścia, stanem aktywnym będzie zwarcie wejścia a w stanie NC
ustalonym dla wejścia, stanem aktywnym będzie rozwarcie. Wersje EOL i DEOL
(sparametryzowane i podwójnie sparametryzowane) różnią się 1 lub dwoma
rezystorami pozwalającymi odróżnić alarm od sabotażu.
Wszystkie wejścia reagują tylko na zmiany stanu, co oznacza, że transmisja
wystąpi tylko wtedy, gdy na wejściu pojawi się aktywny stan i będzie się on
utrzymywał na nim przez zaprogramowany minimalny czas. Utrzymywanie się stanu
aktywnego przez czas dłuższy niż minimalny, wywołuje tylko pojedynczą
sygnalizację. Ponowna aktywacja wejścia (kolejna transmisja) możliwa jest dopiero
po uprzednim powrocie wejścia do stanu ustalonego.
Konfiguracja nadajnika do współpracy z komunikatorem telefonicznym centrali
alarmowej wymaga wpisania do jego pamięci numeru telefonu, na który będzie on
reagował.
Po podniesieniu słuchawki przez moduł komunikatora telefonicznego centrali
alarmowej, zaczyna on wybierać numer telefonu, z którym chce się połączyć. Po
wybraniu przez centralę numeru telefonu generuje sygnał potwierdzenia i oczekuje
na dane od centrali alarmowej – kolejne tony DTMF generowane przez centralę są
traktowane jako dane. Po wysłaniu odpowiedniej liczby znaków DTMF (16 dla
ContactID) nadajnik generuje sygnał KissOff. Odbieranie danych od centrali kończy
się w momencie odłożenia przez moduł komunikatora telefonicznego centrali
alarmowej słuchawki.
Jeśli numer telefonu wybrany przez centralę telefoniczną nie jest taki sam jak numer,
na który odpowiada moduł nie podejmuje on żadnych działań, oczekując aż centrala
telefoniczna odłoży słuchawkę i ponownie ją podniesie – od momentu podniesienia
słuchawki jest sprawdzany numer telefonu wybierany przez moduł telefoniczny
centrali.
Wszystkie programowalne parametry są zapisywane w nieulotnej pamięci,
dlatego przy zaniku zasilania nie są tracone. Ponowne pojawienie się zasilania
powoduje automatyczne uruchomienie nadajnika z zapamiętanymi nastawami.

WX2NB Instrukcja v.1.0
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5. PROGRAM KONFIGURACYJNY
5.1.

UWAGI WSTĘPNE

Oprogramowanie Konfigurator nadajników GPRS może być pobrane ze
strony www.ebs.pl (login: ebs, hasło: ebs) . Należy uruchomić opcję instalatora,
który przeprowadza przez proces instalacji programu. Domyślnie zainstaluje się on w
katalogu C:\Program Files\EBS\. Instalator może tworzyć także skróty do programu
na pulpicie oraz w menu systemu Windows.

5.2.

KOMPUTER – WYMAGANIA

Minimalne wymagania dla systemu komputerowego, na którym będzie instalowane
oprogramowanie konfiguracyjne przedstawiono poniżej:
Sprzęt:
 Procesor 1GHz lub szybszy,
 1 GB pamięci RAM,
 4GB HDD,
Oprogramowanie:
 System operacyjny: Windows 7 lub nowszy
 Program .NET Framework 4.5
5.3.

FUNKCJE PROGRAMU

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu na ekranie pojawi się jego główne okno.
Z tego poziomu mamy dostęp zarówno do funkcji programu jak też do parametrów
programowalnych urządzenia (patrz rozdział 6).
Główne okno programu podzielone zostało na kilka obszarów.
Menu główne: umieszczone w górnej części okna, zawiera opcje sterowania i
konfiguracji programu.

Zawartość menu głównego jest następująca:

Menu główne odzwierciedlone jest także w formie ikon, na pasku szybkiego dostępu:

WX2NB Instrukcja v.1.0
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5.3.1.

Plik->Nowy

Otwiera nowy zestaw parametrów. Na bazie tej opcji można edytować parametry
konfiguracyjne urządzenia.

Należy wybrać odpowiedni typ urządzenia: WX2NB
5.3.2.

Plik->Otwórz

Jeżeli mamy plik z zapisanymi ustawieniami to dane te możemy wykorzystać do
zaprogramowania kolejnego urządzenia. Należy najpierw wskazać katalog, w którym
zapisano plik a następnie podać nazwę pliku. Uzyskany zbiór danych może zostać
zmodyfikowany przez użytkownika. Aby naniesione zmiany przyniosły efekt muszą
zostać wysłane do urządzenia.
5.3.3.

Plik->Zapisz

Jeżeli programujemy wiele urządzeń w różnych konfiguracjach, nie musimy pamiętać
każdej z nich. Można zapisać na dysku twardym lub dyskietce wszystkie nastawy
urządzenia pod określoną nazwą i odczytywać je w późniejszym czasie. Funkcja ta
zapisuje na dysk wszystkie informacje z okien konfiguratora. Po wywołaniu funkcji
ukazuje się okno dialogowe z prośbą o podanie nazwy pliku. Domyślnie dane
zapisywane są z rozszerzeniem CMI (Configuration Memory Image).
5.3.4.

Plik->Język

Opcja ta pozwala nam na wybór jednego z dostępnych języków (zdefiniowanych w
dołączonych zewnętrznych plikach językowych).
5.3.5.

Plik->Połączenia

Przed przystąpieniem do programowania urządzeń należy zdefiniować rodzaj
połączenia,
jakiego
będziemy
używać.
Dysponujemy
dwiema
metodami
programowania: lokalną i zdalną.

