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VISÃO GERAL DO SISTEMA AM (Acústico magnético)
DESCRIÇÃO
Os sistemas 8IC AM podem detectar qualquer circuito com frequência 58 kHz ou qualquer etiqueta
magnética acústica (AM) que passa através da área de detecção.
Inclui Sistema de Processamento Digital (DPS), a fim de conseguir uma grande faixa de detecção,
filtragem de ruído e evitando possíveis falsos alarmes.
O ajuste é feito facilmente via software. O sistema pode ser acessado via computador.
Os sistemas 8IC AM 58 kHz podem ter várias configurações:
Mono Sistema:
Dual Sistema:
Dividir Sistema:
Qualquer número de TX-RX em
linha:
Qualquer número de TX em linha:

antena (TX)
antenas (TX-RX)
antenas (RX-TX-RX)
n antenas (RX-TX-RX-TX-RX-TX ...)
n antenas (TX-TX-TX TX ....)

ESPECIFICAÇÕES
TRANSMISSORA
ELÉTRICO:
Frequência de Operação

58kHz

Tempo de Transmissão

1,5 ms

Transmissão da repetição das taxas de 50Hz 75 ou 50 impulsos / segundo (TX explosão 1.5ms)
ruptura
60Hz 90 ou 60 impulsos / segundo (TX explosão 1.5ms)
Resistência da bobina de transmissão

1,5 Ohm

RECEPTORA
ELÉTRICO
58 kHz

Frequência de operação
Entradas
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Receba resistência da
bobina

1,5 Ohm

FONTE DE ENERGIA
ELÉTRICO

AMBIENTAL

Entrada principal

230 V / 110V

R. Umidade

0
a
85%
condensação

Saída # 1

12 V

Saída # 2

20 V

Temperatura de operação

0º a 50º C

Fusível

500mA lenta / 250V

Nível de ruído

30dBm

não
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TABELA: SISTEMA / DETECÇÃO / RUÍDO
O sistema irá executar o seguinte:
DR etiqueta, Ganho X5, Limite 40
LEDS
piscando
0/1

MONO (*)

DUAL

110 cm

220 cm

1/2

100 cm

200 cm

2/3

85 cm

170 cm

LEDS
piscando
0/1

MONO (*)

DUAL

160 cm

350 cm

1/2

150 cm

330 cm

2/3

140 cm

320 cm

Super tag ferrite lápis, Ganho X5, Limite 40

(*)

Para modo sistema considerar distâncias em cada lado.

4

HARDWARE
PLACA TRANSMISSORA - TX

A: TRANSMISSOR LOOP SUPERIOR
B: TRANSMISSOR LOOP INFERIOR
C: AJUSTE DE RESSONÂNCIA TX LOOP SUPERIOR
D: AJUSTE DE RESSONÂNCIA TX LOOP INFERIOR
E: SINTONIZAÇÃO / AJUSTE MANUAL
F: BARRA DE SINAL EMISSOR DE LUZ
G: CONECTOR FONTE ENERGIA
H: RELÉ
I: COMUNICAÇÃO
J: ALARME (LUZ)
K: ALARME (CAMPAINHA)
L: CONECTOR PRATA LIGA AO AZUL DE UMA PLACA DE RECEPTORA. TAMBÉM RS 485 IN / OUT
M: CONECTOR AZUL LIGA AO PRATA DE UMA PLACA RECEPTORA. TAMBÉM RS 485 IN / OUT
N: SELETORES DE NÍVEL DE ALARME DE SOM
O: 485 JUMPER
P: CONECTOR DE CONTADOR DE PESSOAS
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PLACA RECEPTORA - RX

A: RECEPTOR LOOP
SUPERIOR
B: ALARME (LUZ)
C: RECEPTOR LOOP
INFERIOR
D: NÍVEL DE GANHO
E: NÍVEL DE RESSONÂNCIA
F: CONECTOR PRATA LIGA NO AZUL DA TX . TAMBÉM RS 485 IN / OUT
G: CONECTOR AZUL LIGA NO PRATA DA TX. TAMBÉM RS 485 IN / OUT
H: CONEXÃO PARA O CONTADOR DE PESSOAS
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FONTE DE ENERGIA
Utilizando a fonte bivolt interna:

Utilizando fonte externa:
Fonte de Alimentação para ligação com 2 antenas Transmissoras - TX

Fonte de Alimentação para ligação com 4 antenas Transmissoras - TX
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INSTALAÇÃO RÁPIDA
1.1.1.
Sempre ligar o sistema para limpar as linhas de alimentação (Sem outros dispositivos eléctricos ligados)
Sempre ligue um por um. Depois de ter sintonizado o primeiro, em seguida, conecte o
segundo, depois o terceiro, etc. ...
A fim de evitar danificar os componentes eletrônicos, não coloque qualquer antena
DESLIGADA perto de uma TX LIGADA. Por favor, mantenha a distância mínima, não inferior a
50 centímetros.
Não instalar o sistema no chão antes de testar o seu desempenho PRIMEIRO!
Não coloque cabos da linha eléctrica (220 V / 110 V) na RX e ao longo da
mesma rota.
Por favor, leia este manual antes de instalar sistemas!

