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Szanowny Kliencie!

Dziękujemy bardzo za wybór naszego produktu. Jednocześnie przed rozpoczęciem 
jego użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, gdyż 
podano  w  niej  najwłaściwsze  sposoby  postępowania  z  niniejszym  urządzeniem  z 
uwzględnieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz konserwacji. Prosimy również 
o  zachowanie  instrukcji  obsługi,  aby  można  z  niej  korzystać  w  trakcie  późniejszego 
użytkowania.

Pamiętaj!

Producent  nie  odpowiada  za  ewentualne  szkody  spowodowane 
zastosowaniem  urządzenia  niezgodnym  z  jego  przeznaczeniem  lub  jego 
niewłaściwa obsługą, a także za usterki sterownika wynikające z niewłaściwej 
eksploatacji.
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1 Informacje wstępne

Przed rozpoczęciem pracy ze sterownikiem należy przeczytać Instrukcję 
Obsługi i postępować zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi!

Opis symboli wykorzystanych w niniejszej instrukcji:

Symbol  ten  oznacza  obowiązek  zapoznania  się  z  odpowiednim 
miejscem w instrukcji użytkownika, ostrzeżenia i ważne informacje. 
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować obrażenia.

 Ważne wskazówki i informacje.

 Przestrzeganie tekstów oznaczonych tym znakiem ułatwia obsługę.

UWAGA: wygląd zrzutów ekranowych pokazanych w niniejszej instrukcji może się nieco 
różnić  od ich  wyglądu  rzeczywistego  przy  pracy  z  modułem.  Różnice  mogą  dotyczyć 
wielkości  i  rodzaju  czcionki  oraz  rozmiarów symboli.  Nie  występują  różnice  w  treści 
przekazywanych informacji.
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2 Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie  DepMon  służy  do  monitorowania  wejść  dwustanowych,  parametrów 
środowiskowych takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie oraz sterowania obwodami 
elektrycznymi  w zaprogramowany przez użytkownika sposób. Urządzenie jest zawarte w 
obudowie Rack 19” o wysokości 1U przeznaczonej do montażu w szafach serwerowych 
oraz teletechnicznych.

3 Gwarancja i odpowiedzialność producenta

Producent udziela 2-letniej gwarancji na moduł oraz zapewnia serwis pogwarancyjny przez 
okres 10 lat  od daty wprowadzenia  urządzenia  na rynek.  Gwarancja  obejmuje  wszystkie 
wady materiałowe i produkcyjne.

Producent  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  umowy  gwarancyjnej,  jeżeli  spełnione  są 
następujące warunki:

 wszystkie naprawy, zmiany, rozszerzenia oraz kalibracje urządzenia wykonywane są 
przez producenta lub autoryzowany serwis,

 sieciowa instalacja zasilająca spełnia warunki obowiązujących w tym względzie norm,
 urządzenie  obsługiwane  jest  zgodnie  z  zaleceniami  przedstawionymi  w  niniejszej 

Instrukcji,
 urządzenie używane jest zgodnie z przeznaczeniem.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z nieprawidłowej 
instalacji,  niewłaściwego  użytkowania  urządzenia,  nieprzestrzegania  instrukcji  obsługi 
oraz przeprowadzania napraw przez osoby nie posiadające uprawnień.

W urządzeniu nie ma żadnych części, które wolno użytkownikowi samodzielnie 
wymieniać.
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4 Bezpieczeństwo użytkowania

Moduł  został  skonstruowany  z  wykorzystaniem  nowoczesnych  podzespołów 
elektronicznych, zgodnie z najnowszymi tendencjami w światowej elektronice.
Szczególnie  duży  nacisk  położono  na  zapewnienie  optymalnego  bezpieczeństwa 
użytkowania oraz niezawodności sterowania.
Urządzenie posiada obudowę metalową pokrytą warstwą farby proszkowej.

4.1 Zasilanie
Sterownik w zależności od wersji przystosowany jest do zasilania zależenie od wersji:
48V prądu stałego lub 230V prądu przemiennego 50Hz.

4.2 Warunki przechowywania, pracy i transportu

Elementy sterownika powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, w 
których atmosfera jest wolna od par i środków żrących oraz:

 temperatura otoczenia od -40°C do +85°C,
 wilgotność 5 do 95%,
 ciśnienie atmosferyczne 700 do 1060hPa

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w następujących warunkach:
 temperaturze otoczenia od -10°C do +60°C,
 wilgotności względnej 5% do 95%,
 ciśnieniu atmosferycznemu 700 do 1060hPa.

Zalecane warunki transportu:
 temperatura otoczenia od -40°C do +85°C,
 wilgotność 5 do 95%,
 ciśnienie atmosferyczne 700 do 1060hPa.

4.3 Instalacja i użytkowanie urządzenia

Sterownik powinien być obsługiwany, zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 
dalszej części instrukcji.

4.4 Utylizacja i likwidacja
W przypadku, kiedy niezbędna staje się likwidacja urządzenia (np. po upływie czasu jego 
użytkowania), należy zwrócić się do producenta lub przedstawiciela producenta, którzy 
zobowiązani są do właściwej reakcji, tzn. odbioru urządzenia od użytkownika. Użytkownik 
może się również zwrócić do firm zajmujących się utylizacją i/lub likwidacją urządzeń 
elektrycznych lub sprzętu komputerowego. W żadnym wypadku nie należy umieszczać 
urządzenia wraz z innymi odpadkami. 
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5 Budowa urządzenia

5.1 Cechy ogólne
Widok frontu urządzenia przedstawiony został na poniższym rysunku.

Widok tylnej ścianki urządzenia przedstawiony został na poniższym rysunku.

Cechy ogólne:
• 4 wyjścia  (IEC C13) 230 VAC o łącznej wydajności prądowej 10A
• 4 wyjścia przekaźnikowe NO/NC o obciążalności 10A każde
• 2 wyjścia przekaźnikowe NO/NC o obciążalności 0,5A każde
• 6 wejść optoizolowanych
• 3 kanały (RJ12) magistrali 1-wire (czujniki warunków środowiskowych)
• wejście zasilania +48V z monitorowaniem napięcia (zasilanie +48 jako opcja)
• gniazdo do podłączenia sieci Ethernet
• wyświetlacz OLED
• diody sygnalizujące aktualny stan wejść/wyjść oraz stan urządzenia
• standardowa obudowa 19 cali, wysokość 1U

Urządzenie obsługuje następujące protokoły sieciowe:
• protokół SNMP (+Trap)
• protokół HTTP/HTTPS
• E-mail SMTP (wysyłanie powiadomień)
• Syslog