WX2NB Instrukcja v.1.0
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5.3.5.1.

Połączenie lokalne

Połączenie lokalne oznacza, że oprogramowanie konfiguracyjne (a właściwie
komputer, na którym zostało zainstalowane) jest bezpośrednio podłączone do
odpowiedniego złącza nadajnika, za pomocą specjalnego przewodu programowania,
wykorzystującego port szeregowy RS-232 (GD-PROG) lub port USB albo Bluetooth
(MINI-PROG-BT, SP-PROG-BT). Każdy kanał połączenia (także USB i Bluetooth)
„otwiera” wirtualne porty szeregowe COM, wykorzystywane w komunikacji centrala
alarmowa-Konfigurator.
Aby móc zaprogramować urządzenie lub dokonać innych czynności (np. odczytania
ustawień z urządzenia, zmiany firmware itp.) należy najpierw zdefiniować parametry
samego połączenia.
Do tego celu służy poniższe okno dostępne po aktywacji opcji Plik z Menu Głównego,
i wybraniu funkcji Połączenia lub po kliknięciu ikony
oraz wywołania zakładki RS232.

na pasku szybkiego dostępu

Określamy:
Nazwę połączenia np. Local
Wybieramy odpowiedni port szeregowy przypisany podłączonemu urządzeniu np.
COM1
Kliknięciem przycisku [Dodaj] zatwierdzamy ustawienia. Połączenie zostaje
zapamiętane (i umieszczone w tabeli). Od tej chwili program umożliwi nam
przewodowe podłączenie do urządzenia oraz pozwoli na odczyt i zapis parametrów w
pamięci WX.
W kolejnej zakładce „MINI-PROG” (nazwa pochodząca od programatora) także należy
zdefiniować parametry połączenia.
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Czynności są analogiczne jak przy zakładce „RS232”. Należy określić nazwę,
odpowiedni port COM i dodać połączenie.
Programatory MINI-PROG-BT oraz SP-PROG-BT posiadają złącze microUSB, dzięki
którym można połączyć się z PC/laptopem przy użyciu portu USB, ale także mają
wbudowany interfejs Bluetooth umożliwiający komunikację.
Po podłączeniu (czy to przez USB czy Bluetootha) należy odszukać odpowiedni port
COM dla danego urządzenia i go wybrać.
5.3.5.2.

Połączenia zdalne

Jak wspomniano powyżej urządzenie oraz oprogramowanie umożliwia pełną
konfigurację za pomocą sieci Wi-Fi. Dla takiego trybu programowania należy
odpowiednio zdefiniować parametry łączy.
Zakładka GPRS
W zakładce tej należy zdefiniować parametry połaczenia z OSM.Server
Na ekranie pojawi się poniższe okno.
Określamy:
 Nazwę połączenia np. Zdalne
 Wybieramy nazwę analizatora np. Primary
 Wpisujemy adres analizatora np. www.ebs.pl
 Podajemy port, na którym analizator nasłuchuje poleceń np. 9000
Kliknięciem przycisku [Dodaj] zatwierdzamy ustawienia. Połączenie zostaje
zapamiętane (i umieszczone w tabeli). Od tej chwili program umożliwi nam zdalne
podłączenie do urządzenia oraz pozwoli na odczyt i zapis parametrów w pamięci WX.
5.3.6.

Plik->Archiwizacja

Wszystkie nastawy konfiguratora, zarówno te odczytane z urządzeń jak też te
zapisane do urządzenia są automatycznie zapisywane na twardym dysku. Jeżeli w
trakcie instalacji konfiguratora nie zmieniono katalogów to pliki te znajdziemy np. w
takiej lokalizacji:
C:\Program Files\EBS\KonfiguratorLX\configs\WX2NB_20000
Katalog WX2NB_20000 zawiera wszelkie pliki związane z programowaniem
urządzenia typu WX2NB o numerze fabrycznym 20000. Ich nazwa zawiera datę i
godzinę operacji oraz jej rodzaj (zapis / odczyt). Pliki mają rozszerzenie cmi.
5.3.7.

Plik->Koniec

Kończy działanie programu.
5.3.8.

Operacje->Odczytaj

Funkcja ta odczytuje dane zapisane w pamięci modułu. Wymiana danych przebiega
na porcie wybranym w sekcji „Wybierz rodzaj połączenia” (patrz opis opcji
„Konfiguracja” poniżej). Poprawny odczyt zostaje potwierdzony stosownym
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komunikatem. Pobrane z urządzenia dane można zapisać w pliku, po czym
wykorzystać dla innych urządzeń.
Użycie tej funkcji wymaga zdefiniowania rodzaju i parametrów połączenia. Np. dla
połączenia lokalnego pojawia się poniższe okno:

gdzie:
Port – port szeregowy, do którego jest aktualnie przyłączony moduł.
Kod dostępu – kod serwisowy nadajnika
5.3.9.

Operacje->Wyślij

Funkcja ta jest analogiczna do powyższej, przy czym pozwala nam na zapis danych
do pamięci EEPROM modułu. Możliwe jest również ustawienie wewnętrznego zegara
urządzenia WX. W tym celu należy zaznaczyć pole „Ustaw czas” oraz wprowadzić
odpowiednią datę wraz z godziną. Poprawny zapis zostaje potwierdzony stosownym
komunikatem.

5.3.10.

Operacje->Przywróć ustawienia domyślne

W przypadku, gdy operacja „Odczytaj” kończy się wskazaniem błędu (np. przy
nieznajomości kodu dostępu) można dokonać operacji powrotu do ustawień
domyślnych. W tym celu należy wybrać tą funkcję. Na ekranie pojawi się komunikat
„Czy chcesz nadpisać parametry urządzenia domyślnymi nastawami”. Po jego
zatwierdzeniu pojawi się okno definicji połączenia:
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Operacja ta jest możliwa tylko przy połączeniu lokalnym. Po jej zakończeniu
parametry urządzenia powrócą do nastaw fabrycznych.
5.3.11.

