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Jegyzetek:



A WEB-COMMANDER műszaki leírása

 A WEB-COMMANDER egy 8 bemenetű és 4 kimenetű hálózati távvezérlő.
 A modul a beállított paraméterek alapján bemenetek állapotáról illetve 
változásairól folyamatos információt ad egy 10/100-as illesztőn keresztül a 
hálózat számára.
 Működése során a WEB-COMMANDER a LAN illesztőn keresztül IP alapú 
WEB oldalt működtet, melyen nyomon követhetőek a bemenetek és a 
kimenetek állapotai. A kimenetek állapota gombnyomásra változtatható, 
melynek visszaigazolása is látható. A bemeneteken történt állapotváltozásokról 
a beállításoknak megfelelően e-mail üzeneteket is küld a készülék.

 A bemenetek figyelése illetve az adatszolgáltatás széleskörűen programozható 
a telepítő által a különböző alkalmazások igénye szerint. Ilyen programozási 
lehetőségek a következők:

- a bemeneti jel melyik éle (szintje) legyen az aktív,
- a bemenet visszaállásáról kell-e információ,
- bemenet felfüggesztése,
- bemenetek neve,
- kimenetek neve,
- LAN csatlakozás paraméterei,
- e-mail küldés paraméterei.
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Általános biztonsági előírások:

Szereléskor, üzembe helyezéskor tartsa be az élet- és vagyonbiztonsági 
előírásokat, valamint a telepítési útmutatóban leírtakat, mert ennek 
elmulasztásából származó károkért a gyártó semminemű felelősséget nem 
vállal!
A készülék javítását csak a gyártó által feljogosított szerviz végezheti. A 
javításhoz a gyártó által szállított/jóváhagyott alkatrészek használhatók fel. 
Ellenkező esetben a készülék károsodhat, vagy egyéb anyagi kár, illetve 
személyi sérülés keletkezhet, amiért a gyártó felelősséget nem vállal. 

Műszaki paraméterek:

Tápellátás: 12V DC (11V - 14V)
Áramfelvétele: átlagosan 270 mA
Jelzés: bemenet elhúzása a közös (COM) pontra 

kontaktussal vagy kapcsoló tranzisztorral
lekérdezési ciklusa: 200 msec (bemenetek)
Kimenetek: 4 db relé kontaktus (NO, NC, COM)

1 db OC általános hibajelzés
Programozó port: RS232 soros vonal, RJ9 csatlakozóval 

Mechanikai méretek: panel: 120 x 72 mm
doboz 228 x 165 x 58 mm (panel + akkumulátor és/vagy tápegység)

A modul opcionális tartozékai: - 230/14V tápegység
- fémdoboz
- 1,2 Ah-s akkumulátor
- programozói kábel
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WEB elérés

 A készülék alhálózaton (otthoni, munkahelyi) önállóan működik, elérni a 
beállított IP címen lehet internet böngészővel. Belépéshez a jelszó szükséges 
(alapbeállítás: 5678), melyet a „Pwchng” gombra kattintás után változtathatunk 
meg egy legfeljebb 12 karakteres  alfanumerikus jelszóra.
 Bejelentkezés után a bal oldali oszlopban a bemenetek fentről lefelé 1 – 8-ig, a 
jobb oldaliban pedig hasonlóan az 1 – 4-es kimenetek állapotai láthatóak. A zöld 
jelzés a nyugalmi állapotot, a piros pedig az aktív állapotot jelzi.
 Internetre csatlakoztatáskor a routeren be kell állítani, hogy a 80-as port a 
készülék IP címére legyen irányítva (Virtual server vagy Port forwarding stb.). 
Ha az internet előfizetéshez fix IP cím is van, akkor a készülék azon a címen 
érhető el az internetről. Ha dinamikus IP címünk van, akkor Dinamikus DNS 
(DDNS) szolgáltatást lehet használni, melyet regisztráció után a routeren kell 
beállítani. Ekkor a megadott host címen érhető el a készülék.

E-mail értesítés

 A WEB-COMMANDER készüléken beállítható két e-mail cím, melyekre 
üzenetet tud küldeni a bementeken történt állapotváltozásokról. Használatához 
be kell állítani egy küldő e-mail címet. A küldött levél tárgyában szerepel a 
menüben (54-64 menüpontok) beállított paramétereknek megfelelő üzenet.

SMS értesítés

 A mobiltelefon szolgáltatók e-mail fiókjaihoz megadható, hogy bizonyos e-mail-
ekről (feladó vagy tárgy alapján) SMS értesítést küldjön. A WEB-COMMANDER-
ről ilyen e-mail címet megadva a beállításoknak megfelelően egy SMS-t kapunk 
a beállított bemeneteken történt állapotváltozásokról.
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A WEB-COMMANDER programozása

 A készülék felprogramozása PC-ről (Laptop, PDA stb.) történik a Windows alatt 
futó „HiperTerminal” program segítségével.
A terminál program beállításai a következők szerint történjen:
1200 Baud, 8 bit, 1 stopbit, nincs paritás, VT100 terminál (a későbbi elérés 
érdekében célszerű a beállításokat elmenteni).

