UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA - ZÁKLADNÉ NASTAVENIA SIM-ON

Táto príručka obsahuje len
informácie o vlastnostiach a
nastaveniach operačnej jednotky SIM-ON.
Kompletný užívateľský návod k
programu BBIQ, ako aj podrobné
technické informácie o jednotlivých
komponentoch systému nájdete na
internetových stránkach www.rys.sk.
Technickú podporu Vám radi poskytneme telefonicky, emailom, cez Skype ,
Teams alebo Teamviewer.
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ČO NÁJDETE V POKYNOCH
Táto príručka popisuje len základné nastavenia pre OPJ UNISIEŤ-F SIM-ON a
jej pripojenie do mobilnej komunikačnej siete.

SIM-ON
OPERAČNO-PAMÄŤOVÁ JEDNOTKA UNISIEŤ-F
Operačno-pamäťová jednotka (OPJ) UNISIEŤ-F SIM-ON prináša možnosti
spravovania dát na diaľku cez mobilnú komunikačnú sieť. Patrí do novej rady
firmvérových jednotiek a zachováva všetky štandardy vysokej dátovej
bezpečnosti.
SIM-ON ponúka dva operačné režimy:
▪

pre pripojenie k rozvodnej elektrickej sieti (káblom)

▪

pre pripojenie na solárny systém (akumulátor)

Operačné režimy sa líšia aj v spôsobe pripájania do mobilnej siete a spôsobe
spínania napätia pre externé zariadenia.
SIM-ON musí mať vlastnú SIM kartu (súčasť výrobku) a pre pripojenie do
mobilnej siete využíva verejnú IP adresu dynamickú alebo statickú. Pri statickej
IP adrese je potrebné zvážiť aj výšku poplatkov účtovaných operátorom.
SIM-ON zabezpečuje tiež funkciu GSM koncentrátora cez RS485 pripojenie, čo
umožňuje pripojiť ďalšie štandardné operačné jednotky s výstupom RS485 (t.j.
všetky doteraz vyrábané operačné jednotky firmou RYS) a spravovať ich cez
mobilnú sieť.
SIM-ON podporuje obe technológie RFID aj iButton, tzn. k operačnej jednotke
sa môže pripájať bezkontaktná čítačka i dotyková plocha súčasne. SIM-ON
umožňuje jednosmernú kontrolu dverí (len vstup) so záznamom udalostí. Je
vhodná pre kontajnerové stojiská, cykloprístrešky alebo miesta, ktoré je potrebné
spravovať na diaľku a nevyžaduje sa aj kontrola výstupu. SIM-ON nepodporuje
kontrolu stavu dverí ani funkciu piezo.
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PRIPOJENIE DO RYS CLOUD
SIM-ON operačné jednotky sú pripojené do tzv. "doménového" servera RYS
CLOUD, ktorý spravuje IP adresy operačných jednotiek a uľahčuje správu a tok
dát k jednotlivým zariadeniam.
Výhody cloudového riešenia
Z dôvodu čo najnižších prevádzkových nákladov využívajú SIM-ON jednotky
najčastejšie dynamické verejné IP adresy, čo sú náhodne prideľované, dočasné
IP adresy, ktoré sa často menia. Pri priamom pripájaní k takejto jednotke by bolo
potrebné neustále sledovať zmenu IP adresy a upravovať ju v nastaveniach obslužného programu BBIQ, čo je z praktického hľadiska veľmi náročné.
Pomocou doménového servera RYS CLOUD sa nepripájate priamo k operačnej
jednotke ale cez zabezpečený server, ktorý automaticky smeruje dáta z a do
operačnej jednotky na základe mena a hesla, nie IP adresy. Výhodou tohto riešenia je plynulejšia a kvalitnejšia dátová komunikácia a nižšie náklady na dátové
služby.
Každá operačná jednotka je dodávaná s prideleným menom a heslom. Po aktivácii operačnej jednotky sa automaticky pripája na server RYS CLOUD.

SIM karta: je súčasťou OPJ / dynamická IP adresa
Pripojenie k PC: GSM/GPRS
Obslužný softvér: BBIQ verzia 3.189 a vyššie
Windows: 8.1, 10
Poznámka: pre Windows 7 je nevyhnutná funkčnosť TLS 1,2 (NET. Frameworks Key)

UNISIEŤ - F SIM-ON
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SIM KARTA

SIM karta, ktorú budete používať v operačnej jednotke SIM-ON musí spĺňať tieto
podmienky:
▪

musí byť bez PIN kódu (nastavené automatické prihlásenie do siete)
a aktívna,

▪

musí byť prázdna bez uložených čísel,

▪

musí mať aktívnu službu CLIP,

▪

musí mať aktivovanú službu VIP – DYNAMICKÁ Verejná IP adresa
alebo službu umožňujúcu využívať STATICKÚ Verejnú IP adresu. Momentálne podporovaná len služba od poskytovateľa Orange Slovensko
a.s.

▪

kredit pre posielanie informačných SMS správ je potrebný pre získavanie
číselnej hodnoty pridelenej verejnej IP adresy a stavu signálu, napájania,

▪

odporúčame vypnúť odkazovú schránku,

▪

odstráňte vrchný kryt operačnej jednotky,

▪

vložte SIM kartu do slotu umiestneného na doske operačnej jednotky. Slot je určený pre štandardnú veľkosť
SIM karty (25 x 15 mm).

Telefónne číslo SIM karty, ktorú vložíte do operačnej jednotky si
poznačte! Budete ho potrebovať pre ďalšie nastavenia.
Telefónne číslo nezverejňujte, chráňte ho pred zneužitím!

POZOR! Na kryte operačnej jednotky je uvedené UID a Heslo, ktoré budete potrebovať pre nastavenia v programe BBIQ. Preto kryt nezamieňajte s inými operačnými
jednotkami, aby v budúcnosti nedošlo k chybnej identifikácii jednotky. Odporúčame
UID a Heslo uchovať aj mimo operačnej jednotky.
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NASTAVENIE DIP PREPÍNAČOV

▪

DIP 1, 2 a 3 - musia byť nastavené na pozíciu OFF ( DIP 1,2 = adresa 0),

▪

DIP 4 - nastavte ON alebo OFF podľa typu využívanej verejnej IP adresy.
ON = Statická, OFF = Dynamická,

▪

DIP 5 - nevyužíva sa (rezerva pre pripravované funkcie)

▪

DIP 6 - nastavte ON alebo OFF podľa požadovaného operačného režimu.
Výber operačného režimu ovplyvňuje fungovanie systému a aj zasielanie
informačných SMS. Pre správny výber pozrite kapitolu [3].

