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słowem wstępu

podziękowania za wybór Aparatu Dozoru
Jeżeli  wybrali  Państwo Aparat  Dozoru  to  zapewne wcześniej

oglądali Państwo inne podobne mu urządzenia i znają Państwo ich
funkcjonalności. Żywię wobec tego głęboką nadzieję, że zaufanie mi
powierzone  będzie  odwzajemnione  bezawaryjnym  działaniem
aparatu,  a  na  liczne  jego  funkcjonalności  znajdą  Państwo  swoje
wyjątkowe przeznaczenia.

Tomasz Zagórski

serdeczna prośba
Treści  Zawarte  w  tej  instrukcji  były  sporządzane  z  wielką

skrupulatnością,  dokładając  wszelkich  starań  by  wskazówki tu
zawarte były dla Państwa maksymalnie czytelne, gdyż mówi się, że:
„Największym  wrogiem  człowieka  jest  niewiedza.”  W  związku  z
powyższym zatroszczą się Państwo o swój czas i zdrowie psychiczne
zapoznając się z tą instrukcją, do czego gorąco namawiam.

W  zakładce  menu  #filmy  na  witrynie  AparatDozoru.pl  są
zamieszczone  instrukcje  video.  Żywię  nadzieję,  że  dzięki  temu
udogodnieniu  w  łatwiejszy  sposób  będziecie  Państwo  mogli
zapoznać się z działaniem/obsługą urządzenia.

Również  proszę  o  pozostawianie  Państwa  sugestii  dotyczących
zmian  w  urządzeniu  na  fanpage'u  dostępnym  pod  adresem
AparatDozoru.pl  w  górnym prawym rogu,  lub  bezpośrednio  pod
adresem: www.facebook.com/TworzonyZpasji

czym jest i do czego służy Aparat Dozoru
Aparat Dozoru w dalszej części instrukcji nazywany inicjałami

jako  „AD”  jest  to  elektroniczne  urządzenie  telekomunikacyjne,
mające  swoimi  licznymi  funkcjonalnościami  zapewnić  jego
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użytkownikom  narzędzie  w  pełnieniu  skutecznego  dozoru,
szczególnie nad pomieszczeniami specjalnego przeznaczenia takimi
jak na przykład serwerownie. Poniżej przykład zastosowania 16-stu
wejść  analogowych.  Każde  wejście  posiada  dwa  zaciski,  które
wystarczy zewrzeć ze sobą, aby zainicjować zadziałanie wejścia.

W  skrócie  -  mając  na  uwadze  funkcjonalności  innych  tego  typu
urządzeń  - można  powiedzieć,  że  AD  jest  to  zachowanie
kompromisu  pomiędzy  licznymi  możliwościami,  a  prostotą
konfiguracji.
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Prócz powyższych 16-stu wejść analogowych, mają również miejsce
wejścia jak na poniższej grafice:
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Natomiast dostępne wyjścia urządzenia zestawiają się następująco:
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dlaczego Aparat Dozoru?!

flagowe postanowienia Aparatu 
✔ Ustanowiłem  sobie  za  punkt  honoru,  ażeby  AD  był

urządzeniem bezawaryjnym o dożywotniej gwarancji.
✔ Mając  doświadczenie  w  konfiguracji  innych  sterowników,  w

tym projekcie postarałem się,  aby jego konfiguracja była jak
najbardziej prosta i intuicyjna.

✔ Powyższą prostą i intuicyjną konfigurację prezentuję w licznych
filmach na witrynie AparatDozoru.pl menu "filmy".

✔ Mimo wszelkich starań, jeżeli pojawią się wątpliwości dotyczące
urządzenia  –  jestem  do  Państwa  dyspozycji  pod  numerem
telefonu dostępnym pod adresem witryny.

dożywotnia gwarancja i konserwacje
Aparat  Dozoru  jest  urządzeniem  objętym  dożywotnią

gwarancją,  lecz  jak  każde  urządzenie,  aby  mogło  ono  w  sposób
ciągły działać sprawnie, wymaga troski w postaci przeprowadzania
konserwacji,  gdyż jak w każdej  dziedzinie – lepiej  zapobiegać niż
leczyć. Konserwacja jest odpłatna i jej koszt to ok. 10% ceny brutto
nowego  urządzenia.  Każda  konserwacja  zapewnia  gwarancję
urządzenia  na  kolejne  2  lata.  Konserwacje  należy  wykonać  przed
upływem dwóch lat od zakupu. Konserwacja polega na podmianie
urządzeń w tym samym czasie. Kurier odbierze stary AD i dostarczy
nowy.  Podmiana  urządzeń  dzięki  zachowanej  wstecznej
kompatybilności,  wyjmowalnym wtyczkom i możliwości wykonania
kopii zapasowej plików konfiguracyjnych nie powoduje komplikacji
lub redukuje  je  do  koniecznego minimum.  Nowe urządzenie  jest
często  wzbogacone  o  nowe zabezpieczenia,  możliwości,  lecz  bez
obaw, ponieważ zachowanie  tak zwanej wstecznej kompatybilności
jest tu priorytetem.
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dlaczego Aparat Dozoru powstał
Aparat  Dozoru  nie  powstałby,  gdyby  rynek  oferowałby

urządzenie  o  -  przynajmniej  -  podobnej  funkcjonalności.  AD jest
odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w dziedzinie tej  kategorii
urządzeń  telekomunikacyjnych.  AD  zapewnia  szereg   (często
wymaganych  przez  przepisy  prawa)  funkcjonalności  w  dziedzinie
dozoru  mienia  oraz  dozoru  szczególnych  warunków
atmosferycznych  w  danych  pomieszczeniach  specjalnego
przeznaczenia.

zasada ograniczonego zaufania

Chociaż  dokładam  wszelkich  starań,
by  Aparat  Dozoru  stanowił  urządzenie
pewne, stabilne, godne zaufania (zwłaszcza
iż  jest  ono  owocem  pasji  i  każde  jego
nieprawidłowe  zadziałanie  jest  dla  mnie
uwłaczające)  to  mimo  wszystko  niestety
elektronika lubi być zawodna i za wszelkie
straty  z  tego  powodu  zaistniałe  nie
ponoszę odpowiedzialności.

Prawidłowe działanie AD należy okresowo weryfikować i mieć
ograniczone  zaufanie  –  tak  jak  w  stosunku  do  każdego  innego
urządzenia elektronicznego - na wypadek jego nie zadziałania.

oświadczenie RODO
Proszę zapoznać się z niniejszym oświadczeniem dotyczącym

regulacji  „General  Data  Protection  Regulation”  (RODO).  Aparat
Dozoru  nie  jest  wyposażony  w  żadne  narzędzia  o  charakterze
śledzącym,  a  jedyne  transmisje  danych  jakie  odbywają  się  są
związane z prawidłowym wyświetlaniem panelu konfiguracyjnego i
aktualizacją godziny poprzez zainstalowany moduł czasu.
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plik cookie
W  celu  zapisania  wybranego  stylu  wyświetlania  dziennika

zdarzeń  Aparat  Dozoru  wykorzystuje  tak  zwany  plik  „cookie”,  by
przeglądarka  poprzez  owy  plik  mogła  „zapamiętać”,  jaki  styl
wyświetlania dziennika zdarzeń został dla niej wybrany.

szczegóły ekspoatacji

naprawa
Po  zakupie  urządzenia  naprawy  powinien dokonywać

producent  pod  danymi  teleadresowymi  zawartymi  na  witrynie
AparatDozoru.pl  W  czasie  trwania  gwarancji  urządzenia  napraw
dokonuje gwarant urządzenia na własny koszt. Naprawa urządzenia
-  które  uległo awarii  –  polega na podmianie  urządzenia  na inne
sprawdzone w serwisie.

konserwacja / czyszczenie
W związku z potrzebą zachowania mikrocyrkulacji w obudowie

urządzenia znajdują się  liczne przestrzenie zapewniające wymianę
cieplną.  Z  tego  też  powodu,  we  wnętrzu  urządzenia  może
gromadzić  się  kurz,  który  można  przeczyścić  stosując  sprężone
powietrze.  W  wyniku  zastosowania  takiego  środka  konserwacji
elektronika  zawarta  w  urządzeniu  nie  powinna  ulec  uszkodzeniu.
Natomiast powierzchnię obudowy należy czyścić stosując wilgotną
ścierkę wraz ze środkiem czyszczącym.

transport
Warunki  transportu  urządzenia  powinny  chronić  je  przed

zamoknięciem.
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deklaracja zgodności CE
Niniejsza  deklaracja  zgodności  zostaje  wystawiona  na

wyłączoną odpowiedzialność producenta. 

dyrektywa EMC
Dzięki  zastosowanym rozwiązaniom elektrycznym, urządzenie

spełnia  ograniczenia  wymagane  przez  Dyrektywy  Europejskie
dotyczące  kompatybilności  elektromagnetycznej  w  środowisku
mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym (dotyczy EMC i
PDS).  Tym samym  może być instalowane bez środków ostrożności
(np. przewody ekranowane).  Informacja ta mówi, że Aparat Dozoru
w  wyżej  wymienionych  miejscach  nie  będzie  narażał  innych
urządzeń  poprzez  ponadnormatywne  emicje  pół
elektromagnetycznych.  Nie  zmienia  to  jednak  faktu,  że  samo
urządzenie „Aparat Dozoru” w takich ponadnormatywnych polach
elektromagnetycznych / elektrostatycznych znajdować się nie może,
a to za sprawą możliwości uszkodzenia układu  kontroli ładowania
baterii,  co z kolei może skutować przeładowaniem  akumulatorów.
Zastosowane  akumulatory  litowo-jonowe  podczas  przeładowania
ekspodują, po czym zapalając się szybko doprowadzają do pożaru.
Z związku z powyższym proszę z uwagą zapoznać się z rozdziałem
„montaż urządzenia”.

detektor syreny akustycznej

czym jest i do czego służy?

Detektor syreny akustycznej jest to urządzenie dołączone do
Aparatu  Dozoru  i  służy  do  połączenia  niezależnie  działających
czujników  wyposażonych  w  syreny  akustyczne  wraz  z  wejściami
Aparatu  Dozoru.  W  innym  wypadku  nie  byłoby  możliwości
aktywowania wejść Aparatu Dozoru podczas uruchomienia syreny
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czujnika  czadu/dymu/zalanai  itd.  Detektor syreny  akustycznej
powstał,  aby to umożliwić bez ingerowania w elektroniczny układ
danego  czujnika  i  tym  samym  jest  kluczowym  elementem  idei
działania całego urządzenia "Aparat Dozoru".

specyfikacja techniczna detektora

zagadnienie wartość jednostka
zakres częstotliwości aktywujących alarm 2-4 [kHz]
pobierana moc (w czasie spoczynku) 16 [mW]
pobierane natężenie prądu (w czasie spoczynku) ~3 [mA]
pobierana moc (w czasie alarmu) 315 [mW]
pobierane natężenie prądu (w czasie alarmu) 60 [mA]
Napięcie  zasilania 5 VDC
Warunki pracy. Temperatura powietrza. Od +10 do +30 *C
Warunki pracy. Poziom wilgotności bez kondensacji. Od 20 do 90 %
Warunki pracy. Klasa szczelności IP 22
Wymiary obudowy: 84x59x30 [mm]

budowa / montaż / instalacja
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Układ  detektora syreny  akustycznej  jest  zabudowany  w
czerwonej  przezroczystej  obudowie,  która  umożliwia  obserwację
syreny  optycznej.  Syrena  optyczna  uruchamia  się  w  momencie
wykrycia dźwięku syreny akustycznej. Układ należy zasilić napięciem
wskazanym w specyfikacji  technicznej tj.  napięcie stałe 5 Volt.  Do
zacisku 5 podłączamy biegun dodatni 5V. Do zacisku 6 podłączamy
biegun ujemny. Zaciski 3 oraz 4 są to wyprowadzenia z przekaźnika.
Zaciski te zwierają się, gdy ma miejsce wykrycie alarmu. Przyciskiem
7 kasujemy  uruchomiony  alarm,  czyli  rozwieramy  przekaźnik.
Napięcie  zasilania  5V można  czerpać  z  zacisków Aparatu  Dozoru
"OUT-PLUS"  oraz  "OUT-MINUS"  co  zapewni  działanie  czujnika
nawet  przy  braku  zasilania  miejskiego.  Chyba  że  akumulatory
zostaną  wyładowane.  Od  momentu  zasilenia  układu  możemy
testować  jego  działanie  wraz  z  syrenami  czujników  (np.  czadu,
dymu, gazu palnego, zalania), które mają go aktywować. 