Operacje->Historia zdarzeń

Funkcja umożliwia odczytanie ostatnich zdarzeń zapisanych w pamięci urządzenia.
5.3.12.

Operacje->Monitor zdarzeń

Funkcja umożliwia bieżącą kontrolę stanu urządzenia.
5.3.13.

Pomoc->O Programie

Po wybraniu tej funkcji wyświetlane są dodatkowe informacje o programie.
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6. PARAMETRY PROGRAMOWALNE
Parametry dostępne w programie konfiguracyjnym zostały podzielone na grupy:
Dostęp, Transmisja, Wejścia/Wyjścia, Monitoring, Kontrola łącza, Linia Telefoniczna
oraz Firmware. Każda z tych grup zostanie szczegółowo omówiona w dalszej części
instrukcji.
6.1.

DOSTĘP

Kod serwisowy
Pełni rolę zabezpieczenia urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem. Jest
wykorzystywany zarówno w procesie programowania urządzenia, jak również przy
jego zdalnym sterowaniu (w trybie Wi-Fi). Fabrycznie jest ustawiony na 1111.
Należy go zmienić przy pierwszym uruchomieniu (programowaniu) urządzenia. Może
zawierać do siedmiu znaków alfanumerycznych.
Kod instalatora
Pozwala na ograniczony dostęp do parametrów programowalnych urządzenia. Z tego
poziomu dostępu nie jest możliwe dokonanie zmian parametrów w następujących
zakładkach: Dostęp, Kontrola Łącza, Linia telefoniczna. Próba wejścia do okna z tymi
parametrami zakończy się komunikatem o braku uprawnień.
Fabrycznie kod ten ma postać: 2222.
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6.1.1.

Tryb pracy urządzenia

W zależności od preferencji użytkownika, urządzenie może pracować w 1 z 2 trybów
(wybór z rozwijanej listy):
o Wi-Fi: transmisja danych przez bezprzewodową sieć lokalną.
o Bezserwerowy: brak transmisji z serwerem.
6.1.2.

Ustawienia Wi-Fi

SSID
Nazwa identyfikująca sieć bezprzewodową, z którą urządzenie ma zostać połączone.
Hasło
Jest to hasło zabezpieczające dostęp do sieci bezprzewodowej Wi-Fi.
6.1.2.1.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) to funkcja, która pozwala na podłączenie urządzenia
WX2NB do sieci bezprzewodowej z zabezpieczeniami, bez konieczności wpisywania
nazwy i hasła. Funkcja ta jest ściśle powiązana z wyposażeniem urządzenia
sieciowego (routera) w przycisk WPS oraz z przyciskiem znajdującym się na module
Wi-Fi na WX2NB (patrz rozdział 3.1 NADAJNIK WX2NB).
6.1.3.

Parametry sieciowe transmitera

W sekcji tej określa się ustawienia dla adresu IP. Domyślnie jest on ustawiony jako
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), jednak jest możliwość zmiany na
statyczny (po wybraniu tej opcji pola poniżej zrobią się aktywne).
DHCP jest protokołem dynamicznie przydzielającym każdemu komputerowi adres IP,
a także parametry konfiguracji TCP/IP – bramę domyślną, maskę podsieci, adresy
serwerów DNS.
Przy IP statycznym instalator musi sam uzupełnić poniższe pola:
Adres
Adres IP właściwy dla sieci LAN, z którą urządzenie ma współpracować.
Maska
Maska adresów IP, domyślnie: 255.255.255.0
Brama
Adres IP komputera w sieci lokalnej pośredniczącego w połączeniu z serwerem
komunikacyjnym.
6.1.4.
6.1.4.1.

Transmisja danych
Adres IP Serwera podstawowego

Jest to adres IP odbiornika systemu monitorowania (OSM.Server) lub komputera, na
którym zainstalowany jest program „Serwer Komunikacyjny”, np. 89.123.115.8.
Adres ten może być podany także w postaci nazwy domenowej serwera. W takim
przypadku wymagane jest podanie przynajmniej jednego adresu serwera DNS.
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6.1.4.2.

Port serwera podstawowego

Określa port, który został w serwerze przeznaczony do odbioru danych z nadajnika.
6.1.4.3.
Odstęp pomiędzy kolejnymi próbami łączenia się z serwerem
podstawowym
Zaprogramowane urządzenie będzie próbowało automatycznie połączyć się z
serwerem. W tym miejscu definiujemy odstęp czasu (w sekundach), po którym próba
podłączenia będzie ponowiona o ile poprzednia zakończyła się niepowodzeniem.
6.1.4.4.

Liczba prób łączenia się przed zmiana serwera na zapasowy

Określamy ile razy urządzenie będzie próbowało podłączyć się do serwera. W
przypadku kolejnych niepowodzeń, WX po realizacji określonej liczby prób rozpocznie
procedurę podłączania do serwera zapasowego. Opcja ta jest aktywna tylko w
przypadku, gdy zdefiniujemy parametry serwera zapasowego.
6.1.4.5.

Okres zdarzeń testowych

Urządzenie przesyła, z określonym interwałem sygnał „Test”, który informuje stację
monitoringu, że urządzenie pracuje. W tym polu określa się, co ile sekund będzie
przesyłany taki komunikat
6.1.4.6.
Zawsze w pierwszej kolejności próbuj łączyć się z serwerem
podstawowym
Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że urządzenie będzie próbowało w pierwszej
kolejności podłączać się do serwera podstawowego, bez względu na definicję
parametrów dla serwera zapasowego (w szczególności liczby prób łączenia się).
6.1.4.7.