 Helyes működés esetén a csatlakoztatott PC monitorán megjelenik az 
adatforgalom. A készülék bekapcsolásakor ebben a diagnosztikai állapotban 
jelenik meg – DHCP szerver jelenléte esetén – a WEB-COMMANDER IP címe 
(IP address), a hálózati átjáró IP címe (GATEWAY address) és a DNS szerver 
(DNS address) is.
Az itt megjelenő IP cím címtartománya szerint kell beállítani a készülék IP címét 
(DHCP esetén pl.: a megjelenő 192.168.1.2 helyett a 0.0.0.0 -at adjuk meg). 
Lásd a vonatkozó (81-83) menüpontokat.

 A felprogramozáshoz vagy az adatok módosításához a PC billentyűzetén 
nyomjuk le egyszer az ESC billentyűt. Rövid idő után a berendezés 
menürendszeréhez jutunk, ahol az egyes menüpontok sorszámát beírva 
megtekinthető a menüponthoz tartozó aktuális érték, illetve átírható a kívántra. A 
menüpont számának beírása és az Enter gomb megnyomása után megjelenik 
az aktuális érték. Ebben a sorban a  ,  nyilakkal illetve  (backspace) 
billentyűvel lehet mozogni, és átírni a kívánt adatokat. ENTER megnyomására 
az új adat tárolásra kerül, a DEL gomb megnyomására változtatás nélkül ki lehet 
lépni a szerkesztésből.
A menüből kilépni a 00-s menüponttal lehet.

A programozás során megadott szövegek ékezetes karaktereket ne 
tartalmazzanak!
Amíg a menüből nem lépünk ki, a kommunikáció nem indul el!
A terminál program diagnosztikai listája mellett a WEB-COMMANDER panel 
LED-jei is információt nyújtanak a készülék működési állapotairól:

WEB-COMMANDER panelen lévő piros LED: tápfeszültség,
WEB-COMMANDER panelen lévő sárga LED: a készülék üzemkész.
LAN csatlakozó felső LEDek:  Link LED (baloldali)        Aktivitás LED (jobboldali)

  kikapcsolt:  nincs link      kikapcsolt:  nincs aktivitas
  narancs:   10 Mbps       narancs:  fél duplex
  zöld:         100 Mbps       zöld:  teljes duplex
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A WEB-COMMANDER menüpontjai:

•01: Dátum
•02: Óra

A WEB-COMMANDER modul real-time órájában a dátum és az időpont 
beállítása a jelzett formátumban. Pl.: 2004. március 15. beírása: „040315”, 
illetve 8 óra 15 perc beírása: „0815”.

•04: Saját akkumulátor
Saját akku esetén a készülék táphiba jelzést is tud adni.

•08: Teszt idő időpontja
A napi tesztjelentés időpontját lehet beállítani (napi tesztjelentés beállítása 
esetén a 09-es menüpont – tesztgyakoriság – nem definiálható). Pl.: 8 óra 15 
perc beírása: „0815”. Amennyiben nem kívánjuk a szolgáltatást igénybe venni, 
írjunk be nem értelmezhető időpontot (pl.: 2525).

•09: Teszt gyakorisága
A tesztjelzés gyakoriságát lehet órában megadni (ez esetben a 08-as menüpont 
– teszt idő időpontja – nem definiálható, a teszt jelzések időpontja a 
felprogramozás aktuális időpontjához képest lesz értelmezve). Például, ha egy 
hetet akarunk megadni (ez a beállítható maximális érték), akkor 168-at kell 
beírni. Amennyiben nem kívánjuk a szolgáltatást igénybe venni, írjunk be nem 
értelmezhető időpontot (pl.: 000).

•11: Bemenet aktív átmenet
Az egyes bemenetek száma alatt megjelenő „1” illetve „0” értékek beállításával 
lehet megadni, hogy az illető bemeneten a 0  1 (fel: 1) átmenet tekintendő 
eseménynek (riasztásnak) vagy az 1  0 (le: 0) átmenet.

•12: Bemenet 12345678 visszaállás
Az egyes bemenetek száma alatt megjelenő „1” érték beállításával lehet 
megadni, hogy az illető bemeneten a passzív jelátmenet (visszaállás) esetén is 
kell üzenetet küldeni.
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•13: Bemenet 12345678 felfüggesztve

Az egyes bemenetek száma alatt megjelenő „1” érték beállításával lehet az 
egyes bemenetekről történő üzenetküldést tiltani. – pl. meghibásodott 
kontaktusadó kiiktatása a hamis jelzések elkerülése érdekében (a tiltás ellenére 
a böngészőben a bemenet állapota látható marad).