W  celu  optymalnej  regulacji  należy
zmieniać odległość detektora (odbiornika)
od  syreny  (nadajnika).  Ponadto  we
wskazanym  miejscu  na  grafice  (punkt  1
oraz  2)  znajdują  się  dwa  potencjometry,
którymi  należy  regulować  działanie
detektora,  by  nie  powodował  fałszywych
alarmów,  ale  jednocześnie  aby  nie
cechował się zbyt niską czułością.

regulacja urządzenia
Detektor syreny akustycznej jest wstępnie wyregulowany, lecz

w zależności od potrzeby może mieć miejsce konieczność zmiany
fabrycznego  ustawienia.  Przekręcając  potencjometr  oznaczony  na
grafice  jako  "1"  oraz  jako  "2"  całkowicie  w  prawo,  ustawiamy
maksymalną możliwą czułość. Dolny potencjometr "2" delikatnymi
ruchami śrubokręta odkręcamy w lewo i  sprawdzamy czy rezultat
jest  satysfakcjonujący.  Prawidłowe  ustawienie  w  możliwe  małym
stopniu ma być podatne na fałszywe alarmy. Aby uzyskać taki efekt
ważna jest również prawidłowa odległość źródła syreny akustycznej
od detektora. Górny potencjometr "1" jest mniej czuły i można do
odkręcać w lewo w większym stopniu.
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specyfikacja techniczna
zagadnienie wartość jednostka

rekomendowana stała obciążalność wyjść 800 [W]
Teoretyczna maksymalna obciążalność producenta przekaźników 2500 [W]
Teoretyczna maksymalna obciążalność producenta zacisków 4500 [W]
Największa rezystancja zwarcia wejścia <4,7 [kΩ]
Minimalny czas zwarcia/rozwarcia wejścia* 3 [s]
Napięcie zasilania Aparatu Dozoru 5 [VDC]
Maksymalna moc pobierana przez zasilacz 11 [W]
Częstotliwość napięcia dla zasilacza 50 [Hz]
Napięcie zasilania zasilacza 230 VAC
Czas odświeżania czujnika: 2 [s]
Dokładność czujnika temperatury i wilgotności: 0,5 / ±3 °C / RH
Rozdzielczość czujnika: 16-bitów (0,1): 0,1 °C

Warunki pracy. Temperatura powietrza. Od +10 do +30 *C
Warunki pracy. Poziom wilgotności bez kondensacji. Od 20 do 90 %
Warunki pracy. Klasa szczelności IP 20
moc elektryczna [P] syreny akustycznej 500 [mW]
Poziom natężenia dźwięku wbudowanej syreny akustycznej 80 [dB]
Wymiary obudowy: 195x142x53 [mm]

czujnik zalania
 Do Aparatu Dozoru są dokładane czujki zalania, czyli poprostu

dwa tranzystory połączone ze sobą w tak zwany układ Darlingtona.
Czujniki wyglądają jak kawałek przewodu podłączonego do kostki
elektrycznej z obydwóch stron. Na środku tego przewodu jest  układ
Darlingtona oprawiony rurką termokurczliwą. Bardzo ważne jest, aby
nie  pomylić  się  podczas  podłączania  tego  urządzenia.  Jeżeli
podłączając tę czujkę do któregoś z 16-stu wejść Aparatu Dozoru
pomylimy zaciski  lewy z prawym to nic się nie stanie.  Lecz jeżeli
stronę  "sensor,  czujnik  zalania"  podłączymy  do  któregoś  wejścia
Aparatu  Dozoru,  to  czujka  ulegnie  nieodwracalnemu
uszkodzeniu.  Co  prawda  koszt  uszkodzonych  tranzystorów  to
zaledwie  30  gr,  ale  po  co  niszczyć  asortyment  tak  skutecznie
chroniący  przed  ewentualnymi  stratami  mienia  polegającymi  na
jego zalaniu.

strona 15 z 68



instalacja urządzenia "Aparat Dozoru"

warunki bezpieczeństwa

Chociaż  instalacja  urządzenia  jest
dokładnie opisana oraz przedstawiona na
filmach  zawartych  na  witrynie
AparatDozoru.pl  w  #menu  „filmy”  to  ze
względów prawnych urządzenie musi  być
zainstalowane  przez  wykwalifikowanego
specjalistę.  Po  podłączeniu  do  wyjść
(Aparatu  Dozoru)  sterowanych  urządzeń,
Aparat  Dozoru  może  być  eksploatowany
tylko  będąc  przymocowanym  do  ściany,
aby  uniemożliwić  (przez  otwory
wentylacyjne)   dotyk  bezpośredni  i
porażenie z tym związane.

montaż urządzenia
Montaż  urządzenia  na  ścianie  przeprowadzany  na  takich

samych  warunkach  jak  gdybyśmy  montowali  natynkowe  gniazdo
elektryczne, czyli nie można tego wykonać na powierzchni będącej
łatwopalną. Poniżej  urządzenia jak i w odległości metra od niego
nie  powinny znajdować się  żadne łatwopalne materiały.  Warunek
ten  dotyczy  również  podłogi.  W  najbliższej  okolicy  instalacji
sufitowej powinien być zainstalowany czujnik dymu. Warunki te są
szczególnie istotne ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, gdyż
Aparat Dozoru zawiera w swojej konstrukcji  akumulatory litowo –
jonowe (lit-ion),  które na tle  innych akumulatorów nie należą do
najbezpieczniejszych.  Są  to  rzadkie  zdarzenia,  lecz  historia  zna
przypadki  samopodpalenia  się  takich  urządzeń  jak  rower
elektryczny, laptop, hulajnoga, czy samochód elektryczny. Wszystkie
te urządzenia zasilały akumulatory lit-ion!

Ostrzeżenia  te  nie  mają  być  zwiastunem  pożaru  w  wyniku
zainstalowania  Aparatu  Dozoru  i  nie  świadczą  one  o  braku
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zastosowanych zabezpieczeń wobec tych wydajnych, nowoczesnych
lecz niebezpiecznych akumulatorów. Okoliczności samopodpalenia
akumulatorów są znane i AD jest przed nimi zabezpieczony na kilka
sposobów.  Jednocześnie    urządzenia  o  których  wspominałem
również  były  zabezpieczone,  a  jednak  nie  zapobiegło  to  ich
samopodpaleniu.

Ze  względu  na  możliwość  uszkodzenia  układów
zabezpieczających  akumulatory  przed  przeładowaniem  Aparatu
Dozoru  nie  wolno  montować  w  obszarze  występowania  pół
elektromagnetycznych i/lub elektrostatycznych.

Jako  że  są  również  znane  przypadki
samopodpalenia  urządzeń  dozoru  takich
jak centrala przeciwpożarowa, warto mieć
na uwadze wnioski,  że w każdym czasie
mogą  zaistnieć  okoliczności,  wobec
których  żadne  zabezpieczenia  nie  będą
wystarczające  i  w  dziedzinie
bezpieczeństwa  należy  wykazywać  się
kreatywnością  wychodzącą  poza  ramy
instrukcji i przepisów.

dostęp osób postronnych
Aparat  Dozoru  montujemy  w  miejscach,  gdzie  osoby

postronne  nie  mają  dostępu.  Takimi  miejscami  mogą  być:
serwerownia, dyżurka, recepcja, strażnica.
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standardowy zestaw

Standardowy zestaw zawiera:

✔ Urządzenie „Aparat Dozoru”
✔ Detektor syreny akustycznej
✔ czujniki zalania
✔ Modem GSM podstawowy/dodatkowy
✔ Modem GSM podstawowy/dodatkowy
✔ Zasilacz
✔ Kołki i ślimaki do montażu
✔ Instrukcja obsługi

podłączenie urządzenia
Każde zielone gniazdo posiada odłączalne zaciski śrubowe, co

podczas montażu i ewentualnej wymiany urządzenia stanowi istotne
udogodnienie.  Zarówno  odłączalna  część  gniazda  (z  zaciskami
śrubowymi) jak i samo gniazdo w Aparacie Dozoru są opisane. To
chroni przed  omyłkowym  podłączeniem  np.  zasilania  sieciowego
230  VAC  pod  zaciski  wejściowe,  co  równałoby  się  uszkodzeniu
urządzenia. 

zasilanie
U dołu  urządzenia  w  jego  lewym rogu  znajduje  się  zielona

listwa na 2 zaciski.  Pod te zaciski  podłączamy dołączony zasilacz.
Biegunowość  podłączenia  ma  znaczenie,  lecz  jej  pomylenie  nie
uszkodzi AD – ten po prostu się nie załączy.

Również u  dołu  urządzenia,  są  rozmieszczone 2 listwy po 4
zaciski każda. Są to zaciski, z których to możemy pozyskać napięcie
5 VDC. Napięcie to może się posłużyć do zasilenia czujników jak np.
czujka zalania. Ich opis to "OUT-PLUS" oraz "OUT-MINUS".
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8 wyjść dla sygnałów ciągłych (analogowych)
Wyjścia urządzenia traktujemy jak zwyczajne łączniki, gdyż są

one podłączone bezpośrednio pod wyjście przekaźnika.   Możemy
pod  nie  podłączyć  cokolwiek,  czym  chcemy  sterować  poprzez
zwieranie/rozwieranie.  Po  jednej  stronie  jak  i  drugiej  stronie
urządzenia  znajduje  się  gniazdo  (8  zacisków)  zawierająca  4
ponumerowane wyjścia.  Każde wyjście to 2 zaciski,  które będą ze
sobą  zwierane,  gdy  przekaźnik  będzie  w  stanie  zadziałania.  O
maksymalnych  parametrach  można  przeczytać  w  „parametry
techniczne” - patrz spis treści.

W  przypadku  potrzeby  sterowania  urządzeniem,  które
przekracza  dopuszczalną  możliwą  do  obsłużenia  przez  AD  moc,
należy  zastosować  stycznik  (dostępny  w  każdej  hurtowni
elektrycznej)  i  wyjście  przekaźnika  AD  podłączyć  pod  wejście
(cewkę) tegoż stycznika jak na poniższym przykładzie.

Dzięki takiemu układowi możemy w bezpieczny sposób – bez
obaw o wywołanie pożaru – obsługiwać duże moce.

