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Szanowny Kliencie! 

 

Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni prawidłową i bezpieczną eksploatację urządzenia. 

Nie wolno samodzielnie przeprowadzać napraw lub modyfikować konstrukcji urządzenia. Mogą być one 

dokonywane wyłącznie przez uprawniony personel naszej firmy. 

Należy pamiętać, że instalacja nadajnika nie jest pełnym zabezpieczeniem przed włamaniem, pożarem czy napadem. 

Współpraca NEPTUNA z systemem alarmowym znacznie zmniejsza ryzyko powstania szkód dzięki możliwości 

przekazania szybkiej informacji.  

Uwaga! 

Instalacja systemów alarmowych ze względów bezpieczeństwa powinna być wykonana przez wykwalifikowany 

personel. 

Firma PRONAL nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawcy usług internetowych. Reklamacje związane z 

opóźnieniem przekazania informacji lub jej nie doręczeniem, a także trudności z nawiązaniem lub utrzymaniem 

połączenia internetowego oraz z niemożnością połączenia z wybranym numerem IP należy kierować do dostawcy 

usług internetowych. 

Urządzenia zewnętrzne należy podłączać do nadajnika zgodnie z informacjami producentów, z zachowaniem 

przepisów BHP. Nie zastosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty 

gwarancji. 

 

Wszelkie uwagi, reklamacje oraz życzenia prosimy kierować bezpośrednio do przedstawicieli naszej firmy 

telefonicznie, listownie (elektronicznie) lub osobiście. 
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1. ZASTOSOWANIE I OPIS 

Nadajnik ethernetowy NEPTUN jest profesjonalnym i uniwersalnym urządzeniem wyposażonym w funkcję prostej 

centrali alarmowej, wykorzystujący do raportowania i powiadamiania Internet. 

 

Jest idealnym urządzeniem do wykorzystania w monitoringu systemów alarmowych, systemów przeciwpożarowych, 

automatyki przemysłowej i wielu innych.  

 

Umożliwia przekazanie informacji z wykorzystaniem internetu (niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia) do stacji 

monitorującej PROXY.  

 

Każdemu z występujących naruszeń wejść można przypisać odpowiednią reakcję wyjść, które z kolei mogą także 

służyć do informowania o stanie nadajnika (stan akumulatora, połączenia z Internetem, itp.). 

 

NEPTUN ze względu na łatwość obsługi może być z powodzeniem stosowany także do monitorowania pracy: 

centralnego ogrzewania, klimatyzacji, sieci energetycznej i wielu innych, w takich obiektach jak: 

 domy jednorodzinne, 

 budynki użyteczności publicznej, 

 zakłady pracy, 

 

Zalety nadajnika: 

 6 bogato konfigurowalnych wejść, 

 4 zdalnie sterowane wyjścia, 

 możliwość pracy w trybach nadajnika lub centralki, 

 inteligentne dostosowywanie testów, 

 własny zegar czasu rzeczywistego, 

 bufor 3500 zdarzeń, 

 zdalna konfiguracja, 

 możliwość szyfrowania przesyłanych danych, 

 zabezpieczenie dostępu do nadajnika własnym kodem, 

 współpraca z serwerami DHCP. 

 

Wejścia 

Sześć wejść umożliwiających indywidualną konfigurację: 

 

 aktywności wejścia i sposobu reakcji na naruszenie, 

 w trybie centralki rodzaju wejść – 24-godzinne, opóźnione (z możliwością konfigurowania opóźnienia 1-255 

sek.), natychmiastowe, śledzące, sterowanie uzbrajaniem, 

 w trybie nadajnika – wejścia 24-godzinne, 

 typu linii (NO/NC), 

 czasu pobudzenia linii - do jej zauważenia (0,1 - 10,0 [s]), 

 ilości wyzwoleń do zablokowania linii (0-255) kasowanych automatycznie co 1-24[h], przy czym ustawienie 

0 oznacza linię zawsze odblokowaną, 

 licznika impulsów potrzebnych dla jednego wyzwolenia (1-9999), 

 wspólną konfigurację czasu blokowania linii po wyzwoleniu (0 - 9 minut), na kolejne pobudzenia (0 oznacza 

brak blokady),  

 w trybie centralki – możliwość ustawienia czasu potrzebnego na uzbrojenie nadajnika od momentu naruszenia 

wejścia, 



                      
 

 - 4 - 

 

UWAGA! 

Do wejść należy podłączać przekaźniki lub wyjścia tranzystorowe typu OC. Nie należy podłączać wyjść, na 

których pojawia się napięcie, ponieważ grozi to uszkodzeniem lub niepoprawną pracą nadajnika. 

 

Wyjścia 

Nadajnik posiada cztery niezależne wyjścia typu OC. 