▪

DIP 7 a 8 - nastavte čas otvorenia zámku podľa tabuľky, str. 25 - technické parametre.

Zmenu polohy DIP 6 ON / OFF vykonávajte vždy pri vypnutom
napájaní operačnej jednotky!!!
[3] VOĽBA OPERAČNÉHO REŽIMU CEZ DIP 6
Operačné režimy sa líšia v spôsobe pripájania do GPRS siete, prevádzke
a spôsobe spínania napätia na vstupe TL pre externé zariadenia a spôsobe online komunikácie.
DIP 6 = ON - ÚSPORNÝ REŽIM
pre napájanie zo solárneho systému
V tomto režime zabezpečuje operačná jednotka úspornú prevádzku prístupového systému, aby sa čo najviac optimalizoval výkon akumulátora a tým predlžovala prevádzková doba systému. Operačná jednotka minimalizuje odber pri prevádzke tak, že dočasne odpojí - deaktivuje čítačku. Tá sa opätovne aktivuje až
zatlačením aktivačného tlačidla na vopred definovaný časový limit 8 sekúnd alebo do priloženia identifikátora k čítačke (pokiaľ nepresiahne max. čas 8 s). Tento
čas postačuje na prečítanie identifikátora a odblokovanie elektrického zámku.
UPOZORNENIE: pozrite str. 22 - technické parametre solárneho systému



Pre správne pripojenie komponentov solárneho systému k operačnej jednotke
SIM-ON pozrite príslušné schémy zapojenia.

UNISIEŤ - F SIM-ON
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Základná charakteristika úsporného režimu
▪

po pripojení napájania sa operačná jednotka automaticky pripojí do GSM
siete (GSM signál musí byť na optimálnej úrovni),

▪

pripojenie do GPRS (získanie IP adresy) až po prezvonení čísla SIM
v OPJ, následne operačná jednotka odošle na administrátorské číslo SMS
s informáciou o číselnej hodnote verejnej dynamickej /statickej IP adresy,

▪

po prezvonení zostáva operačná jednotka v GPRS sieti cca 3 minúty. Po
úspešnej dátovej komunikácii alebo, ak nie je nadviazané dátové spojenie
do časového limitu sa odpojí od GPRS,

▪

svorky TL – slúžia na pripojenie „aktivačného“ tlačidla, ktoré spína napätie
na svorke + VDD pre externé zariadenie na dobu 8 s,

▪

ak napätie v akumulátore dosiahne menej ako 11V, pošle automaticky
SMS správu. Táto SMS sa bude opakovať každých 12 hodín, až kým nedôjde k zvýšeniu napätia – dobitiu alebo výmene akumulátora. POZOR! V
prípade, že napätie poklesne pod hodnotu 9V, OPJ prestane byť funkčná.

DIP 6 = OFF - ŠTANDARDNÁ PREVÁDZKA
pre napájanie „káblom“ z elektrorozvodnej siete
V tomto režime zabezpečuje operačná jednotka štandardnú prevádzku prístupového systému s vyššou energetickou náročnosťou. Všetky komponenty systému
sú napájané trvalo.
Základná charakteristika štandardného režimu
▪

po pripojení napájania sa operačná jednotka automaticky pripojí do GSM
a GPRS siete.

▪

po pripojení do GPRS odošle operačná jednotka na administrátorské číslo
SMS s informáciou o číselnej hodnote verejnej dynamickej/ statickej IP
adresy. Operačná jednotka je v TCPIP SERVER móde v režime
„LISTENING“ s danou pridelenou IP adresou.

▪

svorky TL – používa sa pre funkciu otvárania externým impulzom
(otvorenie z domáceho telefónu, otvorenie výstupným tlačidlom apod.).

6

UNISIEŤ - F SIM-ON

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA - ZÁKLADNÉ NASTAVENIA SIM-ON

[4]

PRIPOJENIE K NAPÁJANIU A DO GSM SIETE

▪

operačnú jednotku pripojte do prístupového systému (pripojte napr. bezkontaktnú čítačku, elektrický zámok, výstupné tlačidlo apod.),

▪

pripojte externú anténu a umiestnite ju tak, aby bol signál čo najlepší a
nebol rušený,

▪

pripojte operačnú jednotku k zdroju napájania – zelená LED (RUN) začne
blikať v 1-sekundovom intervale 1xblik/1sek.

Signalizácia LED
LED RUN - signalizácia napájania (zelená) 
▪

bliká 1x za 1 sekundu - stav, keď sa systém prihlasuje ako SERVER
(získava IP adresu)

▪

bliká 1x za 2 sekundy - stav, keď je systém prihlásený ako SERVER (bola
mu pridelená IP ADRESA)

LED MODEM - signalizácia stavu GSM modemu (oranžová) 
▪

bliká 1x za 1 sekundu - stav, keď sa modem prihlasuje do GSM siete

▪

bliká 1x za 3 sekundy - stav keď sa modem prihlásil do siete GSM

Ak zelená LED bliká 1x za 2 sek. a oranžová 1x za 3 sek, operačná jednotka je
prihlásená do GSM siete a zároveň jej bola pridelená IP adresa. Operačná jednotka je pripravená, môžete vykonať nastavenie administrátorského čísla a nastavenie v ďalšie nastavenia v programe BBIQ.

Teraz si nastavte administrátorské číslo podľa kapitoly [5], aby ste mohli
prijímať informačnú SMS od operačnej jednotky SIM-ON.