Przed  każdym  uruchomieniem  wykonanego  układu  miej  na
uwadze, że listwy zaciskowe pasują zarówno do gniazd wejść jak i
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wyjść,  więc  zwracaj  proszę  uwagę  na  ich  kolorowe  i  słowne
oznaczenia.  Gdyż zapewne żadna firma na świecie  nie  uwzględni
uszkodzenia tego rodzaju.

16 wejść dla sygnałów ciągłych (analogowych)
Wejścia  urządzenia  są  już  wewnętrznie  zasilane  napięciem

5VDC,  dlatego  na  wejścia  Aparatu  Dozoru  nigdy  nie  podajemy
żadnego napięcia, gdyż spowoduje to uszkodzenie.

Po obydwóch stronach urządzenia istnieją 2 listwy 8 zacisków
każda.  Każda listwa zawiera 4 wejścia.  Każde wejście to 2 zaciski,
które należy zewrzeć ze sobą, aby spowodować zadziałanie danego
wejścia jak na poniższym przykładzie z przyciskiem.

Długość  przewodu  np.  10m nie  stanowi  problemu,  lecz  dla
znaczniejszych odległości  można wykorzystać  zwyczajną instalację
elektryczną i przekaźnik 230 VAC jak na przykładzie poniżej.
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Tę samą „sztuczkę” możemy wykorzystać z instalacjami 5, 12, 24 V.
Ważne tylko, aby dobrać odpowiedni przekaźnik, który w momencie
zadziałania  zamknie  obwód  wejścia  Aparatu  Dozoru.  Przekaźniki
takie są też w sprzedaży w formie montowanej na szynę instalacyjną
DIN.

Ethernet interfejs
Do gniazda ethernetowego podłączamy przewód zakończony

wtyczką  RJ-45.  Drugi  koniec  przewodu  łączymy  z  urządzeniem
sieciowym jak np. switch.

USB interfejs
Pod gniazda USB podłączamy dołączone do zestawu modemy

GSM.  Kolejność  nie  ma  znaczenia.  Nie  musimy  też  podłączać
obydwóch.

modemy GSM
Jeżeli  do  portu  USB  podłączymy  tylko  jeden  modem  GSM

(obojętnie który), będzie on pełnił funkcję modemu podstawowego.

Przed włożeniem modemu do gniazda USB należy włożyć do
niego  kartę  SIM.   Kartę  SIM wkładamy/wymieniamy  zawsze  przy
wyciągniętym modemie GSM. W przeciwnym wypadku urządzenie
„nie zauważy” wymiany. Modem GSM instalujemy zawsze podczas
wyłączonego Aparatu Dozoru.

Przerywane miganie kontrolki na zielono
- Karta SIM nie jest zalogowana do sieci. GSM.
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- PIN do karty SIM jest nieprawidłowy.
- Potrzebny kod PUK, gdyż 3 razy błędnie wpisano PIN (przełóż 
kartę SIM do telefonu i wprowadź kod PUK)

Przerywane miganie kontrolki na niebiesko
Karta SIM jest zalogowana do sieci GSM.

Który  modem  GSM  staje  się
podstawowym,  a  który  dodatkowym  po
uruchomieniu Aparatu Dozoru?!: Zależy to
od tego, który modem zdoła połączyć się
jako  pierwszy.  Dlatego  na  kartach  SIM
należy ustawić takie  same kody PIN, lub
wyłączyć  ich  wymaganie.  Można  tego
dokonać  w  ustawienaich  telefonu  lub
smartfonu.

F. A. Q. (najczęstsze pytania)
1). Problem z wysyłką wiadomości SMS mimo prawidłowego działania

podłączonych  modemów  (kontrolki  modemów  migają  na
niebiesko). Pojawiają się błędy wysyłki oraz „Nieobsługiwany i
nieznany błąd skryptu obsługi wyświetlacza.”

W menu #SMS należy upewnić się, czy istnieje lista numerów
SMS, pod którą usiłowano wysłać wiadomość. Należy dojść, która
część  powodowała  problem  i  ją  usunąć,  by  problem  się  nie
powtarzał.  Aby  usunąć  błędne  zadziałanie  AD w menu #SMS na
samej  górze  należy  wyłączyć  cały  moduł  przełącznikiem  (na
czerwono)  i  w  menu  #Ustawienia  zresetować  AD.  Po  ponownym
uruchomieniu znów w menu #SMS włączyć z powrotem moduł (na
zielono) i ponownie zresetować AD w menu #Ustawienia. Jeżeli to
się  nie  uda,  zaleca  sie  przywrócić  ustawienai  fabryczne  w  menu
#Ustawienia.
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2). W menu #spoczynek lub #czuwanie ustawione zostało zadziałanie
przekaźnika „relay”, syreny optycznej „optic alert” i/lub syreny
akustycznej  „sonic  alert”,  lecz  w  momencie  zadziałania
danego  wejścia  reakcja  wyszczególnionych  ustawień  nie
następuje.

Reakcja nie  następuje,  gdyż są to pozycje,  które dodatkowo
wymagają ustawienia czasów zadziałania w menu #Czasy. Będąc w
tej lokalizacji w miejscu „czasy wł. / wył. Wyjść” wybieramy wejście
1-16,  którego  dotyczyć  ma  zadziałanie  przekaźników,  syreny
optycznej  lub  akustycznej.  W  tych  polach  jak  poniżej  wpisujemy
czasy. Jakie ma być opóźnienie załączenia danego wyjścia, oraz po
jakim  czasie  ma  nastąpić  jego  wyłączenie.  Wartości  te  możemy
wpisywać w:

– sekundach [s], minutach [m], godzinach [h] lub dniach [d].
– Pozostawione  puste  zielone  pole  oznacza,  że  nigdy  się  nie

załączy.
– Pozostawione puste czerwone pole oznacza, że nigdy się nie

wyłączy.
– Literka „n” wpisana w czerwone pole oznacza, że nigdy się nie

wyłączy, nawet po zresetowaniu urządzenia.
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3). Bywa, że polecenie SMS wysłane na modem GSM nie dociera.

Taka sytuacja  ma miejsce,  gdy  AD akurat  wysłał  wiadomość
SMS i czeka na powrót raportu z jej dostarczenia. Gdy prócz raportu
otrzyma również wysłane akurat polecenie AD zinterpretuje je jako
raport. W takiej sytuacji nikt nie otrzyma zwrotnego potwierdzenia
SMS z nadania polecenia.

4). Wykres pomiarów temp. i wilgo. nie chce się wyświetlać.
Aby  naprawić  błąd  należy  wcisnąć  przycisk  „skasuj  dane

wykresu”. Taka sytuacja dzieje się, gdy w dane metryczne wkradnie
się nieprawidłowy zapis. 

5). Po zresetowaniu urządzenia i jego ponownym uruchomieniu nie
wyświetla się komunikat o zasilaniu akumulatorowym.

Dzieje  się  tak,  gdy  zanik  zasilania  jest  chwilowy,  krótszy  niż
~1min. i urządzenie nie zdążyło uruchomić się ponownie.

budowa urządzenia "Aparat Dozoru"

przód urządzenia oraz boki
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Przódd
Panel urządzenia zawiera 4-wierszowy wyświetlacz. Na każdy wiersz
przypada 20 możliwych znaków. Wyświetlacz w znacznym stopniu
ułatwia interakcję z urządzeniem. Obok wyświetlacza jest kontrolka
"OFF". Gdy napięcie akumulatorów spadnie  do wartośći ~3,1 V [+/-
0,1V]  wtenczas akumulatory uważa się  za rozładowane.  Kontrolka
„OFF” zaświeca się, gdy przekaźnik odłączy zasilanie akumulatorowe
od urządzenia, np. po rozładowaniu akumulatorów.
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Pod  wyświetlaczem  mamy  klawiaturę  membramową  4x4,  która
podobnie jak wyświetlacz znacznie ułatwia obsługę urządzenia.

1). W tym miejscu zaznaczonym na grafice mamy przycisk służący
do  ręcznego  odłączenia  akumulatorów.  Po  naciśnięciu  należy
odczekać kilka sekund, aby akumulatory zostały odłączone. Używa
się  tego  narzędzia,  gdy  z  jakichś  powodów  Aparat  Dozoru  nie
reaguje na wciskanie przycisków klawiatury. Również w tym miejscu
mamy  zworkę.  Założona  będzie  powodowała  działanie  buzzera
podczas  komunikatów  czy  podczas  naciskania  klawiatury.  Aby
wyłączyć dźwięk buzzera wystarczy wyciągnąć zworkę.

2).  W  tym miejscu  zaznaczonym na  grafice  mamy  zainstalowany
czujnik temperatury i wilgotności. Czujnik można odkręcić cienkim
płaskim  śrubokrętem  wprowadzając  go  przez  otwór  w  górnym
panelu.

3). W tym miejscu zaznaczonym na grafice mamy małe okienko, a za
nim kontrolka, która informuje nas o stanie akumulatorów.

brak świecenia się kontrolki
Oznacza iż zasilanie sieciowe nie jest podłączone.

zielona lub niebieska kontrolka
Oznacza iż akumulatory zostaly całkowicie naładowane.

czerwona kontrolka
Oznacza iż akumulatory są aktualnie ładowane.

zaciski urządzenia
Zaciski opisane jako „IN” są to wejścia urządzenia i łącznie jest

ich 16. Każda złączka zawiera 4 zaciski. Każdą parę zacisków można
zwierać, w celu aktywowania danego wejścia.
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Zaciski  opisane  jako  „OUT”  są  to  wyprowadzenia  ze  styków  NO
(Normal  Open)  przekaźników.  Łącznie  jest  ich  8.  Wyżej  opisane
zaciski znajdują się na bokach urządzenia w górnej jego części.

U  dołu  urządzenia  są  zainstalowane  złącza  dotyczące  zasilania
5VDC.  Do  zacisku  2-przewodowego  podłącza  się  zasilanie  z
dołączonego w zestawie zasilania.

Pozostają  jeszcze  dwie  listwy  złącz  po  4  zaciski  każda.  Jest  to
wyprowadzenie 5VDC z urządzenia, do którego możemy podłączyć
np. jakiś czujnik wymagający dodatkowego zasilania. Jedna belka (4
zaciski) ma biegun dodatni (plus), a drugi ujemny (minus). Tak jak w
baterii. Aby zasilić „detektor syreny akustycznej” stosujemy właśnie
podłączenie  do tych złączek.  Gwarantujemy tym samym zasilanie
czujnika  (5VDC),  gdyby  zabrakło  zasilania  sieciowego.

Zaciski  opisane  jako  "OUT-PLUS"  jest  to  dodatni  biegun  5  Volt
napięcia stałego. Zaciski opisane na złaczce jako "OUT-MINUS" jest
to ujemny biegun 5 Volt napięcia stałego. 

tył urządzenia
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Z  tyłu  urządzenia  możemy  skonfigurować  radiowe  wejścia.
Dzięki  czemu  wejścia  13,  14,  15  oraz  16  mogą  być  również
aktywowane  zdalnie  poprzez  różne  dostępne  na  rynku  czujniki
działające  na  częstotliwości  433MHz.  Są  to  np.  czujniki  zalania,
czujniki  ruchu,  czujniki  wstrząsu,  czujniki  dymu,  czy
najpopularniejsze  czujniki  otwarcia  drzwi/okna.  Z  uwagi  na  brak
potrzeby  prowadzenia  przewodów,  rozwiązanie  takie  jest
wygodniejsze,  lecz na pewno mniej  rekomendowane od instalacji
przewodowej, gdyż na falach radiowych mogą wystąpić zakłócenia
czego  skutkiem  będzie  nie  odebranie  alarmu.  Rozwiązania
przewodowe  nie  potrzebują  wymiany  baterii  tak  jak  w  czujkach
bezprzewodowych.  Poniższe  zdjęcie  prezentuje  oznaczenia,  który
przycisk  dotyczy  którego  wejścia.  Przycisk  i  będąca  obok  niego
kontrola  służą  do  sparowania  danego  czujnika  (nadajnika)  z
odbiornikiem będącym wewnątrz Aparatu Dozoru.