Można je ustawić do sygnalizacji następujących zdarzeń: 

 sygnalizacja akustyczna BELL (syrena zewnętrzna), 

 sygnalizacja akustyczna buzzer (sygnał dźwięku wewnętrzny), 

 sygnalizacja optyczna, 

 sygnalizacja alarmu, 

 sygnalizacja stanu uzbrojenia nadajnika, 

 sygnalizacja czasu na wejście (czas potrzebny na rozbrojenie systemu po wejściu w obszar objęty 

monitoringiem), 

 sygnalizacja czasu na wyjście (czas opóźnienia uzbrojenia systemu umożliwiający wyjście ze strefy objętej 

monitoringiem), 

 sygnalizacja gotowości do uzbrojenia (jest to stan, w którym nadajnik nie zauważa naruszeń wejść i system 

można wtedy uzbroić), 

 potwierdzenie załączenia / wyłączenia czuwania (informacja o zmianie stanu uzbrojenia), 

 sygnalizacja niskiego napięcia zasilania, 

 sygnalizacja braku podłączenia Internetu. 

  

Maksymalne obciążenie każdego z wyjść – 150 mA.  

 

Tryb pracy nadajnik / centralka 

 

W urządzeniu NEPTUN można ustawić wejścia jako linie: 24 godzinna, opóźniona, natychmiastowa, śledząca, 

sterująca uzbrajaniem (impulsem, poziomem). W trybie „Nadajnik” wszystkie wejścia są domyślnie ustawiane jako 

linie 24 godzinne, które można naruszać niezależnie od stanu uzbrojenia. Możliwe jest jednak dowolne 

skonfigurowanie wejść, jednakże pozostałe typy linii są aktywne tylko przy uzbrojeniu nadajnika. W trybie 

„Centralka” ustawienia domyślne wejść są propozycją firmy PRONAL. Tu także istnieje możliwość dowolnej 

konfiguracji wejść poza dwoma wyjątkami: 

 nie jest możliwe jednoczesne ustawienie dwóch wejść jako uzbrojenie poziomem, gdyż może wystąpić 

konflikt w postaci innych poziomów na uzbrojenie, bądź na rozbrojenie, 

 nie można ustawić na dwóch wejściach jednocześnie uzbrajania poziomem i impulsem, co też by wywołało 

sprzeczność. 

 

Na podany adres IP, przekazywane są informacje o naruszeniu wszystkich linii wejściowych, jak i o ich powrotach. 

Zdarzenia, które wygenerował nadajnik przekazywane są w formie dowolnie deklarowanego kodu (do 160 znaków), 

przy czym w przypadku współpracy ze stacją monitorującą PROXY (PRONAL) powinny to być kody 2-znakowe. W 

podobny sposób przekazywane są informacje o niskim napięciu akumulatora, powrocie jego sprawności, a także 

uzbrojeniu i rozbrojeniu nadajnika.  
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TESTY 

 

Służą do sprawdzania przez stacje monitorującą obecności nadajnika w sieci Internet. Brak testu może być 

spowodowany nieprawidłowym działaniem sieci Internet, umyślną próbą uszkodzenia nadajnika, jak i brakiem jego 

zasilania. Testy mogą być ustawiane, co jedną minutę, od 1 minuty do maksymalnie 40 dni, oraz co 30 sekund.  

 

BUFOR ZDARZEŃ 

 

Wykonane przez nadajnik 3500 ostatnich operacji z podaniem daty i godziny jest zapamiętywane w nieulotnej 

pamięci EEPROM. Pełen dostęp do bufora realizowany jest poprzez RS 232.  

 

Układ Kontroli Zmian Napięcia Zasilającego  

 

Użytkownik zostaje natychmiast poinformowany (poprzez Internet) o istotnych zmianach napięcia zasilającego oraz 

powrocie tego napięcia do stanu prawidłowego. 

 

Funkcje te pomagają w nadzorze pracy nadajnika. 

 

 

2.PODŁĄCZANIE  

 

Dla uniknięcia uszkodzeń podłączanych urządzeń zaleca się uważne zapoznanie z niniejszą instrukcją i 

zastosowanie do zawartych w niej wskazówek. 

Krok 1 - Instalacja 

Do zasilania nadajnika NEPTUN należy użyć źródła napięcia stałego o wartości w granicach od 11 do 15V DC. Do 

zacisków „AKU” należy podłączyć akumulator o minimalnej pojemności 2Ah (max. prąd ładowania wynosi 250 

mA). 

Do wejść podłączać przekaźniki, wyjścia tranzystorowe typu OC. 

Do wyjść podłączać przekaźniki, sygnalizatory. Obciążalność wyjść wynosi max 150mA/12V DC. W związku z 

tym wymogiem do wysterowania urządzeń o większym poborze prądu należy zastosować przekaźniki. 