Adres IP Serwera zapasowego

Jest to adres IP drugiego (rezerwowego) odbiornika systemu monitorowania
(OSM.Server)
lub
komputera,
na
którym
zainstalowany
jest
program
„Serwer Komunikacyjny”, np. 89.130.125.82. Adres ten może być podany także w
postaci nazwy domenowej serwera. W takim przypadku wymagane jest podanie
przynajmniej jednego adresu serwera DNS.
6.1.4.8.

Port serwera zapasowego

Określa port serwera, który został w serwerze przeznaczony do odbioru danych z
nadajnika.
6.1.4.9.
Odstęp pomiędzy kolejnymi próbami łączenia się z serwerem
zapasowym
Jeżeli urządzenie nie może podłączyć się do serwera podstawowego to po
wyczerpaniu zdefiniowanej dla niego liczby prób, zacznie realizować procedurę
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podłączania do serwera zapasowego. W tym miejscu definiujemy odstęp czasu (w
sekundach), po którym próba podłączenia będzie ponowiona o ile poprzednia
zakończyła się niepowodzeniem.
6.1.4.10. Liczba prób połączenia przed zmianą serwera na zapasowy
Określamy ile razy urządzenie będzie próbowało podłączyć się do serwera
zapasowego. W przypadku kolejnych niepowodzeń, WX po realizacji określonej liczby
prób powróci do procedury podłączania do serwera podstawowego.
6.1.4.11. Rozłączenie po czasie
Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że urządzenie rozłączy się z serwerem
zapasowym po upływie zdefiniowanego czasu. Dalsze działanie zależy od
zdefiniowania parametru Kolejność podłączania (patrz pkt. 6.1.4.6). Jeżeli opcja ta
jest aktywna to urządzenie podejmie próbę podłączenia do serwera podstawowego.
Jeżeli opcja jest nieaktywna urządzenie najpierw dokończy procedurę podłączania do
serwera zapasowego a jeżeli ta zakończy się niepowodzeniem przejdzie do prób
podłączania do serwera podstawowego.
6.2.

TRANSMISJA

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa transmitowanych
wprowadzono szyfrowanie danych przy pomocy klucza AES.
WX2NB Instrukcja v.1.0
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Po wyborze transmisji szyfrowanej można wprowadzić własny klucz szyfrujący (256
bitów – znaki 0-9 i A-F) lub wykorzystać ustawienie domyślne.
6.3.

WEJŚCIA/WYJŚCIA

Nadajnik posiada 4 wejścia sygnałowe. Moduł wyposażony jest także w jedno
wyjście. Opcja wejścia / wyjścia umożliwia programową konfigurację tak, aby
nadajnik działał zgodnie z wymaganiami użytkownika.
Wszystkie wejścia urządzenia mają charakter 24 godzinny.

6.3.1.

Konfiguracja wejść

Dla każdego wejścia oddzielnie należy określić poniższe ustawienia.
6.3.1.1.

Tryb wejścia

Parametr ten pozwala nam określić stan stabilny wejścia. Zmiana tego stanu
powoduje wysłanie informacji o alarmie. Wejście może być typu NC lub NO. Wejście
typu NC musi być cały czas zwarte do masy. Moment wzbudzenia następuje po jego
zaniku. Wejście typu NO pozostaje w stanie otwartym. W momencie zwarcia do masy
następuje jego aktywacja. Wersje EOL i DEOL (sparametryzowane i podwójnie
sparametryzowane) różnią się jednym lub dwoma rezystorami pozwalającymi
odróżnić alarm od sabotażu.
6.3.1.2.

Czułość [ms]
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Parametr ten oznacza minimalny czas utrzymywania się zmiany na danym wejściu,
aby została ona wykryta przez nadajnik. Fabryczne ustawienie tego parametru to 400
ms.
6.3.1.3.

Blokady

Opcja ta pozwala na zablokowanie dowolnego wejścia modułu, co powoduje, że
zmiany stanu na tym wejściu będą ignorowane i nie raportowane do stacji
monitoringu. Blokada może być trwała lub tymczasowa. W przypadku blokady
tymczasowej należy określić ilość naruszeń po której nastąpi blokada oraz czas
trwania blokady liczony od chwili wystąpienia pierwszego naruszenia. Mechanizm
obrazuje poniższy schemat. Blokadę trwałą i czasową można dezaktywować poprzez
komendę wysłaną za pośrednictwem sieci Wi-Fi (patrz opis komendy RLIMIT).
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6.3.2.

6.3.2.1.

Partycje

Wejście uzbrajające partycję

Używające tej opcji, można wybrać wejście uzbrajające/rozbrajające partycję. Do
wybranego wejścia podłączone jest wyjście urządzenia uzbrajającego (np. odbiornik
radiolinii lub wyjście NO/NC zamka szyfrowego). Gdy wejście jest naruszone,
partycja do której jest przypisane jest uzbrojona (po czasie na wyjście od
naruszenia). Gdy wyjście nie jest naruszone, partycja jest rozbrojona.
6.3.2.2.

Wejścia przypisane do partycji

Po przypisaniu wejścia do partycji, jest ono aktywne (monitorowane przez
transmiter) gdy partycja, do której należy jest uzbrojona. Wejście może być
przypisane maksymalnie do jednej partycji. Jeśli wejście nie jest przypisane do
żadnej partycji, jest wejściem 24-godzinnym – jest monitorowane niezależnie od
stanu partycji.
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6.3.2.3.