Inne:
• wbudowany interpreter języka BASIC do budowania zależności wejść-wyjść
• obsługa magistrali 1-Wire (czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia)
• zegar RTC z podtrzymaniem bateryjnym z synchronizacją SNTP
• grupowanie wyjść z innymi urządzeniami

Zarządzanie urządzeniem odbywa się przez interfejs WEB.
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5.2 Diody LED

Moduł wyposażony został w szereg diod świecących LED które sygnalizują:
• POWER – zasilanie modułu,
• REAR OUTPUTS 1-8 -sygnalizacja aktywności wyjść na tylnej ścianie obudowy
• INPUTS 1-6 -sygnalizacja aktywnego wejścia
• USER LED 1-4 - diody dowolnie programowane z poziomu języka BASIC
• 1-WIRE SENSORS 1-3 -sygnalizacja aktywności magistrali 1-wire
• LOW OUTPUTS 1-2 -sygnalizacja aktywności wyjść niskoprądowych
• COMM -sygnalizacja komunikacji z modemem GSM (opcja)
• FAIL – sygnalizacja błędu
• +48V – status napięcia +48V 
• SCRIPT -sygnalizacja uruchomionego skryptu w języku BASIC
• LINK -sygnalizacja aktywnego połączenia LAN
• ACT -sygnalizacja aktywnego połączenia LAN

5.3 Dane techniczne

Napięcie zasilania: 48VDC lub 230VAC (w zależności od wersji)
Maksymalny pobór mocy: 5W 

Wyjścia 1-4:
Typ wyjścia: przekaźnik  
Maksymalne napięcie pracy: 250V AC,
Maksymalny prąd obciążenia przekaźników łącznie 10A
Wyjście NO (normalnie otwarte),
Czas załączenia:  1ms,
Czas wyłączenia: 5ms,
Tryb pracy: bistabilny,
Wyjście jest zasilane z wejścia zasilania 230V
Typ złącza: IEC C13

Wyjścia 5-8:
Typ wyjścia: przekaźnik  
Maksymalne napięcie pracy: 250VAC 
Maksymalny prąd obciążenia przekaźników: 16A,
Wyjście NO/NC (normalnie otwarte oraz normalnie zamknięte),
Czas załączenia:  1ms,
Czas wyłączenia: 5ms,
Tryb pracy: bistabilny,
Typ złącza: listwa rozłączalna 5mm
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Wyjścia 9-10:
Typ wyjścia: przekaźnik  
Maksymalne napięcie pracy: 125VAC 
Maksymalny prąd obciążenia przekaźników: 0,5A,
Wyjście NO/NC (normalnie otwarte oraz normalnie zamknięte),
Czas załączenia:  1ms,
Czas wyłączenia: 5ms,
Tryb pracy: bistabilny,
Typ złącza: listwa rozłączalna 5mm

Wejścia 1-6:
Typ wejścia: optoizolowane, dwustanowe
Maksymalne napięcie wejściowe 24V
Typ złącza: listwa rozłączalna 3,5mm

LAN:
Ethernet 1x100Mbps, RJ45

Wejście +48VDC:
Zakres napięcia zasilania oraz monitorowania: 30-60VDC
Typ złącza: listwa rozłączalna 5mm

5.4 Stany diod LED

Na płycie czołowej zostało umieszczonych szereg diod LED:

• REAR OUTPUTS [1-8] – odpowiada stanowi wyjść przekaźników 1-8
• LV_OUTPUTS [9-10] – odpowiada stanowi wyjść przekaźników niskonapięciowych

• COMM – sygnalizacja połączenia z modem
• FAIL – sygnalizacja błędu
• +48V – świecenie oznacza że napięcie +48V jest w normie
• SCRIPT – świecenie oznacza że uruchomiony jest skrypt w języku BASIC

• POWER – sygnalizacja zasilania

• USER LED [1-4] – diody LED  dowolnego przeznaczenia sterowane z poziomu 
BASIC.
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5.5 Wejścia dwustanowe optoizolowane
Wejścia  umożliwiają  podłączenie  dowolnych  urządzeń  wyposażonych  w  wyjścia 
bezpotencjałowe takich jak:

• czujki alarmowe
• sensory zalania wodą
• przełączniki, krańcówki, kontaktrony

Jest także możliwość wykorzystania urządzeń z wyjściem typu otwarty kolektor (OC).

Każde wejście jest wyposażone w zasilanie 12V prądu stałego,  które może służyć do 
zasilania np. czujek alarmowych.

Schemat wejść dwustanowych przedstawiono na rysunku poniżej.

Wejścia są umieszczone na przednim panelu w sekcji "INPUTS".

Wyprowadzenia wejść
Numer 
wyprowadzenia

Nazwa wyprowadzenia Opis

1 +12V Wejście binarne
2 Input 
3 GND
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5.5.1 Podłączenie kontaktronu normalnie zwartego (NC)

5.5.2 Podłączenie kontaktronu normalnie otwartego (NO)

5.5.3 Podłączenie czujki ruchu PIR
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5.6 Wyjścia modułu
Moduł wyposażony jest w szereg złącz służących do podłączenia obwodów wyjściowych, 
oraz zasilania.

Sekcja „REAR OUTPUTS 1-4”
Numer 
wyprowadzenia

Nazwa wyprowadzenia Opis

1 OUTPUT 1 Wyjście 230 VAC 
2 OUTPUT 2 Wyjście 230 VAC 
3 OUTPUT 3 Wyjście 230 VAC 
4 OUTPUT 4 Wyjście 230 VAC 

Sekcja „REAR OUTPUTS 5-8”
Numer 
wyprowa
dzenia

Nazwa 
wyprowadzenia

Opis

1 OUTPUT 5 Normal Open Wyjście przekaźnikowe 
Common
Normal Close

2 OUTPUT 6 Normal Open Wyjście przekaźnikowe 
Common
Normal Close

3 OUTPUT 7 Normal Open Wyjście przekaźnikowe
Common
Normal Close

4 OUTPUT 8 Normal Open Wyjście przekaźnikowe
Common
Normal Close

5.7 Przycisk SELECT

Przycisk SELECT jest przyciskiem wielofunkcyjnym:
• krótkie naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie na LCD aktualnego adresu IP 

urządzenia
• przytrzymanie na ok. 8 sekund sprowadza urządzenie do ustawień domyślnych
• przytrzymanie przycisku przy włączeniu zasilania powoduje przejście urządzenia w 

awaryjny tryb ładowania oprogramowania
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6 Konfiguracja urządzenia

Przy pierwszym uruchomieniu, koniecznej jest skonfigurowanie urządzenia.

