TelevisGo
المراقب القابل للتوسيع مع تطبيقات IEC 61131
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مقدمة
يحتوي هذا الدليل على كافة المعلومات العامة الالزمة لتركيب والبدء األولي لـ .TelevisGo
لمعرفة كافة اإلعدادات وغيرها من الخيارات ،راجع وثائق التقنية الكاملة المتاحة في شكل إلكتروني بتنسيق ( )pdfفي  TelevisGoأو من  www.eliwell.comدون المساس بالتسجيل
في المنطقة المقيدة من المستوى.1
أنت مدعو التباع التعليمات بدقة للتأكد من أن التركيب وبدء التشغيل األولي لبرنامج قد تم بشكل صحيح.

تحذيرات عامة
هام! :يرجى دائما التأكد من إغالق الجهاز قبل لمس التوصيالت.
يجب أن ينفذ جميع العمليات موظفون مؤهلون.
ال تثبت األجهزة في مناطق رطبة للغاية و/أو متسخة؛ فهي مصممة لالستخدام في األماكن ذات المستويات العادية أو الطبيعية من التلوث .تأكد من تهوية المنطقة القريبة من فتحات التبريد.
نطاق درجة الحرارة المحيطة المقبول للتشغيل الصحيح يتراوح بين  ° 5-درجة مئوية و 40 +درجة مئوية.
يجب توصيل الوحدات وأجهزة النظام باستخدام كابل بموصالت  0.5ملم.2
يجب أن ال يكون هناك أكثر من  1.2كم بين  TelevisGoوالوحدة األخيرة.
تذكر إدراج مقاوم  ¼ ،120Ωوات بين طرفي الجهاز " "+و " "-آلخر وحدة في الشبكة.
يجب االمتثال للتشريعات المطبقة عند وضع كابالت نقل البيانات

مالحظة:

حزمة المحتويات
تحتوي الحزمة على:
•جهاز TelevisGo
•وحدة الطاقة وكابل الطاقة

التركيبات الميكانيكية
لقد تم تصميم  TelevisGoللتثبيت على الجدار أو على اللوحة .قم بتأمين الجهاز على الحائط/اللوحة باستخدام  4براغي (غير مرفقة) لتتناسب الثقوب الموضحة في الشكل الوارد أدناه.

التوصيالت على الجهاز
يجب أن تكون التوصيالت اآلتية موجودة على مقدمة ومؤخرة وحدة التحكم:
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1 )1التوصيالت بوحدة إمداد طاقة  12فولت
2 )2منفذ (SerialAdapter COM1 (RS232
3 )3توصيل شاشة عرض VGA
4 )4توصيالت 2x USB 2.0
5 )5منفذ ( COM3 (RS232للموديم
6 )6منفذ (COM4 (RS232
7 )7اتصال LAN RJ45
8 )8منفذ (SerialAdapter COM2 (RS232
9 )9اتصال لوحة المفاتيح PS2
1010وحدة إمدادات الطاقة وHDD
1111توصيالت 2x USB 3.0
1212مقبس الصوت minijack
1313زر تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة
1414غير مستخدم
1515غير مستخدم
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المواصفات الفنية
يتم سرد الميزات التقنية الرئيسية لـ  TelevisGoأدناه:
•وحدة إمداد الطاقة :وحدة إمداد الطاقة  12فولت مع  100-240فولت خارجي  50-60 10٪ ±هرتز
•الطاقة المستهلكة بحد أقصى 10 :فولت أمبير
•درجة حرارة العمل 50 … 0 :درجة مئوية
•درجات حرارة التخزين 60 … 20- :درجة مئوية
•رطوبة التشغيل/التخزين( 90% … 10 :غير مكثف)
•الحد األقصى لعدد األجهزة التي يمكن توصيلها224 :
•نظام التشغيل Windows 7 Embedded :لغة إنجليزية قياسية