Ustawienie wartości domyślnych: 

Zworka J14 (położenie przedstawia rysunek 1) służy do przypisania nadajnikowi wartości domyślnych (resetu). Przy 

założonej zworce RESETU należy podłączyć zasilanie. Po upływie kilku sekund (zaświeceniu się i zgaśnięciu diody 

RTS) nastąpi wpisanie ustawień fabrycznych i koniec procesu resetowania nadajnika. Należy zdjąć zworkę!!! Przy 

domyślnych wartościach, nadajnik nie będzie prawidłowo funkcjonował, należy go w takiej sytuacji zawsze 

zaprogramować. 
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Rys. 1. Umiejscowienie niektórych elementów NEPTUNA 

 

Pozostawienie zworki po zaprogramowaniu nadajnika spowoduje, że po odłączeniu i ponownym podłączeniu 

napięcia zasilającego, nastąpi ponowne przywrócenie do wartości domyślnych. 

Ustawienia wartości obecnych, w szczególności domyślnych – po resecie, można znaleźć w programie „CentaurIII” 

w menu:  

NE-0604 -> Wydruk konfiguracji. 

 

Krok 2 – Programowanie  

W celu zmiany parametrów nadajnika NEPTUN, należy skorzystać z programu komputerowego „CentaurIII”. 

Program ten jest udostępniany bezpłatnie. Jego najnowszą wersję można pobrać z naszej witryny internetowej: 

www.pronal.com.pl.  

Każdy nadajnik posiada wbudowane złącze do adaptera RS-232, przeznaczone do połączenia z komputerem (patrz 

rys. 1). Można też programować wykorzystując do tego celu Internet, a konkretnie złącze RJ-45. Taki sposób 

programowania jest jednak dostępny tylko w przypadku wcześniejszego zaprogramowania przez RS-232 

przynajmniej ustawień, które wskazywałyby na dostępny protokół sieciowy (TCP/UDP) oraz na zasady dostępu do 

nadajnika. Pełna instrukcja programowania znajduje się w rozdziale Programowanie.  

 

Krok 3 - Zasilanie 

Po zaprogramowaniu nadajnika NEPTUN należy go zresetować. 

Można tego dokonać poprzez wyłączenie i ponowne włączenie zasilania, jak i przez chwilowe zwarcie zworki J17 

(patrz rys. 1). 

Zanik napięcia zasilającego nie powoduje utraty zapisanej konfiguracji.  

 

Krok 4 - Wizualizacja Stanów Nadajnika 

Diody umieszczone na nadajniku NEPTUN służą do sygnalizacji następujących stanów: 

J17 

 J18 

DTR RTS 

RS 232 

RJ-45 

J14 

http://www.pronal.com.pl/
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- świecące diody 5V oraz 3V3 – sygnalizują podłączenie do zasilania, 

- dioda DTR – przy włączaniu zasilania świeci, a po skończeniu inicjalizacji nadajnika i rozpoczęciu pracy – 

zaczyna migać co 1 sekundę, 

- dioda RTS – przy resetowaniu zaświeci się i zgaśnie, co zakończy proces wpisu ustawień początkowych, i będzie 

można zdjąć zworkę, wyłączyć i włączyć zasilanie celem późniejszego przeprogramowania nadajnika. Natomiast 

podczas normalnej pracy dioda jest zgaszona lub świeci się na stałe, a miga wyłącznie podczas programowania z 

wykorzystaniem RS-232, 

- dioda L – informuje o połączeniu z siecią Internet, gaśnie jedynie w momencie transmisji danych poprzez sieć, 

- dioda 100 – świeci gdy nadajnik jest podłączony do sieci 100Mb/s, a jest zgaszona przy podłączeniu do sieci 

10Mb/s. 

- dioda D – świeci w momencie jednoczesnego nadawania i odbierania danych, 

- dioda C – świeci w momencie wykrycia kolizji w sieci, nie ma to wpływu na przekłamanie danych, 

- dioda R – świeci się w momencie odbioru danych, 

- dioda T – świeci się w momencie nadawania danych. 

 

 

3.PROGRAMOWANIE  

Wymagania Sprzętowe 

 Dowolny komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows 

Vista. 

 port szeregowy RS-232 - popularny “COM” 

 około 10 MB wolnego miejsca na dysku twardym komputera dla zainstalowania programu i archiwizowania plików 

z danymi nadajników. 

Do programowania będą potrzebne (dodatkowe akcesoria):  

 przewód szeregowy - RS-232 - do połączenia nadajnika NEPTUN z komputerem,  

 program komputerowy “CentaurIII” służący do konfigurowania nadajników produkowanych przez firmę pronal. 

