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Modul „IP Komunikátor“ :

Dunaj PRO - Ethernet podsystém
-

1. IP - Ethernet komunikátor
Modul IP Komunikátor je určený k prenosu
údajov v komunikačných protokoloch systému
“DUNAJ PRO” z chráneného priestoru na
centrálne monitorovacie pracovisko (PCO).
Prenášané údaje sú generované ako automatické
odozvy zmeny signálov na jednotlivých vstupoch
modulu.

-

Modul je prispôsobený pre prácu v sieti s
linkovým komunikačným rozhraním Ethernet 10
MBit/s a je možné ho použiť samostatne alebo ako
zariadenie pripojené prostredníctvom rozhrania k
existujúcemu systému (napr.: EZS, EPS, …).

-

2. Technické parametre
Napájacie napätie:
Prúdové zaťaženie:
Pracovná teplota:
Skladovacia teplota:
Vstupy:

Výstupy:
Linkové rozhranie:
Protokol:
Data vstup:

a)

zabezpečovacej
ústredne
MODUS
(prepojka “A” spojená”)
b) počítača so spusteným programom
umožňujúcim nahrávanie novej verzie
firmware kumunikátora (Univerzálny
BootLoader) – zabudované od verzii 1.5
a novších (prepojka “C” spojená”).

+12V (+7.5V ... +15V)
cca. 80 mA
0 .. + 60 °C
-20 .. + 60 °C
Napájanie (+12V, GND)
8x Poplachová zóna
1x Arm/DisARM (S5)
1x Tip/Ring (R6,T7)
1x LED (Zapnutie)
2x PGM (Výstupy)
Ethernet RJ konektor
Statická/Dynamická IP UDP, ICMP, DHCP
1x konektor UART

-

-

Modul komunikátora má nasledujúce vstupno výstupné rozhranie (vrátane konektora UART):

Poloha “12V”

Poloha “V8”

J1

test +12V,
vstup V8 je nepoužitý

Zóna 8
poplachový vstup

Poloha “TIP”

Poloha “I7”

J2

Tip - vstup ATV
Vstup T7 je nepoužitý

Zóna 7
poplachový vstup

Poloha “RING”

Poloha “I6”

J3

Ring - vstup ATV
Vstup R6 je nepoužitý

Zóna 6
poplachový vstup

Okrem týchto prepojok sa pri výstupných
konektoroch OUT1 a OUT2 nachádzajú prepojky
J5, J6 umožňujúce aktivovať (PREPOJENÉ) alebo
deaktivovať (ROZPOJENÉ) signalizáciu stavu
výstupov pomocou LED diód (LED 1, LED 2)
umiestnených na plošnom spoji.

Obr. 3.1 – IP Komunikátor (viď.: Príloha A)
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Programovateľný výstup LED (preddefinovaný
na signalizáciu potvrdenie prevzatia signálu na
zapnutie režimu ochrany – pri potvrdení
zasvieti na 20 sekúnd)
Programovateľný výstup OUT1, OUT2.
(signalizujúci jeden z naprogramovaných
stavov zariadenia – preddefinovaný ako
diaľkovo riadený z PCO)

Na samotnom plošnom spoji modulu
(KM_InOut) sa nachádzajú konfiguračné prepojky
J1, J2, J3, ktoré nastavujú nasledovné funkcie:

3. Rozhranie zariadenia

©

vstup
pre
pripojenie
jednosmerného
napájacieho napätia +12V [+7.5V až +15V]
(GND, +12V).
Ethernet - konektor RJ
vstup ZAPNUTIE/VYPNUTIE pre riadenie
stavu (alternatívny vstup I5 - SET)
zóny I1..I4, I5/S5, I6/R6, I7/T7, I8/V8
vyhodnocujúce zmenu stavu
vstup pre test úrovne napájacieho napätia +12V
(alternatívny vstup I8 – test 12V)
vstup pre pripojenie ATV rozhrania zariadení s
prenosom údajov v protokole ContactID, 4/2,
3/2, … - podporované až od verzie firmware
3.0 (alternatívny vstup I6 a I7 – Ring, Tip)
konektor UART pre pripojenie doplnkového
modulu:
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Na zásuvnom module plošného spoja pre
Ethernet rozhranie sa nachádzajú prepojky, ktorých
hlavnou úlohou je nastavenie funkčnej konfigurácie
modulu alebo aktivácia systémových funkcii
modulu (Reštart, Default nastavenie, …).