Instalação do sistema
Verifique necessidades de cabeamento / conexão de acordo com o tipo de instalação. (Veja a
Seção 4. CONFIGURAÇÃO ). Verifique todo o material quando estiver pronto.
Coloque o sistema na área de instalação. (NÃO instalar o sistema no
chão). Ligue o sistema e conecte (Veja a Seção 5. SOFTWARE)
Verifique ruído eléctrico, sincronização, status TX, etc. ... verificar se
tudo está normal.
Estabilize o ruído elétrico externo ao mínimo.
Verifique Seção 1.3. TABELA: SISTEMA / DETECÇÃO / RUÍDO para definir a distância de
detecção máxima.
Sempre que fizer qualquer modificação, salvar os parâmetros.
Desconecte o computador e observe o sistema durante algum tempo fazendo vários testes de
detecção (o alarme sonoro pode ser desativado para não causar perturbação).
Se tudo estiver funcionando , instalar o sistema no chão, se não , ver Secção 3.2. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
1.2.
SEM DETECÇÃO
Tente com outra tag
Aumento de ganho (até 2-3 LEDS)
Limite inferior
Veja a Seção 3.4. Problema de ruído
Veja a Seção 3.3. Problema de sincronização
Veja a Seção 3.5. TRANSMISSOR MORTO
Veja a Seção 3.6. RECEPTOR MORTO

DETECÇÃO ALTA
Limite inferior
Aumento de

ALARME FALSO
Procure TAGS perto das antenas
Veja a Seção 3.7. ALARME FALSO (ou alarme DESCONHECIDO)

FAZ OUTROS SISTEMAS DAR ALARME FALSO
Veja a Seção 3.3. problema de sincronização
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Problema de sincronização
Como posso reconhecer um problema de sincronismo?
Quando você ligar o seu sistema:
 Faz outros sistemas de 58 kHz por perto disparar o alarme.
 Seu sistema está mostrando uma grande quantidade de ruído na barra de LED (veja a Seção 2. HARDWARE).
 Há pouca ou nenhuma detecção.
Computador portátil:

Como posso saber se o problema de sincronismo foi resolvido?
bem,
assim como o seu.
Computador: A situação do gráfico será semelhante a
esta abaixo:
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Problema de ruído
Como posso reconhecer um problema de ruído?
Quando você ligar o seu sistema:
 O sistema mostra uma alta quantidade de ruído na barra de LED.
 A detecção pode ser ruim.
Computador :
 Na tela você vai ver grande quantidade de ruído, nos 4 buffers.

Como posso resolver um problema de ruído?
Tente localizar a origem do ruído:
 Desligue todos os equipamentos elétricos na área próxima. Se o ruído desaparecer,
ligue os equipamentos elétricos UM POR UM até mostrar ruído novamente.
 Outra maneira de localizar a origem do ruído é mover a antena RX e, ao mesmo tempo
observar a barra de LED ou o software. Veja como a orientação da antena RX afeta a
quantidade de ruído e você vai finalmente encontrar a fonte.
Então você tem que neutralizar a fonte de ruído. (Pode estar relacionado à má
sincronização, por favor volte ao procedimento de check-in Seção 5.7.5. ferramenta de
descoberta)
Outras técnicas são:
 Trocar a TX de lugar com a RX.
 Aterrar o dispositivo que está causando o ruído corretamente ou tentar colocá-lo na medida do possível a partir da antena
do receptor.
 Use técnicas de ruído avançada 'Novos algoritmos de combate ruido'.
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Novo algoritmo de reído:
Dependendo do nível de ruído elétrico, é recomendado para selecionar posições diferentes
no seletor de ruído. Cada antena é independente.
 Antena TX
 Existem 2 modos ativos para ajuste do ruído para antena TX.
 Posição 0 desliga algoritmos de combate ruído na antena TX.
 BackGround : supressão de fundo


Antena RX:
 Existem 2 modos ativos para ajuste do ruído para antena RX.
 Posição 0 desliga algoritmos de combate ruído na antena RX.
 BackGround: supressão de fundo

Como posso saber se o problema do ruído foi resolvido?
A detecção melhorou.
Os sinais de ruído na barra de LED e no computador desapareceram.
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TRANSMISSOR SEM SINAL
Como posso reconhecer um problema transmissor sem sinal?
Quando você ligar o seu sistema:

Computador portátil:
Voltagem perto de 0Vpp

Como posso resolver um problema de TX sem sinal?
Se a placa TX não está funcionando, roque por uma nova.
Por favor, verifique o cabo de conexão entre a fonte de alimentação e a placa TX.
Se o pulso de sincronismo da fonte de alimentação não está OK, o sistema irá parar a transmissão.
Se o problema persistir, pode ser causada por um fusível queimado na fonte de energia. Alterar a
fonte de alimentação por uma nova.
Verificar a frequência de energia para ser 50Hz +/- 1 Hz ou 60 Hz +/- 1 Hz.