Wejścia opóźnione

Tu można zdefiniować wejścia opóźnione. Wejście opóźnione załącza skojarzone z
nim wyjście (tj. generuje alarm) po czasie „Czas na wejście”, ale tylko wtedy gdy
partycja do której wejście jest przypisane nie zostanie przed upływem czasu na
wejście rozbrojona.
6.3.2.4.

Czas na wyjście

Czas na wyjście z partycji. Wejścia należące będą aktywne (monitorowane) gdy
upłynie podany czas, licząc od momentu naruszenia wejścia uzbrajającego.
6.3.2.5.

Czas na wejście

Czas po którym zostanie wygenerowany alarm po naruszeniu wejścia opóźnionego,
jeśli partycja nie zostanie rozbrojona.
6.3.3.

Konfiguracja wyjścia

Zakładka „Wyjście 1 (OUT1)” określa warunki załączenia wyjścia.
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6.3.3.1.

Tryb i czas działania wyjścia

Opcja ta pozwala na wybór sposobu pracy wyjścia. Dostępne są dwa tryby pracy:
o bistabilny – załączenie następuje na czas nieokreślony – aż do momentu
wyłączenia zasilania modułu lub zdalnego wyłączenia wyjścia za pomocą
komendy wysłanej z serwera za pomocą połączenia Wi-Fi;
o monostabilny – załączenie wyjścia następuje na czas określony przez
użytkownika, z odstępem co 100 ms.
6.3.3.2.

Warunki

Określa warunki, przy wystąpieniu których załączane jest wyjście. Możliwe jest
załączenie wyjścia w następujących przypadkach:
o Po zaniku łączności z serwerem (natychmiast po wykryciu);
o Po zaniku sygnału sieci Wi-Fi (natychmiast po wykryciu);
o W zależności od zmiany stanu z nieaktywnego na aktywne jednego z wejść.
Wyjście może być również załączane po zadziałaniu watchdog-a konfigurowalnego w
zakładce „Kontrola łącza”.
6.3.3.3.

Dodatkowe warunki

Jeżeli zostanie wybrana opcja „W zależności od zmiany stanu z nieaktywnego na
aktywne jednego z wejść”, możemy skonfigurować dodatkowe warunki aktywacji
wyjścia:
o Brak sieci - naruszenie wejścia spowoduje aktywację wyjścia jeżeli przesył
informacji do serwera nie będzie możliwy;
o Nigdy - naruszenie wejścia nie spowoduje żadnej reakcji wyjścia;
o Zawsze - każde naruszenie wejścia spowoduje aktywację wyjścia;
o Sieć dostępna - naruszenie wejścia spowoduje aktywację wyjścia jeżeli
przesył informacji do serwera będzie możliwy.
6.3.4.

Zaawansowane sterowanie wyjściami

Użytkownik ma możliwość określenia alternatywnego sposobu działania wyjścia w
stosunku do funkcji Konfiguracja wyjścia. W zakładce tej definiujemy zachowanie się
wyjścia w zależności od zachodzących zdarzeń. Zaawansowane sterowanie wyjściami
różni się od istniejącej funkcji konfiguracji wyjść:
o możliwe jest nie tylko załączanie wyjścia ale również jego wyłączanie,
o wyjście można załączać na czas określony osobnym parametrem,
o dostępna jest pełna lista zdarzeń dla których można definiować zachowanie się
danego wyjścia.
Uwaga: Nie należy korzystać jednocześnie z podstawowej konfiguracji wyjść
(6.3.3 Konfiguracja wyjścia) i z zaawansowanego sterowania wyjściami!
W szczególności istniejące opcje podstawowej konfiguracji wyjść : „Po zaniku
łączności z serwerem (natychmiast po wykryciu)”, „Po zaniku sygnału sieci Wi-Fi
(natychmiast po wykryciu)” oraz „W zależności od zmiany stanu z nieaktywnego na
aktywne jednego z wejść” nie powinny być stosowane z ich zamiennikami „[Wył]
Serwer”, oraz „[Zał] Wejście x”. Stosowanie opcji jednocześnie z podstawowej
konfiguracji wyjść oraz z zaawansowanego sterowania wyjściami może spowodować
nieprzewidziane zachowanie transmitera.
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6.3.4.1.

Wyjście 1

W tej kolumnie definiujemy, które sygnały mają wpływać na stan wyjścia. Możliwe
opcje do wyboru to:
o Nic nie rób – stan wyjścia nie zmienia się (domyślna akcja)
o Załącz wyjście na stałe – wyjście jest załączane na stałe
o Załącz wyjście tymczasowo – wyjście jest załączane na czas określony
parametrem 6.3.4.2 Czas załączenia wyjścia
o Wyłącz wyjście – wyjście jest wyłączane
Przycisk [Resetuj] powoduje przypisanie akcji „Nic nie rób” dla każdego ze zdarzeń.
Stan wyjścia nie zmienia się jeśli bieżący stan pokrywa się z docelowym wynikiem
akcji.
6.3.4.2.

Czas załączenia wyjścia

Parametr określający czas na jaki wyjście
zaawansowanego sterowania wyjściami.
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6.4.

MONITORING

Opcja ta pozwala na określenie, które z dostępnych sygnałów, generowanych przez
urządzenie, będzie przekazywane do stacji monitorowania.
6.4.1.

Zał. Wi-Fi / Wył. Wi-Fi

W tych kolumnach definiujemy, które sygnały mają być raportowane do stacji
monitorowania przy użyciu sieci Wi-Fi. Mamy możliwość przesyłania informacji
zarówno o alarmach (zmiana stanu wejścia ze spoczynkowego na aktywny) jak też o
powrotach stanu wejść z aktywnego na spoczynkowy (normalizacja). Aby dany
sygnał był transmitowany wystarczy go zaznaczyć (kliknięcie w odpowiedni kwadrat
po prawej stronie).
Przycisk [Wyczyść] powoduje usunięcie wszystkich zaznaczonych sygnałów.
Przycisk [Odwróć] spowoduje zamianę zaznaczeń na przeciwne.
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6.5.