6.1 Zmiana podsieci komputera do konfiguracji.
Po podłączeniu urządzenia do sieci, należy zmienić podsieć komputera przyłączonego do 
tej samej sieci.
W tym celu należy przejść do konfiguracji  sieci: Start->Ustawienia->Panel Sterowania
->Połączenia Sieciowe.
Następnie  wybrać  połączenie  sieciowe  prawym   przyciskiem  myszy  i  kliknąć 
„Właściwości”. Po wybraniu pokaże się ekran konfiguracji (rysunek po lewej stronie).

Następnie należy wybrać ustawienie „Protokół internetowy (TCP/IP)” i wpisać następujące 
ustawienia:

– Adres IP: 192.168.0.9
– Maska podsieci: 255.255.255.0

Pozostałe pola są nieistotne.

Po zaakceptowaniu ustawień przyciskiem OK, należy uruchomić przeglądarkę internetową 
i wpisać adres: 192.168.0.10 .
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6.2 Konfiguracja sieci przez przeglądarkę www
Konfiguracja sieci odbywa się w podstronie Network.

Domyślny użytkownik i hasło to: admin/admin

Strona www do konfiguracji sieci modułu.

Do konfiguracji karty sieciowej modułu służą pola:
• MAC Address – adres sieciowy MAC modułu,
• Host Name – nazwa NETBIOS,
• Enable DHCP – Zaznaczenie tego pola wymusza użycie adresu przypisanego przez 

serwer DHCP,
• IP Address –  adres IP modułu  (pod takim adresem moduł  będzie  widoczny w 

sieci),
• Gateway – brama,
• Subnet Mask – maska podsieci IP,
• Primary DNS, Secondary DNS – adresy serwerów DNS,

Po dokonaniu zmian, należy kliknąć przycisk Save Config.
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6.3 Zakładka Home
Po poprawnym zalogowaniu się do urządzenia użytkownik może sprawdzić aktualny stan 
wyjść, wejść oraz status urządzenia.

W tabeli OUTLETS kolumna OUT zawiera nazwy kanałów wyjściowych które użytkownik 
może zmienić. Kolumna STATE obrazuje aktualny stan wyjścia (załączone/wyłączone). 
Jeśli wyjście zostało użyte w skrypcie języka BASIC to wówczas w kolumnie SCRIPT przy 
odpowiednim wyjściu pojawi się napis OWN.

W tabeli INPUTS zostaje pokazany aktualny stan wejścia:
-wejście aktywne kolor zielony
-wejście nieaktywne kolor czerwony.

Pod tabelą zostały umieszczone informacje:
• SCRIPT RUNNING – aktualnie uruchomiony skrypt [1..4]. 
• UPTIME – czas jaki upłynął od ostatniego uruchomienia urządzenia.
• VOLTAGE +48V – napięcie aktualnie zmierzone na wejściu analogowym
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6.4 Załączanie wyjść przez przeglądarkę www
Zmiana stanu wyjść dokonywana jest z poziomu przeglądarki internetowej w zakładce 
Outlet.

Aby zmienić stan wyjść należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat a następnie wybrać akcję 
jaka ma być wykonana oraz zatwierdzić wybór klawiszem SAVE.
Aktualny stan wyjścia wyświetlany jest w kolumnie State.
Dostępne akcje sterujące wyjściami:

Akcja Opis

No Action Brak Akcji

On Immediate Natychmiastowe załączenie wyjścia

On Delayed Opóźnione załączenie wyjścia

Off Immediate Natychmiastowe wyłączenie wyjścia

Off Delayed Opóźnione wyłączenie wyjścia

Reboot Immediate Natychmiastowe wykonanie czynności:
Wyłączenie wyjścia  przerwa  załączenie → →
wyjścia dla wszystkich zaznaczonych wyjść

Reboot Delayed Opóźnione wykonanie czynności:
Wyłączenie wyjścia  przerwa  załączenie → →
wyjścia dla wszystkich zaznaczonych wyjść

Cancel Pendings Commands Anulowanie akcji która była 
przyporządkowana do danego wyjścia
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6.5 Konfiguracja wyjść
Do każdego wyjścia można przyporządkować nazwę, stan po załączeniu zasilania oraz 
członkostwo w grupie lokalnej lub zdalnej.

• Name – Nazwa przyporządkowana do danego wyjścia
• Power Up – Akcja wykonywana po załączeniu zasilania urządzenia

◦ No Action  nie wykonuje żadnego działania→
◦ On Immediate  załączenie natychmiastowe→
◦ On Delayed  opóźnione załączenie→

• Delay[x0,1s] -Czas opóźnienia wyjścia
• Local Group Member -połączenie kilku wyjść w jedną grupę. Załączenie 

któregokolwiek wyjścia z danej grupy powoduje załączenie reszty wyjść z tej 
grupy.
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• Remote Group Member – tworzy grupę multicast. Jeżeli w obrębie 1 sieci LAN 
pracuje kilka urządzeń, to przypisanie takiej samej grupy do kilku wyjść umożliwia 
sterowanie wszystkimi przypisanymi kanałami jednocześnie.

6.6 Sterowanie grupowe wielu urządzeń 

W zakładce Remote Group ustawiany jest adres grupy rozgłoszeniowej do grupowego 
sterowania wyjściami urządzeń DepMon. Przypisanie wyjść z różnych urządzeń do tej 
samej grupy, umożliwia jednoczesne sterowanie wyjściami na różnych fizycznych 
urządzeniach.
Parametr Passphrase ustawia klucz szyfrowania danych.
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6.7 Kontrola zasilania 48V 

W zakładce Power Limit można ustalić graniczne wartości napięć dla wejścia analogowego 
przeznaczonego do pomiaru napięcia zasilania z szyny 48V.

Po przekroczeniu któregoś z progów może zostać wygenerowane zdarzenie, które może 
w zależności od konfiguracji wysłać informację do serwera SYSLOG, wysłać e-mail lub 
informację za pomocą protokołu SNTP. 
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7 Konfiguracja i obsługa czujników zewnętrznych

W  menu  SENSORS  przeprowadzana  jest  konfiguracja  czujników  podłączonych  do 
magistrali 1-Wire.
Po  naciśnięciu  przycisku  SCAN  następuje  przeszukanie  magistrali  oraz  wyświetlenie 
znalezionych czujników w tabeli  Discovered. Skanowanie odbywa się także po każdym 
załączeniu zasilania.

Kolumna NO -numer porządkowy znalezionego czujnika
Kolumna ADDRESS – unikalny numer seryjny czujnika
TYPE – typ znalezionego czujnika (TEMP / HUM&TEMP)
VALUE – wartość odczytana z czujnika
NAME – nazwa przyporządkowana do czujnika

W tabeli Assigned przedstawione są czujniki z nazwami przypisanymi przez użytkownika 
czyli dostępnymi w systemie (przez BASIC i zdarzenia). Kliknięcie na nazwę przypisanego 
czujnika  umożliwia  ustawienie  progu  minimalnego  i  maksymalnego  po  którego 
przekroczeniu może zostać wywołane zdarzenie.