sériovú linku a rozhranie UART do modulu
komunikátora. Ak cca. do 5 sekúnd po reštarte
modulu nie je prijatý povel na upgrade
firmware, program BootLoadera je ukončený a
modul pokračuje v normálnej funkcii.

Označenie prepojok zásuvného modulu a ich
riadiace funkcie:
-

“R” - Reštart zariadenia (rovnaká funkcia ako
vypnutie a zapnutie napájacieho napätia)

-

“A” – Aktivácia komunikátora pre prepojenie s
ústredňou MODUS cez rozhranie UART.
(firmware ústredne musí byť min. verzia 11.5 alebo
novší a firmware IP komunikátora min. verzia 1.5
alebo novší). Ak je prepojka zasunutá, je

aktivovaná verzia firmware komunikujúca s
ústredňou MODUS. Ak je prepojka rozpojená,
je
aktivovaná
funkcia
univerzálneho
komunikátora, ktorého vlastnosti vstupov a
výstupov zodpovedajú nastaveniam, ktoré boli
špecifikované
pomocou
konfiguračného
programového vybavenia “_IpCom.exe”. Pri
voľbe zasunutej prepojky sú prenášané na
“PCO DUNAJ PRO” stavy ústredne MODUS
pre jednotlivé zóny (1 až 24), stavy skupín (1
až 8) a systémové stavy (Akumulátor, Batéria,
Porucha prepojenia s ústredňou). Zóny
komunikátora I1 až I8 sú v tomto prípade
využívané výhradne ako rozširujúce zóny
ústredne typu NC/NO s nasledujúcou
identifikáciou na strane PCO: I1 = zóna 25, I2
= zóna 26, …až … I8 =zóna 32. Ak sú zóny
naprogramované
ako
závislé
od
Zapnutia/Vypnutia ochrany (nie 24 hodinové),
tak riadiacou skupinou je pre všetky zóny
komunikátora skupina č. 1 pripojenej ústredne
MODUS. Spôsob zapojenia prepojovacieho
kábla je uvedený na obrázku č. 3.2.

Obr. 3.2 – Zapojenie prepojovacieho kábla s MODUS
(Popis signálov: 1 = GND, 3 = TxD, 4 = RxD)

Prepojovací kábel „IpCom <=> MODUS“
zabezpečuje komunikáciu sériovou linku s priamym
prepojením GNG-GND a TxD-RxD navzájom.
V ústredni MODUS musí byť aktivovaný režim
UART = SysState, 4800 bps + musí byť povolený
externý download (mLoad - pre redukciu/modul
ME.01 aj blokovanie AC-DEK v sekcii RADIO).

4. Typické montážne zapojenia
Zapojenie vstupov I1..I8 (Z1..Z8, SET) je
zjednodušene znázornené na nasledujúcom
obrázku:

Upozornenie:
Obr. 4.1 – Zapojenie vstupov

Ústredne MODUS verzie 11.4 a staršie nepodporujú
plný protokol prenosu poplachových a stavových
informácii do komunikátora IP.V takomto prípade je
potrebné pripojiť na vstupy IP komunikátora min.
jeden 24 hod. programovateľný výstup z ústredne
MODUS signalizujúci všeobecný poplach.