Potencjometr  widoczny  po  prawej  stronie  zdjęcia  służy  do
regulacji dźwięku syreny akustycznej według gustu użytkownika.
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sparowanie urządzeń radiowych

Aby skasować pamięć któregoś z odbiorników wystarczy nacisnąć
przycisk  8  razy.  Kontrolka  obok  przycisku  zacznie  migać  –
skasowanie pamięci powiodło się.

Aby  zaprogramować  dany  odbiornik  "IN  13,  14,  15,  16"  w  taki
sposób,  że  odbierany  będzie  chwilowy  sygnał  naciśnij  przycisk
danego odbiornika 1 raz, po czym wyślij sygnał z danego czujnika.
Teraz każdy sygnał z czujnika będzie zwierał dane wejście. Będzie to
zwarcie chwilowe.

Aby  zaprogramować  dany  czujnik  w  taki  sposób,  aby  odebrany
sygnał  został  zapamiętany/zablokowany  naciśnij  przycisk  danego
odbiornika 2 razy, po czym wyślij sygnał z danego czujnika. Teraz
każdy  wysłany  sygnał  z  czujnika  będzie  zwierał/rozwierał  dane
wejście.

Istnieje jeszcze opcja polegająca na wciśnięciu przycisku 3 razy i ma
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ona specyficzne zastosowanie. Np. gdy chcemy jednym czujnikiem
zewrzeć dane wejście, a innym czujnikiem chcemy je rozewrzeć.

Wejścia 1-4 oraz wejścia 5-8 również są wyposażone w odbiornik
radiowy,  lecz  w tym przypadku jeden odbiornik  jest  połączony z
czterema wejściami. Takie rozwiązanie stosuje się dla pilotów, które
działając na częstotliwości 433 MHz obsługują 4 kanały.

Do każdego odbiornika możemy zapisać wiele czujników. 

Wejścia  radiowe  jest  to  możliwość
bezprzewodowego  aktywowania  wejścia
co  –  owszem  –  jest  wygodne,  lecz  nie
zalecane.  Brak  zalecania  takiego
rozwiązania  wynika  z  poniżej
wymienionych zagrożeń.

niebezpieczeństwa stosowania wejść radiowych
- możliwość wyładowania się baterii w czujniku (nadajniku).
-  sygnał  cyfrowy  nadawany  z  danego  czujnika  na  częstotliwości
433,92 MHz może być łatwo zakłócony np. radiotelefonem za 100zł
ustawionym  na  taką  częstotliwość.  Wtenczas  taki  radiotelefon  w
rękach włamywacza pełni narzędzie dezaktywacji czujnika.
- sygnał z czujnika (kod) jest stały. Sprawia to, że po przechwyceniu
transmisji  nadajnika  (czujnika)  będzie  można  wysyłać  fałszywy
sygnał z obcego (fałszywego) nadajnika.
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konfiguracja urządzenia

wersja urządzenia
Wersję urządzenia możemy zweryfikować również z poziomu

klawiatury  i  wyświetlacza  Aparatu  Dozoru.   W  tym  celu  należy
wpisać:

Wyświetlenie adresu IP:

LOAD, 7, OK.

Na wyświetlaczu pojawi nam się ostatnia aktualizacja danej wersji
urządzenia.  Szczegóły mówiące czego dotyczyła dana aktualizacja
znajdziemy  po  zalogowaniu  się  do  panelu  konfiguracyjnego
poprzez  przeglądarkę  internetową.  Szczegóły  na  temat  panelu
konfiguracyjnego znajdziemy w poniższej instrukcji. Po zalogowaniu
do panelu konfiguracyjnego w dzienniku zdarzeń szukamy menu po
prawej górnej stronie, wysuwamy je i wybieramy z niego „zmiany”.
Data ostatniej zmiany dokonywanej w danej wersji urządzenia jest tą
wyświetlaną  na  wyświetlaczu.  Wszystkie  aktualizacje  są  również
opublikowane pod adresem AparatDozoru.pl w menu „aktualności”.
Daną  aktualizację  odnajdujemy  po  dacie,  godzinie  i  następnie
wyszukujemy czy była to ostatnia aktualizacja, czy może od danej
daty coś zostało poprawione.

pierwsze logowanie
Gdy zakończymy podłączanie  instalacji  i  załączymy zasilanie,

będziemy  mogli  poprzez  klawiaturę  Aparatu  Dozoru  sprawdzić
przypisany  mu (poprzez serwer  DHCP Twojego routera)  adres  IP.
Wciśnij na klawiaturze 3 przyciski (po kolei):
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Wyświetlenie adresu IP:

LOAD, 1, OK.

Na  komputerze  mającym  dostęp  do  tej  samej  sieci  w  której
zainstalowany jest  Aparat Dozoru wprowadź wyświetlony adres w
przeglądarkę Internetową celem wejścia w panel konfiguracyjny.

Jeżeli widzisz okno logowania, to już „jesteśmy w domu”. Domyślny
login i hasło to: „admin”.

domyślne dane logowania
Po  wejściu  w  panel  konfiguracyjny  należy  bezzwłocznie

skasować  użytkownika  „admin”  wprowadzając  swoje  dane
logowania.

Klawiatura  Aparatu  Dozoru  posiada  szerokie  możliwości
manipulacji  szczególnie  w  sytuacjach  awaryjnych  tj.  potrzeba
przywrócenia domyślnych ustawień, więc nie obawiaj się proszę, że
wprowadzone  przez  Ciebie  nowe  hasło  zostanie  zapomniane  i
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nastąpi  potrzeba  zresetowania  całego  skonfigurowanego
urządzenia.

Wprowadzić  nowe  hasło  należy  przechodząc  do  menu
#Ustawienia > „Dodaj / skasuj użytkownika”. Tam wprowadź login i
hasło. Miej na uwadze, aby zaznaczyć czerwony przycisk na kolor
zielony.  Dzięki  temu  inni  użytkownicy  zostaną  skasowani  z
urządzenia. Będzie istniał tylko aktualnie wprowadzany użytkownik.

Nie  martw  się,  jeżeli  wprowadzony  przez  Ciebie  nowy
użytkownik nie chce się zalogować. Zawsze w prosty sposób możesz
przywrócić  domyślne  dane  logowania  wpisując  na  klawiaturze
urządzenia: 

Przywrócenie domyślnego logowania

SAVE, 3, 3, 3, OK

domyślny adres IP
Domyślny  adres  IP  to  taki,  jaki  zostanie  nadany  przez  Twój

router  poprzez  serwer  DHCP.  Aby szybko i  prosto sprawdzić  jaki
adres  DHCP został  przypisany,  wprowadź  na  klawiaturze  Aparatu
Dozoru: 

Przypisany adres IP

LOAD, 1, OK.

Jeżeli Twój router posiada możliwość przypisywania adresu IP
według  adresów  MAC,  można  pozostawić  „pobieranie  adresu
DHCP”,  gdyż  zawsze  urządzenie  będzie  miało  przydzielony  jeden
adres.
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Jeżeli  inaczej  niż  powyżej,  chcesz  ustalić  statyczny  adres  IP
przejdź do menu #Ustawienia > „ustawienia adresu IP”. Należy tam
wprowadzić  żądany  adres  IP  Aparatu  Dozoru  (zielone  pole),
skrócony  adres  maski  podsieci  (żółte  pole)  oraz  adres  bramy
domyślnej Twojego routera (czerwone pole). Upewnij się wcześniej
np. poprzez program PING, że pożądany adres IP jest wolny i jego
żądanie  nie  wprowadzi  konfliktu.  Samo  przyciśnięcie  przycisku
„Modyfikuj” włącza już wprowadzony, statyczny adres IP. Ciąg dalszy
w następnym podrozdziale.

APIPA
Na wyświetlaczu urządzenia po wpisaniu powyższej kombinacji

widzimy  również  adres  APIPA,  czyli  „Automatic  Private  IP
Addressing”. Jest to adres, który możemy wykorzystać do łączenia
się  z  urządzeniem,  kiedy  serwer  DHCP  Twojego  routera  jest
wyłączony,  a  Aparat  Dozoru  nie  ma  aktualnie  ustawionego
statycznego adresu IP.

ponowne uruchomienie
Teraz można uruchomić ponownie Aparat Dozoru przyciskiem

„uruchom ponownie” znajdującą się również w menu #Ustawienia >
„ponowne  uruchomienie  AD”.  Tę  niepozorną  funkcję  będziemy
wykorzystywali po każdych zmianach, by zresetować urządzenie w
sposób bezpieczny, nie narażając się przy tym na uszkodzenie karty
pamięci.  W przypadku Aparatu Dozoru nigdy nie miałem takiego
przypadku, ale jest to jak najbardziej możliwe. Twardy reset (czyli po
prostu odłączenie zasilania) jest w przypadku każdego komputera
ryzykownym zabiegiem.

Jeżeli  po  ponownym  uruchomieniu  AD  nie  udało  nam  się
zalogować pod (wprowadzony w poprzednim podrozdziale)  adres
IP,  użyj  klawiatury  Aparatu  Dozoru,  aby  przywrócić  adres  DHCP
wprowadź: 

strona 34 z 68



Przywrócenie adresu DHCP

SAVE, 2, 2, 2, OK

ponownie uruchomić AD możemy również używając klawiatury:

Ponowne uruchomienie AD

LOAD, SAVE, OK.

sprawdzenie działania modemu GSM

Gdy w modemie GSM włożono kartę SIM  zablokowaną kodem
PIN, to przed umieszczeniem modemu GSM w porcie USB Aparatu
Dozoru  przejdź  do  panelu  konfiguracyjnego,  następnie  w  menu
#GSM w  pozycji  „numer  PIN  dla  SIM”  wprowadź  numer  PIN  w
obydwa pola, czyli dla karty SIM 1 oraz karty SIM 2 wprowadź ten
sam numer PIN. A jeżeli zamierzasz używać modemu dodatkowego,
zadbaj  o  to,  aby  zainstalowana  w  nim karta  SIM miała  ten  sam
numer  PIN.  Zapobiegnie  to  ewentualnym  komplikacją,  gdyż  w
momencie gdy są zainstalowane dwa modemy GSM, to o tym czy
dany modem będzie podstawowym czy dodatkowym stanowi czas,
któremu modemowi uda się uruchomić jako pierwszemu. Dlatego
tak ważne jest, aby nie stosować blokady PIN dla kart SIM, bądź aby
obydwie karty SIM miały taki sam numer PIN. Numer PIN można
zmienić  wkładając  kartę  SIM  do  telefonu  i  tam  dokonując  tej
operacji.
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Na  samej  górze  menu  #GSM  jest  przełącznik,  który
załącza/wyłącza  cały  moduł  GSM.  Będąc  w  pozycji  czerwonej
pozostawia  moduł  wyłączony.  Analogicznie  w  zielonej  pozycji
przełącznik  informuje  włączonym module  GSM.  Teraz  przejdź  do
menu  #Ustawienia  i  w  „ponowne  uruchomienie  AD”  dokonaj  tej
czynności.  Gdy  moduł  GSM  jest  wyłączony,  wówczas  nie  działa
również odbieranie poleceń SMS przez AD.

