Εθηεινύκε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο xrono_setup_1.0.1.exe, όπσο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ
εηθόλεο:
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Σν πξόγξακκα δηαρείξηζεο ηνπ ρξνλνδηαθόπηε XTC45 καο επηηξέπεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξακεηξνπνίεζή
ηνπ από απνκαθξπζκέλν ζεκείν. Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, θάζε ζπζθεπή έρεη ηνλ δηθό ηεο 6ςήθην θσδηθό,
ηνλ νπνίν νξίδνπκε θαη ζην πξόγξακκα. Οη δύν απηνί θσδηθνί ΠΡΕΠΕΙ λα είλαη ίδηνη.
ηελ θεληξηθή νζόλε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαίλνληαη:
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1. Κωδικόρ ζςζκεςήρ: ν θσδηθόο πνπ έρνπκε νξίζεη ζην πξόγξακκα (default: 123456).
2. Ημεπομηνία / Ώπα: ε εκεξνκελία θαη ώξα ηεο ζπζθεπήο.
3. Ένδειξη μπαηαπίαρ: Δηαζέηεη 4 θαηαζηάζεηο. Όηαλ ε έλδεημε αλαβνζβήλεη, ε κπαηαξία ρξεηάδεηαη
αληηθαηάζηαζε.
4. Ώπα αναηολήρ / δύζηρ: Η ώξα αλαηνιήο θαη δύζεο γηα ηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ έρνπκε επηιέμεη.
5. Καηάζηαζη και mode λειηοςπγίαρ ηων εξόδων: ην mode ιεηηνπξγίαο θαη ε θαηάζηαζε ηεο
εμόδνπ.
6. Καηάζηαζη Ειζόδων: ε θαηάζηαζε ησλ εζόδσλ.
7. Pc clock: ε ώξα ηνπ ππνινγηζηή.
8. Αναλογική Είζοδορ: ε ηηκή ηεο αλαινγηθήο εηζόδνπ, ζύκθσλα κε ηα όξηα πνπ έρνπκε θαζνξίζεη.

Ενεπγοποίηζη Σςζκεςήρ

Αθνύ
νινθιεξσζεί
ε
εγθαηάζηαζε
ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη γηα λα ζπλδεζεί ε ζπζθεπή κε
απηό, πξέπεη επηιέγνληαο “Δίθηπν”, λα νξίζνπκε
ηε δηεύζπλζε ηεο, (IP ζπζθεπήο default
192.168.1.250) θαη ηελ πόξηα πνπ έρεη (default
1200).
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Σα θνπκπηά πνπ δηαζέηεη ην πξόγξακκα ζηελ αξρηθή ηνπ νζόλε καο επηηξέπνπλ ηα εμήο:
Ενημέρωση Ώρας

9.

Ρπζκίδεη ηελ ώξα ηνπ ρξνλνδηαθόπηε κε βάζε ηελ ώξα ηνπ ππνινγηζηή.
10. Reset
Πξαγκαηνπνηεί επαλεθθίλεζε ηεο ζπζθεπήο.
11. Ρσθμίσεις
Παηώληαο ην θνπκπί Ρπζκίζεηο εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν
ηεο δηπιαλήο εηθόλαο, ζην νπνίν νξίδνπκε ην mode
ιεηηνπξγίαο θαη ηηο αληίζηνηρεο παξακέηξνπο γηα ηελ
θάζε έμνδν, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παπάγπαθο 2.
Αλαθνξηθά νη επηινγέο πνπ έρνπκε είλαη νη εμήο:
 Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
 Με εκεξήζην πξνγξακκαηηζκό
 Με εβδνκαδηαίν πξνγξακκαηηζκό
 Αλαηνιή-Δύζε ειίνπ
 Με ςεθηαθή είζνδν
 Με αλαινγηθή είζνδν
Οη δπλαηόηεηεο πνπ έρνπκε παηώληαο θάζε θνξά ηελ
αληίζηνηρε επηινγή είλαη νη εμήο:






Λήςε ησλ ηηκώλ πνπ έρνπλ νξηζηεί ζηε ζπζθεπή.
Απνζηνιή ησλ ηηκώλ πνπ νξίζακε από ηνλ ππνινγηζηή ζηε ζπζθεπή.
Επαλαθνξά ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο (απηέο πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξελζέζεηο).
Απνζήθεπζε ζην δίζθν: κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε αξρεία κε ηηο επηζπκεηέο ξπζκίζεηο θαηά
πεξίπησζε θαη λα ηα απνζεθεύζνπκε ζην δίζθν ώζηε λα ηα αλαθαιέζνπκε όηαλ απηό ρξεηαζηεί.
Φόξησζε από δίζθν: θνξηώλνπκε από ην δίζθν θάπνην αξρείν ξπζκίζεσλ πνπ δεκηνπξγήζακε κε ηελ
παξαπάλσ επηινγή.