Como posso saber se o problema transmissor sem sinal foi resolvido?
O sistema está funcionando normalmente.
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RECEPTOR SEM SINAL
Como posso reconhecer um problema receptor sem sinal?
Quando você ligar o seu sistema:
 O sistema não detecta. (Lembre-se que existem 6 receptores independentes um para cada loop).
 Se o sistema for dual você pode tentar mudar o cabo do receptor ao conector AZUL ou conector PRATA.
Computador portátil:

Como posso resolver um problema receptor sem sinal?
O problema pode vir do cabo de conexão TX-RX. Ele pode ter quebrado durante a
instalação.
O problema pode vir da placa do receptor. Ela pode estar danificada. Tente outra placa TX.
O problema pode vir da placa transmissora. Ele pode ter um canal receptor danificado.

Como posso saber se o problema receptor receptor sem sinal foi resolvido?
O sistema está funcionando normalmente.
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ALARME FALSO (ou alarme DESCONHECIDO)
Como posso reconhecer um problema de falso alarme (ou alarme desconhecido) ?
O sistema dispara quando não tem nenhuma tag próxima. Os sistemas 8IC 58kHz geralmente
não tem alarme falso. É quase impossível que um sistema 8IC 58kHz dispare o alarme, exceto
quando:
Existe uma tag na área de detecção
Há um outro sistema 58 kHz por perto não sincronizado.
Como posso resolver um problema de alarmes falsos (ou alarme desconhecido) ?
Procure tags perto do sistema. Olheos gráficos do software.
Se você ver algo semelhante a isto:

Por favor, pare o sistema TX. Se o alarme não desaparece, há pelo menos alguma LABEL / TAG próximo.
Se não, pode haver outro sistema 58 kHz fora de sincronismo que afeta nosso sistema. Siga
o procedimento na Seção 5.7.5. ferramenta de descoberta.
Como posso saber se o problema de falsos alarmes (ou alarme desconhecido) foi resolvido?
O sistema está funcionando normalmente, sem alarmes inesperados.
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CONFIGURAÇÃO
1.3. Método de conexão
Os sistemas 8IC 58 kHz foram projetados para caber em todas as necessidades de instalação. Eles
podem ser configurados de várias maneiras.
Conexão entre transceptores ou entre transceptores e receptores é feito através de 10 formas de cabo
telefônico que permite fácil adaptação ao lugar de instalação necessidades.

1.3.1. Cabos de antena e CONEXÃO
Cada antena do transmissora pode ser ligado a 2 antenas independentes do receptor por um cabo
com 10 pinos NÃO polarizado. Por favor, siga atentamente as instruções para fabricar o cabo
corretamente.

MATERIAL
1 x CAB-FL-10-I2

X CON-10-TEL-x NOPOL1

ACC-CONTOOL-10

PROCESSO
1. Cortar o cabo para o comprimento necessário.

2. Utilizar a ferramenta Crimp para retirar as extremidades do cabo.

3. Fazer uma ligação transversal: cabos devem
ter a mesma cor no mesmo lado (significa branco
à esquerda, em uma extremidade, na outra
extremidade, à esquerda deve ser também
branco). Coloque o cabo corretamente (mesma
ordem cor).

4. Inserir um conector.
NÃO Polarizado para placa receptora
5. Inserir segundo conector
orientação que a primeira.

na

mesma

6. Crimp a cabo
Conecte o cabo entre Antenas seguindo secção 4.2. Exemplos de
configuração.Teste o cabo com um sistema para verificar se ele está
funcionando corretamente.
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1.3.2. CABO DE ALIMENTAÇÃO E CONEXÃO
Cada antena transmissora deve ser fornecida com um cabo de 10 pinos com conector polarizada.
O comprimento máximo para este cabo é 15 metros.

MATERIAL
1 x CAB-FL-10-B2

X CON-10-TEL-POL1 x

ACC-CONTOOL-10-POL

PROCESSO
Siga o mesmo processo como na Seção 4.1.1. Cabos de antena e CONEXÃO.

LIGANDO OS FIOS NA PLACA
Siga a sequência de cores conforme imagem abaixo:
Transmissora - TX

Receptora – RX
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1.4. Exemplos de configuração
1.4.1. PLACA TRANSMISSORA - TX
Os conectores placa de transmissão que ligam a outras antenas são AZUL (L no desenho) e conector
PRATA (M no desenho). Além do sinal de RX, eles também levam a comunicação entre transceptor e
as 2 placas receptoras local e comunicação com mais placas trasmissoras na rede, se houver.
485 JUMPER (O no desenho) deve ser ON no primeiro e na última placa TX da rede.

485 JUMPER (O no desenho) deve ser OFF nas placas Transmissoras na rede.

1.4.2. PLACA RECEPTORA - RX

Os conectores na placa do receptor são AZUL (F no desenho) e o conector PRATA (G no desenho).
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CONFIGURAÇÃO DUAL DO SISTEMA (RX-TX)
Sempre conectar um cabo no AZUL de uma placa para o conector PRATA de uma outra
placa.

Para ligação à rede eléctrica, conecte o cabo da fonte na TX:
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CONFIGURAÇÃO PARA 3 ANTENAS (RX-TX-RX)

Sempre conectar um cabo no AZUL de uma placa para o conector PRATA de uma outra
placa.

