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Vartotojo vadovas v1.1
Suderinama su sistemomis:

•  ELAN3-ALARM v0.3 ir vėlesne + ESIM364 v02.07.00 ir vėlesne. 
•  ELAN3-ALARM v0.4 ir vėlesne+ ET082 v01.12.00 ir vėlesne; aparatinės įrangos versija: ET082-30 ir vėlesne.

Pagrindinės savybės:
• Palaiko Ethernet jungtį: 10/100 Mbit.
• Suteikia ESIM364/ET082  interneto prieiga per Ethernet sąsają. 
•  Automatinė konfigūracija

ELAN3-ALARM - papildomas įrenginys, skirtas naudoti kartu su ESIM364 apsaugos sistema ar ET082 komunikatoriumi, veikiantis IP-pa-
grindo tinkluose. Tai Ether net pagrindu veikiantis komunikatorius, kuris suteikia momentinę prieigą prie interneto ir leidžia vykdyti šias 
funkcijas: 

• Užmegzti ryšį tarp  ESIM364 ar ET082 ir stebėjimo pulto programinės įrangos, palaikančios EGR100 /Kronos ar SIA IP protokolus 
•  Prijungti ESIM364 prie „ELDES Cloud Services“ platformos.
•  Konfigūruoti ESIM364/ET082 nuotoliniu būdu. 

1. PAKUOTĖS SUDĖTIS
Elementas Kiekis

1. ELAN3-ALARM............................. ........... 1

2. Vartotojo vadovas............................... ... 1

Į pakuotės sudėtį neįtraukta:  

• NSG 25-3 laidas - galite įsigyti iš vietinio tiekėjo.

2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
2.1. Elektrinės ir mechaninės charakteristikos

Pagrindinio maitinimo šaltinis .............................................................10-24V 50Hz ~ 210mA maks. / 10-24V    210mA maks.
Matmenys ................................................................................................70x85x57 mm
Darbo temperatūros diapazonas  ........................................................-20…+55 °C
Drėgmė  ...................................................................................................0-90% RH @ 0... +40 °C (be kondensacijos)

2.2. Pagrindinių mazgų, LED indikatorių ir kontaktų paskirtis

PRIEKINĖ DALIS VAIZDAS IŠ ŠONO
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1 SERIAL  SERIAL sąsaja susisiekimui su ET082
RJ45 10/100Base-T Ethernet jungtis
USB Mini USB jungtis, skirta programinės 

įrangos atnaujinimui
DEF Program. įrangos atnaujinimo kon-

taktai
STATUS Raudonas šviesos diodas, nurodan-

tis mikrovaldiklio būseną

CONNECT Žalias šviesos diodas, nurodantis 
RS485/RS232 aktyvumą 

F1 miniSMDC 0,5A saugiklis
AC/DC Pagrindinio maitinimo kontaktai
G RS485 sąsaja susisiekimui su 

ESIM364 (žalias laidas) 
Y RS485 sąsaja susisiekimui su 

ESIM364 (geltonas laidas) 
LAN (žali-
as)

Žalias šviesos diodas, nurodantis 
Ethernet aktyvumą

LAN  
(geltonas)

Geltonas šviesos diodas, nurodantis 
Ethernet būseną
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3. MONTAVIMAS

DĖMESIO:   Jungimo darbus galite atlikti tik kai ESIM364 sistema pilnai išjungta.

1.   ESIM364:Prijunkite ELAN3-ALARM įrenginio AC/DC kontaktus prie ESIM364 sistemos AUX+ ir AUX- kontaktų (žr. 2 pav.).  
ET082:  Prijunkite ELAN3-ALARM įrenginio AC/DC kontaktus prie trečios šalies apsaugos panelės AUX+ ir AUX- kontaktų (žr. 3 pav.). 
Kitas būdas -  naudoti 10-24V AC ar DC maitinimo šaltinį (žr. 2.1. Elektrinės ir mechaninės charakteristikos). 

2.   ESIM364: Prijunkite ELAN3-ALARM įrenginio G ir Y kontaktus prie ESIM364 sistemos atitinkamų G ir Y kontaktų (žr. 2 pav.).  
ET082: NSG 25-3 laidu  prijunkite ELAN3-ALARM įrenginio RS232 jungtį prie ET082 įrenginio RS232 jungties (žr. 3 pav.).

3. Ethernet laidu prijunkite ELAN3-ALARM prie vietinio tinklo maršrutizatoriaus (žr. 2 pav.).
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4. Įjunkite ELAN3-ALARM maitinimą ir palaukite,, kol indikatorius STATUS pradės mirksėti, nurodydamas sėkmingą mikrovaldiklio aktyvu-
mą (žr. 1 pav.).

5. Indikatorius LAN (žalias) pradės mirksėti, nurodydamas Ethernet ryšio aktyvumą, o indikatorius LAN (geltonas)  nuolat švies, nurody-
damas sėkmingą prisijungimą prie Ethernet tinklo (žr. 1 pav.).

6. Mažiau negu per minutę indikatorius CONNECT įsižiebs ir nuolat švies, nurodydamas sėkmingai užmegztą RS485/RS232 ryšį tarp 
ELAN3-ALARM įrenginio ir ESIM364/ET082  (žr. 1 pav.). 