•15: Parancs PIN kód
A WEB felületen - a „Pwchng" gomb alatt - beállított jelszót lehet felülírni. 
Elfelejtett vagy elírt jelszó az itt beállított négy számjegyű kódra cserélődik, mely 
a menüből való kilépéskor aktiválódik (ez a jelszó a menüből többször már nem 
elérhető). Az újonnan beállított kóddal léphetünk be a Weboldalra, ahol ezután 
módosíthatjuk ezt az új jelszavunkra (legfeljebb 12 alfanumerikus karakter).
Gyári beállítás: üres.

•16-23: Bemenetek neve (1 – 8)
A WEB felületen megjelenő bemenet nevek adhatók meg. Gyári beállítás: üres.

•24-27: Kimenetek neve (1 – 4)
A WEB felületen megjelenő kimenet nevek adhatók meg. Gyári beállítás: üres.

•54: Szöveg SMS elején
E-mail küldésekor az itt megadott szöveggel kezdődnek az üzenetek. Ez lehet a 
helyszín azonosítója (haz, nyaralo, lakas, stb.). Gyári beállítása: „objektum”.

•55: Szöveg aktív élre
E-mail küldésekor az itt megadott szöveggel végződnek az üzenetek a bemenet 
aktívra váltása esetén. Ez lehet az esemény megnevezése (riasztas, 
bekapcsolt, tulmelegedett, stb.) Gyári beállítása: „riasztas”.

•56: Szöveg passzív élre

E-mail küldésekor az itt megadott szöveggel végződnek az üzenetek a bemenet 
passzívra váltása esetén. Ez lehet az esemény megnevezése (visszaall, 
kikapcsolt, visszahult, stb.) Gyári beállítása: „riasztas vege”.
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•57-64: SMS szövegek (1 – 8)

Az itt megadott szöveget tartalmazza az e-mail üzenet az 54. menüpontban 
megadott azonosító, és az 55. ill. 56. menüpontban megadott szöveg között. Ez 
lehet az esemény pontos meghatározása.
Gyári beállítása: „x bemeneten” (x = 1 – 8).
Példa: A gyári beállítások változatlanul hagyása mellett a 3-as bemeneten 
történt jelzésre a következő e-mail lesz elküldve: „Objektum” „3-as bemeneten” 
„riasztas”. Egy adott alkalmazásban e helyett az 57-64. menüpontok megfelelő 
átírásával elmehet a következő üzenet: „NYARALOBAN A GARAZS 
MOZGASERZEKELOJE RIASZT”.

•81: Beállítandó IP cím
Fix IP cím esetén kell beállítani, DHCP esetén „0.0.0.0”-t kell beírni.

•82: Alapértelmezett átjáró
Fix IP cím esetén kell beállítani a megfelelő Bridge vagy Router IP címét, melyet 
a DHCP szerver esetén az indításkor írja ki a készülék. DHCP esetén üresen 
kell hagyni.

•83: Hálózati maszk
Alhálózati maszk megadása, alapértelmezett: „255.255.255.0”.

•85: SMTP–DOMAIN
Az alapértelmezett átjárót kell megadni (default gateway)

•86: SMTP–SENDERADDR.
A küldő e-mail fiók címét kell megadni.

•89: SMTP–PASSWORD
A küldő e-mail fiók jelszavát kell megadni.

•90: SMTP–SERVER

A küldő e-mail fiók SMTP szerverének címét kell megadni.
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•96-97:  REC1-2

Egy vagy két címzett e-mail címet kell megadni.

•98: REC3
Az e-mail üzenet prioritását lehet megadni, alapértelmezésben 3 (normál).

•99: Konfiguráció
Ennek a menüpontnak az elindításakor a modul kiírja a monitorra az összes 
beállítást, a hozzátartozó menüpont számával. Ez kb. egy percig tart. Utána a 
jobboldali függőleges görgetősáv használatával a Hiper Terminal program 
„tárolósoraiban” végigellenőrizhető minden beállítás.

•00: Kilépés a menüből
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A készülék bizonyos funkciói csak adott programverzióval, illetve opcionális alkatrészekkel érhetők el. 
Figyelje a kiegészítő tájékoztatót vagy kérje a forgalmazó, gyártó segítségét!

A változtatás jogát a gyártó fenntartja!



WEB-COMMANDER ábrák, fényképek

WEB-COMMANDER panel és WEB-COMMANDER PS bekötése
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WEB-COMMANDER kezelői felület a böngészőben
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WEB-COMMANDER panel

WEB-COMMANDER PS (dobozfedél nélkül)
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OPCIONÁLIS ALKATRÉSZEK

1,2 Ah-s akkumulátor a szünetmentes tápellátás biztosításához

PC-COM soros kábel a felprogramozáshoz

USB-RS232 soros átalakító kábel (programozáshoz USB-n keresztül)
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