Para ligação à rede eléctrica, use sempre o cabo saindo da fonte até a TX
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CONFIGURAÇÃO VÁRIAS ANTENAS INTERCALADAS (RX-TX-RX-TX-RX)
Sempre conectar um cabo no AZUL de uma placa para o conector PRATA de uma outra
placa.
A placa TX MASTER é o sistema com o conector PRATA livre.
485 jumper deve ser ON na primeira e na última placa TX na rede.

Ligação à rede eléctrica:
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CONFIGURAÇÃO VÁRIAS TRANSMISSORAS (TX-TX-TX-TX ...)

Sempre conectar um cabo no conector AZUL de uma placa para o conector PRATA de
uma outra placa.
A transmissora MASTER é o sistema com o conector PRATA livre.
485 jumper deve ser ON na primeira e na última placa TX na rede.

Ligação à rede eléctrica:
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PROGRAMA
A interface do software de ajuste remoto para o sistema 8IC 58kHz foi concebido para permitir uma
fácil compreensão de todos os recursos. Os ícones são altamente intuitivos permitindo uma rápida
assimilação de conceitos.

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO
Antes da instalação verificar se você tem Windows98SE
ou superior.
Feche todos os programas em execução.
Executar o instalador
Selecione a pasta para instalar o software e clique no botão Instalar

Executar o software:

Sempre conecte a placa TX MASTER para obter acesso a qualquer um dos sistemas (Você terá
acesso a todos as placas SLAVE através da MASTER).
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1.5. CONECTAR
1.5.1. PORTA RS232
Usar um adaptador USB para Rs232 se o computador que será usado para conectar ao sistema
não tem uma porta RS232.
Conecte o cabo de comunicação fornecido para o adaptador USB ou diretamente ao sistema
se o computador tiver uma porta RS232.

Execute o software e pressione 'Configurações'

1. Selecione Serial Port Comunicação.
2. Selecione Porta Serial Comm.
3. pressione OK

Pressione Conectar

O software irá procurar todos os
sistemas conectados e carregá-los
para a janela do Sistema

1.5.2. MODEM ANALÓGICO
Peças necessárias: Modem Analógico MDM58
Conecte o cabo de comunicação fornecida a partir do modem analógico para
o sistema. Conecte a linha analógica para o modem analógico.
Teste a sequência MODEM

Execute o software e pressione 'Configurações'
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1. Selecione Modem Comunicação.
2. Selecione Porta Serial Comm.
3. pressione OK

Pressione Conectar

O software irá procurar todos os
sistemas conectados e carregá-los
para a janela do Sistema

1.5.3. GSM MODEM
Peças necessárias: GSM modem.
Insira o cartão SIM no GSM modem.
Acessar o sistema utilizando ligação
RS232
Usando o comando PNxxxx, introduzir o número PIN para o
sistema. Salvar os parâmetros
Conecte o cabo de comunicação do GSM modem para o sistema
O sistema irá detectar que ele tem um número PIN e irá ativar o GSM modem. Então aguarde
a comunicação para prosseguir.

Execute o software e pressione 'Configurações'

1. Selecione Modem Comunicação.
2. Selecione Porta Serial Comm.
3. pressione OK
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Pressione Conectar

O software irá procurar todos os
sistemas conectados e carregá-los
para a janela do Sistema

1.5.4. MODO INTERNET
Peças necessárias: Internet Módulo ACC-TCP / IP
Conecte o cabo fornecido ao módulo de Internet e para o sistema.
Conecte o cabo Ethernet / ADSL para o módulo de Internet.

Execute o software e pressione 'Configurações'

1. Selecione Comunicação TCP-IP.
2. Selecione
Cliente
ou
operação Server. Para mais
informações consulte TCP-IP
Manual de módulos.
É possível salvar, carregar ou
excluir o IP / informação PORT
3. pressione OK

Pressione Conectar

O software irá procurar todos os
sistemas conectados e carregá-los
para a janela do Sistema
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1.5.5. Como saber qual é porta COM
Se você estiver usando um adaptador USB para RS232, verifique qual porta virtual é atribuído
pelo adaptador. Para fazer isso, siga os passos:
 1. Clique em Iniciar e em Painel de Controle.
 2. Clique no link Desempenho e manutenção.
 3. Nota: Se você está vendo o modo de exibição clássico do Painel de controle, você não vai
ver este link. Simples clique duas vezes no ícone Sistema e vá para a Etapa 4.
 4. Na janela Propriedades do Sistema, clique na guia Hardware.
 5. Com a guia Hardware selecionado, clique no botão Gerenciador de Dispositivos.
 6. Seleccionar portas (COM & LTP) e verifique o nome da porta utilizada para o adaptador

.
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ACESSO
Para acessar qualquer um dos sistemas é necessário para conectar o PC com a placa TX
MASTER. Você ganha acesso a todos as SLAVES através dela.
Clique duas vezes no SN do sistema que você deseja ter acesso.

Escolha de acesso Manutenção / Supervisor
Senha de entrada (12345678 para Manutenção)
Pressione OK
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O sistema seleccionado é acessado
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MENU PRINCIPAL

É possível obter os dados de todos os sistemas na rede selecionanda mostrando um histórico de
todos os alarmes disparados(Os dados são atualizados na memória toda hora)
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Nesta janela, é possível personalizar as passagens e sistemas.