KONTROLA ŁĄCZA

Opcje te umożliwiają automatyczną reakcję urządzenia w przypadku gdy zerwana
została łączność ze stacją monitorowania. Dotyczy to sytuacji, gdy urządzenie
utraciło łączność z siecią Wi-Fi lub transmisja jest niemożliwa.
6.5.1.

Wi-Fi

Aktywacja tej funkcji (zaznaczenie w kwadracie [Włącz]) powoduje, że mamy dostęp
do parametrów określających reakcję urządzenia podczas utraty sieci Wi-Fi.
Określamy, po jakim czasie od utraty łączności nadajnik powinien wykonać czynności
zmierzające do jej odzyskania. Wybór czasu dokonywany jest polu [Reset po czasie] i
wyrażamy go w minutach.
Następnie określamy, jaką czynność powinno wykonać urządzenie. Wybór dokonuje
się poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu przy opisie reakcji:
o Reset modemu
o Reset urządzenia
o Załączenie wyjścia
W przypadku braku łączności z siecią Wi-Fi urządzenie po stwierdzeniu tego faktu
odczeka prze zdefiniowany okres, a następnie zrealizuje przewidziane zadania.

6.6.

LINIA TELEFONICZNA
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Urządzenie wyposażone jest w wejście symulujące linię telefoniczną PSTN oznaczone
R1-T1, które jest w stanie odbierać informacje z centrali alarmowej za
pośrednictwem jej komunikatora telefonicznego a następnie transmitować je łączem
Wi-Fi. Dla prawidłowej pracy urządzenia należy zdefiniować parametry opisane
poniżej.
6.6.1.

6.6.1.1.

Linia telefoniczna

Raport o podniesieniu słuchawki

Jeżeli równolegle do wyjścia komunikatora centrali alarmowej (podłączonego do
zacisków T1-R1 nadajnika) podłączony jest aparat telefoniczny to podniesienie jego
słuchawki uniemożliwi wymianę danych pomiędzy centralą a nadajnikiem. Istnieje
możliwość kontrolowania takiej sytuacji. Zaznaczenie tej opcji spowoduje przesłanie
do stacji monitorowania stosownego raportu pod warunkiem, gdy czas podniesienia
słuchawki przekroczy okres zdefiniowany dla tego parametru.
6.6.1.2.

Raport o prędkości wybierania numeru

Opcja wykorzystywana w przypadku, gdy w układzie WX -Centrala alarmowa nie
występują inne urządzenia telekomunikacyjne. W przypadku gdy takie urządzenie
zostanie podłączone a następnie zostanie przez nie wybrany numer telefoniczny (i
np. nawiązana rozmowa) to po upływie zdefiniowanego tutaj czasu (liczonego od
zakończenia wybierania ostatniej cyfry numeru) nadajnik wyśle stosowny komunikat.
Ma to zapobiegać nieuprawnionej instalacji dodatkowych urządzeń.
WX2NB Instrukcja v.1.0
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6.6.1.3.

Generacja tonu linii telefonicznej

Niektóre centrale alarmowe wymagają, w momencie podniesienia słuchawki,
obecności na linii telefonicznej tonu wybierania. Aby umożliwić ich współpracę z
nadajnikiem można wymusić na nadajniku generowanie takiego tonu.
6.6.1.4.

Detekcja podniesienia słuchawki

Domyślna wartość opóźnienia detekcji podniesienia słuchawki wynosi 100ms. Można
zdefiniować własną wartość opóźnienia wybierając opcję po czasie i podając liczbę w
milisekundach.
6.6.2.

Numer 1 i Numer 2

Dla zapewnienia prawidłowej współpracy nadajnika z centralą alarmową w trybie
DTMF niezbędne jest zdefiniowanie kilku parametrów. Zawarte poniżej funkcje są
analogiczne dla obu możliwych do zapisania w pamięci urządzenia numerów
telefonów.
6.6.2.1.

Numer telefonu DTMF

Jest to numer, który został zapisany w pamięci centrali alarmowej. W przypadku, gdy
centrala ma do przekazania informację o zdarzeniu powinna wybrać ten numer
telefonu. Tylko gdy numer ten będzie identyczny z tym, który wpisany jest do
nadajnika będzie możliwa transmisja tej informacji poprzez Wi-Fi.
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6.6.2.2.

Opóźnienie potwierdzenia

Definiuje czas po jakim nadajnik generuje do centrali potwierdzenie że centrala
alarmowa wybrała numer telefonu stacji monitorowania (sygnał Handshake).
Domyślnie 2,0 s. Norma dotycząca SSWiN określa ten czas przedziałem 0,5 do 12,5
sek.
6.6.2.3.

Protokół

Wybieramy tutaj protokół transmisji danych jakim posługuje się centrala alarmowa
oraz jest zrozumiały dla stacji monitorowania - ContactID.
6.7.

FIRMWARE

Urządzenie posiada wbudowany bootloader, dzięki któremu, możemy zmieniać
oprogramowanie modułu na nowsze. W trakcie programowania wyświetlane są
wszystkie informacje o przebiegu tej operacji.