Jeżeli  obok  numeru  czujnika  wyświetlony  jest  wykrzyknik,  to  znaczy  że  czujnik  jest 
uszkodzony lub został odłączony.
W  kolumnie  Alert sygnalizowane  są  przekroczenia  progów  ustawionych  dla  danego 
czujnika.
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7.1 Ustawienie alarmów dla czujnika

Konfiguracja jest dostępna po kliknięciu w nazwę czujnika w tabeli Assigned.

Do każdego z czujników można ustawić próg minimalny (Low) i maksymalny (High), po 
którego  przekroczeniu  zostanie  wysłane  powiadomienie  na  jeden  z  trzech 
skonfigurowanych zdarzeń (Event priority). 
Dodatkowo można włączyć lub wyłączyć dany próg wybierając opcje Enable.

Zdarzenia są opisane w sekcji Konfigurowanie Zdarzeń.

7.2 Dane z czujników - Web
Dane z czujników są dostępne przez stronę www  na podstronie  Sensors jak opisano 
powyżej.
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7.3 Dane z czujników – HTTP XML
Dane z czujników są dostępne jako plik XML. Pobranie pliku jest możliwe przez wywołanie 
HTTP GET zasobu 'ow.xml'. Test można wykonać na zwykłej przeglądarce internetowej 
wpisując w pole adresu: http://adres_ip/ow.xml
Plik jest podzielony na sekcje odpowiadające każdemu z czujników <dev> 
<address> jest adresem czujnika.
<temp> i <hum> są wartościami temperatury i wilgotności
<name> jest nazwą przypisaną przez użytkownika

Przykładowy plik:
<owtable>
<dev>
<address>28b04b69020000cc</address>
<temp>22.1</temp>
<name>temp1</name>
</dev>
<dev>
<address>286262690200006d</address>
<temp>22.2</temp>
<name/>
</dev>
<dev>
<address>28cb4c69020000fd</address>
<temp>22.3</temp>
<name/>
</dev>
<dev>
<address>26f44a9e010000c4</address>
<temp>21.6</temp>
<hum>30</hum>
<name>hum1</name>
</dev>
</owtable>

7.4 Dane z czujników – SNMP

Agent SNMP może pobrać dane tylko z przypisanych czujników z tabeli Assigned.
OID danych ma postać: .1.3.6.1.4.1.42814.1.3.20.no.param
no jest numerem czujnika, param jest parametrem z listy poniżej.

Dostępne są następujące pola:
- sensorId – równoważny polu No z tabeli Assigned
- sensorExist – 1 – sensor ok; 0- brak sensora lub błąd
- sensorType – typ sensora
- sensorName – nazwa przypisana przez użytkownika
- sensorTemp – temperatura
-  sensorValue2  –  dla  czujników  podwójnych  jest  to  druga  wartość  (np.  wilgotność, 
ciśnienie)
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7.5 Status wejść-wyjść i urządzenia
Dane są dostępne jako plik XML. Pobranie pliku jest możliwe przez wywołanie HTTP GET 
zasobu 'status.xml'. Test można wykonać na zwykłej przeglądarce internetowej wpisując 
w pole adresu: http://adres_ip/status.xml

<response>
<out>0000000001</out>
<in>000011</in>
<led>01100000000000010000000010000000</led>
<uptime>0 days, 0 hours, 1 minutes and 0 seconds</uptime>
<script_run>1</script_run>
<script_use>110000000000</script_use>
</response>

Znaczenia tagów:
out – stan wyjść w kolejności 10 – 1 (w przykładzie załączone jest wyjście 1)
in – stan wejść w kolejności 6-1 ( w przykładzie załączone są wejścia 1 i 2)
led – status diod LED
uptime – czas jaki upłynął od włączenia urządzenia
script_run – numer uruchomionego skryptu BASIC. 0 – skrypt zatrzymany
script_use – wyjścia przejęte przez interpreter BASIC
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8 Programowanie czasowe wyjść 

W  menu  Schedule można  zaprogramować  okresowe  lub  jednorazowe 
załączenie/wyłączenie wyjść.

Po naciśnięciu przycisku NEW można przystąpić do zaprogramowania zadania.
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Zaznaczenie pola Enable aktywuje edytowane zadanie.
Name – unikalna nazwa zadania
Type -częstotliwość wykonania zadania (ONE TIME, DAILY, WEEKLY)
Action – typ wykonywanej akcji 

• ON IMMEDIATE -natychmiastowe załączenie
• ON DELAYED -opóźnione załączenie
• OFF IMMEDIATE -natychmiastowe wyłączenie
• OFF DELAYED -opóźnione wyłączenie
• REBOOT IMMEDIATE -natychmiastowy reboot
• REBOOT DELAYED -opóźniony reboot

Time – czas w którym zostanie uruchomione zadanie
W przypadku typu:
ONE TIME:

Month [1-12]
Day [1-31]
Hour [0-23]
Min [0-59] 

DAILY:
Hour [0-23]
Min [0-59]

WEEKLY
Week Day [Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat]
Hour [0-23]
Min [0-59]

Po ustawieniu czasu należy wybrać wyjścia których stan zostanie zmodyfikowany przez 
zadanie.
OUTLETS [ALL, 1-10] 

Przycisk Save Action zapisuje do pamięci ustawione zadanie.
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9 Logi i Akcje zdarzeń

9.1 Logi zdarzeń

Urządzenie zapisuje zdarzenia w pamięci nieulotnej. Podgląd zdarzeń jest dostępny w 
zakładce Events->Logs.

9.2 Zdarzenia

Każde zdarzenie można skonfigurować tak, aby zostało przez sieć wysłane 
powiadomienie. Dostępne są następujące usługi powiadomień:

• Syslog
• E-mail
• Trap SNMP

Przegląd i konfiguracja akcji zdarzeń dostępna jest w zakładce Events->Events
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Dostępne zdarzenia zestawiono w poniższej tabeli:

Nazwa zdarzenia Priorytet Opis

Communications lost High Utrata połączenia

+48V Max threshold exceeded High Przekroczenie dla +48V

+48V Near Max threshold 
exceeded

Mid Przekroczenie dla +48V

+48V Low threshold exceeded Mid Przekroczenie dla +48V

+48V Minimum threshold 
exceeded

Mid Przekroczenie dla +48V

Scheduled state change failed Mid
Błąd wykonania zaplanowanego 
działania

Outlet on Low Załączenie wyjścia

Outlet off Low Wyłączenie wyjścia

Outlet reboot Low Restart wyjścia

Outlet state changed Low Zmiana stanu wyjścia

Device configuration change Low Zmiana konfiguracji urządzenia

Outlet configuration change Low Zmiana konfiguracji wyjść
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Outlet command cancelled Low Anulowanie akcji wyjścia