-

“B” – spolu s A nastavenie preddefinovaných
parametrov, inak bez funkcie (podrobne v
kapitole č.5)

-

“C” – Aktivácia BootLoadera po resete
zariadenia (firmware komunikátora musí byť min.
verzia 1.5 alebo novší). Ak je prepojka zasunutá,
modul komunikátora po reštarte očakáva
riadiace príkazy z ovládacieho programu
BootLoadera “avrubd.exe” vysielané cez
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Poznámka :
Pre pripojenie na vstupy môže byť okrem Relé
použitý aj tranzistor s otvoreným kolektorom (OC),
ktorý je spínaný voči GND!
Modul IP komunikátor je možné pripojiť k
externému
zariadeniu
podľa
potrieb
prevádzkovateľa
monitorovacieho
strediska
rôznymi spôsobmi. Na nasledujúcich obrázkoch sú
zobrazené základné možnosti prepojenia modulu
komunikátora s rôznymi typmi ústredni.
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Modul „IP Komunikátor“ :
a)

Montážne zapojenie s využitím
modulu
komunikátora,
bez
komunikačných protokolov ATV.

Dunaj PRO - Ethernet podsystém

vstupov
využitia

Obr. 4.5 – Zapojenie 4

Pre tento typ inštalácie sú prioritné stavy na
vstupoch modulu komunikátora (t.j. kódy ATV sú
iba ďalej retranslačne prenášané). Toto zapojenie
nie je aktívne podporované vo firmware – t.j. nie je
podporované komunikátorom (ide iba o orientačný
popis).

Obr. 4.3 – Zapojenie 2

b) Montážne
zapojenie
s
využitím
komunikačných protokolov ATV (ContactID,
4/2, …) bez využitia vstupov komunikátora.
Toto zapojenie nie je aktívne podporované vo
firmware – t.j. nie je podporované
komunikátorom (ide iba o orientačný popis).

d) Montážne zapojenie s využitím vstupov
modulu komunikátora a súčasne s využitím
zabezpečovacej ústredne MODUS (prepojka
“A” musí byť zasunutá).

Obr. 4.4 – Zapojenie 3

Pri generovaní “Dotazu” z monitorovacieho
pracoviska na komunikátor, bude otestovaný vždy
len aktuálny stav vstupov I1..V8 (t.j. nie stav
externej ústredne EZS pripojenej pomocou
komunikačného protokolu ContactID, 4/2, …).
c)

Obr. 4.6 – Zapojenie 5

Pri generovaní “Dotazu” z monitorovacieho
pracoviska na komunikátor, budú otestované všetky
zóny ústredne MODUS, všetky skupiny ústredne
MODUS, stav Akumulátora a funkčnosť sieťového
napájania ~230V/~16V. Taktiež budú otestované
všetky vstupné zóny komunikátora IpCom.

Montážne zapojenie s využitím vstupov
modulu komunikátora a súčasne s využitím
komunikačných protokolov ATV (kombinuje
predchádzajúce riešenia).
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Upozornenie:

5. Uvedenie do prevádzky

Na konfiguráciu IP komunikátora
s firmware verzie 1.3 je potrebné použiť
programové vybavenie „_IpCom.exe“
verzie 1.3 a novšie.

Pri pripájaní modulu IP komunikátora je
potrebné postupovať v súlade s odporúčaniami
výrobcu zariadenia. Na konfiguráciu modulu IP
komunikátor je určené programové vybavenie,
ktoré je možné získať na web stránke výrobcu.

Ak bola počas konfigurácie zmenená IP
adresa komunikátora mimo rozsah LAN
siete pripojeného počítača, je potrebné
opätovne nastaviť IP adresu počítača tak,
aby bola začlenená v rozsahu siete
a adries nastavených v komunikátore.

Správne nastavenie komunikátora a jeho
konfigurácia vyžaduje určitý stupeň znalostí
z oblasti IP technológii a sieťových konfigurácii
počítača. Zjednodušený postup pri nastavení
parametrov IP komunikátora a jeho pripojenie do
siete LAN:
a)

g) Pomocou
konfiguračných
prepojok
nastaviť požadované funkcie modulu
(signalizácia výstupov pomocou LED,
výber aktivity vstupov R6, T7, V8, ...).

