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Instrukcja instalacji PremUDL

Zastosowanie
Modul PREMUDL stosowanty jest wraz z róznymi centralami firmy TEXECOM.
Posredniczy polaczeniom pomiedzy centrala alarmowa oraz komputerem osobistym.
Dzieki odpowiednim aplikacjom mozliwe jest programowanie, obserwacja systemu oraz
przegladanie bufora zdarzen w przejzysty posób z poziomu komputera.

Podlaczenie
Ponizsze zdjecie przedstawia modul PREMUDL oraz jego gniazda polaczeniowe.

WTYK

Opis zastosowania
Wtyk ten laczy sie z odpowiednim gniazdem na plycie centrali Veritas

CON 1

R8 Plus, Digitas XL, Veritas Excel oraz wszystkimi centralami serii
PREMIER. Przy uzyciu modulu oraz odpowiedniej aplikacji mozliwej jest
lokalne programowanie.
Wtyk ten powinno polaczyc sie z jednym z portów szeregowych

CON 2

uzywanego komputera (COM1 – COM4). W przypadku, gdy w
komputerze jest wolne jedynie gniazdo 25-pinowe nalezy zastosowac
przejsciówke DB9/DB25 dostepna w lokalnym sklepie komputerowym.
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Konfiguracja programów
Przed uzyciem modulu PREMUDL nalezy prawidlowo skonfigurowac dedykowana
danej centrali alarmowej aplikacje.
Ø

oprogramowanie do central serii VERITAS
1.

Z menu glównego nalezy wybrac „Utils”, po czym uruchom ic „Modem Setup”.
Pojawi sie lista ustawien.

2.

W czesci „Com port” ustawic nalezy odpowiedni port (COM1 – COM4), który
uzywany jest do podlaczenia z komputerem. Stosujac komputer typu LAPTOP
uzywa sie portu COM1, w przypadku komputera stacjonarnego moga to byc
porty COM1 lub COM2.

Ø

3.

Z podanej listy modemów nalezy wybrac „Local PC-Com Module”.

4.

Wcisnij OK aby zaakceptowac nowe ustawienia.

oprogramowanie do central serii PREMIER
1.

Z menu glównego nalezy wybrac „Ustawienia”, po czym uruchom ic „Ustawienia
modemu”. Pojawi sie lista ustawien.

2.

W czesci „Opcje portu szeregowego PC” ustawic nalezy odpowiedni port
(COM1 – COM4), który uzywany jest do podlaczenia z komputerem. Stosujac
komputer typu LAPTOP uzywa sie portu COM1, w przypadku komputera
stacjonarnego moga to byc porty COM1 lub COM2.

3.

Upewnij sie, ze powyzsze czynnosci doprowadzily do bezposredniego
polaczenia. Dioda wbudowane w modul PREMUDL zacznie mrugac.

4.

Wcisnij OK aby zaakceptowac nowe ustawienia.

Normy europejskie
Modul PREMUDL spelnia normy kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC);
dyrektywa 89/336/EEC (z poprawkami 92/31/EEC i 93/68/EEC) a takze normy
niskonapieciowe (LVD) dyrektywa 73/23/EEC (z poprawkami 93/68/EEC).
Znak CE wskazuje, ze produkt ten spelnia europejskie wymagania
bezpieczenstwa, ochrony zdrowia, ochrony srodowiska i praw klienta.
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