A janela de Data Mining vai aparecer da seguinte forma:

Seleccione intervalos de datas:
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Selecionar parâmetros para exibir:

Pressione 'Get List' para obter os dados do histórico dos sistemas selecionados:

Dados da tabela

Os dados são apresentados numa tabela com colunas como se segue:

Selecione o Período:
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 Selecionando o período de uma hora, os dados apresentados pertencem a um dia, com períodos de 24 horas.

 Selecione o dia a partir do qual você deseja obter os dados ou clique nos botões Voltar (previous) e Avançar (next):

Os dados de gráfico
Mude para Chart Tab para exibir os dados em estilo gráfico.

Selecione o estilo do gráfico:
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Selecione a perspectiva:

A visualização do gráfico inclui definições de zoom para aumentar ou diminuir a imagem.

Os dados podem ser exportados para arquivo txt ou impresso:

SISTEMAS DE DADOS
Mude para Tab Sistemas para exibir os dados para cada sistema individualmente.

O Período total dos dados é a soma de todos os dados do período para cada sistema separadamente.
Hour Data Mining é a soma da hora atual para cada sistema separadamente e é atualizado a cada nova hora.

34

1.5.6. TRANSMISSÃO DE COMANDO
Abre a janela de transmissão de comandos para inserir qualquer
comando diretamente no sistema.

1.5.7. LINGUAGEM
Todos os mótulos são suportados em outras línguas. Você pode
adicionar nova língua ou excluí-la.
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Adicionar idioma

Escreva todas as palavras que você precisa.

Salve as alterações e selecione o idioma.

1.5.8. CONFIGURAÇÃO
Os parâmetros podem ser salvos em um arquivo e, em seguida, carregado quando necessário
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1.5.9. AJUSTE AUTOMÁTICO
É possível sintonizar todos os sistemas automaticamente

Selecione os parâmetros e sistemas à ser sintonizado e pressione “Start Autotuning”.

É possível nomear e configurar as passagens e sistemas.
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1.5.10. RELATÓRIO
Exibe todas as medições do sistema e parâmetros salvos em um
arquivo em um determinado momento.

Selecione Save Report into File para salvar todos os parâmetros e medições do sistema:

Clique OK.
Opcionalmente, você pode definir as seguintes informações da loja e do sistema:

Clique em OK e dê um nome para o arquivo de relatório.
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Para exibir um relatório, selecione a opção Show Report, clique no botão OK e selecione o arquivo de relatório.

O relatório vai mostrar-se como segue:

A tela de relatório mostra Informações de Sistema, Placa Transmissora, Receptora, Contador de Pessoas e Alarmes .

1.5.11. ATUALIZAR
Clique no menu de atualização para verificar se há novas versões disponíveis.

1.5.12. MANUAL
Clique no menu manual para navegar neste manual .
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1.6. SISTEMAS

Opções para esta seção:
 Iniciar uma nova pesquisa para carregar os sistemas
 Visualização de sistemas encontrado com o seu número de série e ID
 Obter acesso ao sistema selecionado
 Soar o alarme do sistema selecionado
 Alterar ID do sistema selecionado (uma vez que você obter acesso)
 Alterar senha (uma vez que você obter acesso)
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1.7. ABA SISTEMA

1.7.1. STATUS
As informações a seguir podem ser encontradas: (Apenas INFORMATIVO)
 Número de série
 ID atual
 Modelo
 Versão

1.7.2. TOTAIS DO SISTEMA
As informações a seguir podem ser encontradas:
 Total de Alarmes / Total Alarmes no Dia / Total de Alarmes na última hora para TX
 Total de Alarmes / Total Alarmes no Dia / Total de Alarmes na última hora para RX1
 Antena RX1: receptor ligado no conector / AZUL da placa TX
 Total de Alarmes / Total Alarmes no Dia / Total de Alarmes na última hora para RX2
 Antena RX2: Receptor ligado no conector PRATA da placa TX
 Número total de Alarmes ao aproximar a Tag.

1.7.3. TEMPOS DE ENERGIA
As informações a seguir podem ser encontrados:
 Número total de Power ON (tempo de trabalho)
 Número total de Power ON horas (horas de trabalho).
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RELÓGIO
Definir data e hora

1.7.4. ECONOMIZE ENERGIA
O sistema é automaticamente desligado durante o período seleccionado. Se configurado com a mesma hora,
nenhuma ação (sempre ligado)

1.7.5. LEDS
Este seletor é usado para escolher quais informações a serem exibidas na barra de
LED (veja a Seção 2. HARDWARE)






RX: O sinal / ruído do receptor é mostrado
V1: A voltagem da transmissora superior (loop TX 1) é mostrada
V2: A voltagem de transmissora inferior (TX 2) é mostrada
T1: Temperatura da transmissora é mostrada

1.7.6. Opções de configuração
Detecção:
 Isso deve ser deixado como nos ajustes de fábrica.
Outras:
 Alive Signal: Ativa ou desativa “luz ligada”, o que mostra
que o sistema está funcionando corretamente e não
está “desligado”
 Master & NET (APENAS INFORMATIVO)
 Ignore Switches: Com esta função selecionada, o sistema
irá ignorar qualquer alteração ou parâmetro introduzido a
partir dos switches. Isso é para evitar o acesso não
autorizado, mesmo a partir do hardware / switches.
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1.8. ABA TRANSMISSORA

1.8.1. START / STOP TX
A partir daqui a transmissão pode ser interrompida, esta pode ser
utilizada para confirmar se um alarme é proveniente de tags / etiquetas.
Se a transmissão é interrompida e o alarme pára, então o
alarme foi causado por uma tag.