UNISIEŤ - F SIM-ON
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NASTAVENIE / ZMENA ADMINISTRÁTORSKÉHO ČÍSLA

Administrátorské číslo je možné zmeniť odoslaním SMS na telefónne číslo SIM
v operačnej jednotke SIM-ON.
POZOR!!! Operačná jednotka SIM-ON nesmie byť v čase nastavovania
administrátorského telefónneho čísla v on-line dátovom spojení
s programom BBIQ. Administrátorské číslo nie je ukladané na SIM kartu,
ale do procesora operačnej jednotky.
Prvé nastavenie administrátorského čísla
1.

Na telefónne číslo SIM karty, ktorú ste vložili do operačnej jednotky SIMON pošlite SMS správu v tvare TC=090000000. Číslo 0900000000 nahraďte konkrétnym telefónnym číslom, na ktoré budú zasielané SMS
z operačnej jednotky.

2.

Príde Vám spätná informačná SMS, viď kapitola [6].

Zmena administrátorského čísla
Zmeniť administrátorské číslo môžete kedykoľvek počas prevádzky prístupového
systému nasledovne:
1.

Otvorte program BBIQ a kliknite na ikonu Zariadenia.

2.

V zozname zariadení vyberte príslušnú operačnú jednotku SIM-ON, v ktorej chcete zmeniť administrátorské číslo a kliknite na Vlastnosti zariadenia.

3.

Vo vlastnostiach zariadenia vypnite on-line komunikáciu.

4.

Na telefónne číslo SIM karty, ktorú ste vložili do operačnej jednotky SIMON pošlite SMS správu v tvare TC=090000000. Číslo 0900000000 nahraďte konkrétnym telefónnym číslom, na ktoré budú zasielané SMS
z operačnej jednotky.

5.

Príde Vám spätná informačná SMS viď kapitola [6].

Overenie správneho nastavenia administrátorského čísla a úrovne GSM
signálu
Zavolajte na mobilné číslo SIM karty v operačnej jednotke SIM-ON, počkajte na
zazvonenie. Hovor bude automaticky zrušený. Následne vám príde informačná
SMS - viď kapitola [6].
8

UNISIEŤ - F SIM-ON

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA - ZÁKLADNÉ NASTAVENIA SIM-ON

[6]

INFORMAČNÁ SMS

Na administrátorské telefónne číslo budú chodiť informačné SMS posielané z
operačnej jednotky SIM-ON v týchto prípadoch:
▪

po zmene administrátorského čísla

▪

po prezvonení telefónneho čísla SIM karty v operačnej jednotke

▪

po pripojení napätia (napr. v prípade výpadku prúdu, odpojenia operačnej
jednotky počas servisného zásahu apod.)

▪

pri zmene IP adresy

▪

pri poklese napätia pod úroveň 11V

Tvar správy:
IMEI: 869123456123456
Moja VIP: 78.141.110.234:2020
Napätie: 12,3 V
E0
SilaPola: 25

IMEI: sériové číslo modemu integrovaného v OPJ
Moja VIP: aktuálne pridelená dynamická verejná IP
Napätie: aktuálny stav napájania OPJ
E0: typ správy
Sila poľa: aktuálna sila GSM signálu
Typy správ odosielaných na administrátorské čísla:
E0 – po pripojení napájania
EE – na základe prezvonenia sa systém zaregistruje ako SERVER.( špeciálny
režim, nie je stále prihlásený ako SERVER, nižší odber)
E2 - po zmene dynamickej IP adresy
E3 – SMS vygenerovaná na základe nízkeho napätia , menej ako 11V
Sila pola:
< 21 = nízka sila poľa môže dochádzať k výpadkom signálu pri spájaní s operačnou jednotkou,
> 21 = dobrá sila poľa
UNISIEŤ - F SIM-ON
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NASTAVENIE V BBIQ - PRVÁ INICIALIZÁCIA OPJ SIM-ON

Po pripojení operačnej jednotky SIM-ON do GSM/GPRS siete a doménového
servera RYS CLOUD, je potrebné vykonať nastavenia v programe BBIQ.
Pokiaľ nemáte ešte nainštalovaný program BBIQ (verzia 3.189 a vyššie), pri jeho
inštalácii a základnom nastavení postupujte podľa „Malej užívateľskej príručky
BBIQ“. Ak máte BBIQ nainštalovaný, otvorte/vytvorte databázu, do ktorej chcete
pridať operačnú jednotku SIM-ON a ďalej postupujte podľa nižšie uvedených
krokov:
PRIDAŤ OPJ SIM-ON DO ZOZNAMU ZARIADENÍ
1.

PC / notebook, na ktorom idete vykonávať nastavenia operačnej jednotky
v programe BBIQ musí mať funkčné internetové pripojenie.

2.

V hlavnom okne programu BBIQ kliknite na tlačidlo Zariadenia, zobrazí sa
okno Zoznam zariadení.

3.

Kliknite na Nové zariadenie, zobrazí sa okno Zariadenie.

4.

Zvoľte Typ zariadenia „DEK (iButton) / BES (RFID) - operačná jednotka“.
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5.

Do kolónky Definícia komunikačnej linky napíšte text: UID. Vľavo za
zobrazí kolónka pre zadefinovanie hesla UID.

6.

Do poľa Sieťová adresa na komunikačnej linke zadajte UID operačnej
jednotky, ktoré je uvedené na štítku umiestnenom na kryte jednotky.

7.

Do kolónky Heslo pre UID vpíšte heslo, ktoré je uvedené na štítku umiestnenom na kryte jednotky.

8.

8.

Definujte ostatné vlastnosti zariadenia
Povoliť otvorenie externým impulzom - potrebné povoliť v prípade použitia aktivačného alebo výstupného tlačidla

POZOR! Tieto funkcie nie sú podporované pre operačnú jednotku SIM-ON:
▪

Zatvárací čas v sekundách - nenastavuje sa, ponechajte prednastavený čas
30 sek, nebude to mať vplyv na funkčnosť systému

▪

Opakovaný alarm - nenastavuje sa

▪

Piezo OFF - nenastavuje sa

▪

Zaznamenať udalosti zatvorenia - nenastavuje sa

▪

Povoliť upozornenie na nezatvorené dvere - nenastavuje sa

▪

PM Heslo

UNISIEŤ - F SIM-ON
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9.