(بطاقة رقم الرخصة داخل العبوة)
•االتصال:
•إيثرنت ()LAN
•مودم  GSMخارجي (واجهة  RS232على أساس تقنية من نوع )SIEMENS TC35
•منافذ  USBمدمجة
•اللغات المدعومة:
•اإليطالية
•اإلنجليزية
•اإلسبانية
•األلمانية
•الفرنسية
•الروسية
•الهولندية
•البولندية
•البرتغالية
•الصينية
•المتصفحات المدعومة:
•إنترنت إكسبلورر  7أو إصدار الحق
•موزيال فايرفوكس  3.5أو إصدار الحق
•جوجل كروم  x.16.0أو في وقت الحق
تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح .وهذا يعني أنه ليس من الضروري إعادة تحميل الصور في كل اتصال ،مما يجعل التصفح أسرع وأكثر استجابة.
هام! :يمكن أن يؤدي التكوين غير الصحيح لذاكرة التخزين المؤقت إلى عدم تحديث الصفحات بشكل صحيح!
• TelevisGoتمت الموافقة عليه للشبكات التالية:
•شبكات RS-485
•شبكات  LANباستخدام بروتوكول TCP/IP
•اللوائح الرئيسية/التوجيهات التي يمتثل لها  TelevisGoواردة أدناه:
•(UNI EN 12830:2001 (HACCP
•( EC/2002/95توجيه )RoHS
 )2شبكة العينة TCP/IP

 )1شبكة عينة RS-485
RS485

uNet
Ethernet RS-485

Radio Adapter

~100...240 V

Bus Adapter

RS485
uNet
Bus Adapter

مالحظات:

TCP/IP

1.1يعتمد انتشار اإلشارة في شبكة إيثرنت على التصفح بالناقل ،مما يجعل مرات الوصول إلى  LanAdapterغير قطعية ويحتمل أن تؤثر على وقت الوصول
إلى الشبكة الفرعية لـ .RS485
2.2يمكن توصيل  SerialAdpater 232فقط بـ  COM1أو  COM2حيث يتم إمداده منهما .يجب توصيل اإلكسسوارات التسلسلية األخرى (مودم) إلى
المسلسالت  COM3أو .COM4

TelevisGo
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التركيب
لتثبيت  TelevisGoيجب تثبيت الجهاز وتوصيل شبكة األجهزة أوال.
ويمكن القيام بذلك عن طريق واجهة الويب.
1.1قبل مسح الشبكة بـ  ،TelevisGoيجب تعيين كل جهاز في الشبكة بعنوان فريد وفي نفس المنفذ التسلسلي أو مهايئ  ، LANوتعيينه على أساس الشبكة
المستخدمة:

مالحظة:

•شبكة  :Televisمعلمات  FAAو.DEA
•شبكة  :MODBUSالمعلم .ADR
2.2عند التوصيل ،ال يعمل  TelevisGoعلى الفور حيث يتم تشغيل بعض الفحوص آليا ويتم تحميل البرنامج (يستغرق حوالي  30ثانية).
3.3إليقاف تشغيل الجهاز ،اضغط واستمر في الضغط على الزر ( )13لمدة  4ثوان (هناك خاصية صمام أمان لمنع إيقاف التشغيل عرضيا) .في حال انقطاع التيار
الكهربائي ،تتم إعادة بدء تشغيل التطبيق والكمبيوتر تلقائيا عندما يتم رجوع التيار الكهربائي.