Na modemie jest zainstalowana kontrolka informująca o jego stanie:

Przerywane miganie kontrolki na zielono
- Karta SIM nie jest zalogowana do sieci. GSM.
- PIN do karty SIM jest nieprawidłowy.
- Potrzebny kod PUK, gdyż 3 razy błędnie wpisano PIN (przełóż 
kartę SIM do telefonu i wprowadź kod PUK).

Przerywane miganie kontrolki na niebiesko
- Karta SIM jest zalogowana do sieci GSM. Wpisano kod PIN.

Wpisując adres IP Aparatu Dozoru w przeglądarkę internetową
widzimy, że pierwsze wyświetlane okno to dziennik zdarzeń, gdzie
rejestrują  się  wszelkie  działania  urządzenia.  Włóż  modem GSM z
zainstalowaną kartą SIM i przejdź do menu #GSM. Teraz w pozycji
„dodaj  numer/listę  GSM”  dodamy  numer  telefonu  GSM  i
jednocześnie stworzymy listę. W belce po lewej wpisujemy numer
telefonu  GSM  (9  cyfr),  pod  którym  będziemy  testować  działanie
Aparatu  Dozoru.  W  belce  po  prawej  wpiszemy  dowolną  nazwę.
Klikamy  „Dodaj  numer  do  nowej  lub  istniejącej  listy”.  Po
przeładowaniu się strony kliknij dwa razy lewym przyciskiem myszy
na prawą belkę, w którą była wpisywana dowolna nazwa. Powinna
się  ona  wyświetlić.  Znaczy  to,  że  nasz  numer  już  został  dodany.
Możesz teraz dodać kolejny numer do tej samej listy (prawa belka)
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lub stworzyć nowe listy numerów GSM w ten sam sposób. 

Istniejące listy numerów GSM oraz wpisane w nie numery możesz
zweryfikować  w  menu  #GSM  w  pozycji  „wyświetl  zawartość  listy
GSM”.  Powinna  tam  znajdować  się  wprowadzona  przez  Ciebie
dowolna  nazwa  z  prawej  belki.  Listy  numerów  GSM  możemy
również sprawdzić wpisując na klawiaturze AD:

Sprawdzenie list numerów GSM

LOAD, 2, OK.

[dany numer] ,  OK

Wyświetlą nam się wszystkie listy numerów. Wpisujemy konkretny
numer listy, aby wyświetlić jego zawartość, np.: 2, OK.

Przejdźmy  teraz  do  menu  #Ustawienia  w  pozycję  „reakcja
przycisku ALARM”. Z belki dotyczącej list GSM wybierz tę dodaną
przez Ciebie, której wprowadzono dowolną nazwę. Poniżej są dwie
białe belki o nazwach „1 człon SMSa” oraz „2 człon SMSa”.  Wpisana
tu  treść  będzie  wysyłana  w  wiadomości  SMS  po  przyciśnięciu
przycisku „ALARM” na klawiaturze Aparatu Dozoru.

Po wprowadzeniu wysyłanego tekstu wciśnij przycisk „Edytuj”,
następnie przejdź do dziennika zdarzeń klikając w nazwę „Aparat
Dozoru” panelu konfiguracyjnego w lewym górnym rogu obok loga.

Na  klawiaturze  Aparatu  Dozoru  wciśnij  przycisk  „Alarm”  i
obserwuj  pojawiające  się  komunikaty  w  dzienniku  zdarzeń.
Wiadomości  SMS  o  treści  przez  Ciebie  wprowadzonej  powinny
pojawiać  się  pod  wpisanymi  przez  Ciebie  numerami  GSM,  które
zostały  zapisane  w  wskazanej  przez  Ciebie  liście  numerów.  Aby
skasować alarm, który ewentualnie został ustawiony - wystarczy na
klawiaturze nacisnąć „STOP”.
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dziennik zdarzeń (główna strona)

Zaraz po wejściu pod adres IP Aparatu Dozoru ukazuje nam się
dziennik zdarzeń z wieloma kolorowymi belkami – każda okraszona
informacją.  Czcionkę  i  tło  czcionki  każdej  z  tych  belek  możemy
zmienić wchodząc w „LEGENDA”. Link do tego miejsca dostępny jest
po lewej stronie górnej czarnej belki (na komputerach PC). Mamy
tutaj  możliwość  załadować  któryś  styl  wyświetlania  belek  oraz
zmodyfikować każdą z belek wedle uznania.

Obok łącza „Legenda” mamy łącze „Wykres”. Jest to narzędzie
które umożliwia nam wyświetlanie zapisywanych w postaci wykresu
temperatury  i  wilgotności.  Zapis  dokonuje  się  o  każdej  pełnej
godzinie. Aby nie komplikować mnogości ustawień urządzenia nie
widzę potrzeby aby dodawać do urządzenia samodzielną możliwość
ustalania  odstępów  czasowych.  Zawsze  jednak  mogą  Państwo
zgłosić  wolę  modyfikacji  tego  parametru  przed  zakupem
urządzenia, bądź przed przeglądem. Przegląd polega na podmianie
urządzenia  na  inne  sprawdzane  w  miejscu  jego  produkcji.

Skasować dane wykresu można z pozycji klawiatury:

Skasowanie wskazań wykresu

SAVE, 4, OK.

Można tego również dokonać w miejscu wyświetlania się wykresu.
Pod  wykresem  mamy  dwa  przyciski.  Drugi  z  nich  „dokonaj
aktualnego  zapisu”  służy  do  (jak  opis  wskazuje)  ręcznego  zapisu
aktualnych danych pomiarowych czujnika do wskazań wykresu.
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        Na głównej stronie możemy również obserwować na żywo
jakie  wyjścia  (przekaźniki)  są  aktualnie  załączone/zwarte.
Możemy też nimi  sterować.  Prócz przekaźników możemy tutaj
również sterować wbudowaną w Aparat Dozoru syreną optyczną
i akustyczną.

  W  środkowej  części  mamy  możliwość  przeszukiwania
wyświetlanych belek poprzez dowolny wpisany ciąg znaków lub
poprzez użytą podpowiedź.

     Formularz widoczny po prawej stronie umożliwia wysłanie
zgromadzonych w dzienniku zdarzeń do archiwum,  po to, aby
strona sprawniej się przeładowywała nie będąc tak przeciążoną.
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Zawartość archiwum można skasować wpisując na klawiaturze
urządzenia  jak  napisano  dalej.  Widzimy  tutaj  też  stan  16-stu
wejść.  Od  lewej  pierwsze  wejście  aż  do  16-stego.  Stan  „1”
oznacza  wejście  zwarte,  analogicznie  „0”  oznacza  wejście
rozwarte.

Skasowanie archiwów z
dziennika zdarzeń

SAVE, 1, 2, 3, 4, OK.

wyświetlana godzina
Wyświetlana godzina pochodzi z zegara czasu rzeczywistego

zainstalowanego  w  Aparacie  Dozoru,  więc  nawet  przy  braku
zasilania  podawana  przez  AD  godzina  powinna  być  zawsze
wiarygodna. 

wyświetlana temperatura i wilgotność

Podana temperatura  i  wilgotność  pochodzi  z  wbudowanego
czujnika zainstalowanego w  dolnej części Aparatu Dozoru, którego
lokalizacja nie została wybrana przypadkowo.

informacja o braku połączenia 

Ciekawą  opcją  jest  to,  że  w  momencie  wystąpienia  braku
połączenia ethernet Aparatu Dozoru powinna pojawić się informacja
„alert  javascript”  w  danej  przeglądarce  Internetowej,  co  zwraca
uwagę o wystąpieniu awarii/sabotażu.

dynamika wyświetlanych informacji

Informacje  nt.  Wejść,  wyjść  i  inne  na  głównej  stronie
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konfiguracyjnej  Aparatu  Dozoru,  czyli  w  dzienniku  zdarzeń  są
ładowane dynamicznie, czyli bez potrzeby odświeżania witryny.

alarm wizualny i akustyczny na przeglądarce

Podczas  wystąpienia  zdarzenia  opisywanego  jako  „system
alert” w panelu konfiguracyjnym pojawia się belka powiadamiająca
o  alarmie.  Wraz  z  nią  pojawia  się  również  sygnał  alarmowy.
Wystąpienia  zdarzenia  „system  alert”  powoduje  również
wyświetlanie  się  bez  przerwy  informacji  na  wyświetlaczu
urządzenia.

aktualny stan AD, czuwanie/spoczynek

Mamy  tutaj  też  aktualny  stan  Aparatu  Dozoru,  tzn.
czuwanie/spoczynek. Informacja o stanie jest również dostępna na
wyświetlaczu, bądź poprzez wiadomość SMS. Aby ją uzyskać należy
podążać za poniższymi wskazówkami.

Sprawdza poprzez wiadomość SMS
dane z czujnika telemetrycznego, czas

AD, aktualny stan AD
„czuwanie/spoczynek”. Zwraca również

informację o zasilaniu sieciowym.

#XXXX/?/stan

Powyżej  zamieszczam  wyłącznie  poszczególne  możliwości
poleceń  SMS  mogące  się  przydać  na  tym  etapie,  lecz  całe  ich
zestawienie zostanie zawarte w osobnym miejscu.

kod PIN do wysyłki SMSów

W  miejsca  XXXX wpisujemy  pin  w  menu  #GSM  w  miejscu
„sterowanie przez SMS”. Tam wymyślamy numer PIN, który będzie
nam umożliwiał dostęp.

ustalamy listę odpowiedzi GSM

Aby informacja SMS mogła powrócić do Ciebie to warunkiem
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jest, aby w menu #GSM w miejscu „sterowanie przez SMS” wybrać w
poniżej belce daną listę numerów GSM, na którą mają przychodzić
odpowiedzi. Jeżeli w belce nic się nie wyświetla należy stworzyć listę
numerów GSM w menu #GSM.

W podobny sposób łatwo i szybko możemy dokonać zmiany
aktualnego stanu spoczynek/czuwanie.

#XXXX/czuwanie

#XXXX/spoczynek

Zmiana stanu na spoczynek

SAVE, 0, OK

Zmiana stanu na czuwanie

SAVE, 1, OK

W zależności  od  aktualnego  stanu   CZUWANIE/SPOCZYNEK
urządzenie  Aparat  Dozoru  korzysta  z  odpowiednich  ustawień
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dostępnych  w  menu  #spoczynek  lub  menu  #czuwanie.  W
ustawieniach  #czuwanie  możemy  skonfigurować  pojawienie  się
alarmów  po  naruszeniu  wskazanych  wejść,  a  w  ustawieniach
#spoczynek  Aparat  Dozoru  może  pozostawać  bierny  na  ich
naruszanie.

menu #Nazwy

Menu  #Nazwy  to  bardzo  przyjemna  w  zrozumieniu  część
budowy całej  konfiguracji  pozwalająca  uporządkować  podłączone
do Aparatu Dozoru czujniki i ich aktualny stan.

Dzięki  przejrzystości  tego  miejsca  niewiele  pozostaje  tutaj  do
uzupełnienia. 

Symbole   –0–  lub  –1–  oznaczają  jaki  aktualnie  stan  ma  dane
wejście/wyjście.  W  przeciwieństwie  do  dziennika  zdarzeń  (w
poprzednim dziale) tutaj informacje te nie są odświeżane w sposób
dynamiczny.  Należy  przeładować  stronę,  aby  dowiedzieć  się,  czy
stan wejścia/wyjścia uległ zmianie.

