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Návod na obsluhu

CompactIO
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Rozmery 

Popis panelov

Zapojenie digitálnych vstupov a releolých kontaktov
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Popis výrobku

CompactIO je modul pre vzdialené ovládanie. Poskytuje vstavanú podporu pre priemyselné a 
telemetrické komunikačné protokoly pre uplink aj downlink. Modul sa konfiguruje pomocou 
vstavaného webového rozhrania.

Popis panelov

ANALOG INPUTS: 
  - 2x opticky izolované analógove vstupy
  základne nastavenie: prúdové vstupy 4-20mA
         citlivosť: 10 µA
         presnosť: ±20 µA
         vstupný odpor: 150Ω  
     
   voliteľné nastavenie: napäťové vstupy 1-10V
         citlivosť: 1 mV
         presnosť: ±10 mV      

DIGITAL INPUTS: 
  - 8x opticky izolované digitálne vstupy, suché
     vstupný prúd: 5mA   pri 12VDC
       10mA pri 24VDC
                                        vstupné napätie: 12VDC – 24VDC
  - nezáleží na polarite

ACTIVE:
  signalizácia stavu zariadenia

ERROR:
  signalizácia chyby

POWER:
  signalizácia zapnutia zariadenia

LAN:
  ethernet RJ45 konektor

UART: 
  diagnostický sériový port (GND, Rx, Tx) alebo RS232

DC IN POWER:
  napájací konektor zariadenia
  12V-24V DC, nezáleží na polarite

RELAY: 
  - 4x releový kontakt, suchý, NO
     max. spínané napätie 125V
   max. spínaný prúd 2A

RS232/RS485: 
  základne nastavenie: basic RS232(RxTX)+RS485 
              voliteľné nastavenie: full RS232
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Uchytenie DIN držiaka

CopactIO je vybavený držiakom na DIN lištu 

Kombinácia LED na prednom paneli

TST Err význam
On On bootloader
Blink Off zariadenie je  v prevádzke
Blink On zlý firmware
Off On chyba v zariadení

blokový diagram Compact IO
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Update firmware manuálne cez ftp

V prípade poruchy firmware, keď zariadenie nereaguje, je toto jediná dostupná možnosť na jeho 
update 
 1.  pripojiť sa k zariadeniu cez ftp, ssh na ip adresu 192.168.0.254
 2. nakopírovať nový firmware do /target/var/lib/fwupdate/rootfs.ubifs.sign
 3. zavolať príkaz fwupdate  update-request
 4. reštartovať zariadenie (Reboot)

stavový diagram 

Update firmware cez webový prehliadač

 1.  pripojiť sa cez webový prehliadač na adresu 192.168.0.254/rtuadmin-client
 2.  vybrať záložku Maintenance
 3.  tlačidlom  Browse vybrať požadovaný súbor
  4.  kliknúť na Submit
 5.  reštartovať zariadenie Reboot
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Konfigurácia zariadenia

Celá konfigurácia sa robí cez webového klienta (firefox, chrome, IE...). Do prehliadača treba zadať 
ip adresu zariadenia 192.168.0.254/rtuadmin-client (defaultna ip adresa). Zobrazí sa konfiguračné 
rozhranie:

Hostname - identifikačné meno zariadenia (musí začínať písmenom, môže obsahovať veľké a                         
            malé písmena a čísla)

Network - nastavenie siete
 a. automaticky cez DHCP server (zaškrtnúť use DHCP)
 b. manuálne, vypísať: 
                            IP address: ip adresa siete
                            Mask: maska siete 
   Gateway: brána siete
   DNS: ip adresa DNS servera

Time – nastavenie času
 a. použiť verejný NTP (zaškrtnúť use NTP)
 b. použiť čas z iného zariadenia v sieti (zadať ip adresu tohto zariadenia)

E-Mail settings – nastavenie servera pre odosielanie emailových správ
  Mail server: adresa SMTP servera 
  Port: číslo portu
                          User: užívateľ 
              Password: heslo  (ak nechcete heslo meniť, nechajte políčko prázdne )
  From/To: nastavenie odosielateľa a príjimateľa
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Konfigurácia vstupov  a výstupov

Celá konfigurácia vstupov a výstupov sa robí cez webového klienta (firefox, chrome, IE...). Do 
prehliadača treba zadať ip adresu zariadenia 192.168.0.254 (defaultna ip adresa). Zobrazí sa 
hlavné okno:

Monitor

Okno Monitor obsahuje aktuálne hodnoty vstupov a výstupov a ich konfiguráciu.

Name - meno vstupu

Measured value - aktuálna hodnota na vstupe

Operator - podmienka

Reference value - porovnávacia hodnota

Result - výsledok porovnania

E-Mail - notifikácia emailom (zapnutá/vypnutá)

Outputs attached - výstupy spínané pri splnení podmienky

Configuration - prepnutie na konfiguráciu
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Monitor config

Okno Monitor config slúži na konfiguráciu vstupov a podmienok pre aktiváciu výstupov.

Name - meno vstupu

Operator - podmienka

Reference value - porovnávacia hodnota

E-Mail - notifikácia emailom (zapnutá/vypnutá)

Outputs assignment - nastavenie zopnutia výstupov pri splnení podmienky

Save - uloženie konfigurácie

Monitor - prepnuťie na zobrazenie aktuálnych stavov vstupov



9

T-Industry, s.r.o.
Hoštáky 910/49
907 01 Myjava
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tel.: +421 69 200 1178
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web: www.tind.sk
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