Dočasne zapnite on-line komunikáciu - povoľte funkciu Vypnúť online
komunikáciu a nastavte Interval online komunikácie na hodnotu 600.

10.

Po nastavení vlastností zariadenia potvrďte OK. Zariadenie sa priradí do
Zoznamu zariadení. Na pravej strane okna začnú blikať tlačidlá Komunikovať so zariadením a Dôvody aktualizácie.

ikona PC siete

informačná SMS

V spodnej časti okna (tlačidlo s ikonou PC siete musí byť zapnuté!) sa zobrazí riadok sieťového pripojenia TCPIP s číselnou hodnotou IP adresy, ktorá sa zhoduje s IP adresou
priradenou operačnej jednotke SIM-ON = IP adresa, ktorá Vám prišla v informačnej SMS.
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11.

Ubezpečte sa, že v Zozname zariadení ste vybrali správnu operačnú jednotku – klikli ste na riadok s operačnou jednotkou, ktorú chcete aktualizovať.

12.

Kliknutím na tlačidlo Komunikovať so zariadením. Zobrazí sa okno Komunikácia so zariadením.

13.

Pokiaľ sa idete spojiť s operačnou jednotkou po prvý krát stačí vybrať
možnosť Aktualizovať parametre zariadenia.

POZOR!
Pokiaľ máte nastavenú jednotku v
úspornom režime, t.j. DIP 6 je v polohe ON (viď str. 5), pred potvrdením komunikácie s operačnou jednotkou - pred kliknutím na tlačidlo
Komunikovať so zariadením, musíte
fyzicky prezvoniť SIM operačnej
jednotky, aby bola v aktívnom stave a mohla prijímať dáta.

14.

Ak je DIP 6 na operačnej jednotke nastavený v polohe ON, zavolajte na
mobilné číslo SIM karty v operačne jednotke SIM-ON, počkajte na zazvonenie. Hovor bude automaticky zrušený. Následne vám príde informačná
SMS. Až po prijatí SMS pokračujte v aktualizácii parametrov - bod 16.

15.

Ak je DIP 6 na operačnej jednotke nastavený v polohe OFF pokračujte
bodom 16 (nemusíte prezváňať).

16.

Kliknite na tlačidlo Komunikovať so zariadením. Systém vás upozorní,
ak ste zvolili aktualizáciu bez načítania záznamníka. Potvrďte Áno.

UNISIEŤ - F SIM-ON
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17.

Ak sú všetky nastavenia správne, začne prebiehať aktualizácia operačnej
jednotky, ktorú môžete sledovať v dialógovom okne Komunikácia zo zariadením. Ak ste mali už vytvorenú databázu identifikátorov, táto bude odoslaná do operačnej jednotky, PC MUSÍ BYŤ ON-LINE!

18.

Po ukončení aktualizácie potvrďte OK. V Zozname zariadení bude riadok
s názvom operačnej jednotky vysvietený na bielo a políčko Akt! bude
prázdne.

19.

V okne Zoznam zariadení kliknite na riadok operačnej jednotky a na Vlastnosti zariadenia a VYPNITE ON-LINE KOMUNIKÁCIU.

Ak by ste on-line komunikáciu nevypli alebo nenastavili správne časový interval on-line komunikácie, začne sa opakovane zobrazovať Varovanie komunikačnej chyby. Ako správne nastaviť on-line komunikáciu pozri kapitolu 8.
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VEĽMI DÔLEŽITÉ!!!
[8]

NASTAVENIE ONLINE KOMUNIKÁCIE

Pri prevádzke operačnej jednotky SIM-ON pripojením je dôležité mať správne
nastavenú on-line komunikáciu v BBIQ, ktorá umožňuje načítavanie záznamníka udalostí z operačnej jednotky a jej aktualizáciu.

Online komunikácia sa nastavuje vo Vlastnostiach zariadenia.

Odporúčame on-line komunikáciu ponechať vypnutú, aby nedochádzalo
k nežiaducemu sťahovaniu dát z predplateného dátového balíka na SIM
karte v operačnej jednotke.
A. VYPNUTÁ ONLINE KOMUNIKÁCIA A MANUÁLNE NAČÍTANIE ZÁZNAMNÍKA A AKTUALIZÁCIA OPJ.
On-line komunikáciu ponechajte vypnutú (políčko Vypnúť online komunikáciu
musí byť zaškrtnuté  ). Pokiaľ je zariadenie off-line, v Zozname zariadení je
v stĺpci Offl! poznámka Offl!

Načítanie záznamníka a aktualizácia operačnej jednotky SIM-ON ak je
potvrdená možnosť Vypnúť online komunikáciu
Aktualizáciu a načítanie záznamníka, t.j. posielanie dát do operačnej jednotky (napr. databáza identifikátorov, zmena nastavení apod.), stiahnutie záznamov z operačnej jednotky, otvorenie na diaľku môžete vykonať aj vtedy, ak je
online komunikácie vypnutá (políčko Vypnúť online komunikáciu je zaškrtnuté  ). Aktualizáciu v tomto prípade vykonáte manuálne, kliknutím na tlačidlo
Komunikovať so zariadením v Zozname zariadení.
UNISIEŤ - F SIM-ON
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1.

Ubezpečte sa, že v Zozname zariadení ste vybrali správnu operačnú jednotku – klikli ste na riadok s názvom operačnej jednotky, ktorú chcete aktualizovať.

2.

V zozname zariadení vpravo na lište kliknutím na tlačidlo Komunikovať
so zariadením. Zobrazí sa okno Komunikácia so zariadením.
Vyberte si možnosti komunikácie, či
chcete len Načítať záznamník, alebo
len Aktualizovať parametre zariadenia, prípadne vyberte obe možnosti
naraz.
Podobným spôsobom môžete vykonať
Diaľkové otvorenie alebo Otvorenie
na dlhší čas (potvrďte Vykonať a zadajte čas v minútach).

3.

Ak je DIP 6 na operačnej jednotke nastavený v polohe ON, zavolajte na
mobilné číslo SIM karty v operačnej jednotke SIM-ON, počkajte na zazvonenie. Hovor bude automaticky zrušený. Následne vám príde informačná
SMS. Až po prijatí SMS pokračujte v aktualizácii parametrov - bod 16.