 

Instalacja programu “CentaurIII” 

 włożyć dostarczoną płytę CD do napędu, 
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 podwójnym kliknięciem myszy otworzyć okno eksploratora wybranego napędu, 

 podwójnym kliknięciem uruchomić odnaleziony na nośniku plik wykonawczy. Jest to plik skompresowany, samo-

rozpakowujący się do wybranego folderu. Jako program kompresujący został użyty WinZIP, który jest programem 

typu freeware, występującym w języku angielskim. Program proponuje fabryczną ścieżkę dostępu np.: C:\Program 

Files\Pronal\CentaurIII, 

 zatwierdzamy klikając w przycisk UnZip. Program oraz wszystkie jego komponenty potrzebne do prawidłowej 

pracy zostaną automatycznie skopiowane na dysk twardy, 

 Uwaga! Przy ponownej instalacji programu dla upewnienia się, że wszystkie pliki są odpowiednie dla instalowanej 

wersji należy włączyć opcję nadpisywania istniejących plików. Wystarczy kliknąć w okno wyboru: „Overwrite files 

without prompting”, 

 instalacja programu „CentaurIII” została tym samym zakończona. Nie jest wymagany restart komputera. 

 

Ikonę skrótu do uruchamiania programu na pulpicie należy utworzyć samodzielnie. 

W celu uruchomienia programu, klikamy 2 razy na ikonę „CentaurIII”. Przy pierwszym uruchomieniu programu nie ma 

zdefiniowanego hasła i program uruchamia się normalnie. Jeśli potrzebne jest założenie hasła chroniącego przed 

nieautoryzowanym dostępem, należy ustawić je w menu programu: „Plik -> Zmień hasło”. Wprowadzenie hasła umożliwia 

zabezpieczenie dostępu do programu oraz uniemożliwia odczytanie zapisanych plików innym programem „CentaurIII”. 

Deinstalacja programu “CentaurIII” 

Odinstalowanie programu „CentaurIII” i jego składników polega wyłącznie na prostym wykasowaniu folderu, w którym 

program został zainstalowany. Jeśli pliki konfiguracyjne tworzone podczas pracy programem znajdują się w innym folderze 

to, jeśli nie będą potrzebne również należy usunąć je ręcznie. 
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Programowanie nadajnika: 

Po otwarciu programu pojawia się okno: 

 

Jeśli jest to pierwsze uruchomienie programu lub zaszła potrzeba zmiany nr portu szeregowego, należy wybrać menu 

„Transmisja lokalna / Narzędzia” i wybrać odpowiedni nr portu szeregowego. Na tym etapie nie jest jeszcze możliwe 

odczytywanie i zapis konfiguracji poprzez Internet. 

Jeśli ma zostać utworzona nowa konfiguracja, należy kliknąć na ikonę „Nowy”. Pojawi się wtedy okno: 
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Należy wybrać tu urządzenie „NE-0604” i wcisnąć klawisz „OK”. Zostanie utworzona konfiguracja fabryczna. 

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera i ma włączone zasilanie, to można kliknąć ikonę „Rozpoznaj i 

pobierz”. Zostanie wyświetlone wtedy okno:  

 

Program wykona próbę połączenia się z urządzeniem. Jeśli próba zakończy się pomyślnie, zostanie otwarta 

konfiguracja fabryczna i program zaproponuje wczytanie konfiguracji z nadajnika. 
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Zakładka „Wejścia”  

  

Każde z wejść nadajnika można ustawić indywidualnie z pewnymi ograniczeniami dla rodzaju linii: 

 nie jest możliwe jednoczesne ustawienie dwóch wejść jako uzbrojenie poziomem, gdyż może wystąpić 

konflikt w postaci innych poziomów na uzbrojenie, bądź na rozbrojenie, 

 nie można ustawić na dwóch wejściach jednocześnie uzbrajania poziomem i impulsem, co też by wywołało 

sprzeczność. 

 

 

Sekcja Parametry indywidualne: 

 

Pole Aktywne – wskazuje na wejścia, które będą obsługiwanie przez nadajnik. 

 

Pole Rodzaj – określa typ wejścia: 

 

- 24 godzinna – linia wywoła alarm natychmiast niezależnie od stanu uzbrojenia; 

- śledząca – jej naruszenie spowoduje natychmiastowy alarm, tylko w trybie uzbrojonym, jeśli nie ma w danej chwili 

naruszenia żadnej linii opóźnionej; 

jeżeli natomiast przed jej pobudzeniem została naruszona linia opóźniona, to linia śledząca zachowuje się jak 

opóźniona; 
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- opóźniona – w trybie uzbrojonym po jej naruszeniu zaczyna się odliczanie czasu na wejście (określonego w 

Opóźnienie dla linii opóźnionych [s] (1-255s)), podczas którego może nastąpić rozbrojenie centrali, w przeciwnym 

razie po zakończeniu odliczania generowany jest alarm; 

- natychmiastowa – działa jak linia 24 godzinna, z tą różnicą, że nadajnik musi być uzbrojony;  

- uzbrojenie / rozbrojenie impulsem – naruszenie tej linii powoduje uzbrojenie lub rozbrojenie centrali; powrót linii 

do stanu normalnego pozostaje bez reakcji; 

- uzbrojenie / rozbrojenie poziomem – naruszenie tej linii powoduje uzbrojenie centrali, a powrót do stanu 

normalnego rozbrojenie; 

Dla uzbrojenia ważny jest Czas na wyjście [s] (0-999s), który oznacza, po jakim czasie od naruszenia linii 

uzbrajającej nastąpi uzbrojenie. Stosuje się to po to, by opuścić obiekt nie wywołując alarmu.  