Input 1 Change Low Zmiana stanu wejścia 1

Input 2 Change Low Zmiana stanu wejścia 2

Input 3 Change Low Zmiana stanu wejścia 3

Input 4 Change Low Zmiana stanu wejścia 4

Input 5 Change Low Zmiana stanu wejścia 5

Input 6 Change Low Zmiana stanu wejścia 6

Scheduled state change initiated Low Start zaplanowanego zadania

Scheduled state change deleted Low Zmiana planowanego zadania

Coldstart High Zimny start

SNMP configuration change Mid Zmiana konfiguracji SNMP

Detected an unauthorized user 
attempting to access the Control 
Console interface

Mid Błędne logowanie przez konsolę

Detected an unauthorized user 
attempting to access the Web 
interface

Mid
Błędne logowanie przez 
przeglądarkę www

Password changed Mid Zmiana hasłą

Detected an unauthorized user 
attempting to access the SNMP 
interface

Mid Błędne poświadczenie SNMP

Restarting Low Restart

Console user logged in Low
Logowanie użytkownia przez 
konsolę

Web user logged in Low
Logowanie użytkownika przez 
przeglądarkę www

Reset to Defaults Low Przywrócenie ustawień domyślnych

Console user logged out Low
Wylogowanie użytkownika przez 
konsolę

Web user logged out Low
Wylogowanie użytkownika przez 
przeglądarkę www

Data Log cleared Low Usunięcie logów

Configuration change Low Zmiana konfiguracji
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Script Event High High Zdarzenie z programu BASIC High

Script Event Mid Mid Zdarzenie z programu BASIC Mid

Script Event Low Low Zdarzenie z programu BASIC Low

Sensor Alert Low Zdarzenie z sensorów Low

Sensor Alert Mid Zdarzenie z sensorów Mid

Sensor Alert High Zdarzenie z sensorów High

Sensor Error High Zdarzenie błędu z sensorów

9.3 Konfiguracja Zdarzeń

Każde zdarzenie może skutkować wysłaniem powiadomienia. Aby skonfigurować 
powiadomienie, należy kliknąć w nazwę zdarzenia. Zdarzenie może być jednorazowe 
(takie jak np. załączenie wyjścia) i permanentne (np. przekroczenie temperatury może 
trwać przez dłuższy czas). 

Przy zdarzeniach jednorazowych możliwe jest ustawienie tylko sposobu 
powiadomienia na wcześniej ustawione grupy.
Grupy SNMP Trap konfiguruje się w Aministration->SNMP.
Grupy odbiorców E-mail konfiguruje się w Administration->E-mail
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Zdarzenia permanentne to takie, które mogą trwać przez dłuższy czas. Przykładem 
takiego zdarzenia jest np. przekroczenie temperatury w jakimś obiekcie.
Konfiguracja tego typu zdarzenia jest rozszerzona w stosunku do zdarzeń jednorazowych 
(grupy odbiorców) o czas opóźnienia wysyłania oraz repetycje.

Delay before sending – czas zwłoki przed wysłaniem pierwszego powiadomienia 
wyrażony w minutach. Ustawienie 0 powoduje natychmiastowe wysłanie powiadomienia. 
Opcja przydatna  np. przy chwilowych przekroczeniach ustawionych progów temperatury.
Repeat at an interval of – czas powtarzania kolejnych repetycji powiadomienia. 
Ustawienie 0 spowoduje, że powiadomienie zostanie wysłane tylko raz dokładnie tak 
samo jak w przypadku zdarzeń jednorazowych. Ustawienie czasu np. 5 minut będzie 
skutkowało wysyłaniem powiadomień co 5 minut do czasu ustania powodu wystąpienia 
zdarzenia (np. spadek temperatury) lub do maksymalnej liczby powtórzeń określonej 
parametrem Numbers of repeat.
Numbers of repeat – Maksymalna ilość powtórzeń wysłania powiadomienia.
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10 Ustawienie powiadomień Syslog

Wbudowany klient Syslog pozwala wysyłać komunikaty o pracy urządzenia do serwera 
Syslog.

Konfiguracja jest możliwa w zakładce Administration->Syslog

Enable Syslog Client  - załączenie klienta Syslog.
Syslog Server Address – adres IP serwera Syslog do którego będą wysyłane komunikaty 
o zdarzeniach.
Syslog Server Port – port na który będą wysyłane komunikaty (standardowo 514).

Facility  Code  –  informacja  o  typie  programu  z  którego  pochodzi  komunikat
(wg standardu Syslog)

Pola Critical, Warning, Informational przypisują do zadanej ważności zdarzeń (Severity 
code) ze standardu Syslog.
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11 SNMP

Protokół SNMP umożliwia pobranie i ustawienie stanu wyjść, pobranie stanów wejść oraz 
odczyt stanu czujników.

Moduł wyposażony jest w agenta SNMP v2c oraz SNMP v3.
Załączenie funkcji jest możliwe w zakładce Administration  SNMP  Enable SNMP → →
v1/v2c lub Administration  SNMP  Enable SNMP v3.→ →
Po wybraniu odpowiedniego agenta i wprowadzeniu danych konfiguracyjnych należy 
zapisać ustawienia klawiszem Save Config.

Plik MIB opisujący strukturę jest do pobrania w zakładce SNMP.

Dla każdej z wersji SNMP (v2c/v3) jest możliwe ustawienie 3 użytkowników z osobnymi 
ustawieniami Read/Write Community(v2c) i hasłami (v3).
Każdy z użytkowników ma również przypisany adres docelowy serwera który będzie 
odbierał datagramy Trap SNMP.
Jest to istotne przy wysyłaniu powiadomień o zdarzeniach, kiedy różne wiadomości 
muszą docierać do różnych grup odbiorców.
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12 Konfiguracja E-mail

W zakładce E-mail można skonfigurować klienta SMTP dzięki któremu urządzenie może 
wysyłać powiadomienia na adres poczty elektronicznej.
Odbiorcy są podzieleni na dwie grupy, co daje wybór które powiadomienia mają trafiać 
do określonej grupy.