4.

Ak je DIP 6 na operačnej jednotke nastavený v polohe OFF pokračujte
bodom 5.

5.

Kliknite na tlačidlo Komunikovať so zariadením. Systém Vás vyzve na
pripojenie priamo ku komunikačnej linke UID. Skontrolujte, či sa zobrazuje
názov operačnej jednotky, ktorú chcete aktualizovať. Potvrďte Áno.

16

UNISIEŤ - F SIM-ON

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA - ZÁKLADNÉ NASTAVENIA SIM-ON

6.

Po úspešnej komunikácii Vás systém vyzve na odpojenie z komunikačnej
linky UID. Potvrďte OK. Následne je on-line komunikácia ukončená.

7.

Ak ste dali načítať záznamník, v hlavnom okne programu kliknite vľavo na
lište na Udalosti, zobrazia sa aktuálne načítané záznamy z operačnej jednotky.

Poznámka: Ak posielate do operačnej jednotky väčší dátový súbor, t.j. veľký počet identifikátorov (800 a viac) uistite sa, že sila signálu je dobrá, odporúčame min. 21, aby nedošlo k prerušeniu spojenia počas prenosu dát.
V takomto prípade tiež odporúčame vykonávať načítanie záznamníka a aktualizáciu samostatne v dvoch komunikačných cykloch. Najskôr načítajte len záznamník, čím aj overíte kvalitu spojenia. Po úspešnom ukončení tejto komunikácie spustite novú komunikáciu
len pre aktualizáciu parametrov.
POZOR! Ak dôjde k prerušeniu spojenia počas prenosu dát, musíte Aktualizáciu parametrov opakovať, nakoľko pôvodná databáza identifikátorov v operačnej jednotke bola prepísaná „neúplnou“ databázou, t.j. môže sa stať, že niektorým užívateľom nebudú identifikátory fungovať.

UNISIEŤ - F SIM-ON
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B. ZAPNUTÁ ONLINE KOMUNIKÁCIA S ČASOVÝM INTERVALOM PRE
AUTOMATICKÉ NAČÍTAVANIE ZÁZNAMNÍKA.
On-line komunikáciu zapnite (políčko Vypnúť online komunikáciu musí byť
prázdne) a definujte Interval online komunikácie požadovanú hodnotu v
sekundách alebo na presný čas (viď nižšie). Pokiaľ je zariadenie on-line, v
Zozname zariadení je políčko v stĺpci Offl! prázdne.

Nastavenie Interval on-line komunikácie:
▪

časový interval nastavte napr. na hodnotu 600 – načítavanie záznamníka
bude prebiehať a teda spájanie počítača s operačnou jednotkou každých
600 sekúnd, t.j. 10 minút.

▪

presný čas nastavte na hodinu v tvare napr. 8:00 – načítavanie záznamníka bude prebiehať a teda spájanie počítača s operačnou jednotkou presne o 8.00 hod ráno a následne každých 24 hodín.

Pre zobrazenie priebehu
on-line komunikácie musí
byť tlačidlo s
ikonou PC
siete zapnuté!

To, že automatické pripojenie prebieha v poriadku je možné sledovať v spodnej časti okna programu, kde sa v intervale on-line komunikácie alebo v presne definovanom čase
zobrazí TCPIP a priebeh komunikácie. Po ukončení zostane pole prázdne.
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Pri zmene intervalu online komunikácie alebo presného času nie je potrebná
aktualizácia operačnej jednotky.
Automaticky sa načítava len záznamník! Aktualizácia parametrov je možná len
manuálne. Ak chcete aj aktualizovať parametre operačnej jednotky, napr. poslať
databázu identifikátorov, postupujte podľa popisu na str. 16.
Upozornenie: Automatické načítanie záznamníka je funkčné len pri štandardnej prevádzke operačnej jednotky, t.j. DIP 6 je v polohe OFF. Ak je v polohe ON,
teda v úspornom režime, operačná jednotka bude nastavenie online komunikácie ignorovať. Je potrebné postupovať podľa popisu na str. 16.

Trvalé on-line pripojenie bez časového intervalu komunikácie s operačnou
jednotkou NEODPORÚČAME, pretože dochádza k veľkej spotrebe dát!! Čo
môže spôsobiť zlyhanie aktualizácie alebo načítania záznamníka.

ZOBRAZENIE STAVU BATÉRIE
Pri operačnej jednotky SIM-ON sa po vykonaní on-line komunikácie so zariadením / načítaní záznamníka zaznamená v BBIQ aj aktuálny stav napájania, ktorý sa zobrazí v riadku zariadenia v Poznámke.
Táto funkcia je vhodná najmä pri úspornom režime, kedy je operačná jednotka
napájaná z akumulátora alebo solárneho systému a je potrebné sledovať stav
batérie.
1.

Ak ste vykonali úspešné Načítanie záznamníka (on-line komunikáciu) s
operačnou jednotkou, zatvorte okno Zoznam zariadení (kliknite napr. na
tlačidlo Identifikátory) a opäť kliknite na tlačidlo Zariadenia.

2.

V riadku príslušného zariadenia v kolónke Poznámka sa zobrazí aktuálna
hodnota napätia.

UNISIEŤ - F SIM-ON
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[9]

KOMUNIKAČNÁ LINKA RS485 NA OPJ SIM-ON

Komunikačná linka RS485 na operačnej jednotke SIM-ON slúži len ako prevodník dynamickej/statickej VIP adresy TCPIP spojenia na RS485. Tzn., že k operačnej jednotke SIM-ON môžete cez RS485 pripojiť štandardné operačné jednotky UNI SIEŤ RS485 a spravovať ich na diaľku cez TCPIP spojenie.
V takomto zapojení je možné SIM-ON využiť ako jednu z operačných jednotiek
pre ovládanie dverí (obsahuje aj databázu identifikátorov) alebo len ako prevodník IP na RS485.

Zapojenie SIM-ON k RS485 sieti
1.

Vykonajte všetky nastavenia operačnej jednotky SIM-ON ako je uvedené v
predchádzajúcich kapitolách, zadajte správne UID a heslo.

2.