 

Pole Typ – określa, kiedy linia jest pobudzana: 

 

- normalnie otwarta – pobudzenie wejścia jest spowodowane zwarciem linii do masy (GND) przez określony czas. 

Linia ta, w stanie normalnym powinna być na stałe rozwarta od masy;  

- normalnie zwarta - pobudzenie wejścia jest powodowane rozwarciem linii od masy (GND) przez określony czas. 

Linia ta, w stanie normalnym powinna być na stałe zwarta do masy (GND); 

 

Pole Czas pobudzenia – określa minimalny czas potrzebny do pobudzenia wejścia (0,1 do 10 s). 

 

Pole Licznik impulsów – określa ile pobudzeń danego wejścia wywoła alarm. Możliwe ustawienia to (1-9999). 

 

Pole Ilość wyzwoleń – opisuje ile może wystąpić wywołań alarmów w czasie określonym w polu Reset ilości 

wyzwoleń - podanym w godzinach. Czas ten można ustawiać w granicach od 1 do 24 godzin. 

W przypadku ustawienia Ilości wyzwoleń na 0, nie obowiązuje ograniczenie na ilość wywołanych alarmów w 

konkretnym czasie. W takim przypadku alarmy są zawsze wywoływane. 

 

Ramka Domyślne typy linii – zawiera przyciski, które zmieniają domyślne ustawienia linii wprowadzone przez 

producenta.  

 

Zakładka „Wyjścia”  
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Każde z wyjść można ustawiać niezależnie od siebie. Dla ustawień, w których dostępny jest Czas trwania poziomu 

aktywnego [s], który można zmieniać od 1 do 9999 sekundy, dane wyjście będzie sygnalizować odpowiednią funkcję 

przez podany czas. 

 

Możliwe są następujące ustawienia wyjść: 

 

o wyjście nieaktywne; 

o sygnalizacja akustyczna BELL: 

- przy uzbrojeniu nastąpi jedno krótkie załączenie na 0.2 sek., 

- przy rozbrojeniu dwa krótkie załączenia na 0.2 sek. z przerwą 0.2 sek., 

- przy alarmie z któregokolwiek wejścia następuje załączenie na określony czas lub do rozbrojenia, (jeśli jest w stanie 

uzbrojonym), czy też próby uzbrojenia, (jeśli jest w stanie rozbrojonym), 

Próba uzbrojenia oznacza, że dane naruszenie linii uzbrajającej nie spowoduje uzbrojenia, gdyż naruszenie nastąpiło 

podczas alarmu lub jedna z pozostałych linii jest naruszona, choć nie musi wywoływać w danej chwili alarmu. Dopiero 

kolejne naruszenie linii przypisanej do uzbrojenia, uzbroi nadajnik. 

o sygnalizacja akustyczna buzzer: 

- przy alarmie z któregokolwiek wejścia następuje załączenie na określony czas lub do rozbrojenia, (jeśli jest w stanie 

uzbrojonym), czy też próby uzbrojenia, (jeśli jest w stanie rozbrojonym), 
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- w trakcie odliczania czasu na wejście linia jest aktywna, 

- w trakcie odliczania czasu na wyjście dłuższego niż 10 sekund, następuje załączenie, co 1 sekundę z tą sama przerwą,  

- w trakcie odliczania czasu na wyjście krótszego niż 10 sekund, następuje załączenie, co 0.2 sekundy z tą sama 

przerwą, 

o sygnalizacja optyczna: 

- w trybie uzbrojenia, linia jest stale aktywna, 

- w trakcie odliczania czasu na wejście następuje załączenie, co 2 sekundy z tą samą przerwą, 

- w trakcie odliczania czasu na wyjście dłuższego niż 10 sekund, następuje załączenie, co 1 sekundę z tą sama przerwą,  

- w trakcie odliczania czasu na wyjście krótszego niż 10 sekund, następuje załączenie, co 0.2 sekundy z tą sama 

przerwą, 

o sygnalizacja alarmu: 

- przy alarmie z któregokolwiek wejścia następuje załączenie na określony czas lub do rozbrojenia, (jeśli jest w stanie 

uzbrojonym), czy też próby uzbrojenia, (jeśli jest w stanie rozbrojonym), 

o sygnalizacja stanu uzbrojenia: 

- linia jest aktywna, gdy system jest uzbrojony, 

o sygnalizacja czasu na wejście: 

- linia jest aktywna, gdy odliczany jest czas na wejście, 

o sygnalizacja czasu na wyjście: 

- linia jest aktywna, gdy odliczany jest czas na wyjście, 

o sygnalizacja czasu na wejście oraz czasu na wyjście: 

- linia jest aktywna, gdy odliczany jest którykolwiek z tych czasów, 

o sygnalizacja gotowości do uzbrojenia: 