Należy wykonać następujące czynności:
a) Uruchomić program konfiguracyjny
b) Przejść do opcji „Firmware” konfiguratora
c)
Otworzyć plik z nowym firmwarem (kliknięcie przycisku [Otwórz] pozwoli
na wskazanie miejsca gdzie znajduje się właściwy plik)
d) Wybrać sposób transmisji pliku: lokalny.
Uwaga: procedura przepisania firmware do urządzenia jest analogiczna jak w
przypadku programowania urządzenia. Jej opis zamieszczono w rozdziale 6
Programowanie urządzenia.
WX2NB Instrukcja v.1.0
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e)
f)
g)

Kliknąć przycisk [Start]. Procedura wymiany oprogramowania
rozpoczęta.
Przebieg zapisu jest prezentowany w specjalnym oknie programu.
Po zakończeniu zapisu zamknąć program.

zostanie

Od tego momentu urządzenie będzie pracowało pod kontrolą nowego firmware.
Uwaga: powyższą procedurę należy przeprowadzić ze szczególną
starannością, ponieważ niewłaściwe jej wykonanie może uniemożliwić
prawidłową pracę urządzenia.
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6.8.

MONITOR ZDARZEŃ

Funkcja umożliwia bieżącą kontrolę stanu urządzenia. Aby wykorzystać
funkcjonalność należy podłączyć nadajnik do komputera PC przy pomocy kabla GDPROG w trybie DEBUG a następnie wybrać w polu „Port” odpowiedni port RS232.
Monitor umożliwia kontrole następujących parametrów:
 Stan zasilania sieciowego
 Poziom sygnału sieci Wi-Fi oraz bitowa stopa błędów BER
 Stan wejść
 Stan wyjścia
 Typ urządzenia/numer seryjny
 Wersja PCB
 Czas urządzenia
Zmiany wszystkich parametrów są również widoczne w postaci tekstowej w polu LOG
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6.9.

HISTORIA ZDARZEŃ

Funkcja umożliwia odczytanie ostatnich zdarzeń zapisanych w pamięci urządzenia.
Transmiter posiada pamięć przeznaczoną na rejestr zdarzeń co umożliwia
zapamiętanie około 5 tysięcy ostatnich zdarzeń technicznych. Możliwy jest odczyt
historii zarówno przy pomocy połączenia Wi-Fi jak i RS232. W tym drugim przypadku
należy w pierwszej kolejności podłączyć urządzenie do komputera PC przy pomocy
kabla GD-PROG. Następnie w oknie „Historia zdarzeń” należy wybrać odpowiedni port
RS232 lub połączenie GPRS, wpisać kod dostępu i kliknąć przycisk „Odczyt”. Po
poprawnym odczycie staje się możliwy dostęp do funkcji takich jak "Filtrowanie" oraz
"Wykresy" dzięki którym możemy szybko zdiagnozować urządzenie.
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7. PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA
Programowanie urządzenia odbywa się przy pomocy programu konfiguracyjnego
opisanego w rozdziale 5. W celu zaprogramowania należy nawiązać połączenie z
urządzeniem. W zależności od trybu połączenia możliwe są dwa sposoby
programowania.
7.1.

PROGRAMOWANIE LOKALNE

W celu dokonania lokalnego programowania urządzenia należy:
a) Podłączyć przewód serwisowy w trybie PROG pomiędzy złączem PROG (na
płytce drukowanej urządzenia) a portem COM komputera, zdefiniowanym w
opcji Połączenia -> RS-232.
b) Podłączyć zasilanie do zacisków V+ oraz GND. Po podłączeniu zasilania i
wykryciu przewodu programującego, moduł zasygnalizuje ten fakt diodami
LED: zielona zaświeci się a czerwona zacznie szybko migać.
c) Uruchomić oprogramowanie i zdefiniować opcje urządzenia.
d) Przepisać ustawienia do pamięci urządzenia. Przebieg zapisu jest
prezentowany w specjalnym oknie programu.

e) Po zakończeniu zapisu można odłączyć zasilanie urządzenia, po czym
zdemontować przewód serwisowy.
f) Wykonać odpowiednie okablowanie modułu.
g) Urządzenie jest gotowe do transmisji danych.
7.2.

PROGRAMOWANIE ZDALNE

Zdalne programowanie urządzenia jest możliwe w momencie, gdy użytkownik
pracuje w oparciu o odbiornik systemu monitoringu OSM.Server i prawidłowo
zdefiniował połączenie zdalne w oparciu o parametry OSM.Server. Ponieważ
OSM.Server odbiera (i wysyła) informacje wyłącznie z urządzeń, które ma zapisane w
swojej bazie danych, pierwszą czynnością w zdalnym programowaniu jest właściwe
zarejestrowanie urządzenia. Procedura ta jest opisana w Instrukcji Obsługi
OSM.Server.
7.2.1.

Pierwsze programowanie urządzenia

Ponieważ urządzenie nie ma zdefiniowanych parametrów dostępu zarówno do sieci
Wi-Fi jak też do OSM.Server programowanie należy rozpocząć od ich podania.
WX2NB Instrukcja v.1.0
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Bez względu na sposób realizacji takiego wpisu należy najpierw dokonać rejestracji
urządzenia w bazie danych OSM.Server.
Procedura programowania jest następująca:
a) Posługując się konsolą OSM.Server, w zakładce Urządzenia wskazać
kursorem właściwe urządzenie.
b) Kliknąć w opcję „Config” a następnie wskazać funkcję „Set configuration”.
Pojawi się lista parametrów.
c) Wpisać Adres serwera, port serwera oraz APN. Po kliknięciu OK. system
wyśle do urządzenia wpisane parametry.
d) Poczekać aż urządzenie zgłosi się do serwera (w zakładce Urządzenia
zostanie ono zaznaczone zielonym kolorem.
e) Uruchomić oprogramowanie i zdefiniować opcje urządzenia.
f)
Wybrać funkcję wyślij. Pojawi się okno, w którym należy wybrać połączenie
zdalne (zakładka GPRS). Przepisać ustawienia do pamięci urządzenia.
Przebieg zapisu jest prezentowany w specjalnym oknie programu.
g) Po zakończeniu zapisu zamknąć program konfiguratora.
h) Urządzenie jest gotowe do transmisji danych.
7.2.2.