Na svorky RS485 operačnej jednotky SIM-ON pripojte štandardnú UNISIEŤ RS-485 a cez DIP nastavte na nej sieťovú adresu 1 a viac (sieťová
adresa 0 je vyhradená pre operačnú jednotku SIM-ON)

3.

Vo vlastnostiach operačnej jednotky UNISIEŤ RS485 (môžete zmeniť už
existujúcu alebo vytvoriť novú), ktorá je pripojená k SIM-ON musia byť
tieto nastavenia:
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▪
▪

Definícia komunikačnej linky - napíšte text UID.
Sieťová adresa na komunikačnej linke - zadajte hodnotu UID~x, kde ~x je
hodnota sieťovej adresy nastavenej na operačnej jednotke RS485 pomocou DIP prepínačov a UID je UID (meno) SIM-ON operačnej jednotky, ku
ktorej je RS485 jednotka pripojená.

▪

Heslo pre UID - zadajte heslo operačnej jednotky SIM-ON, ku ktorej je
RS485 jednotka pripojená.

▪

Ak nechcete, aby sa záznamník načítaval automaticky alebo máte na SIMON operačnej jednotke nastavený úsporný režim, online komunikácia musí byť vypnutá—políčko Vypnúť online komunikáciu nechajte zaškrtnuté.

▪

Ak chcete automaticky načítavať záznamník, zapnite online komunikáciu a
nastavte Interval online komunikácie.

4.

Ak ste nastavili všetky vlastnosti potvrďte OK a v Zozname zariadení sa
zobrazí nové nastavenie komunikačnej linky a sieťovej adresy pre RS485
jednotku.

5.

Správnosť nastavenia komunikačných parametrov môžete vyskúšať manuálnym spustením aktualizácie - viď strana 13, bod 11.

UNISIEŤ - F SIM-ON
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TECHNICKÉ PARAMETRE

▪

napájanie: 12 VDC

▪

spotreba: 20mA v klude, 50mA v prevádzke

Solárny systém (v úspornom režime, DIP 6 = ON):

▪

solárny panel pripojený priamo na svorky SIM-ON, môže byť max. 60 W (maximálny prúd
pri záťaži (Impp): 3,12 A) a k nemu odpovedajúca batéria (napr. 60 W panel -> batéria
min. 24 Ah)

▪

ak sa zo solárneho panelu napájanú aj iné zariadenia ako SIM-ON (napr. osvetlenie
stojiska, kamery atd.) a je použitý solárny panel s vyšším výkonom ako 60W, nesmie byť
panel zapojený priamo na SIM-ON ale cez vhodný regulátor s odpojovačom
—————————

▪

podporované identifikátory:

 prívesok/karta podľa typu pripojenej čítačky MIFARE® DESFire EV1 13.56 MHz,
Mifare Classic 13.56 MHz, 125 kHz

 iButton DS1990R-F5 (DEK)
▪

čítací protokol: WIEGAND 26bit, 32bit, 34bit, 56bit, 58bit

▪

počet užívateľov (identifikátorov): 2000

▪

počet záznamov off-line: 1 800

▪

počet OPJ v systéme: neobmedzene ( POZOR! pri zapojení do RS485 systému, môže
byť v systéme len 1 x SIM-ON OPJ)

▪

podpora GSM / GPRS: ORANGE, VIP dynamická (odporúčané), statická

▪

typ GSM modulu: M66FA-04-STDN GSM/GPRS modul

▪

kmitočet: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

▪

anténa - súčasť OPJ: SMA konektor/male; max. zisk 2.2 dBi; frekvencia GSM: 1800MHz,
1900MHz, 2.1GHz, 850MHz, 900MHz; dĺžka kábla 2.5 m; montáž—magnet

▪

SIM karta je súčasť balenia

Vstupy:

▪

1x Wiegand vstup pre pripojenie čítačky)

▪

(1x vstup dotyková plochy iButton/DEK)

▪

TL – tlačidlový vstup

▪

DIP 6 je OFF – tlačidlový vstup sa používa ako otvorenie externým impulzom
(ZPK/ otváranie z DT)

▪

DIP 6 je ON – tlačidlový vstup sa používa ako aktivačné tlačidlo pre výstup
napájania (+VDD) externého zariadenia

Výstupy: 1 x relé (8 A / 250 VAC) pre ovládanie dverí
22
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▪

F - zmena firmvéru cez aplikačný softvér len na základe požiadavky vo firme RYS
(procesor nie je možné vymieňať ako pri starších UNI SIEŤ OPJ)

▪

pripojenie operačnej jednotky k PC cez GSM/GPRS

▪

pridávanie identifikátorov do databázy cez programátor-prevodník pripojený k PC - výber
podľa typu technológie identifikátora

▪

spolupracuje s jednotkami Antiklon verzia 1.6

▪

spolupracuje s dvojvodičovými systémami Tesla Stropkov, a.s.

▪

doba uvoľnenia el.zámku: nastaviteľná od 1 až 12 s, nastavuje sa cez DIP č. 7 a 8

▪

hodiny reálneho času RTC

▪

rozmery krytu (vxšxh): 90x 105 x 66 mm

▪

kryt: plastový

▪

spôsob montáže: povrchová na DIN lištu, musí byť chránená pred nepriaznivými vplyvmi
vonkajšieho prostredia

▪

umiestnenie:

▪ max. 30m od čítacej jednotky
▪ max. 15m od dotykovej plochy
▪ max. 1000m od OPJ k prevodníku USB-RS485
POZOR! tieto funkcie nie sú podporované

▪

ČSD – nie je podporovaná (kontrola stavu dverí)

▪

PIEZO - nie je podporovaná (zvuková signalizácia cez vstavaný piezosignalizátor)

UNISIEŤ - F SIM-ON
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Popis svoriek
Svorky pre napájanie
+SOL

+ solárneho panelu

+AKU

+ akumulátora / alebo +12 V DC

GND

spoločné pre solár aj akumulátor

Svorky pre pripojenie RFID čítačky, dotykovej plochy, EZ
+VDD

napájanie čítačky / DP / elektrického zámku
max. prúdové zaťaženie: 400mA

+VDD

napájanie čítačky / DP/ elektrického zámku

GND

pre čítačku/ DP/ zámok

GND

pre čítačku/ DP/ zámok

DEK

dotyková plocha (DP)