Preveriť u prevádzkovateľa siete, či je
v Databáze systému „Dunaj PRO“ objekt
s požadovanou statickou IP adresou
vytvorený a či je objekt „PRIRADENÝ“

h) Pripojiť
komunikátor
do
siete
monitorovacích pracovísk (tento krok
môže
zabezpečiť
aj
administrátor
monitorovacieho pracoviska)

b) Odpojiť napájacie napätie +12V
c)

Preskratovať vzájomne prepojky A – B,
t.j.: uvedenie modulu do výrobcom
prednastavených hodnôt (viď. príloha
“A”):
IP adresa:

192.168.1.100

Mask:

255.255.255.0

Gateway:

192.168.1.1

Port:

8080

6. Aktualizácia „firmware“ modulu
Programové vybavenie modulu komunikátora
je možné aktualizovať pomocou počítača so
spusteným aplikačným programom BootLoader
„avrubd.exe“ cez sériovú linku (UART) počítača
a modulu s použitím programovacieho kábla
systému MODUS. Postup aktualizácie je popísaný
v prílohe „C“.

d) Pripojiť napájanie +12V a počkať cca. 5
sekúnd. Následne je potrebné vytiahnuť
prepojku založenú medzi A - B a počkať,
pokiaľ komunikátor nastaví v pamäti
preddefinovanú konfiguráciu (cca. 5 sec.).
Po ukončení inicializácie je potrebné
modul odpojiť a opätovne pripojiť
k napájaniu +12V (Reset).
e)

Upozornenie:
Funkcia je aktívna iba pre moduly komunikátora
s inštalovaným firmware verzie 1.5 a novším.

7. Príslušenstvo, záruka a servis
Príslušenstvo:

pripojiť rozhranie LAN siete pomocou
sieťového kábla (prípadne Cross kábel
priamo k počítaču s konfiguračným
programom).

LED dióda
Samolepiaca podložka
Návod na použitie
Konektor UART 6 pin
Programové vybavenie

Upozornenie:
Sieťová adresa počítača musí byť
v rozsahu siete a adresy komunikátora.
f)

Záruka:

V ďalšom
kroku
je
pomocou
programového
vybavenia
možné
nakonfigurovať
všetky
vlastnosti
komunikátora a aktuálnu konfiguráciu
uložiť do pamäte komunikátora alebo do
záložného konfiguračného súboru.
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Výrobca poskytuje na výrobok záruku v zmysle
všeobecne platných záručných podmienok.
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Príloha “A”

Zobrazenie konektorov modulu IP komunikátora
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Príloha “B”
Základné funkcie programového vybavenia
Načítanie konfigurácie zo súboru. Údaje v súboroch sú kódované pomocou
hesla aktuálneho užívateľa. Pokiaľ sa nezhoduje aktuálne heslo s heslom
v súbore, súbor nebude možné načítať.
Uloženie konfigurácie do súboru. Údaje v súboroch sú kódované pomocou
hesla aktuálneho užívateľa. Pre zakódovanie údajov sa použije heslo aktuálne
prihláseného užívateľa.

Program vyšle na aktuálnu IP adresu požiadavku v internom protokole na
zistenie verzie hardware, firmware a databázy komunikátora.

Program vyšle na aktuálnu IP adresu požiadavku v internom protokole na
synchronizáciu Času a Dátumu v komunikátore podľa aktuálneho času
počítača.
Program vyšle na aktuálnu IP adresu požiadavku v internom protokole
na načítanie konfigurácie komunikátora. Pre zabezpečenie prístupových
kódov sú použité aktuálne prístupové údaje (Install a Master kód).