- linia jest aktywna, gdy nadajnik jest w trybie rozbrojenia oraz wszystkie linie wejściowe są w stanie nieaktywnym, 

o potwierdzenie załączenia / wyłączenia czuwania: 

- przy uzbrojeniu jedno krótkie załączenie na 0.2 sek., 

- przy rozbrojeniu dwa krótkie załączenia, co 0.2 sek., z taką samą przerwą, 

o sygnalizacja niskiego napięcia zasilania: 

- linia jest aktywna, gdy napięcie zasilania nadajnika spadnie poniżej 11,5V, a przestaje być aktywna, gdy napięcie 

zasilania powróci do wartości 13V, 

o sygnalizacja braku podłączenia Ethernetu: 
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- linia jest aktywna, gdy nadajnik nie ma dostępu do Internetu. Może być to spowodowane wieloma sytuacjami, lecz 

najczęściej chodzi o nie podłączenie kabla Ethernetu do nadajnika, 

o sygnalizacja niskiego napięcia zasilania lub braku podłączenia Ethernetu: 

- linia jest aktywna, gdy jeden lub dwa z powyższych warunków jest spełniony. 

 

Wszystkie wyjścia są wyjściami typu otwarty kolektor. Na listwie zaciskowej znajdują się także zaciski zasilania 

(AUX+), łatwo można podłączyć urządzenie sygnalizacyjne do tych wyjść. Ich obciążalność wynosi 150mA/na 

każde wyjście. 

 

Zakładka „Stacje bazowe” – Konfiguracja 

 
 

1. Numery konta – określa się dla identyfikacji konkretnego nadajnika w stacji monitorującej. Numer ten 

powinien być niepowtarzalny dla całego systemu monitorowania. Powinien mieć od 4 do 6 cyfr. 

2. Port lokalny – określa port, na który będą przyjmowane informacje z zewnątrz. 

3. Protokół – określa, w jaki sposób będą przekazywane informacje po sieci. Ważne jest jedynie, aby stacja 

monitorująca lub komputer oraz nadajnik ustawiły jednakowy protokół. 

4. W razie awarii korzystaj z połączenia rezerwowego – zaznaczenie tej opcji pozwoli na skomunikowanie 

się Połączeniem rezerwowym jak nie będzie można skomunikować się Połączeniem podstawowym. 

5. Połączenie podstawowe – Adres IP / Port – określają parametry sieciowe odbiorcy. 
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6. Połączenie rezerwowe – jak połączenie podstawowe nie będzie dostępne, nadajnik spróbuje się 

skomunikować z adresem rezerwowym o parametrach – Adres IP, Port. 

7. Ustawienia IP – źródło adresu określa czy adres nadajnika ma być przydzielany przez serwer DHCP, czy też 

ustawiony według parametrów podanych poniżej: Adres IP, Maska sieci, Brama. 

8. Test aktywności – aktywuje, co pewien czas, pakiet testowy za pomocą, którego możliwe jest okresowe 

sprawdzenie połączenia z odbiornikiem (stacja monitorująca, czy też komputer). Pierwszy test zostaje 

wysłany natychmiast po włączeniu nadajnika. 

 

Zakładka „Stacje bazowe” – Zdarzenia 

 

Sekcja Alarmy techniczne – określa alarmy związane ze stanem uzbrojenia/rozbrojenia centrali oraz stanem zasilania 

NEPTUNA. W kolumnie Kod – znajdują się pola do wpisania tekstu alarmu technicznego. Jeżeli Alarmy techniczne 

będą wysyłane na stację monitorującą, to kody powinny być dwuznakowe. Dotyczy to także Alarmów linii 

wejściowych. W pozostałych przypadkach połączeń, kody mogą mieć do 160 znaków. Alarmy mogą być wysyłane na 

połączenie podstawowe lub rezerwowe. Niektóre alarmy linii wejściowych mogą być nieaktywne z powodu 

nieaktywności wejść na zakładce Wejścia, lub też z powodu ustawienia dla danych wejść rodzaju linii na uzbr./rozbr. 

impulsem bądź poziomem. 
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Zakładka „Szyfrowanie i downloading” 

 

 
 

 

Zasady dostępu określają czy możliwe jest przekazanie konfiguracji przez sieć do nadajnika – W połączeniu 

przychodzącym weryfikuj tylko kod dostępu lub W połączeniu przychodzącym weryfikuj kod dostępu i IP, czy też 

zdalna konfiguracja jest zabroniona – Nie przyjmuj połączeń. 

 

W połączeniu przychodzącym weryfikuj tylko kod dostępu – to najniższy stopień zabezpieczeń danego nadajnika 

przed zdalną próba włamana do nadajnika. Osoba, która zdalnie próbuje przeprogramować nadajnik, musi w takim 

przypadku znać kod dostępu nadajnika określany na zakładce Inne. Musi również znać protokół, po jakim 

nawiązywana jest komunikacja. Gdy wybrano protokół UDP, osoba zdalnie próbująca programować nadajnik musi 

znać port, na którym nadajnik odbiera dane konfiguracyjne. Port ten ustawia się w polu Port – Użytkownika. Dla 

połączeń z wykorzystaniem protokołu TCP, znajomość tego portu nie jest wymagana.  