Jeżeli  z  listy  wyboru  „Edit?”  wybierzemy  „Yes”  wtenczas  dana
pozycja zostanie edytowana po wciśnięciu któregoś z poniższych
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przycisków.

Teraz do omówienia zostały nam jeszcze trzy kolumny. W pierwszej
decydujemy  jak  ma  się  nazywać  dane  urządzenie
wejściowe/wyjściowe, w drugiej (środkowej) decydujemy jak ma być
nazywany  stan  zwarcia  danego  wejścia/wyjścia  i  analogicznie  w
trzeciej (ostatniej) kolumnie decydujemy jak ma być nazywany stan
rozwarcia danego wejścia/wyjścia.

Nazwy  te  będą  używane  w  dzienniku  zdarzeń  (w  przeglądarce
WWW),  na  wyświetlaczu  urządzenia  (Aparatu  Dozoru)  oraz  w
wysyłanych wiadomościach SMS.

menu #Spoczynek i menu #Czuwanie

W  menu  #spoczynek  oraz  menu  #czuwanie  znajdują  się
plansze, w których ustawiamy jak AD ma się zachowywać w trybie
czuwania lub spoczynku. Na początku mamy tutaj ten sam znacznik
co w menu #Nazwy. Musimy zaznaczyć „Edit” > YES jeśli  chcemy
edytować daną pozycję. Później mamy 5 kolumn licząc od lewej. 

Kolumny  2,  4  oraz  5  do  działania
wymagają dodatkowo konfiguracji  czasów
zadziałania  w  menu  #Czasy,  o  czym
będzie w kolejnym śród-temacie. 
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Wymieńmy teraz od lewej poszczególne kolumny:

1-SMS).  Tutaj  wybieramy  listę  numerów  SMS,  pod  którą  mają
wysyłać  się  powiadomienia.  Listy  numerów  dodajemy  w  menu
#GSM, jak już robiliśmy to wcześniej w celu sprawdzenia działania
modemu GSM.

2-RELAY). Tutaj decydujemy czy chcemy, aby wejście załączało jakieś
ustalone  w  menu  #Czasy  przekaźniki,  lub  syreny  (optyczną  lub
akustyczną).  Np.  ustawienie  „Relay  if  1”  spowoduje  załączenie
przekaźników,  tylko  gdy  dane  wejście  zostanie  zwarte.  Które
przekaźniki zostaną zwarte również ustalamy w menu #czasy.

3-SYSTEM ALERT). Ustawienie tej pozycji spowoduje wyświetlanie się
alarmu w dzienniku zdarzeń (w przeglądarce WWW), odtwarzanie
dźwięku  (w  przeglądarce  WWW),  wyświetlanie  komunikatu  na
wyświetlaczu Aparatu Dozoru, oraz generowanie dźwięku buzzera w
urządzeniu.  Proces  ten  będzie  trwał  aż  do  skasowania  alarmu.
Można tego dokonać klikając „KASUJ” na górnej czerwonej belce,
która  pojawi  się  w  przeglądarce  wraz  z  alarmem.  Alarm  można
skasować  również  wysyłając  SMS  #XXXX/reset/alarm  na  któryś  z
numerów  zainstalowanych  modemów  GSM.  W  miejsce  XXXX
wpisujemy numer  PIN  podany  w  menu  #GSM „sterowanie  przez
SMS”.  Alarm  można  skasować  również  z  menu  klawiatury  AD
wciskając „STOP”.

4,5-SYRENY). W kolumnach 4 i 5 ustalamy, czy syrena optyczna oraz
akustyczna ma się  załączać.  Aby mogło to  mieć  miejsce  musimy
ustalić czasy zadziałania w menu #Czasy o czym będziemy pisać w
kolejnych śród-tytułach.

Angielskie słownictwo zostało tu użyte ze względów praktycznych.
Jednakże produkt jest całkowicie polski. Angielskie nazwy są krótsze,
bardziej intuicyjne. Aby jednak uniknąć niedomówień zamieszczam
krótką legendę użytych wyrazów obcych:
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Edit – Edycja
OFF – Wyłączone
Relay – Przekaźnik
system alert – Alarm systemowy
optic alert – Alarm optyczny
sonic alert – Alarm akustyczny
1 – załączone
0 – wyłączone

Dla przykładu:
Sonic alert if 1 or 0
Oznacza załączenie syreny akustycznej jeżeli dane wejście zostanie
zwarte (1) lub rozwarte (0).

menu #Czasy
Witaj  w  miejscu  pozornie  najtrudniejszym  do  zrozumienia,

jednakże dającym spore możliwości zastosowania Aparatu Dozoru w
automatyce.  Mimo  chwilowych  niejasności  materiały  tu  zawarte
cieszą się logiczną spójnością. Grunt to się nie zniechęcać.

Jeżeli  w  menu #spoczynek  lub  menu  #czuwanie  w  kolumnach  2
(wyjścia  przekaźnikowe),  4  (syrena  optyczna)  lub  5  (syrena
akustyczna) ustawimy jakieś działania, wtenczas musimy przejść do
menu #Czasy i w pozycji „czasy wł. / wył. Wyjść” wybieramy wejście
1-16, którego ma dotyczyć to ustawienie.

Przykład 1
W  Aparacie Dozoru dysponujemy 16-stoma wejściami. Dajmy

na  to,  że  do  wejścia  1  podłączyliśmy  przycisk.  W  panelu
konfiguracyjnym przechodzimy do menu  #czuwanie  i ustalamy jak
poniżej: 
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czyli  chcemy,  aby  aparat  będąc  w  stanie  „Czuwanie”  uruchamiał
syrenę optyczną, gdy wejście 1 (nasz przycisk) zostanie zwarte lub
rozwarte (if 1 or 0). Musimy zatem wejść teraz w menu #czasy w
„czasy wł. / wył. Wyjść” i z menu wybrać nasze wejście „1”. 

Klikamy „Edytuj”. Ukażę się nam formularz jak poniżej z przykładową
już konfiguracją.

Poniżej zamieszczam legendę użytych tu oznaczeń. Przyjrzyj się im
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uważnie, by zrozumieć istotę działania.

Powyżej  uwidoczniony  formularz  dotyczy  wejścia  „1”.  Jednakże
każde wejście posiada własny formularz.

-  Przykładowo  wpisane  powyżej  wartości  spowodują,  że  syrena
optyczna załączy się dopiero po minucie od zwarcia lub rozwarcia
wejścia „1”. Natomiast wyłączy się po 5-ciu godzinach. Przekaźniki
wyjściowe  1-8  oraz  syrena  akustyczna  mimo  iż  ich  czasy  są
ustawione, nie będą brały udziału, ponieważ w menu #czuwanie nie
zostały  one  załączone.  W tym przykładzie  zależało  nam tylko na
syrenie optycznej.

Zrozumienie  menu  #Czasy  może  wydawać  się  zawiłe,  lecz
zapewniam, że takie nie jest.  Jest to po prostu miejsce w którym
ustalamy czasy zwłoki przekaźników, syren po zaistnieniu zdarzenia
na danym wejściu, oraz czasy trwania załączenia. We wcześniejszych
miejscach tzn. menu #czuwanie i menu #spoczynek ustawiamy tylko
w jakich okolicznościach (zwarcie i/lub rozwarcie) te przekaźniki  /
syreny mają się załączać.

Legenda oznaczeń
    • sekundy [s], minuty [m], godziny [h] lub dni [d].
    • Pozostawione puste zielone pole oznacza, że nigdy się nie załączy.
    • Pozostawione puste czerwone pole oznacza, że nigdy się nie wyłączy.
    • Literka „n” wpisana w czerwone pole oznacza, że nigdy się nie wyłączy,
nawet po zresetowaniu urządzenia. Nastąpi wtedy przywrócenie zwarcia.

Przykład 2
Gdybyśmy  w  menu  #spoczynek  dla  wejścia  „1”  załączyli

zadziałanie przekaźników jak poniżej:
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to w momencie zwarcia lub rozwarcia wejścia 1 przekaźniki  będą
przełączać  się  zgodnie  z  wcześniej  widocznym  formularzem.
Wejdźmy zatem znów w menu #czasy

i w „czasy wł. / wył. Wyjść” wybierzmy z listy wejście „1”. Widzimy
ponownie formularz z wcześniejszego przykładu:

Widzimy tutaj, że jeżeli Aparat Dozoru będzie w stanie „spoczynek”
to  wyjścia  przekaźnikowe 1,  4  i  6  załączą  się  gdy  tylko  zostanie
zwarte lub rozwarte wejście 1.
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Dokładnie opisując widzimy, że 
- wyjście przekaźnikowe nr 1 załączy się natychmiast (0 sekunda) i
nie wyłączy się nigdy (literka n) nawet po ponownym uruchomieniu
Aparatu Dozoru.
-  wyjście przekaźnikowe nr 4 załączy się po 1 minucie od zwarcia
lub rozwarcia wejścia 1. Wyjście to wyłączy się po czasie 1 godziny
(1h).
-  wyjście przekaźnikowe nr 6 załączy się natychmiast (0 sekunda), a
wyłączy się po czasie 1 minuty (1m).

podsumowanie przykładów 1 i 2
Gdy Aparat Dozoru przełączymy w stan „czuwanie” wtedy na

naruszenie  wejścia  1  (zwarcie  lub  rozwarcie)  będzie  reagowała
syrena optyczna z przykładu 1. Gdy przełączymy Aparat Dozoru w
stan  „spoczynek”  wtedy  na  naruszenie  wejścia  będą  reagowały
przekaźniki 1, 4 i 6 z przykładu 2.

menu #GSM
Pierwsza  rzecz,  jaką  musimy  uczynić  aby  uruchomić  moduł

GSM  należy  przełącznik  na  samej  górze  ustawić  w  pozycję  na
zielono.  W  pozycji  czerwonej  moduł  GSM  jest  wyłączony,  a  to
oznacza,  że  również  odbieranie  poleceń  przez  modem  GSM  z
zewnątrz również nie będzie działało.

Dalej omówimy poszczególne śród-tytuły w menu #GSM:

1). dodaj numer/listę GSM
Tutaj  dodajemy  numery  telefonów  do  istniejących  list
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numerów GSM, bądź tworzymy nowy numer w nowej liście. Klikając
lewym  przyciskiem  myszy  na  okienko  nazwane  „Podaj  dowolną
nazwę listy” powinna wyświetlić się lista istniejących list numerów
GSM. Jeśli się nic takiego nie wydarzyło, może to oznaczać, że żadna
lista  numerów jeszcze  nie  istnieje.  Wpiszmy więc  w tą  belkę  (po
prawej) dowolną nazwę, która będzie stanowiła nazwę listy, a w lewą
belkę  nazwaną  „Dodaj  numer  telefonu  GSM…”  wprowadź  numer
telefonu, pod który będą przychodziły wiadomości SMS. Teraz kliknij
zielony przycisk „Dodaj numer…”.

Tym sposobem powinno nam się udać dodać nowy numer do nowej
listy. Od teraz klikając dwa razy lewym przyciskiem myszy w belkę
po prawej,  powinna  pojawiać  się  nazwa  utworzonej przed  chwilą
listy.