Program vyšle na aktuálnu IP adresu požiadavku v internom protokole
na uloženie novej konfigurácie komunikátora. Pre zabezpečenie
prístupových kódov sú použité aktuálne prístupové údaje (Install
a Master kód).
Nastavenie aktuálneho hesla užívateľa – používa sa pri načítavaní a ukladaní
konfigurácie z / do súborov.

Otvorenie súboru s návodom na použitie.

Ukončenie činnosti programu.
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1) Nastavenie sieťových parametrov IP komunikátora

-

Aktuálna IP, Zdrojový a Cieľový port sú skutočné parametre, ktoré má definované
komunikátor (tie, na ktorých je v LAN sieti aktívny a funkčný).

-

Povoliť DHCP: aktivuje sa Dynamické prideľovanie IP adresy z DHCP servera.

-

Overiť Dynamickú IP: Pri povolenom DHCP sa očakáva pridelenie preddefinovanej IP
adresy (statickej IP). Ak DHCP server požadovanú adresu nepridelí, požiadavka na
pridelenie IP adresy sa opakuje 3x. Po neúspešných pokusoch sa vnútene nastavia
preddefinované hodnoty (Statická IP + Maska + Gateway).

-

Nová Statická IP, Maska, Gateway, Zdrojový port, Cieľový port a čas periódy pre
testovanie aktuálnej MAC adresy Gateway (ARP protokolom) sú parametre, ktoré majú
byť v komunikátore nastavené.

-

User MAC: umožňuje zmenu MAC adresy a povoľuje jej použitie.

-

Stlačením tlačidla „Nové -> Aktuálne“ budú prekopírované Nové hodnoty do Aktuálnych
©
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2) Nastavenie prístupových kódov IP komunikátora

-

Aktuálny INSTALL a MASTER kód sú reálne hodnoty, ktoré umožnia prístup
programového vybavenia ku konfiguračným údajom komunikátora.

-

Nový INSTALL a MASTER kód sú hodnoty, na ktoré sa majú po zápise zmeniť aktuálne
platné hodnoty.

-

Stlačením tlačidla „Nové -> Aktuálne“ budú prekopírované Nové hodnoty do Aktuálnych

-

Test parametrov prijatých paketov umožňuje špecifikovať dodatočné podmienky, ktoré
musia platiť pre korektný príjem paketov komunikátorom

-

Vzdialený prístup povoľuje IP adresu, z ktorej je povolený prístup pre konfiguráciu
komunikátora (ak je tento príznak nastavený, konfiguračný prístup je povolený iba pre
všetky IP aktívnych staníc a definovanú vzdialenú IP. Funkcia je aktívna od verzie
firmware 1.4 a novšie.)
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3) Nastavenie Vstupov a Výstupov komunikátora

-

Nastavenie individuálnych vlastností pre každý vstup a výstup.

-

V prípade použitia alternatívnych funkcii vstupov (S5, R6, T7, V8) sú vstupy, pre ktoré je
aktivovaná alternatívna funkcia, nepoužité a hlásia na PCO stav = NORMA slučky.

-

Ak nie je alternatívny vstup S5 definovaný ako vstup Zapnutie/Vypnutie režimu ochrany,
komunikátor na PCO hlási trvalý režim Zapnutej ochrany.

-

Pre alternatívny vstup V8 (test úrovne napájacieho napätia) je možné časovačom nastaviť
minimálnu dobu hysterézie (min. dobu trvania zmeny úrovne napájacieho napätia na to,
aby táto bola signalizovaná na PCO).

-

Pre správnu konfiguráciu štandardných a alternatívnych funkcii vstupov je nevyhnutne
nutné správne nastaviť prepojky na plošnom spoji komunikátora (J1, J2, J3).
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4) Nastavenie cieľových adries monitorovacích staníc (PCO)

-

Komunikátor môže paralelne (súčasne) posielať správy na 4 nezávislé stanice
(PCO/Stanice) podľa nastavených cieľových parametrov (IP, port, periodické hlásenie,
test MAC, ...)