Ograniczeniem urządzenia jest możliwość wysyłania poczty:
• wysyłanie e-mail bez szyfrowania
• wysyłanie e-mail z szyfrowaniem SSL v3.0 (Cipher: 

TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5, TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5)

SMTP Server -adres serwera pocztowego
Port -port na którym nasłuchuje serwer
User Name -nazwa użytkownika 
Password -hasło użytkownika
From -nazwa użytkownika jaka ma być wyświetlana w przychodzącej wiadomości
Recipients 1, Recipients 2 -adresy e-mail odbiorców wiadomości oddzielone 
przecinkami
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13 Synchronizacja czasu – NTP

Moduł DEPMON wyposażony jest w wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego (RTC) .
Dodatkowo moduł ma możliwość synchronizacji wewnętrznego zegara z serwerem czasu 
protokołem SNTP.
Konfigurację ustawień dokonać można w zakładce Administration  Time.→

Auto  update  (SNTP) -załączenie  synchronizacji  czasu  z  serwerem  czasu  poprzez 
protokół SNTP.
Daylight Savings – załączenie korekcji czasu Zimowy/Letni
Time Zone – ustawienie odpowiedniej strefy czasowej

Server IP – adres IP serwera czasu z którym urządzenie ma się synchronizować.
Pooling Interval – Interwał czasowy co ile przeprowadzana będzie synchronizacja.

W  przypadku  nie  korzystania  z  serwera  czasu  użytkownik  może  ręcznie  wprowadzić 
nastawy zegara poprzez wpisanie w odpowiednie pola czasu i daty.
Przycisk PC Time Synchro umożliwia ustawienie czasu takiego jak na komputerze.

Wszystkie nastawy zostaną zapamiętane po naciśnięciu przycisku Save Config.
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14 Programowanie w języku BASIC

Urządzenie DepMon posiada wbudowany interpreter języka BASIC dzięki czemu można w 
prosty sposób sterować wyjściami w zależności od stanu wejść lub wykonywać okresowe 
czynności w zaprogramowany sposób.

Pamięć programu jest podzielona na 4 banki. Każdy bank może zawierać niezależny 
program, który może być wybierane w zależności od sytuacji. W jednym czasie może być 
uruchomiony tylko jeden  program.

Użytkownik może wybrać który program będzie uruchomiony przy starcie urządzenia.

Menu BASIC SCRIPT składa się z trzech zakładek:
• INTERACT – zakładka interakcji skryptu z użytkownikiem
• SCRIPT – zakładka uruchamiania skryptu
• EDITOR – zakładka edytora języka BASIC

14.1 Zakładka komunikacji z użytkownikiem - Interact

Przez zakładkę INTERACT jest możliwość interakcji z programem zapisanym w języku 
BASIC. Dla przykładu jeżeli program steruje pracą wentylatora w zależności od 
temperatury, to można w przyjazny dla Użytkownika sposób odczytać wartość 
temperatury zmierzonej oraz ustawić próg przy którym załączy się wentylator.

W polu LCD widzimy aktualne wskazania wyświetlacza, który jest umiejszczony na 
frontowej ścianie urządzenia.

Do wypisywania danych ze skryptu BASIC jest przeznaczonych 10 pól oznaczonych jako 
READ.

W pola WRITE można wprowadzać parametry które będą odczytywane przez program 
sterujący.

Przykłady użycia pól READ i WRITE są przedstawione w sekcji Przykłady.
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14.2 Uruchamianie skryptu - Script
W zakładce SCRIPT można uruchomić lub zatrzymać skrypt znajdujący się w jednym z 
czterech banków pamięci. W polu wyboru Autorun ustawić można skrypt który ma być 
uruchomiony podczas startu urządzenia.
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14.3 Edytor skryptów - Editor
Zakładka Editoy służy do edycji programu z dowolnego banku.
Po  wpisaniu  w  polu  edycyjnym kodu  programu,  należy  zapisać  program do  pamięci 
(ikona dyskietki) a następnie można uruchomić stworzony program (ikona biegnącego 
ludzika). 
Ewentualne błędy w programie można śledzić w oknie konsoli po lewej stronie.
Po zatrzymaniu programu, w konsoli można wpisywać i wykonywać pojedyncze rozkazy 
BASIC.
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14.4 Komendy języka BASIC

Polecenie Opis
DIM var(dim) , [var(dim)]... 
lub 
DIM var$(dim) LENGTH n 
 
Przykład: 
DIM nbr(50) 
DIM str$(20) 
DIM a(5,5,5), b(1000) 
DIM str$(200) LENGTH 20

Definicja zmiennej.

Określa zmienną która jest tablicą jedno 
lub wielowymiarową. 

DO 
 <statements> 
LOOP

Pętla DO

DO WHILE expression 
 <statements> 
LOOP  

Pętla DO .. WHILE

DO 
 <statements> 
LOOP UNTIL expression 

Pętla DO .. LOOP UNTIL

FOR counter = start TO 
finish [STEP increment] 

Pętla FOR

ELSEIF exp THEN Instrukcje warunkowe dla IF
ENDIF Zakończenie instrukcji warunkowej IF
END Koniec programu
END FUNCTION Koniec Funkcji
END SUB Koniec Podprogramu
FOR next

GOSUB Skok do podprogramu
GOTO Skok do intrukcji
IF THEN Instrukcja warunkowa IF

PRINT expression 
[[,; ]expression] … etc

Pisanie do konsoli

RANDOMIZE nbr Reinicjalizacja generatora liczb 
pseudolosowych

REM string Komentarz
RETURN Powrót z podprogramu
SETOUT x
Przykład:
SETOUT 1 -załączenie wyjścia 1
SETOUT 9 -załączenie wyjścia 9

Aktywuje wyście x [1..10]
Należy pamiętać, że wyjście musi być 
wcześniej zainicjowane komendą 
USEOUTS

CLROUT x
Przykład:
CLROUT 1 -wyłączenie wyjścia 1
CLROUT 9 -wyłączenie wyjścia 9

Dezaktywuje wyście  x [1..10]
Należy pamiętać, że wyjście musi być 
wcześniej zainicjowane komendą 
USEOUTS

OUT x , y
Przykład:
OUT 2,1 -załączenie wyjścia 2

Ustawia stan wyjścia x [1..10] na wartość y 
[0..1]
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OUT 2,0 -wyłączenie wyjścia 2
OUT 10,0 -wyłączenie wyjścia 10
SETLED [1..4]
Przykład:
SETLED 1 -załączenie USER LED 1
SETLED 3 -załączenie USER LED 3

Załącza kontrolkę z grupy USER LED na 
panelu frontowym.

CLRLED [1..4]
Przykład:
CLRLED 1 -wyłączenie USER LED 1
CLRLED 2 -wyłączenie USER LED 2

Wyłącza kontrolkę z grupy USER LED na 
panelu frontowym.