Można skonfigurować dwóch użytkowników, tzn. dwa adresy, z których będzie zdalny dostęp do nadajnika. Ich 

parametry również przedstawia sekcja Downloading. Użytkownik, który chce zdalnie zaprogramować nadajnik musi 

również wiedzieć, czy dane mają być szyfrowane, a jeśli tak, to powinien również znać kod szyfrowania, co 

przedstawia sekcja Szyfrowanie.  

 

W połączeniu przychodzącym weryfikuj kod dostępu i IP – oprócz powyższych zabezpieczeń, dochodzi również 

konieczność znajomości adresów IP użytkowników, które będą akceptowane przez nadajnik, czyli dla takiego 

ustawienia tylko dwa numery IP mogą mieć zdalny dostęp do nadajnika. 
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Zakładka „Inne” 

 
 

Kod dostępu – w polu „kod” należy wpisać dowolny czteroznakowy kod. Jest niezbędny przy każdym 

programowaniu, zabezpiecza dostęp do konfiguracji urządzenia przed osobami niepowołanymi. 

 Zmień i prześlij – wprowadza zmiany kodu dostępu zapisanego w nadajniku. Dokonanie tej zmiany jest 

możliwe tylko przy połączeniu (RS-232) i prawidłowo wpisanym dotychczasowym kodzie (w polu Kod).  

 Fabryczne ustawienie kodu – FFFF 

 

Adres MAC – każde urządzenie w danej podsieci powinno mieć niepowtarzalny kod MAC, który określa go 

jednoznacznie w sieci. 

 Zmień i prześlij – wprowadza zmiany adresu MAC zapisanego w nadajniku. Dokonanie tej zmiany jest 

możliwe tylko przy połączeniu (RS-232). Nie trzeba dokonywać zmiany na prawidłowy adres po każdym 

wpisie ustawień fabrycznych, gdyż każdy nadajnik posiada niepowtarzalny adres MAC zapisany już na 

etapie produkcji. Powyższa opcja jest przydatna tylko w momencie konfliktów adresów MAC – nadajnika 

oraz innego urządzenia w danej podsieci. 

 Fabryczne ustawienie kodu – jest niepowtarzalne dla każdego nadajnika NEPTUN wypuszczonego z 

fabryki. 

  

Sekcja Inne parametry  

 Czas blokowania wejść po wyzwoleniu – ustawić czas (w minutach od 1 do 9), przez jaki pobudzone 

wejście nie będzie wyzwalać następnej reakcji. Wpisanie zera oznacza brak blokady. 
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 Liczba prób komunikacji - wpisać ile razy (w przypadku zajętości linii) nadajnik ma powtarzać próbę 

wysłania zdarzenia do stacji.  

 Wysyłaj numer próby – wysyła do odbiornika informację, która to jest próba nawiązania komunikacji. 

 Wysyłaj stan wejść – wysyła do odbiornika informację o stanie wejść nadajnika. 

 

 

Zakładka „Opis”  

 

Opis - ta zakładka przeznaczona jest do indywidualnego wykorzystania przez osobę programującą i wykorzystującą 

nadajnik SR-814. Może służyć do przechowywania informacji nt. instalacji urządzenia i wprowadzonych zmian, 

właściciela obiektu oraz ważnych informacji dla instalatora. Dane wpisane w tym oknie tekstowym zostaną 

przechowane wyłącznie na dysku twardym komputera, na którym zainstalowano program „CentaurIII”. 

 

Ustawienia domyślne nadajnika 

Nadajnik NEPTUN posiada ustawione następująco wartości domyślne: 

1. WEJŚCIA 

- wszystkie wejścia są nieaktywne, o liniach 24 godzinnych normalnie zwartych; 

- czas pobudzenia wynosi 400ms, jeden impuls potrzebny jest do wzbudzenia wejścia, a w ciągu 1 

godziny można je wzbudzić 10 razy; 

- opóźnienie dla linii opóźnionych wynosi 20 sekund, a przy uzbrajaniu należy opuścić obiekt w ciągu 

40 sekund; 

2. WYJŚCIA 

- wszystkie wyjścia domyślnie są nieaktywne; 

3. STACJE BAZOWE – KONFIGURACJA 

- numer konta – 0000; 

- port lokalny – 8082; 

- używany jest protokół UDP; 

- w razie awarii wykorzystywanie jest połączenie rezerwowe; 

- połączenie podstawowe jak i rezerwowe nie jest domyślnie prawidłowo ustawione i należy je zmienić 

przed wykorzystaniem nadajnika; 

- domyślnie włączono test aktywności, który jest ustawiony i wywoływany co 10 minut; 