1.8.2. LAÇOS TX
Ligar / desligar qualquer um dos 2 laços TX independentes na
antena transmissora. (Ligado padrão).
TX1:Transmissora
superior
TX2:Transmissora inferior

1.8.3. MULTIMONO
Este parâmetro deve ser
ON quando ligar várias TX
(TX,TX,TX...) ou OFF em uma rede padrão (RX,TX,RX,TX...)

1.8.4. Frequência de potência
Informações sobre qual é a atual frequência de linha de energia.
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1.8.5. Ferramenta de descoberta
Principal ferramenta para sincronizar o sistema.

Em 99% dos casos, este ajuste não é necessário. De qualquer forma, é sempre bom
dar uma olhada no ruído elétrico do ambiente em toda a funcionalidade “Modo
Discovery”.
Quando Discovery está ON, o transmissor é então desligado, e o sistema só recebe.
O valor padrão de atraso (delay) é 0.2ms.

Para sistemas SLAVE, ative a opção “Folow Master”, a fim de ter o mesmo sincronismo
da MASTER. Esta opção está disponível para sistemas com versão 3.A0 e 4.A0 ou
superior.

Uma vez que o Discoveryl está ON, ruído elétrico e outros sistemas possíveis fora de fase são
mostrados na tela. No gráfico é representado a quantidade de ruídos em 58 kHz através da fase
0 ° a fase de 360 ° na rede eléctrica. (A partir de 0 ms a 20 ms de um período de 50 Hz).
No gráfico, os blocos TX estão representados no lado inferior da linha amarela (negativo), os
blocos TX de outros sistemas de fora , serão representados no lado superior da linha amarela
(positivo).
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Situações de campo
1. Sistemas perfeitamente em fase (99% de vezes), não há necessidade de sincronizar
 Nestes casos, apenas os blocos na parte inferior podem ser vistos. A presença de um outro
sistema que é corretamente sincronizado com a sua, pode ser visto na ruptura do primeiro
bloco (círculo vermelho).

2. Sistemas fora de sincronismo, necessidade de sincronizar, apenas uma referência externa
 Quando um outro transmissor 58 kHz está transmitindo fora de sincronismo, ele pode ser
facilmente visto a partir da tela do software. A área acima da linha amarela é reservada para
estas situações. Na figura a seguir, a presença de um outro transmissor 58 kHz pode ser
facilmente visto sobre essa zona. Apenas uma referência externa significa que apenas três
blocos TX de outro sistema pode ser visto no lado superior da tela.

 Alterar o atraso manualmente para sincronizar com o sistema fora de sincronismo.
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 Combinar as transmissões dos sistemas com um outro ...

 Como pode ser visto na figura acima, os nossos blocos TX (abaixo da linha amarela) são
movidos até a posição dos outros blocos do sistema TX. A sincronização pode ser seguida e
verificada visualmente. Os picos que aparecem nos 2 últimos blocos (círculo vermelho) são
normais quando o sistema está muito próximo.
 Depois de um bom processo de sincronização, você precisa ativar o modo Discovery off, oa fazê-lo, pressione OFF.

3. Sistemas fora de sincronismo, necessidade de sincronizar, mais uma referência externa
 Quando existe mais do que uma referência não sincronizad seguida, uma sincronização
correta não é possível. Isto significa que anterior à instalação, já havia pelo menos 2
sistemas fora de sincronismo, provavelmente, esses sistemas já não estão trabalhando. A
fim de corrigir o problema, é necessário sincronizar eles nos sistemas existentes.
 6 blocos de duração normal, significa que, pelo menos, 2 sistemas anteriormente não estão sincronizados

 3 blocos de duração anormal, significa que, pelo menos, 2 sistemas anteriormente não estão sincronizados
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 Após sincronizar todos os sistemas externos, a situação será a seguinte:

 Em seguida, o sistema pode ser correctamente sincronizadas utilizando esta referência externa original e única.
 Por favor, siga o passo CASO 2, para sincronizar o sistema de acordo.