LED x , [0,1]
Przykład:
LED 1,0 -wyłączenie USER LED 1
LED 4,1 -załączenie USER LED 4

Ustawia stan kontrolki „x” z grupy USER 
LED  na wartość [0..1]

SETTIMER ( x , y ) Ustawia timer x na czas y
Dostępne timery 1-10
Timery są dekrementowane co 1ms
Jeżeli timer osiągnie wartość 0, to nie jest 
już dalej zmniejszany a funkcja 
CHKTIMER(x)  zwraca 0

LCDPRINT ( string$ ) Pisanie na LCD
Składnia jak PRINT.
Ekran musi być przejęty przez BASIC 
komendą USELCD

LCDGOTOXY ( x , y ) Ustawienie kursora LCD
LCDCLR Czyszczenie LCD
USEOUTS x , y , z
Przykład:
USEOUTS 1
USEOUTS 1,3,8

Określa które wyjścia będą sterowane z 
poziomu języka Basic.
Wyjścia używane w skrypcie opatrzone są 
znacznikiem OWN na stronie HOME

USELCD Przejęcie przez interpreter BASIC ekranu 
LCD

UNLCD Oddanie przez interpreter ekranu LCD
CHKTIMER ( x ) Sprawdzenie czy timer 1-10 jest 

wyzerowany
0 – timer jest wyzerowany (upłynął zadany 
czas)
1- timer nie skończył odliczać zadanego 
czasu

GETIN ( x )
Przykład:
x=GETIN (1)

Zwraca stan wejścia numer x [1..6]

GETOUT ( x )
Przykład:
x=GETOUT (3) -zmiennej x przypisz 
stan wyjścia 3

Zwraca stan wyjścia numer x [1..10]

GETTEMP ("nazwa")
Przykład:
print GETTEMP ("t1")
x=GETTEMP ("temp1")

Zwraca temperaturę odczytaną z czujnika o 
nazwie „nazwa”.

GETHUM("nazwa") Zwraca wilgotność odczytaną z czujnika o 
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nazwie „nazwa”
ISSENSOR("nazwa") Zwraca;

1 - czujnik ok
0 – błąd czujnika

LABELRD #[1..10]; "nazwa"
Przykład:
LABELRD #2;”TEMPERATURA SZAFY 1”

Wpisanie do zakładki Interact nazwy w 
tabeli odczytu

LABELWR #[1..10]; "nazwa"
Przykład:
LABELWR #2;”Temperatura max:”

Wpisanie do zakładki Interact nazwy w 
tabeli zapisu

VALUERD #2; wart
Przykład:
VALUERD #2; GETTEMP("nazwa")

Wpisanie do zakładki Interact wartości w 
tabeli odczytu

GETVALSTR( x ) Zwraca wartość z zakłądki Interact z tabeli 
zapisu w postaci string

GETVALINT( x ) Zwraca wartość z zakładki Interact z tabeli 
zapisu w postaci liczby

timesec() Zwraca sekundy RTC
timemin() Zwraca minuty RTC
timehour() Zwraca godziny RTC
timedate() Zwraca dzień miesiąca RTC
timemonth() Zwraca miesiąc RTC
timeyear() Zwraca rok RTC
timewday() Zwraca dzień tygodnia (0-niedziela) RTC
EVENTHIGH string$ Wywołuje zdarzenie Script High z tekstem 

string$
EVENTMID string$ Wywołuje zdarzenie Script Mid z tekstem 

string$
EVENTLOW string$ Wywołuje zdarzenie Script Low z tekstem 

string$
ABS( number ) Zwraca wartość absolutną. Jeżeli liczba 

była ujemna zwróci liczbę dodatnią. Jeżeli 
liczba byłą dodatnia zwróci dodatnią.

ASC( string$ ) Zwraca kod ASCII dla pierszej litery string
ATN( number ) Zwraca Arcus tangens. Argument 

podawany w radianach
BIN$( number ) Zwraca tekst reprezentujący binarną 

wartości liczby
CHR$( number ) Zwraca znak z podanej wartości ASCII

CINT( number ) Zaokrąglenie:
45.47 -> 45
45.57 -> 46
-34.45 -> -34
-34.55 -> -35
Patrz także INT() i FIX().

COS( number ) Zwraca Cosinus. Argument podawany w 
radianach
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DEG( radians ) Konwersja radianów na stopnie.
EXP( number ) Zwraca exponentę
FIX( number ) Zwraca wartość całkowitą, ignorując część 

ułamkową.
Różnica między INT a FIX jest taka, że 
ujemne wartości nie są zaokrąglone w dół 
tak jak w INT()

FORMAT$( nbr [, fmt$] ) Zwraca tekst formatowany jak printf w C.
Przykłady:
format$(45) zwraca 45
format$(45, “%g”) zwraca 45
format$(24.1, “%g”) zwraca 24.1
format$(24.1,”%f”) zwraca 24.100000
format$(24.1, “%e”) zwraca 2.410000e+01
format$(24.1,"%09.3f") zwraca 00024.100
format$(24.1,"%+.3f") zwraca +24.100
format$(24.1,"**%-9.3f**")zwraca 
**24.100 **

HEX$( number ) Zwraca tekst hex z podanej wartości 
liczbowej.

INSTR( [start-position,] 
string-searched$, stringpattern$ )

Zwraca pozycję w tekście 'stringsearched$' 
w którym wykryto frazę 'string-pattern$' 
zaczynając od 'start-position'. 

INT( number ) Zwraca wartość całkowitą.
9.89 zwróci 9
-2.11 zwróci -3

LEFT$( string$, numberof-chars) Zwraca podtekst z ‘string$’ zawierający 
‘number-of-chars’ od początku tekstu 
'string$'

LEN( string$ ) Zwraca ilość znaków (długość) 'string$'.
LOG( number ) Zwraca wartość logarytmu naturalnego
LCASE$( string$ ) Zwraca tekst z małymi literami
MID$( string$, startposition-in-
string[, numberof-chars ] )

Zwraca wycinek tekstu

OCT$( number ) Zwraca tekst reprezentujący liczbę w 
systemie ósemkowym.

PI Zwraca wartość liczby PI
RAD( degrees) Konwersja stopni na radiany
RIGHT$( string$, numberof-chars) Zwraca podtekst od podanej wartości do 

końca.
RND( number ) Zwraca liczbę pseudolosową z zakresu 0 

do 0.99999. 
SGN( number ) Zwraca znak liczby:

+1 dla liczb dodatnich,
0 dla 0
-1 dla ujemnych

SIN( number ) Zwraca Sinus. Argument podawany w 
radianach
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SPACE$( number ) Zwraca tekst wypełniony spacjami o 
zadanej długości

SQR( number ) Zwraca pierwiastek kwadratowy
STR$(number) Zwraca tekst z liczbą dziesiętną
STRING$( number,  asciivalue|
string$ )

Zwraca tekst o długości 'number' który 
zaczyna się od tekstu 'string$'. Jeżeli 
string$ jest krótszy niż 'number' to tekst 
zostanie dopełniony wartościami ASCII

TAN( number ) Zwraca Tangens. Argument podawany w 
radianach

UCASE$( string$ ) Zwraca tekst z dużymi literami
VAL( string$ ) Zwraca wartość numeryczną tekstu. 