Przeprogramowywanie urządzenia

Ponieważ urządzenie posiada zdefiniowane parametry dostępu zarówno do sieci Wi-Fi
jak też do OSM.Server programowanie można przeprowadzić w dowolnym momencie.
Jeżeli urządzenie jest zainstalowane na obiekcie chronionym i podłączone do zasilania
to procedura programowania jest następująca:
a) Uruchomić oprogramowanie konfiguratora i zdefiniować opcje urządzenia
(opis znajduje się w rozdziale 6 instrukcji).
b) Wybrać funkcję wyślij. Pojawi się okno, w którym należy wybrać połączenie
zdalne (zakładka GPRS). Przepisać ustawienia do pamięci urządzenia.
Przebieg zapisu jest prezentowany w specjalnym oknie programu.
c) Po zakończeniu zapisu zamknąć program konfiguratora.
d) Urządzenie jest gotowe do transmisji danych zgodnie z nowymi
ustawieniami.
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8. ODBIÓR WIADOMOŚCI
OSM.Server umożliwia zdalne wysyłanie komend w specjalnie przygotowanej postaci
dla WX2NB. Jeżeli wiadomość odebrana przez urządzenie nie jest poprawna, zostaje
automatycznie skasowana, a urządzenie nie podejmuje żadnego działania.
8.1.

PROTOKÓŁ LX

Akceptowany jest następujący format wiadomości:
KOD SERWISOWY█KOMENDA█KOMENDA█………
gdzie:
KOD SERWISOWY
█
KOMENDA

- kod serwisowy urządzenia
- znak spacji
- polecenie (patrz tabela poniżej)

Lista komend
DISC
KILL
RESET
OUT=nrWyj,stan

DESC
GETCFG
SERVER=Server
PORT=port
RLIMIT
RLIMIT=maska_wejść

FLUSH=x
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Rozłączenie aktywnego połączenia TCP.
Reset modemu.
Reset urządzenia. Uwaga: wszystkie niewysłane
zdarzenia zostaną utracone.
Włącza lub wyłącza wyjścia. nrWyj oznacza numer
wyjścia (0 – OUT1), stan określa stan wyjścia (0 –
wyłączone, 1 – włączone). Poniżej dozwolone
kombinacje:
OUT=0,0 wyłącza wyjście OUT1
OUT=0,1 włącza wyjście OUT1
Zwraca nazwę urządzenia, numer seryjny (w postaci
liczby szesnastkowej) oraz wersję firmware’u.
Pobiera podstawowe parametry konfiguracyjne
urządzenia
Adres serwera; może być w formie adresu IP lub w
postaci domenowej.
Numer portu serwera.
Powoduje zdjęcie tymczasowych blokad
automatycznych ze wszystkich wejść
Powoduje zdjęcie wybranych tymczasowych blokad
automatycznych. Parametrem jest dziesiętna liczba
tworzona z 9 bitowego słowa: A9 … A2, A1, gdzie A2
wejście 1, A3 wejście 2, A4 wejście 3, A5 wejście 4.
PRZYKŁAD:
RLIMIT=6 powoduje zdjęcie blokady z wejść: IN1,
IN2
RLIMIT=2 powoduje zdjęcie blokady z wejścia IN1
Kasuje bufor zdarzeń, gdzie x:
 2 – systemowa historia zdarzeń
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9. SYGNALIZACJA DIODAMI LED
Urządzenie wskazuje swój aktualny stan przy pomocy 2 diod LED, zamontowanych
bezpośrednio na płytce drukowanej.
9.1.

LOGOWANIE DO SIECI

Po włączeniu załączeniu zasilania następuje próba zalogowania się do sieci Wi-Fi.
Diody LED

Opis

Zielona

Czerwona

Próba logowania do
sieci Wi-Fi

9.2.

ZASIĘG SIECI Wi-Fi

Siła sygnału Wi-Fi pokazywana jest błyskaniem zielonej diody (1-8 błyśnięć). Tryb
pracy urządzenia sygnalizowany jest poprzez zaświecenie na około 2 sekundy diody
zielonej po pokazaniu zasięgu.
Diody LED
Zielona

Opis

Czerwona

Zasięg Wi-Fi = 8
Tryb Wi-Fi

9.3.

TRANSMISJA

W trakcie wysyłania danych dioda zielona sygnalizuje transmisję.
Diody LED
Zielona

Opis

Czerwona

Transmisja Wi-Fi

9.4.

PROGRAMOWANIE

Po wykryciu przewodu
programowania.
Opis

programującego

diody

zaczynają

sygnalizować

stan

Diody LED
Zielona

Czerwona

Podłączony
przewód serwisowy

9.5.

AKTUALIZACJA FIRMWARE
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W trakcie programowania sygnalizowane jest działanie bootloadera. W przypadku
wystąpienia błędu w trakcie uaktualniania w urządzeniu pozostaje bootloader i
możliwe jest ponowne programowanie urządzenia.
Diody LED

Opis

Zielona

Czerwona

Brak programu w
urządzeniu
(1/sek)
Aktualizacja
oprogramowania
Deszyfrowanie
odebranego firmware

9.6.

10 sek

BŁĄD SYSTEMU

W trakcie pracy urządzenia mogą wystąpić błędy. Wystąpienie błędu sygnalizowane
jest zaświeceniem na stałe diody czerwonej.
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10. HISTORIA ZMIAN
Data/Wersja
19.03.2019 / v1.0
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Opis
Pierwsza wersja instrukcji
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