2). kasuj listę/y GSM
Analogicznie  do  narzędzia  z  pkt.  1  to  narzędzie  służy  do

kasowania…  lecz  nie  poszczególnych  numerów  GSM  –  takiej
możliwości  nie  ma.  Aby  nie  komplikować  możliwości  Aparatu
Dozoru, jest tu możliwość kasowania wyłącznie całych list numerów
GSM.  Przyciskając  w  czerwony  przycisk  mamy  też  możliwość
wykasowania wszystkich list numerów.

Skasować  wskazaną  listę  możemy  również  bezpośrednio  z
klawiatury AD wpisując: 

Skasowanie listy numerów 1/2

SAVE, 3, OK

Powinny się teraz zaświecić syrena optyczna, która oznacza, że teraz
wyświetlą nam się ponumerowane listy GSM, a my musimy wskazać
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numer tej, którą chcemy skasować. Dajmy na to, że będzie to np.
lista numerów GSM z pozycji nr 1, więc musimy teraz wcisnąć: 

Skasowanie listy numerów 2/2

[dany numer], OK

OK. Tym sposobem lista GSM spod numeru [dany numer] powinna
zostać  skasowana.  Cały  proces  kasowania  danej  listy  numerów z
klawiatury będzie więc wyglądał następująco:

Skasowanie danej listy numerów

SAVE, 3, OK

(świeci się syrena optyczna)

[dany numer], OK

Po skasowaniu numeru w dzienniku zdarzeń (strona główna panelu
konfiguracyjnego)  pojawi  się  pulsujące  powiadomienie  jak  to
przykładowe poniżej:

3). wyświetl zawartość listy GSM
To  narzędzie  z  kolei  służy  do  wyświetlania  zawartości

poszczególnych list numerów GSM i chyba nie ma tutaj zbyt wielu
słów, którymi można by opisać jego działanie. Wspomnę tylko, że
bezpośrednio  na  klawiaturze  AD  również  możemy  wyświetlić
interesujące nas listy GSM na wyświetlaczu AD. W tym celu musimy
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wcisnąć:

wyświetlenie danej listy numerów

LOAD, 2, OK

(świeci się syrena optyczna)

[dany numer], OK

4). numer PIN dla SIM
To jest narzędzie, które umożliwia używanie w modemach GSM

kart SIM z włączonym zabezpieczeniem PIN. Belka „SIM1” po lewej
stronie dotyczy modemu podstawowego, a belka „SIM 2” po prawej
stronie dotyczy modemu dodatkowego, lecz w przypadku używania
dwóch modemów jednocześnie ważne jest, aby obydwie karty SIM
miały wprowadzony ten sam numer PIN, lub aby nie były w ogóle
zabezpieczone kodem PIN. Wynika to z tego, że jeden z modemów
uruchamia się szybciej od drugiego. Ten, któremu uda się uruchomić
szybciej  staje  się  modemem  podstawowym,  a  drugi  modemem
dodatkowym. Nie sposób przewidzieć,  który będzie którym, jeżeli
uruchamiają się one w tym samym czasie.

Który  modem  GSM  staje  się
podstawowym,  a  który  dodatkowym  po
uruchomieniu Aparatu Dozoru?!: Zależy to
od tego, który modem zdoła połączyć się
jako  pierwszy.  Dlatego  na  kartach  SIM
należy ustawić takie  same kody PIN, lub
wyłączyć ich wymaganie.

Jeżeli  mimo  poprawnie  wpisanych  kodów  PIN,  kontrolka
modemu/ów mruga na zielono  (czyli  nie chce się zalogować do
sieci)  może  być  tak,  że  wcześniej  usiłowaliśmy odblokować  kartę
SIM  nieprawidłowym  kodek  PIN  i  teraz  będzie  potrzeba
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odblokowania  karty  SIM  poprzez  kod  PUK.  Poprzez  dziennik
zdarzeń nie mamy możliwości dowiedzieć się, czy karta SIM wymaga
kodu PUK.

Odblokowanie  karty  SIM  wykonujemy  poprzez  wyjęcie  jej  z
modemu i przełożenie do telefonu. Podczas uruchomienia telefonu
poprosi on nas o podanie kodu PUK.

5). sterowanie przez SMS
W tym narzędziu wprowadzamy nasz wymyślony kod, którym

będziemy  się  posługiwać,  by  uzyskiwać  dostęp  do  AD  drogą
wiadomości SMS. Czyli z każdym wysłanym do AD poleceniem SMS
będziemy  musieli  wpisywać  ten  kod.  Poniżej  lista  dostępnych
poleceń. W narzędziu tym wybieramy również listę numerów GSM,
pod  którą  mają  być  wysyłane  informacje  zwrotne  dotyczące
sterowania.  W  domyśle  lista  ta  ma  zawierać  numery  SMS
administratorów Aparatu Dozoru.

Dostępne polecenia SMS
#KOD/?/stan otrzymasz dane z czujnika temp./wilgo. i obecny stan.
#KOD/?/wejscia otrzymasz stan wejść.
#KOD/?/wyjscia otrzymasz stan wyjść.
#KOD/?/ip otrzymasz aktualny adres IP
#KOD/? otrzymasz dane z czujnika temp./wilgo., wejść, wyjść oraz obecny stan.
#KOD/0/X rozłączenie przekaźnika o numerze X (1-8)
#KOD/1/X załączenie przekaźnika o numerze X (1-8)
#KOD/reset/ad zresetujesz Aparat Dozoru
#KOD/reset/alarm zresetujesz alarmy
#KOD/reset/ip przywrócisz pobieranie adresu przez DHCP
#KOD/!/TREŚĆ/LISTA wysyła dowolnie długą TREŚĆ na listę numerów GSM o nazwie
LISTA.
Przykład: #1234/!/Uwaga, to jest wiadomosc specjalna/programisci

menu #Klima
Jest  to  moduł  urządzenia,  którego  funkcjonalność  znajduje  szczególne

zastosowanie w pomieszczeniach specjalnego przeznaczenia takich jak serwerownie.
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W  moim odczuciu moduł ten został skonstruowany bardzo sprawnie i intuicyjnie.
Mam nadzieję, że u Państwa jego działanie będzie tak samo niezawodne jak u nas
podczas testów.

W pierwszej kolejności na samej górze menu #Klima mamy przełącznik tak jak w
przypadku menu #GSM. Gdy jest przełączony na zielono – moduł jest włączony.
Moduł  ten  wydaje  się  być  skomplikowany,  lecz  bez  obaw.  Wszystko  powoli
będziemy wyjaśniać.

Poniżej powyższego przycisku mamy widoczny zegar,  który odświeża się w
sposób dynamiczny wraz ze zmieniającą się  temperaturą/wilgotnością.  Zegar ten
posiada  na  obrzeżach  barwne  obszary,  których  objętość/skala  zależne  są  od
wprowadzonych wartości w pkt. 4, 5 i 6. Gdy wskazówka jest na zielonym obszarze,
tzn. że temperatura/wilgotność jest zbyt niska i klimatyzator podstawowy nie włączy
się  (pkt.  4).  Wejście  wskazówki  na  obszar  pomarańczowy  jest  jednoznaczne  z
załączeniem klimatyzatora podstawowego (pkt. 5). A wejście wskazówki na obszar
czerwony jest jednoznaczne z uruchomieniem klimatyzatora dodatkowego (pkt. 6).
Podsumowując:  Zegar  służy  do  wizualnego  wyobrażenia  skrajnych  momentów
uruchamiających poszczególne klimatyzatory (podstawowy/dodatkowy).

1). wybierz wejście (czujnik)
Wbudowany w AD czujnik ma możliwość pomiaru temperatury

i  wilgotności.  W tej  pozycji  możemy wybrać  na co ma reagować
nasz moduł.
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2). wybierz wyjścia (przekaźniki)
Tutaj wybieramy, które numery przekaźników (wyjść) mają brać

udział w sterowaniu klimatyzatorami. Belka po lewej to klimatyzator
podstawowy, a belka po prawej to klimatyzator dodatkowy.

Jeżeli  nie  jesteśmy  pewni,  czy  któreś  z
wskazanych  przez  nas  przekaźników
(które mają uruchamiać klimatyzatory) nie
biorą  udziału  jako  reakcja  na  wejścia,  to
musimy użyć narzędzia w menu #Czasy o
nazwie  „kasowanie  zadziałania  wyjść”.
Narzędzie  to  spowoduje,  że  wskazany
przekaźnik 1-8 zostanie wykasowany jako
reakcja na zadziałanie danego wejścia 1-

strona 56 z 68



16. Wtenczas będziemy mieć pewność, że
zadziałanie  na  którymkolwiek  wejściu  nie
zakłóci sterowania modułem klimatyzacji.

3). cykliczne przełączanie przekaźników (godziny)
Jednym z najistotniejszych narzędzi tego modułu #Klima jest

możliwość  ustalenia  pełnych  godzin,  w  którym  ma  mieć  miejsce
przełączanie się  klimatyzatorów (w ramach wyżej  wprowadzonych
przekaźnikach).  Przełączanie  się  klimatyzatorów  będzie  miało
miejsce  gdy  temperatura  lub  wilgotność  (zależy  od  ustawionego
wejścia)  będzie  zawierała  się  w  zakresie  załączonego  (wyłącznie
podstawowego)  klimatyzatora.  W  polu  białej  belki  wpisujemy
godziny o których chcemy, aby miało miejsce przełączenie. Godziny
te  rozdzielamy  między  sobą  przecinkami.  Aby  sprawdzić  czy
przełączanie będzie następowało zgodnie z naszymi oczekiwaniami,
możemy poczekać do wprowadzonej przez nas godziny i będzie to
najpewniejszy  test.  A  samo  przełączanie  możemy  przetestować
przyciskiem  „ręczne  przełączenie”.  Nastąpi  wtedy  zmiana
załączonych  przekaźników.  Dzięki  takiemu rozwiązaniu  żywotność
sprężarek  klimatyzatorów  zostaje  wydłużona,  gdyż  chłodzenie
pomieszczenia jest rozłożone na dwie klimatyzacje.

Z poziomu klawiatury możemy sprawdzić o których godzinach ma
miejsce  przełączanie  się  klimatyzatorów  (jeżeli
temperatura/wilgotność  zawiera  się  aktualnie  w  obszarze
zadziałania klimatyzatora podstawowego:

wyświetlenie godzin przełączania

LOAD, 5, OK
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4). powiadomienia, gdy wilgo. / temp. poniżej X%/X*C.
W  narzędziu  numer  5  o  nazwie  „załączenie  podstawowego

klimatyzatora  (przekaźnik  X)  i  powiadomienia„  jest  belka  po  prawej
stronie.  Wartość  w  nią  wpisana  może  dotyczyć  wilgotności  lub
temperatury. Zależy to od tego, co wybraliśmy w narzędziu nr 1,  gdzie
wybieraliśmy rodzaj czujnika.

Poniżej  wartości  wpisanej  w  tym  polu  będą  uruchamiały  się
alarmy/powiadomienia, które mamy możliwość włączyć w tym narzędziu
numer 4.

5). załączenie podstawowej klimy (przekaźnik X)

W  tym  narzędziu  wybieramy  przedział  temperatury  lub
wilgotności,  w  jakim  przedziale  ma  działać  przekaźnik  od
klimatyzacji podstawowej (wybrany przez nas w pkt. 2).

W  narzędziu  tym  również  ustalamy  alarmy/powiadomienia,  które
mają  pojawiać  się  po  uruchomieniu  przekaźnika  od  klimatyzacji
podstawowej.