W1

Wiegand - RFID čítačka

W0

Wiegand - RFID čítačka

Svorky relé
RELÉ

relé pre spínanie, napr. elektrického zámku

Svorky pre pripojenie talčidla
GND

Zem pre tlačidlový vstup

TL

tlačidlový vstup – funkčnosť závisí od polohy DIP6 (voľba operačného
režimu)

Svorky A, B pre pripojenie sériovej linky
RS485 A, B

24

sériová linka – OPJ s RS485 výstupom (len RS485 OUT)s adresou 1
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Nastavenie DIP prepínačov
DIP 1, 2 a 3 - musia byť nastavené na pozíciu OFF ( DIP 1,2 = adresa 0),
DIP 4 - ON = Statická, OFF = Dynamická,
DIP 5 - nevyužíva sa (rezerva pre pripravované funkcie), nastavte OFF
DIP 6 - ON - ÚSPORNÝ REŽIM pre napájanie zo solárneho systému
OFF - ŠTANDARDNÁ PREVÁDZKA pre napájanie „káblom“ z elektro-rozvodnej siete
DIP 7 a 8 - nastavte čas otvorenia zámku podľa tabuľky.

DIP prepínače

Každá operačná jednotka
SIM-ON má svoje unikátne
UID (názov) a heslo.
Umiestnenie štítku môže byť
vo vnútri krytu.

UNISIEŤ - F SIM-ON

25

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA - ZÁKLADNÉ NASTAVENIA SIM-ON

[11]
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SCHÉMA ZAPOJENIA - ÚSPORNÁ PREVÁDZKA (DIP6=ON)

Solárny panel max. 60W !
POZOR! na priamo cez SIM-ON nesmie byť
zapojený solárny panel s výkonom vyšším ako
60W. Použitá batéria min. 24Ah.

UNISIEŤ - F SIM-ON
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PORUCHY A ICH ODSTRÁNENIE

Popis poruchy

Možná príčina

Neviem aké číslo má SIM,
ktorú chcem použiť v OPJ
SIM-ON.

Po pripojení OPJ k napätiu
obe LED stále rýchlo blikajú.

Po prezvonení / nastavení
administrátorského čísla mi
od OPJ neprišla informačná
SMS.

Odstránenie poruchy
Vložte SIM kartu do akéhokoľvek mobilného telefónu a prezvoňte svoj telefón. Zobrazené
číslo volajúceho, je číslo SIM
karty.

OPJ nemá signál, anténu môže
niečo rušiť.

Potrebné preveriť správne pripojenie antény k OPJ a umiestnenie antény.

SIM karta nie je správne vložená.

Skontrolujte, či je správne
umiestnenie SIM karty v slote na
OPJ.

Nastavili ste nesprávne adminis- Skontrolujte, či ste v SMS odotrátorské číslo.
slanej do OPJ v tvare TC=
uviedli správne telefónne číslo.
SMS pre nastavenie / zmenu
administrátorského čísla ste
poslali na nesprávne tel. číslo.

Skontrolujte SMS, či bola odoslaná na správne telefónne
číslo.

OPJ nemá signál, anténu môže
niečo rušiť, rušenie môže byť
len dočasné.

Opakujte prezvonenie po niekoľkých minútach. Ak problém
pretrváva je potrebné preveriť
správne pripojenie antény k OPJ
a umiestnenie antény.

Pri volaní na číslo SIM karty v
OPJ sa hovor nezrušil, dlho
zvonil, ozvala sa odkazová
schránka.

OPJ nemá signál, anténu môže
niečo rušiť, rušenie môže byť
len dočasné.

Opakujte prezvonenie po niekoľkých minútach. Ak problém
pretrváva je potrebné preveriť
správne pripojenie antény k OPJ
a umiestnenie antény.

Sila signálu má stále nízke
hodnoty, menej ako 21.

Nesprávne umiestnená anténa,
anténu niečo ruší, napr. konštrukcia budovy, kovové konštrukcie, ochranné fólie na oknách, iné zdroje signálu, elektromagnetické rušenie apod.

Ak je anténa v interiéry skúste ju
umiestniť do exteriéru mimo
budovy. Použite s vyšším ziskom, aby sa zabezpečil bezproblémový príjem GSM signálu.

Použitý nesprávny typ antény.

Použite anténu s parametrami
uvedenými na str. 22

Číslo SIM karty v OPJ je nedo- OPJ nemá signál, anténu môže
niečo rušiť, rušenie môže byť
stupné.
len dočasné.

Opakujte prezvonenie po niekoľkých minútach. Ak problém
pretrváva je potrebné preveriť
správne pripojenie antény k OPJ
a umiestnenie antény.

OPJ je vypnutá - bez prívodu
napájania. Akumulátor sa vybil
alebo je poškodený napr. podbitím.

Je potrebné fyzicky skontrolovať
stav napájania, preveriť správnu
funkčnosť a zapojenie akumulátora.
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Popis poruchy

Možná príčina

Odstránenie poruchy

Po nastavení nového zariadenia v BBIQ sa mi nezobrazuje
správna hodnota TCPIP / pri
komunikácii so zariadením a
neviem spojiť s OPJ.

Nemáte funkčné internetové
pripojenie.

Skontrolujte, či má vaše PC
funkčné internetové pripojenie.
Pripojte PC k internetu.

Do BBIQ ste zadali nesprávny
Vo vlastnostiach zariadenia
názov UID alebo heslo pre OPJ. skontrolujte názov zadaný v
kolónke Sieťová adresa na komunikačnej linke a Heslo pre
UID.
Na OPJ máte nastavený úsporný režim, t.j. DIP6=ON. Zabudli
ste pred spustením aktualizácie
prezvoniť OPJ, čím ju „zobudíte“

Pred spustením komunikácie so
zariadením, prezvoňte SIM v
OPJ, počkajte na informačnú
SMS a spustite komunikáciu.