واجهة استخدام الويب
يجب تشغيل  TelevisGoوتوصيله باإلنترنت للوصول إلى واجهة استخدام الويب.
افتح متصفحا متوافقا وأدخل عنوان الجهاز:
>http:// <127.0.0.1
المعلمات المضبوطة في المصنع كما يلي:
عنوان  - >IP TelevisGo> = 192.168.1.50قناع الشبكة الفرعية255.255.0.0 = :
لضمان التشغيل الجيد لتوصيل الكمبيوتر ( TelevisGoاإليثرنت) ،يجب أن يكون لدى الكمبيوتر عنوان  IPمكون ويتوافق مع قناع الشبكة الفرعية لـ ( TelevisGoعادة نفس قناع الشبكة
الفرعية وعنوان  IPوالذي فيه تتغير فقط كتلة من أربعة أرقام لكل عنصر في الشبكة).
للحصول على معلومات أكثر تفصيال والتركيبات الخاصة ،اتصل بمسؤول الشبكة.
عند التشغيل ،يشغل  TelevisGoفحوص النظام ثم يظهر صفحة تسجيل الدخول (الشكل.)3.
اضبط اللغة ،وأدخل ملف تعريف المستخدم االفتراضي:
•اسم المستخدم:
•كلمة السر:

المسؤول
0

ثم اضغط على "( "Enterإدخال) .تنفتح صفحة الترحيب (الشكل.)4.

الشكل 4

الشكل 3

Computer

TelevisGo

Energy report

Energy chart

Settings
Historical chart

Functions
Historical table

Alarms
Real time table

Data
General view

Versione 7.3.2

0

Plant name:

Televis Go

D

E

C

A

B

TelevisGo

User name:

Administrator
Interfaces found

Password:

Plant identification code

TelevisGo

Device 15
Interface identification code: 0

Eliwell Controls

Device 1

User interface language:

Interface identification code: 998

English

Information

Device 1
Interface identification code: 999

Programme version: 7.4.0

Device Number: 16

Save this info

Version (Upgrader): 7.4.0

Maximum number of Devices: 60

Version (Database): 7.1.5.0
Soft Logic enabled: Yes

Login
Last page update: 7.39.34

تعيين الجهاز
اإلعدادات الرئيسية هي:
التاريخ والوقت:

انتقل إلى:
انقر على

اسم المصنع:
شبكة :IP/DNS

TelevisGo

"( "Saveحفظ).

(معلومات) Information

(عامة) ( Generalالشكل - 5اختياري ولكن يُحبذ)

"( "Modifyتعديل) ،ثم حدد "( "Plant Nameاسم المصنع) ثم انقر فوق

انتقل إلى:
انقر

(معلومات) Information

"( "Modifyتعديل) ،ثم انقر فوق ضبط التاريخ والوقت
(كمبيوتر) Computer

انتقل إلى
انقر

(كمبيوتر) Computer

(عامة) ( Generalالشكل )5

(كمبيوتر) Computer

(معلومات) Information

"( "Saveحفظ).
(إعدادات الشبكة) ( Network Settingsالشكل)6

"( "Modifyتعديل) ،إعداد "( "network IP/DNSشبكة ( )IP/DNSاتصل بمسؤول الشبكة) ثم انقر فوق

"( "Saveحفظ).
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6 الشكل
Data
Information

General

Alarms

Tools

Upgrade

Reboot

Settings
Update license

5 الشكل
General

Computer

Network settings
Save

Edit

Activity logging

Backup/Restore

Cancel

General

Network settings
Save

Edit

Cancel

Plant name

Proxy Settings

Eliwell Supermarket

Date (yyyy-mm-dd)

Proxy - SOCKS - Domain resolution

Native DNS

Proxy - Enabled

:

Proxy - Protocol

SOCKS 5

2013

Time (hh:mm)

Proxy - Ignore for local addresses

7

10

17

57

Use client date/time

Proxy - Server address
Proxy - Server port

Page last update on: 7.39.34

Proxy - User
Proxy - Password

Page last update on: 7.39.34

) (الغاء التغييراتCancel changes =

 (حفظ البيانات)؛Save data =

:المفتاح

.) (تعديل التاريخModify data =

إعدادات الشبكة
:يجب تعيين اآلتي
Scan )(مسح

Interfaces )(واجهات

Settings )(اإلعدادات

.)" (إدارة واجهاتManage Interfaces"
:" (إضافة) وأدخلAdd"