1.8.6. STATUS
TRANSMISSORA

Tensão transmissora:
 Mostra a tensão na TX . Deve ser sempre na faixa de
1200 a 1400V (VERDE)
 Se for inferior, pode ser que uma transmissora está
com defeito ou mau ressonância. Então talvez seja
necessário
reajustar
a
ressonância
da
Transmissora (Hardware).
Temperatura:
 Mostra a temperatura atual na placa transmissora.
 Deve ser sempre na área verde (10 ° a 55 °).
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5.8. ABA RECEPTOR
A antena TX também tem a opção receptora. A antena TX é capaz
de suportar até 2 antenas RX.
Selecionando Transmissora permite selecionar os parâmetros para
o lado receptor da antena TX.
Selecionando Receptor RX1 permite selecionar os parâmetros para o receptor de antena
ligada na placa TX com conector AZUL .
Selecionando 'Receptor Rx2' permite selecionar os parâmetros para o receptor de antena ligada
na placa TX com conector PRATA.

5.8.1. GANHO
Recurso de ganho é usado para ajustar a sensibilidade do receptor para obter o melhor sinal de recepção.

A fim de ajustar o ganho, basta selecionar o valor até chegar a detecção necessária.

5.8.2. LIMITE
5.8.3.
O recurso limite é o nível de sinal em que cada receptor irá tocar um alarme.
Se você precisar de maior limite, aumente o multiplicador. Um limite superior significa menos
sensibilidade para o sistema, mais quantidade de sinal será necessária para a tag disparar um
alarme, a detecção é reduzida.
Recomenda-se, para o máximo de sensibilidade manter o limite de detecção no mínimo
(40) e Multiplicador = 1.
A fim de ajustar o limite de detecção, basta selecionar o valor até obter a detecção requerida.
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5.8.4. ALGORITMOS ANTI RUÍDO
Algoritmos anti ruído são usados para minimizar o ruído elétrico. Dependendo do nível de ruído
elétrico, é recomendado para selecionar posições diferentes no seletor de ruído. Cada antena é
independente.
Existem 2 modos ativos no ajuste de ruído.
Posição 0 desliga algoritmos de combate ruído em monoantena.

5.8.5. Start / Stop RECEPTOR LAÇOS
A partir daqui, cada loop receptor pode ser independente ligado e desligado. Se há uma grande
perturbação em qualquer um deles, ele pode ser desativado. Receptor Loops estados sejam
salvos.

Laço 1 pertence a superior, volta da antena de
quadro TX 2 pertence a Lower laço da antena de
transceptor

RX RESSONÂNCIA
Somente placa receptora.
A placa receptora RX controla a ressonância de ambos laços receptores na antena . A
ressonância é controlada pela seleção de capacitores neste slide no software. A ressonância do
receptor de antena pode ser afetado somente quando instalar o sistema muito perto de armações
metálicas ou portas metálicas.
Nestes casos, a ressonância pode ser modificada a partir do seletor.

O valor padrão de fábrica para Receptor de Ressonância depende de cada sistema (sempre em torno de 9)

5.8.6. Receptor remoto
Apenas para placa RX.
É utilizado para permitir ou não que a propagação de sinal de RX para um receptor remoto ou
antena TX, quando os sistemas são divididos em vários corredores.
 Para placa RX com versões iguais ou anteriores RX-V1219.04:
Se estiver LIGADO, permite a propagação do sinal de RX no
conector PRATA. (On padrão). Se OFF, ele não permite a
propagação do sinal de RX no conector PRATA.
Conector AZUL sempre propaga sinal de RX.
 Para placa RX com versões pós para RX-V1219.04:
Se estiver LIGADO, permite a propagação do sinal de RX no conector AZUL.
Se OFF, ele não permite a propagação do RX no conector AZUL .
Conector PRATA sempre propaga sinal RX.
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5.8.7. Sinal e ruído
Na área de abrangência há uma tela do osciloscópio digital que vai ajudar a analisar o ruído e
sinais. O ícone sinais de ruído elétrico irá mostrar em tempo real o sinal de corrente elétrica
(ruído e marcas se houver algum).
Existem 4 diferentes áreas de recepção mostrados no Signal Bares / Scope Digital: 'loop 1
Signal' 'loop 1 Noise', 'Volta 2 Sinal' e 'loop 2 Noise'.
Loop 1 pertence a antena superior do transmissor / receptor
de antena de quadro 2 pertence a Loop do transmissor/
receptor de antena

SITUAÇÃO 1 (Quando não há tag próximo)
As áreas de recepção mostrados no Signal Bares / Scope Digital deve olhar como se segue:
No 4 bares diferentes de recepção / áreas, único ruído elétrico no ambiente é mostrada, como
não há tag próximo.
Todas as barras 4 de recepção / áreas devem ter valores semelhantes.

Situação 2 (Quando há uma tag próximo)
As áreas de recepção mostrados no Signal Bares / Scope Digital deve olhar como se segue:
Nos 4 diferentes recepção Bares / áreas, as barras 2 recepção / áreas reservadas para o
ruído manter o mesmo que na situação 1, mas o 2 bares / áreas reservadas para o sinal tag,
apresentam valores mais elevados do que os reservados para o ruído.
Desta forma, um alarme causado por tags podem ser facilmente identificados.
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5.9. ABA CONTADOR DE PESSOAS
O contador de pessoas consiste em dos módulos: IR-RX módulos e IR-TX módulos que utilizam a
tecnologia de infra-vermelhos a fim de contar o número e o sentido de pessoas que atravessam uma
entrada.