12. Δίκτσο
Ο έιεγρνο ηνπ ρξνλνδηαθόπηε γίλεηαη είηε ζε ηνπηθό δίθηπν, είηε από απνκαθξπζκέλε ηνπνζεζία κέζσ
internet. Ο ρξνλνδηαθόπηεο XTC45 ζηελ ελζύξκαηε ηνπ έθδνζε είλαη εθνδηαζκέλνο κε ζπζθεπή δηθηύνπ
netport. Οη ξπζκίζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη κε εμσηεξηθό πξόγξακκα (modules setup) ην νπνίν παξέρεηε θαη
ζην κέιινλ ζα ελζσκαησζεί ζην πξόγξακκα ηνπ ππνινγηζηή. Τπάξρεη θαη δπλαηόηεηα γηα αζύξκαηε ζύλδεζε
κε ηελ ρξήζε ηνπ ATWINC1500 WiFi module. Τέλορ ςπάπσει διαθέζιμη εθαπμογή και για λειηοςπγικό
android γεγονόρ πος αςξάνει ηη λειηοςπγικόηηηα και ηην εςελιξία ηηρ εθαπμογήρ.
εκαληηθόηεξεο ξπζκίζεηο ελζύξκαηνπ netport
1.
2.
3.
4.

Host IP = 0.0.0.0
Host-server port = 1200
Baud rate 115200n Kbps
Ip= static π.ρ. 192.168.1.250

εκαληηθόηεξεο ξπζκίζεηο αζύξκαηνπ module
1. Host IP: Αδηάθνξν
2. Host-Server port = 2000
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3. Baud rate 115200n Kbps
4. Ip= static π.ρ. 192.168.1.250
Σύνδεζη ζε ηοπικό δίκηςο:
Ρπζκίζεηο πξνγξάκκαηνο
ηηο ξπζκίζεηο δηθηύνπ ζηε ζέζε ηεο δηεύζπλζεο δίλνπκε ην IP ηεο ζπζθεπήο (default 192.168.1.250) θαη
ζηε ζέζε πόξηα ηελ ηηκή Host-server port ηνπ netport default 1200 γηα ην ελζύξκαην θαη 2000 γηα ην
αζύξκαην module.

Σύνδεζη από απομακπςζμένη ηοποθεζία:
Ρπζκίζεηο router ηνπηθνύ δηθηύνπ όπνπ βξίζθεηαη ην netport
Γηα ηα πξσηόθνιια UTP θαη TCP αλνίγνπκε ζηνλ Router ηελ ίδηα πόξηα κε ηε Host-server port ηεο ζπζθεπήο
1200 ή 2000 γηα ελζύξκαην ή αζύξκαην module ηνπ router. Tα δεδνκέλα ηνπ router ζε απηή ηελ πόξηα
πξέπεη λα πξνσζνύληαη ζηε ζπζθεπή.
Ρπζκίζεηο πξνγξάκκαηνο
ηηο ξπζκίζεηο δηθηύνπ ζηε ζέζε ηεο δηεύζπλζεο, δίλνπκε ην IP ηνπ router ζην ηνπηθό δίθηπν ηνπ νπνίνπ
βξίζθεηαη ε ζπζθεπή. Σε δηεύζπλζε απηή κπνξνύκε λα ηε δνύκε από ην router θαη ελδέρεηαη λα κελ είλαη
πάληα ε ίδηα. Για να ηην ζύνδεζη από απομακπςζμένη ηοποθεζία μποπούμε να επιλέξοςμε internet
ζύνδεζη με static IP ή να κάνοςμε έναν λογαπιαζμό DNS ζε οποιοδήποηε πάποσο ηέηοιαρ
ςπηπεζίαρ.

13. Αναβάθμιση firmware
Παηώληαο ην θνπκπί Αλαβάζκηζε Firmware, θάλνπκε αλαβάζκηζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο
ζπζθεπήο από απνκαθξπζκέλν ζεκείν.