Funkcja rozpoznaje przedrostki:
&H – dla wartości szesnastkowej
&O – dla ósemkowej
&B – dla binarnej
Jeżeli przedrostek jest inny to funkcja 
zwraca 0.
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14.5 Przykładowe programy

14.5.1  Przykład 1

Program  wyświetla  na  wyświetlaczu  wartość  temperatury  i  wilgotności  z  czujnika  o 
nazwie h1.

10 uselcd
20 lcdclr
30 lcdgotoxy 0,0
40 lcdprint "T:";gettemp("h1")"C"
50 lcdgotoxy 0,1
60 lcdprint "H:";gethum("h1")"%"
70 goto 30

Przejęcie LCD
Wyczyść LCD
Ustawienie kursora na 0,0
Wyświetlenie temperatury z czujnika "h1"
Ustawienie kursora na 0,0
Wyświetlenie wilgotności z czujnika "h1"
Skok do linii 30

14.5.2  Przykład 2

Program włącza wyjście 2 gdy temperatura czujnika t1 wzrośnie powyżej 41° i wyłącza 
gdy temperatura spadnie poniżej 39°

10 useouts 2
20 if gettemp("t1") < 39 then
30 out 2,0
40 elseif gettemp("t1") > 41 then
50 out 2,1
60 endif
70 goto 20

Przejęcie wyjścia 2
Jeżeli temperatura t1 poniżej 40 to 
  wyłącz wyjście
Jeżeli temperatura t1 powyżej 40 to 
  włącz wyjście
Koniec funkcji warunkowej
Skok do linii 20

14.5.3  Przykład 3

Przykład wykorzystania podprogramu do załączania wyjścia w zależności od zadanej 
wilgotności oraz wejść. Jeżeli wejścia 1 i 2 są aktywne, to wykonywane jest porównanie 
wilgotności. Jeżeli wejścia 1 i 2 są aktywne to wyjście 1 też jest aktywne.

10 useouts 1,2
30 if getin(1) AND getin(2) then
40 out 1,1
50 WENT
60 else
70 out 1,0
80 out 2,0
90 endif
110 goto 30

120 sub WENT
130 if gethum("h1") < 50 then
140 out 2,0
150 elseif gethum("h1") > 50 then
160 out 2,1
170 endif
180 end sub

Przejęcie wyjścia 1 i 2
Jeżeli wejścia 1 i 2 są aktywne to
 załącz wyjście 1
 wywołaj podprogram WENT
Jeżeli któreś z wejść 1 i 2 nie jest aktywne, to
 wyłącz wyjście 1
 wyłącz wyjście 2

Skocz do linii 30

Podprogram WENT
Jeżeli wilgotność h1 poniżej 50 to 
  wyłącz wyjście 2
Jeżeli wilgotność h2 powyżej 50 to 
  włącz wyjście 2
Koniec funkcji warunkowej
Koniec podprogramu
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14.5.4 Przykład 4

Program włącza wyjście 2 gdy temperatura czujnika t1 wzrośnie powyżej ustawionej 
przez użytkownika i wyłącza gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej. Wartość 
bieżąca temperatury i wartość zadana jest dostępna w zakładce Basic script->Interact

10 useouts 2
20 labelwr #1; "Nastawa temperatury"
30 labelrd #1; "Temperatura [C]"
40 valuewr #1; "20"
50 valuerd #1; gettemp("t1")
60 if gettemp("t1") < getvalint(1) then
70 out 2,0
80 elseif gettemp("t1") > getvalint(1) then
90 out 2,1
100 endif
110 goto 50

Przejęcie wyjścia 2
Ustawienie etykiety na stronie www
Ustawienie etykiety na stronie www
Domyślna nastawa 20 stopni
Wpisanie temperatury t1 na str. www
Jeżeli temp.t1 poniżej ustawionej
  to wyłącz wyjście
Jeżeli temperatura t1 powyżej
  ustawionej to włącz wyjście
Koniec funkcji warunkowej
Skok do linii 20

Zakładka Interact

V1.0                       Strona 46 z 49 Instrukcja obsługi DepMon



15 Przywrócenie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienie fabryczne urządzenia, należy przytrzymać przycisk SELECT na 
8 sekund.

Po wykonaniu powyższych czynności urządzenie ustawi następujące parametry:
– Adres IP: 192.168.0.10
– Maska IP: 255.255.255.0
– Użytkownik: admin
– Hasło: admin

16 Aktualizacja oprogramowania

Moduł wyposażony jest  w możliwość aktualizacji  programu. Program dostarczany jest 
jako plik z rozszerzeniem .bin.

Uwaga! Niewłaściwe  użycie  funkcji  aktualizacji  programowania,  może  spowodować 
uszkodzenie modułu.

Program należy wczytać w zakładce Administration->Manage->Firmware
Po załadowaniu programu, na stronie zostanie wyświetlona suma kontrolna MD5 oraz 
długość wczytanego pliku.
Suma musi być taka sama jak suma podana w pliku sum.md5 dostarczonym razem z 
plikiem programu.
Jeżeli suma jest poprawna należy kliknąć przycisk "Burn".

Awaryjne ładowanie oprogramowania
Jeżeli  z  jakiejś  przyczyny  po  aktualizacji  urządzenie  nie  odpowiada,  diody  LED  są 
wygaszone  i  wyświetlacz  jest  ciemny,  to  jest  możliwość uruchomienia  urządzenia w 
trybie Bootloadera awaryjnego.
1. Wyłączyć urządzenie
2. Przytrzymać przycisk SELECT i włączyć urządzenie
3. Z konsoli windows wydać polecenie:
tftp -i 192.168.0.10 put firmware.bin

Tryb awaryjny zawsze zgłasza się na adresie 192.168.0.10/24  - czasem wymagana jest 
zmiana konfiguracji sieci komputera.
Program TFTP w systemach Windows czasem wymaga włączenia w usługach systemu.
W systemach  Linux  należy  użyć  przełącznika  do  wysyłania  pliku  przez  tftp  w  trybie 
binarnym.
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17 Wyposażenie 

Zawartość opakowania:
• moduł DepMon
• kabel zasilający 230V
• mocowanie do szafy 19" ze śrubkami
• płyta CD z instrukcją obsługi
• czujnik temperatury z przewodem  o długości 1m
• 6 rezystorów 2k2 do konfiguracji wejść

Akcesoria dodatkowe:
• SENS-DS - czujnik temperatury w glizie z przewodem o długości 1m
• SENS-RACK-HUM - czujnik temperatury i wilgotności do montażu opaskami
• SENS-RACK-TEMP - czujnik temperatury do montażu opaskami
• SENS-DRY – czujnik zalania wodą
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