Powiadomienia  pojawiają  się  również  w  momencie  przełączania
(ustawionego w pkt. 3) automatycznego lub ręcznego.

Zakresy działania klimatyzacji (podstawoweg i dodatkowej) możemy
również  obejrzeć  z  poziomu  wyświetlacza  urządzenia:

wyświetlenie zakresów klimatyzacji

LOAD, 6, OK
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Aby  zaoszczędzić  sobie  nerwów  w
ustawieniach  tego  narzędzia  musimy
zachować logikę działania. W przeciwnym
wypadku sterowanie/powiadomienia mogą
nie  działać  zgodnie  z  przeznaczeniem
narzędzia oraz Państwa oczekiwaniami.

W  zaznaczonym  polu  „do”  zawsze
wpisujemy  wartość
wilgotności/temperatury  mniejszą od
wartości pola „od”. 

6). załączenie dodatkowej klimy (przekaźnik X)

Funkcjonowanie tego narzędzia jest analogiczne do narzędzia z
pkt. 5, lecz dotyczy klimatyzacji dodatkowej.

W tym narzędziu ważne jest, aby:

    • wartość załączenia klimatyzatora dodatkowego (w przykładzie
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poniżej  jest  to wartość 70% wilgotności)  była wyższa od wartości
załączenia/wyłączenia  klimatyzatora  podstawowego.  Gdyż  ideą
załączania  się  klimatyzatora  dodatkowego  jest  niewydolność
klimatyzatora  podstawowego.   Np.  klimatyzator  podstawowy
załącza się od wilgotności 70% a dodatkowy od wilgotności 75%.
•  Wartość  wyłączenia  klimatyzatora  dodatkowego  (w  przykładzie
poniżej jest to 53% wilgotności) była niższa od wartości załączenia
klimatyzatora  podstawowego.  Więc  klimatyzator  dodatkowy  ma
funkcjonować tak długo, aż do momentu gdy uda się uzyskać niższą
temperaturę/wilgotność  od  tej  załączającej  klimatyzator
podstawowy.  Więc  po  „interwencji”  klimatyzatora  dodatkowego,
klimatyzator podstawowy zostanie na pewien czas odciążony.

wyświetlenie zakresów klimatyzacji

LOAD, 6, OK

menu #Media
W  tym  module  możemy  ustanowić  alarmy/powiadomienia,

które będą pojawiały się w momencie załączenia urządzenia, braku
zasilania AD oraz powrotu zasilania AD. Powiadomienie pojawia się
również  w  momencie  wyładowania  baterii  (gdy  brak  zasilania
sieciowego).  Wtenczas  Aparat  Dozoru  informuje  nas,  że  nastąpi
wyłączenie  urządzenia.  Poniżej  zestawienie  wszystkich
funkcjonujących powiadomień, które będą działać po wybraniu listy
numerów GSM, pod którą powiadomienia te mają być wysyłane:
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Możemy tutaj również ustanowić powiadomienia dla adresów
IP,  do których połączenie zostało przerwane lub przywrócone.  W
narzędziu „dostęp do sieci” możemy ustalić ile adresów IP chcemy
kontrolować oraz ile pakietów ICMP ma wysyłać Aparat Dozoru na
każdy sprawdzany adres.

Jeżeli  wybierzemy  np.  10  pakietów  ICMP na  każdy  adres,  wtedy
wystarczy,  że  jeden  z  pakietów  nie  powróci  a  Aparat  Dozoru
wyświetli  brak  połączenia,  więc  trzeba  tylko  10%  zagubionych
pakietów,  aby  uzyskać  wynik  negatywny.  W  przypadku   jak  na
przykładzie,  trzeba  przynajmniej  33%  zagubionych  pakietów,  aby
uzyskać wynik negatywny (brak połączenia).

Przełącznikami jak na powyższej grafice decydujemy, które pozycje
mają  być  aktywne  (kolor  zielony)  lub  które  mają  być  wyłączone
(kolor  czerwony).  Za przełącznikiem w pierwszej  belce  wpisujemy
dowolną nazwę. W przykładzie „duckduckgo.com”. W drugiej belce
mamy adres, który chcemy monitorować – w przykładzie adres IP
serwisu duckduckgo.com .
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menu #Ustawienia

1). ponowne uruchomienie AD
Jest to narzędzie umożliwiające ręczne ponowne uruchomienie

Aparatu Dozoru.

2). ustawienia adresu IP
Tutaj  możemy  wprowadzić  dane  konfiguracyjne  dla  karty

sieciowej.  W  zieloną  belkę  wprowadzamy  żądany  adres  IP  jaki
chcemy,  aby  został  uzyskany  przez  AD.  W żółte  pole  wpisujemy
skrócony adres maski podsieci. 24 oznacza maskę 255.255.255.0. W
czerwone pole wpisujemy adres bramy domyślnej naszego routera.
Aby  ustanowić  statyczny  adres  należy  wypełnić  powyższe  belki  i
wcisnąć „modyfikuj”.

Aby  uruchomić  automatyczne  przypisywanie  adresu  poprzez
serwer DHCP routera należy wcisnąć przycisk „DHCP”.

Aktualny status widzimy powyżej przycisku „DHCP”, a poniżej belek.
Status może wyglądać jak poniżej:
„Aktualnie  działa  statyczny  adres  IP.  Przyciskiem  DHCP  poniżej
włączysz DHCP.”

3). dodaj / skasuj użytkownika
Tutaj  wprowadzamy  login  i  hasło  za  pomocą  których

wchodzimy do Aparatu Dozoru przez przeglądarkę. Gdy czerwony
przełącznik  wciśniemy  także  zaświeci  na  zielono,  wtedy
wprowadzone  dane  logowania  będą  jedynymi  działającymi,  a
wszystkie inne dane użytkowników zostaną skasowane.
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4). zmień wyświetlanie logów
Mamy  kilka  stylów  wyświetlania  dziennika  zdarzeń  i  tutaj

właśnie  możemy  je  zmieniać  wybierając  z  listy  dany  styl  i
zatwierdzając.  Następnie  klikając  na  „zobacz  /  zmień  legendę
wyświetlania  logów" po wybraniu pożądanego stylu  każdy z nich
można dowolnie edytować.

5). reakcja przycisku ALARM
W tym miejscu konfigurujemy co ma się wydarzyć w momencie

wciśnięcia przycisku „ALARM” na klawiaturze urządzenia.

Jeżeli lista numerów jest pusta, musimy najpierw przejść do menu
#GSM i tam wprowadzić nazwę naszej listy numerów GSM, oraz sam
numer GSM. Dopiero wtedy w polu „SMS OFF” będzie możliwość
wybrania swojej listy. Poniżej w polach „1 człon SMSa” oraz „2 człon
SMSa” wpisujemy treść wiadomości SMS, która będzie rozsyłana.

6). wykonaj kopię konfiguracji
Jest to narzędzie umożliwiające pobranie nam najistotniejszych

ustawień Aparatu Dozoru. Po przyciśnięciu „Wykonaj aktualną kopię
ustawień”  po stworzeniu zostaje ona przechowywana na Aparacie
Dozoru. Poniżej przycisku będzie widniała data i godzina ostatnio
tworzonej  kopii.  Możemy  ją  teraz  pobrać  na  nasz
komputer/smartfon  klikając  "pobierz  powyższą  kopię  plików
konfiguracyjnych”.  Plik  będzie miał  formę pliku zarchiwizowanego
zawierającego pliki konfiguracyjne.
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7). przywróć konfigurację z pliku
Jest  to  narzędzie,  które  umożliwia  przywrócenie

przechowywanych ustawień konfiguracyjnych, które wcześniej w pkt.
6 udało nam się pobrać.  Aparat  Dozoru będzie zawierał  te same
kluczowe dane co w momencie tworzenia kopii.

8). przywróć konfigurację domyślną
Jest  to  narzędzie,  które  przywraca  domyślne  ustawienia

urządzenia. Używa się go w momencie występowania problemów z
urządzeniem, bądź wątpliwości co do jego prawidłowego działania.

karta gwarancyjna

okres ochrony gwarancyjnej
Ochrona  gwarancyjna  wynosi  24  miesiące.  W  tym  czasie

konsument  może  zlecić  wykonanie  przeglądu  urządzenia.  Po
przeglądzie okres gwarancji jest liczony od nowa. Przegląd polega
wysłaniu konsumentowi drogą pocztową urządzenia sprawdzonego.
Konsument wtenczas zobowiązuje się przesłać dotychczas używane
urządzenie gwarantowi. Podstawa prawna: art. 577 § 4 i 581 oraz art.
577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego.

Gwarancja do Numer plomby Podpis gwaranta
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forma gwarancji
Niniejsza karta  gwarancyjna i  treści  w niej  zawarte  stanowią

oświadczenie gwarancyjne producenta, jednak posiadanie niniejszej
karty gwarancyjnej nie jest warunkiem do korzystania z uprawnień
wynikających z gwarancji.

Podstawa  prawna:  art.  577  §  1,  5771  §  3,  5772  i  5773  Kodeksu
cywilnego.

dostarczenie urządzenia
Konsument  składający  reklamację  z  tytułu  gwarancji  jest

zobowiązany dostarczyć wadliwy przedmiot na koszt gwaranta do
miejsca wskazanego przez producenta.

Podstawa prawna: art. 580 § 1 Kodeksu cywilnego .

termin wykonania obowiązków gwarancyjnych 
Gwarant  musi  wykonać  swoje  obowiązki  (np.  naprawić  lub

wymienić  towar)  w  terminie  wskazanym  w  oświadczeniu
gwarancyjnym. Jeżeli nie określono tego czasu, powinien uczynić to
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
mu rzeczy przez konsumenta.

Podstawa prawna: art. 580 § 2 Kodeksu cywilnego .

utylizacja urządzenia

Dyrektywa WEEE
Dyrektywa  WEEE  2002/96/WE  jest  dyrektywą  Parlamentu

Europejskiego  i  Rady  z  dnia  27  stycznia  2003.  W  tłumaczeniu
„WEEE” oznacza  Waste of Electrical and Electronic Equipment  czyli
„utylizacja  odpadów  elektrycznych  i  elektronicznych”.  Dyrektywa
została  przyjęta  celem  zminimalizowania  negatywnego  wpływu
odpadów elektronicznych na środowisko.
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Dyrektywa  ta  mówi,  że  odpadów  takich  jak  „Urządzenia
monitorujące i kontrolujące” do których zalicza się „Aparat Dozoru”
nie  wolno  wyrzucać  wraz  z  odpadami  gospodarstwa  domowego.
Należy je  utylizować we właściwy sobie sposób.  Punkty zbierania
takich  odpadów  prowadzone  są   m.in.   przez  sprzedawców
hurtowych,   detalicznych  sprzętu   radio-telewizyjnego i  sprzętu
gospodarstwa  domowego.  Punkty  takie  również  są  prowadzone
przez  jednostki  gminne   prowadzące   działalność   w   zakresie
odbierania  odpadów.

oświadczenie dotyczące dyrektywy WEEE

W momencie potrzeby utylizacji urządzenia,  zastosowanie ma
powyższa dyrektywa.

    Jeżeli  Państwo  będąc  właścicielem
urządzenia  chcą  je  zutylizować,  gdyż
urządzenie  zakończyło  swoją  żywotność,
oświadczam  że  odkupię  od  Państwa
urządzenie celem utylizacji,  lecz wcześniej
celem  recyklingu.  Transportu  dokonuję
wtenczas na własny koszt.
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deklaracje i dopuszczenia
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