-

Potvrdenie prijatia správy definuje povinnosť PCO potvrdiť prevzatie správy

-

Inštalačný zámok (Stanica): zabraňuje možnosti diaľkového vymazania konfigurácie pre
stanicu. Konfiguráciu môže vymazať iba príslušná stanica alebo technik s oprávnením
pomocou programu „IpCom.exe“. Aj keď je pre inú stanicu nastavené povolenie „Mazať
všetky IP“, pre takto nastavenú stanicu sa nič nevymaže.

-

Inštalačný zámok (_IpCom): Konfiguráciu príslušnej stanice je možné meniť iba pomocou
programu „IpCom.exe“. Aj keď je pre inú stanicu nastavené povolenie „Mazať všetky
IP“, pre takto nastavenú stanicu sa nič nevymaže.

-

Autopotvrdenie automaticky ukončí opakovanie nedoručenej správy (nepotvrdenej zo
strany PCO/Stanice) po dosiahnutí celkového definovaného maximálneho počtu pokusov
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odoslať nepotvrdenú správu. Inak budú pokusy doručiť správu (na PCO/Stanicu
požadujúcu „Potvrdenie prijatých správ“), opakované do nekonečna.
-

LAN“ periodický test MAC aktivuje opakované testovanie MAC adresy stanice
v špecifikovanom časovom intervale (ARP protokol). Všetky stanice používajú rovnaký
čas, nastaviteľný v intervale minút (max. 255) alebo 1 deň.

-

Povolenie mazať všetky IP dovoľuje na príkaz „BLOKOVANIE“, odoslaný z
PCO/Stanice , vymazať konfiguráciu jednotlivých staníc (inak sa môže vymazať iba
vlastná stanica – bez inštalačného zámku), pokiaľ Stanice nemajú nastavený parameter
inštalačný zámok.

-

Príkaz „BLOKOVANIE“: odoslaný z PCO/Stanice, neurobí nič v komunikátore,
v ktorom jedna zo Staníc nemá pridelenú IP adresu PCO/Stanice, z ktorej je príkaz
odoslaný. Ak má príkaz vymazať aj konfiguráciu iných staníc, musí byť pre Stanicu
povolený parameter „Povolenie mazať všetky IP“.

-

Príkaz „PRIPOJENIE“: odoslaný z PCO/Stanice do komunikátora, nastaví pre prvú
voľnú pozíciu v komunikátore (voľná pozícia je tá, pri ktorej je IP adresa rovná 0.0.0.0)
príslušné komunikačné údaje PCO/Stanice, ktorá príkaz odoslala. Po pripojení IP adresy
a ostatných komunikačných parametrov, je komunikátor pripravený odosielať správy na
pridelenú/nastavenú IP adresu PCO/Stanice.
Poznámka:
Príkaz BLOKOVANIE a PRIPOJENIE má odlišné správanie pre IP komunikátor a pre
GPRS komunikátor napriek tomu, že obe technológie používajú na strane PCO/Stanice
rovnaký ovládač (driver IP).

-

Režim „WinPcap“ nie je určený pre reálnu prevádzku, vhodný je na testovanie programu
a komunikácie. Pre Windows 10 a novšie je tento režim zablokovaný.
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5) Doplnkové sieťové funkcie

-

Stlačením tlačidla „Odoslať“ bude vyslaný do LAN siete obežníkový príkaz (pre všetky
počúvajúce protokolovo kompatibilné zariadenia - komunikátory) s parametrom
nastaveným v možnostiach „Typ obežníka“. Firewall odosielajúceho počítača musí mať
povolené vysielanie správy typu „obežník“ (multicast, broadcast, …).

-

Ak je povolená funkcia „Zoznam zariadení“, tak na prijatý obežník povinne odpovedajú
všetky zariadenia (pokiaľ rozumejú protokolu používanému v systéme Dunaj PRO).