5.9.1. IR-RX MÓDULOS (ACC-APC- CONTADOR PESSOAS A)
IR-RX módulos estão localizados na placa de alarme de luz no topo das Antenas TX.
Cada um dos lados da placa tem dois receptores de infra-vermelhos para contar, o que significa
que um módulo IR-RX pode controlar as duas entradas (Contador de pessoas 1 e 2).

People Counter 1: Conta pessoas no lado
da placa que contém o conector branco

People Counter 2: Conta pessoas no lado
da placa que não contêm o conector
branco
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5.9.2. MÓDULOS IR-TX (ACC-PCB- CONTADOR PESSOAS B)
Módulos IR-TX estão localizados na placa de alarme de luz no topo das ntenas RX.
Cada um dos lados da placa (Faces 1 e 2) tem uma infra-vermelho transmissor para emitir os pulsos IR.

Side 1
IR pulsos são transmissões a partir da infravermelho LED localizado na mesma camada
de conector branco.

lado 2
IR pulsa transmissões são do infravermelho LED localizado na camada
onde não há conector branco
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5.9.3. INSTALAÇÃO DO CONTADOR DE PESSOAS
Há dois pontos importantes a ter em conta no momento de instalação:
 1. Posição dos IV-IV e RX-TX módulos dentro da antena
Definir a posição de todos os módulos de RI-RX (Contador Pessoas A) e os módulos de IV-TX
(Contador Pessoas B), de tal maneira que todos os conectores branco olhou para o mesmo
ponto.
 2. Ligação das antenas de recepção
A antena de receptor ligado ao conector PRATA da placa de emissor-receptor (RX2) deve ser
localizado no lado esquerdo da antena transmissora.
A antena de receptor ligado ao conector AZUL da placa de emissor-receptor (RX1) deve ser
localizado no lado direito da antena transmissora.

Clique no People Counter Tab para exibir a configuração dos sistemas e estados IR-módulos.

Clique nos ícones IR-módulos (vermelho-verde) para mudar seu estado.
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Contador de pessoas são atualizados em tempo real.

Opção 'Reverse' para mudar o sentido da contagem.

AUTO CONFIGURAÇÃO
Clique no botão 'Auto Configuration' para configurar o módulo CONTADOR DE
PESSOAS a fim de ter todas as entradas prontos para contar.

Selecione os sistemas na rede que pretende configurar o People Counter:

Clique OK.
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Confira os prós e contras para todos os sistemas na rede no Menu de Data Mining:
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5.10. ABA ALARMES
Esta secção permite configurar os diferentes padrões de alarmes no sistema.

5.10.1. Opções de som
Selecione o número de vezes do som e personalize tempo de duração do beep.

5.10.2. OPÇÕES PAGER
Digite as mensagens para exibir no Pager, a fim de receber uma mensagem quando
houver disparo de alarme. Clique no ícone para ativar ou desativar
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5.10.3. Tipos de alarme

Alarme padrão para uma etiqueta de 58 kHz. Clique no ícone para ativar ou desativar.
Retransmissão
 Quando ocorre um alarme, o alarme fecha
um relé e desencadeia qualquer coisa
ligada a ele.
 ESPECIFICAÇÕES relé: 240V & 250mA.
 Normal Aberto (NO) e Normalmente Fechado (NC) contatos
Opções de luz

Este alarme ocorre quando o sistema encontra um
inibidor de frequência 58 kHz. Clique no ícone para
ativar ou desativar.
Escolha um nível de limite quando ativar este alarme (> 7 recomendado).

Este alarme ocorre quando label / tag 58kHz está localizado perto das antenas.Desativar por padrão. Clique no ícone para ativar
ou desativar.

Signal Synchro: Ele é usado para sincronizar blocos de transmissão com linha de energia do cruzamento zero. O sinal sai da fonte
de alimentação e vai para a placa TX.
Ativado por padrão. Quando Poder Synchro sinal falhar, o sistema não funcionará adequadamente e dispara o alarme.

Este alarme ocorre na detecção de pessoas na entrada
Desativar por padrão. Clique no ícone para ativar ou desativar.

Este alarme ocorre na detecção de pessoas saída
Desativar por padrão. Clique no ícone para ativar ou desativar.

Este alarme ocorre quando Módulo IR-TX foi bloqueado durante 1 minuto
pelo menos. Desativar por padrão. Clique no ícone para ativar ou
desativar.

58

5.11. CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA
5.11.1. PROCESSO DE INSTALAÇÃO CUSTOMIZADA
Personalizar a forma de configuração de instalação é executado, incluindo o nome do software,
atalho para configurações do menu iniciar e exibir:

Abra o InstallerConf.txt arquivo do pacote de instalação.
 1. Digite um nome para o atalho no menu Iniciar após o texto: “menuprogramname:”

2. Digite um nome para o software após o texto “softwarename:”

3. Abra o InstallerLogo.bmp arquivo do pacote de instalação e personalizar a imagem
para o processo de instalação.

ÍCONE CUSTOMIZANDO SOFTWARE
Substituir o ícone do arquivo InstallerIco.ico localizado no pacote de instalação com o novo
ícone que deseja usar para o software.
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