14. Καηαγπαθή
Παηώληαο ην θνπκπί Καηαγξαθή, εκθαλίδεηαη ην
παξάζπξν ηεο δηπιαλήο εηθόλαο, ζην νπνίν
κπνξνύκε λα δνύκε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ
θαηαγξαθεί ζηε ζπζθεπή.

15. Backup
Από ην θνπκπί backup, παίξλνπκε αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ώζηε λα έρνπκε
ηε κηθξόηεξε δπλαηή απώιεηα ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ππνινγηζηή.

16. Παράμετροι
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Παηώληαο ην θνπκπί ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ, αλνίγεη ην παξαθάησ παξάζπξν, ην νπνίν πεξηέρεη 3 θαξηέιεο:

Στην καρτέλα “
Λεηηνπξγίεο” νξίδνπκε:
” νξίδνπκε:




αλ νη εθηππώζεηο ζα είλαη έγρξσκεο
ή αζπξόκαπξεο
ηε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία ην
πξόγξακκα ζα ελεκεξώλεηαη γηα
ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπθεπήο

ηελ θαξηέια “Υπενθσμίσεις” νξίδνπκε εάλ
ζα καο ππελζπκίδεη ην πξόγξακκα λα πάξνπκε
αληίγξαθα αζθαιείαο θαη αλά πόζεο εκέξεο.

ηελ θαξηέια “Λίζηερ/Παράμετροι” νξίδνπκε

 παηώληαο ην θνπκπί

Αναηολή/Δύζη Ηλίοσ, Κωδικός ζπζθεπήο:
 ηε δώλε ώξαο θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο
βάζε ησλ νπνίσλ ην πξόγξακκα ζα
ππνινγίδεη ηελ ώξα αλαηνιήο θαη δύζεο
ζηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία
 ηνλ 6ςήθην θσδηθό ηεο ζπζθεπήο
 ηελ επηηάρπλζε ή επηβξάλδπζε ηνπ
ξνινγηνύ



παηώληαο ην θνπκπί Χειριζηές:
 ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ ζα έρνπλ
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επηπιένλ:ηνλ 6ςεθην θσδηθό ηνπ
ππνινγηζηή ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη
ίδηνο κε ηνλ θσδηθό ζπζθεπήο πνπ
νξίδνπκε ζηε ζπζθεπή
ηηο παξακέηξνπο ηεο αλαινγηθήο
εηζόδνπ: νξίδνπκε ηελ θιίκαθα θαη
ην κέγεζνο ηεο αλαινγηθήο εηζόδνπ
θαζώο θαη ηα ρξσκαηηθά όξηα ησλ
ηηκώλ ηεο θιίκαθαο. Εάλ επηιέμνπκε
ζεξκνθξαζία θαη νξίζνπκε ηελ
επηζπκεηή
θιίκαθα,
κπνξνύκε
νπζηαζηηθά
λα
κεηξήζνπκε
νπνηνδήπνηε αλαινγηθό κέγεζνο.

16. Provisioning ασύρματοσ module
Κξαηώληαο παηεκέλν ην provisioning button πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζην WiFi module αλνίγνπκε ηελ ζπζθεπή.
Σόηε απηή κπαίλεη ζε provisioning mode θαη γίλεηαη access point κε SSID:ilektro_xx.xx θαη security:open. Με
νπνηαδήπνηε ζπζθεπή πνπ δηαζέηεη browser ζπλδεόκαζηε ζε απηό ην δίθηπν πιεθηξνινγώληαο ζηελ γξακκή
δηεπζύλζεσλ: ilektro.com. ηνλ browser πνπ επηιέγνπκε εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ εηθόλα. Παηάκε detect
device γηα λα εκθαληζηνύλ ηα δηαζέζηκα αζύξκαηα δίθηπα. ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε απηό πνπ ζέινπκε θαη
ην βιέπνπκε ζην πεδίν Network Name. ην πεδίν Pass phrase δίλνπκε ηνλ θσδηθό ηνπ αζύξκαηνπ δηθηύνπ
πνπ επηιέμακε θαη παηάκε ην θνπκπί Connect. Αλ ν θσδηθόο αληηζηνηρεί ζην αζύξκαην δίθηπν πνπ επηιέμακε
ηόηε ην αζύξκαην module ζα ζπλδεζεί ζε απηό. Πποζοσή ο ηύπορ security θα ππέπει να είναι WPA ή
WPA2.
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