- Ak je povolená funkcia „Časová synchronizácia“, tak po prijatí obežníka sa
v komunikátore (alebo inom zariadení) zosynchronizuje čas a dátum s hodnotou prijatou
v obežníku (funkcia nemusí byť podporovaná všetkými typmi zariadení).
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6) Doplnkové informácie

-

V tejto časti je umožnené zadávať pomocné textové položky popisujúce napr. adresu
umiestnenia komunikátora, kontakt na objekt, ...

-

Doplnkové textové informácie sa ukladajú do súboru spolu s konfiguračnými údajmi.
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7) Terminál

-

Záložka „Terminál“ umožňuje vytvoriť databázu mnohých komunikátorov a testovať ich
stav, prípadne stav len monitorovať. Ide o veľmi jednoduchú náhradu monitorovacieho
alebo testovacieho pracoviska IP komunikátorov.
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Príloha “C”
Aktualizácia programového vybavenia (firmware) modulu komunikátora
K aktualizácii programového vybavenia modulu (firmware) je určený počítačový program
BootLoader „avrubd.exe“. Postup pri aktualizácii je znázornený v nasledujúcich krokoch:
1) Vypnite napájacie napätie modulu komunikátora (=12V)
2) Vložte (zasuňte) prepojku „C“ na module komunikátora
3) Pripojte programovací kábel k rozhraniu UART komunikátora (rovnaký kábel ako sa
používa pre programovanie ústredni MODUS) a sériovému rozhraniu RS232 počítača
4) Na počítači aktivujte programové vybavenie „avrubd.exe“
5) Nastavte požadované komunikačné parametre programu „avrubd.exe“ (výber
programu nového firmware, COM port, ...)
6) Spustite aktualizáciu programového vybavenia – funkcia: „Download“ a hneď (do
cca. 5 sekúnd) za týmto krokom zapnite napájanie modulu komunikátora (=12V)
7) Počkajte pokiaľ program dokončí aktualizáciu !
8) Po ukončení aktualizácie odpojte napájanie modulu komunikátora (=12V), vytiahnite
prepojku „C“ a po zapnutí napájania (=12V) nastavte preddefinované výrobné
parametre (skrat prepojok „A-B“ alebo inicializácia pomocou programu
Hyperterminál alebo Putty pri rozpojenej prepojke „A“ po zapnutí napájania
modulu) , nakoniec preskúšajte funkčnosť modulu.

Obr.1 - Štart programu „avrubd.exe“
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Obr.2 - Výber súboru nového firmware (súbor s koncovkou „*.aub“, aktualizovaná nová verzia)

Obr.3 - Zobrazenie načítaného súboru (aktivuje sa automaticky pri načítaní súboru)
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Obr.4 - Kontrola nastavenia parametrov COM portu (sériovej linky RS232)

Obr.5 - Kontrola nastavenia systémových parametrov
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Obr.6 - Kontrola nastavenia systémových parametrov

Obr.7 - Štart aktualizácie firmware (download)
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Obr.8 - Signalizácia priebehu neúspešného pokusu aktualizácie (nie je spojenie s BootLoaderom modulu)

Obr.9 - Signalizácia priebehu úspešného pokusu aktualizácie (je spojenie s BootLoaderom modulu)
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Obr.10 - Signalizácia ukončenia priebehu úspešnej aktualizácie (je spojenie s BootLoaderom modulu)

Obr.11 - Nastavenie preddefinovaných parametrov modulu pomocou Hyperterminál-u
Upozornenie: Pre aktiváciu funkcie Terminál - Hyperterminál musí byť prepojka „A“ rozpojená !
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Príloha “D”

Použitie modulu redukcie ME.01 pre pripojenie k ústredni MODUS

Obr.12 – Modul redukcie ME.01 s modulom EC.01 (komunikátorom IP)
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Obr.13 – Umiestnenie modulu redukcie ME.01 s modulom EC.01 v ústredni MODUS (verzia MC.04)
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Poznámky
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