- adres IP nadajnika –   10.0.0.200; 

- maska sieci –     255.255.255.0; 

- brama (punkt dostępu) –  10.0.0.1; 

- serwer DHCP nie jest domyślnie używany do pobrania powyższych parametrów z sieci; 
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4. STACJE BAZOWE – ZDARZENIA  

- kod niskiego napięcia akumulatora – E3; 

- kod powrotu sprawności akumulatora – E8; 

- kod uzbrojenia – B1; 

- kod rozbrojenia – C1; 

- kody alarmu kolejnych wejść – 11,12,13,14,15,16; 

- kody powrotów nie są ustawione; 

5. SZYFROWANIE I DOWNLOADING 

- ustawiono możliwość zdalnego przeprogramowywania nadajnika weryfikując jedynie kod dostępu 

nadajnika; 

- zdalny użytkownik 1, otrzymał port – 8083, który jest niezbędny do programowania nadajnika poprzez 

sieć, z wykorzystaniem domyślnego protokołu UDP; 

- adres IP – użytkownika 1, przy weryfikacji jedynie kodu dostępu jest zbędna, dlatego nie została 

ustawiona; 

- parametry użytkownika 2, również nie zostały ustawione; 

- domyślnie, komunikacja nie korzysta z szyfrowania danych, dlatego też klucz szyfrowania został 

wypełniony zerami; 

 

6. INNE 

- wejścia nie będą reagować po ostatnim wyzwoleniu w przeciągu jednej minuty; 

- w przypadku problemów z komunikacją (brak kabla ethernetowego lub złej konfiguracji parametrów 

sieciowych połączenia z odbiornikiem), nadajnik wykona 10 prób komunikacji z odbiornikiem dla 

konkretnego zdarzenia. Jeżeli w kolejce są kolejne zdarzenia do wysłania to nadajnik ponownie wykona 

10 prób wysłania. Po 10 próbach, dane zdarzenie zostaje pominięte i już nie zostanie wysłane do 

odbiornika; 

- do odbiornika (np. stacji monitorującej), domyślnie nie zostanie wysłany nr próby wysłania zdarzenia, 

ani informacja o stanie wejść; 

- kod dostępu – FFFF; 

- każdy nadajnik NEPTUN posiada swój niepowtarzalny adres MAC nadawany fabrycznie. W 

przypadku konfliktów w danej podsieci należy go zmienić, na niekolidujący w danej podsieci za pomocą 

pola adres MAC. Po sprowadzaniu do ustawień fabrycznych za pomocą zwory J14, zostanie ponownie 

ustawiony MAC nadany przez fabrykę; 

7. OPIS 

- te miejsce pozostaje puste do wprowadzenia własnych notatek; 
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MENU 

1. Plik (Nowy, Otwórz, Zapisz jako, Zmień hasło, CentaurIII, Koniec). 

 Nowy – otwiera nowy plik konfiguracji nadajnika 

 Otwórz – otwiera istniejący plik z konfiguracją nadajnika zapisany na dysku twardym komputera 

 Zapisz jako – zapisuje plik z konfiguracją nadajnika, z nazwą i lokalizacją podaną przez użytkownika 

 Zmień hasło – zmienia hasło dostępu do programu 

 Centaur III – informacje – Tu znajduje się informacja o wersji programu. 

 Koniec – zakończenie pracy i wyjście z programu 

 

2. NE-0604 - (Pobierz dane z centrali, Wyślij dane do centrali, Narzędzia – tu dokonać należy wyboru portu RS-

232 do współpracy z nadajnikiem, Lista pakietów do wysłania). 

 Pobierz dane z centrali – pobiera konfigurację z nadajnika przez bezpośrednie połączenie szeregowe 

 Wyślij dane do centrali – wysyła bieżącą konfigurację do nadajnika przez bezpośrednie połączenie 

szeregowe 

 Lista pakietów do wysłania – pokazuje ile pakietów będzie wysyłanych/odbieranych do/z urządzenia 

przy najbliższej transmisji. 

 Wydruk konfiguracji – można tu podglądnąć arkusz z bieżącą konfiguracją urządzenia i 

wydrukować go. 

 Narzędzia – w otwartym oknie narzędziowym można ustawić: 

 Port szeregowy (zakładka „Połączenie lokalne”)– wybór prawidłowego portu szeregowego do 

połączenia z nadajnikiem (COM 1 lub COM 2 itd.) 

 Zdarzenia – można odczytać ilość zdarzeń w buforze, pobrać wszystkie zdarzenia lub pobrać 

dowolną ilość zdarzeń 

3. Transmisja lokalna 

 Narzędzia – można tu ustawić nr portu szeregowego do komunikacji z urządzeniem lub sprawdzić 

wersję programu urządzenia. 

 Rozpoznaj i pobierz dane – program automatycznie rozpoznaje typ urządzenia i pobiera z niego 

konfigurację 
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Notatki: 

 