:الواجهات

:انتقل إلى
اآلن انقر على

 انقر على،في النافذة التي تنفتح

)8. (الشكلLanAdapter )أو7. (الشكلSerialAdapter :•نوع الواجهة
) مودبوس+ MICRONET(  أو مختلطMICRONET :•البروتوكول
BusAdapter, LanAdapter, LanAdapter Wifi, LANAdapter Radio +(  أنواع الشبكات:Fieldbus•
)RadioAdapter, RadioAdapter and SmartAdapter
 للجهازIP  أدخل عنوان:IP •عنوان
 منفذ اتصاالت الكمبيوتر الذي يستخدمه الجهاز:•المنفذ
.)" (حفظSave"
Scan )(مسح

Interfaces )(واجهات

Settings )(اإلعدادات

انقر على
:المسح

:انتقل إلى

.)9. (الشكل4  و3 ،2 ،1  قم بتعيين نطاق المسح باستخدام القوائم المنبثقة،بعد إعداد الواجهات
.  انقر فوق الرمز،لبدء مسح أجهزة الشبكة
.)10. تنفتح نافذة وتسرد كافة األجهزة الموجودة (الشكل،عند االنتهاء من الفحص
ُ
 وهذه األشكال سيتم تعريفها من خالل الالحقة، أوتوماتيك ًّيا بتكوين أكثر من شكل مصمم من الشركة المصنعة مُصاحِب لكل أداةTelevisGo سيقوم
.‘‘ بحيث يُصبح من السهل تمييزهُا عن باقي األشكال المُكوّ نة يدويًا#’’
. والخطوط الالحقة تسرد قائمة األجهزة المرتبطة بالشبكةB  الخط. يحدد الشبكة الممسوحةA الخط
يتم عرض األجهزة الجديدة باللون األخضر وتعرض األجهزة الموجودة باللون األبيض وتعرض األجهزة التي لم يتم مسحها وغير الموجودة على
.األرجح باللون الرمادي
." (حفظ) لحفظ جميع البيانات المسجلةSave"

 اضغط على،عند االنتهاء

9 الشكل
View

Discovery

Algorithms

Out of network

Device templates

Naming

7 الشكل

Energy resources

Select all

Details

Deselect all

Manage Interfaces

Interface
type

This operation could change the site configuration; please proceed with care.
Interface

ID

Address

Fieldbus

Discovery range

LAN Adapter

0

192.168.0.1

LanAdapter

From

00

00

1

2

to

14

14

3

4

Page last update on: 7.39.34

SerialAdapter
Port

COM1

Protocol

Micronet

LanAdapter

Fieldbus

BusAdapter

10 الشكل

8 الشكل

Interface

Interface
identifier

Address

Devices

LAN Adapter

0

192.168.0.1

1

Details

A

Address

Description

State

02:00

0 02:00 0.00:00 ID 974LX

New

Interface
type

B

LanAdapter

:المفتاح
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SerialAdapter

.) (تعديل البياناتModify data =

 (إضافة البيانات)؛Add data =

) (الغاء التغييراتCancel changes =

 (حفظ البيانات)؛Save data =

Fieldbus

Address

192

Port

56789/45678

Protocol

Micronet

168

1

1

LanAdapter

TelevisGo

تسمية الجهاز:

انتقل إلى:

(واجهات) Interfaces

(اإلعدادات) Settings

(تسمية) ( Namingاختياري)

بالنسبة لجميع األجهزة في الشبكة ،يمكنك تعيينها كما يلي:
•"( "Long Nameاسم طويل) (وصف)
•"( "Short Nameاسم مختصر) (سوف يتعين عليك "اختصار االسم" للتعامل مع رسائل )TXT
•"( "Delayالتأخير) بالدقائق (تأخير مؤشر اإلنذار ضد الحرارة).
يمكنك أيضا تحديد الموارد التي تريد مراقبتها.
مالحظة :لمزيد من التفاصيل ،يرجى الرجوع إلى الدليل (القسم بعنوان "التثبيت/الصيانة")
فترة تسجيل البيانات:

انتقل إلى:

(بيانات األرشيف) Data Archive

(إعدادات) Settings

(التحكم) Control

عند فتح هذه القائمة ،انقر على "( "Saved data-logging interval in archiveفاصل تسجيل البيانات في األرشيف) ،ثم اضغط ""Modify
"( "Saveحفظ) .الوقت المحدد هو الفاصل الزمني الذي فيه يتم تسجيل البيانات من
(تعديل) ،ثم أدخل رقما (ساعات :دقائق :ثوان) ثم اضغط على
المورد المختار.
1.1ال ينطبق هذا الفاصل الزمني على األوضاع واإلنذارات والمدخالت الرقمية .وفي هذه الحاالت ،يتم فقط تسجيل المتغيرات أنفسها،
مالحظات:
وليس في ما يتعلق الفاصل المعين.
2.2ال يمكن تعيين الفاصل الزمني أثناء حدوث تسجيل للبيانات.
بدء تسجيل البيانات:

انتقل إلى:

(بدء/إيقاف) Start/Stop

(الوظائف) Functions

من هنا يمكنك بدء/إيقاف تسجيل البيانات .اعتمادا على ما إذا كان تسجيل البيانات قد بدأ ،اضغط على:
•"( " Startبدء) عندما تكون حالة تسجيل البيانات = موقوفة)
•"( " Stopإيقاف) عندما تكون حالة تسجيل البيانات = جارية)
وبمجرد بدء تسجيل البيانات ،سوف تكون قادرا على استعراض البيانات التي تم التقاطها وأية إنذارات انطلقت.

المسؤولية والمخاطر المتبقية

ُ Eliwell Controls srlتعفى من أية مسؤولية عن أية أضرار ناجمة عن:
•التركيب بخالف المواصفات/االستخدام وخاصة بالمخالفة لمتطلبات السالمة والتشريعات الواردة أو المحددة في هذه الوثيقة.
•استخدام جهاز واحدة ال يحمل الحماية الكافية ضد الصعق الكهربائي والماء والغبار في ظروف التركيب الفعلية.
•استخدام األجهزة بمكونات خطرة التي يمكن الوصول إليها بدون استخدام أدوات خاصة.
•العبث و/أو تعديل المنتج؛
•تركيب/استخدام األجهزة التي ال تتوافق مع التشريعات والمعايير المعمول بها.

اإلعفاء من المسؤولية
هذه الوثيقة هي ملكية حصرية لـ  Eliwell Controls srlوال يجوز نسخها أو تعميمها لم تأذن  Eliwell Controls srlصراحة بذلك .تم بذل العناية الواجبة إلعداد هذه الوثيقة؛
ومع ذلك Eliwell Controls srl ،ال يمكن لها أن تقبل المسؤولية عن أي ضرر ينتج عن استخدامها .األمر نفسه ينطبق على أي شخص أو شركة تشارك في إعداد وتحرير هذه الوثيقة.
 Eliwell Controls srlتحتفظ بالحق في إجراء تغييرات أو تحسينات عليها في أي وقت دون إشعار.

التخلص من المنتج
يجب التخلص من الجهاز (أو المنتج) بشكل منفصل مع االمتثال للمعايير المحلية السارية بشأن التخلص من النفايات.

تاريخ التصنيع
يظهر تاريخ التصنيع على ملصق الجهاز للداللة إلى االسبوع وسنة اإلنتاج ()ww-yy

Eliwell Controls s.r.l.
Via dell’Industria, 15 - Z.I. Paludi
32010 Pieve d’Alpago (BL) ITALY
هاتف+39 0437 986 111 :
هاتف+39 0437 989 066 :

صنع في تايوان

www.eliwell.com
الدعم التقني للعمالء:
هاتف+39 0437 986 300 :
بريد إلكترونيTechsuppeliwell@schneider-electric.com :
المبيعات
هاتف( +39 0437 986 100 :إيطاليا)
هاتف( +39 0437 986 200 :بلدان أخرى)
بريد إلكترونيsaleseliwell@schneider-electric.com :
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