Operačný Windows 7 môže mať Preinštalujte BBIQ a skúste sa
problém pri vytváraní spojenia s spojiť s OPJ.
OPJ, nesprávny TLS 1,2
NET.Frameworks Key.
Komunikácia so zariadením
bola neúspešná, prerušená.

Prerušilo sa spojenie s OPJ.

Overte silu GSM signálu prezvonením SIM v OPJ. Ak je sila
poľa dostatočne veľká (21 a
viac). Aktualizáciu opakujte.

Posielate a načítavate veľké
dátové balíky naraz., spojenie
preto trvá dlhšie a môže sa
prerušiť.

Najskôr spustite len načítanie
záznamníka. Po úspešnom
ukončení načítania spustite len
aktualizáciu zariadenia.

Nemáte funkčné internetové
Mám nastavené automatické
načítanie záznamníka s inter- pripojenie.
valom on-line komunikácie ale
záznamník sa v nastavenom
intervale/čase nenačítava.

UNISIEŤ - F SIM-ON

Skontrolujte, či má vaše PC
funkčné internetové pripojenie.
Pripojte PC k internetu a skúste
spustiť manuálne načítanie pre
overenie spojenia s OPJ.

Názov UID alebo heslo pre OPJ
nie je správny.

Vo vlastnostiach zariadenia
skontrolujte názov zadaný v
kolónke Sieťová adresa na komunikačnej linke a Heslo pre
UID.

Na OPJ máte nastavený úsporný režim, t.j. DIP6=ON.

Automatické načítanie záznamníka je funkčné len pri vypnutom
DIP6=OFF.

OPJ nemá signál.

Prezvoňte OPJ, počkajte na
informačnú SMS a skontrolujte
stav napájania a silu signálu
GSM.
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Popis poruchy

Možná príčina

Odstránenie poruchy

Dátový balík predplatený na
SIM sa rýchlo minul.

Máte nastavené trvalé on-line
pripojenie a záznamník sa automaticky načítava.

Vypnite on-line komunikáciu
(Odporúčané), alebo nastavte
interval on-line komunikácie
(odporúčané min. 600 sekúnd,
alebo konkrétny čas napr. 8:00).

Po prepnutí DIP 6 z polohy ON Prepli ste DIP 6 bez resetu napájania (bez odpojenia OPJ od
do OFF nefunguje správne
napájania)
čítačka, nereaguje.

Odpojte OPJ od napájania,
prepnite DIP 6 a opäť pripojte
OPJ k napájaniu.

Po prepnutí DIP 6 z polohy
OFF do ON (do úsporného
režimu) sa stále automaticky
načítava záznamník aj bez
prezvonenia SIM v OPJ.

Prepli ste DIP 6 bez resetu napájania (bez odpojenia OPJ od
napájania)

Odpojte OPJ od napájania,
prepnite DIP 6 a opäť pripojte
OPJ k napájaniu.

Máte nastavený príliš krátky
interval on-line komunikácie.

Vypnite on-line komunikáciu
(Odporúčané), alebo nastavte
interval on-line komunikácie
(odporúčané min. 600 sekúnd,
alebo konkrétny čas napr. 8:00.

Čítačka nefunguje správne.

Prepli ste DIP 6 bez resetu napájania (bez odpojenia OPJ od
napájania)

Odpojte OPJ od napájania,
prepnite DIP 6 a opäť pripojte
OPJ k napájaniu.

Nesprávne zapojenie čítačky.

Skontrolujte zapojenie čítačky. V
prípade, že využívate úsporný
režim a DIP6 je prepnutý do
polohy ON, musí byť v systéme
pripojené aktivačné tlačidlo.

Po pripojení OPJ k PC cez
RS485 nefunguje spojenie.

Nesprávne pripojenie RS485.

Komunikačná linka RS485 na
operačnej jednotke SIM-ON
slúži len ako prevodník IP na
RS485, viď str. 20

Po priložení identifikátora k
čítačke sa zámok neodblokuje, alebo sa odblokuje až po
opakovanom priložení identifikátora. Súčasne môže dochádzať k nedostupnosti OPJ,
alebo opakovanému prezváňaniu OPJ, aby bola odoslaná
informačná SMS.

Nesprávne použití riadenia dobíjania /odpájania/ batérie, môže
nastať poškodenie batérie podbitím, čo môže mať za následok
poškodenie OPJ., alebo jej enstabilná funkčnosť. Stáva sa to
najmä, ak sa medzi solárnym
panelom a akumulátorom používa regulátor bez odpojovača t.j.
bez ochrany pred podbitím.

Preveriť správnu funkčnosť a
zapojenie akumulátora. Vymeniť
akumulátor za nový s vhodnými
parametrami a správnym zapojením.
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RÝCHLE NASTAVENIE

1.

Vložte SIM do OPJ.

2.

Nastavte DIP 1,2,3 a 5 do polohy OFF

3.

Nastavte DIP 7,8 podľa tabuľky na str.25

4.

Nastavte DIP 4 (ON=statická VIP, OFF=dynamická VIP)

5.

Nastavte DIP 6 (ON=úsporný režim/solár, OFF=štandardný režim/kábel)

6.

Pripojte OPJ k napájaniu.

7.

Nastavte administrátorské číslo—pošlite na tel. číslo SIM v OPJ SMS
správu v tvare TC=vaše telefónne číslo (napr. TC=0900000000), príde
Vám spätne informačná SMS, s IP adresou, stavom napájania a silou signálu.

8.

V BBIQ vytvorte nové zariadenie, kde
▪

Definícia komunikačnej linky = UID

▪

Sieťová adresa na komunikačnej linke = „názov“ UID zo štítku na OPJ

▪

Heslo pre UID = heslo zo štítku na OPJ

9.

Nastavte interval on-line komunikácie na min. 600 sekúnd.

10.

Ak je DIP 6 v plohe ON, prezvoňte tel. číslo SIM v OPJ, počkajte na informačnú SMS.

11.

Spustite Komunikáciu so zariadením.

12.

Po úspešnej komunikácii, vypnite on-line komunikáciu.

Ak sa Vám nepodarilo odstrániť poruchu, kontaktujte naše technické oddelenie na tel. čísle 0905848139 alebo emailom servis@rys.sk
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