7.  Įrenginiui sėkmingai startavus, DHCP serveris automatiškai suteikia įrenginiui vietinį IP adresą, savarankiškai sukonfigūruoti  ELAN3-
ALARM įrenginį reikia tik tuomet, kai Jūsų interneto paslaugų tiekėjas (angl. ISP) nepalaiko DHCP serverio. Daugiau informacijos apie 
ELAN3-ALARM įrenginio konfigūraciją rasite programinės įrangos „ELDES Configuration Tool“ skyriuje „Pagalba“.

8. Sukonfigūruokite ESIM364/ET082 sistemą, kad galėtumėte naudoti kartu su ELAN3-ALARM. Daugiau informacijos apie tai rasite 
ESIM364 montavimo vadove/ET082 vartotojo vadove ir programinės įrangos „ELDES Configuration Tool“ skyriuje „Pagalba“. 
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PASTABA:   Įsitikinkite, jog maršrutizatorius neblokuoja ELAN3-ALARM įrenginio, priešingu atveju pastarasis negalės perduoti jokių duo-
menų. Norėdami peržiūrėti ar pakeisti ELAN3-ALARM IP adresą, USB laidu prijunkite įrenginį prie kompiuterio ir naudokitės „ELDES Confi-
guration Tool“ programine įranga. Daugiau informacijos apie tai rasite programinės įrangos „ELDES Configuration Tool“ skyriuje „Pagalba“.

4. TECHNINĖ PAGALBA 
4.1. Trikdžių šalinimas 

Požymis Galima priežastis 
Indikatorius STATUS išjungtas · Sugedęs maitinimo lizdas.

· Nėra išorinio maitinimo.
· Neveikia mikrovaldiklis.

Indikatorius CONNECT išjungtas   · ESIM364: neteisingai sujungti Y ir G kontaktai tarp ESIM364 ir ELAN3-ALARM.   
· ESIM364: įrenginys nesuderinamas su ELAN3-ALARM. Norint gauti naujausią ESIM364  

įrenginio programinės įrangos versiją, kreipkitės į savo tiekėją.
· ESIM364: sistemos ESIM364 ir/ar ELAN3-ALARM įrenginio RS485 sąsajos kontaktai Y ir 

G yra sugadinti.   
· ET082: įrenginys nesuderinamas su ELAN3-ALARM įrenginio programine įranga. Norint 

gauti naujausią  ELAN3-ALARM ir/ar ET082 programinės įrangos versiją, kreipkitės į 
savo tiekėją.

· ET082: įrenginys nesuderinamas su ELAN3-ALARM aparatine įranga. Norint gauti 
ET082-30 ar vėlesnę aparatinės įrangos versiją, kreipkitės į savo tiekėją.

· ET082: EST082ir/ar ELAN3-ALARM įrenginyje pažeisti RS232 kontaktai.
· ET082: pažeistas NSG 25-3 laidas.

Indikatoriai LAN (žalias) ir LAN (geltonas)
išjungti

· Sugadintas Ethernet laidas. 
· Ethernet maršrutizatorius išjungtas.   

Visi indikatoriai įjungti arba mirksi, bet 
negaunama jokių duomenų į EGR100/
ESR100/SIA IP pagrindu paremta progra-
minę įrangą.  

· Klaidinga ESIM364/ET082 konfigūracija.   
· Maršrutizatorius nenukreipė TCP/UDP prievado į ELAN-ALARM įrenginio IP adresu ir/arba 

jūsų ISP nuolat blokuoja tam tikrą TCP/UDP prievadą (-us).
· Klaidingai sukonfigūruota EGR100/ESR100/SIA IP-pagrindu paremta programinė įranga.   

4.2. Gamyklinės konfigūracijos atstatymas

1. Atjunkite įrenginio maitinimą.
2. Trumpikliu sujunkite DEF kontaktus.
3. Įjunkite įrenginį 7-ioms sekundėms. 
4. Išjunkite įrenginį. 
5.  Pašalinkite trumpinklį nuo DEF kontaktų. 
6. Gamyklinė konfigūracija atstatyta.

4.3. Programinės įrangos atnaujinimas USB laidu 

1. Išjunkite įrenginį.
2. Trumpikliu sujunkite DEF kontaktus. 
3. Prijunkite įrenginį USB laidu prie asmeninio kompiuterio. 
4. Įjunkite įrenginį.
5. „Windows“ aplinkoje pasirodys naujas langas su .bin failu. Priešingu atveju atverkite „Computer“ ir ieškokite „Boot Disk“ įrenginio. 
6. Pašalinkite .bin failą. 
7. Nukopijuokite naują .bin failą į tą patį aplankalą. 
8. Išjunkite įrenginio maitinimą. 
9. Atjunkite USB laidą. 
10. Pašalinkite trumpinklį nuo DEF kontaktų. 
11. Įjunkite įrenginį. 
12. Įrenginio programinė įranga atnaujinta. 
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5. PAPILDOMA INFORMACIJA
Atsakomybės ribojimas
Pirkėjas sutinka, kad sistema sumažina gaisro, vagystės, apiplėšimo ar kitą riziką, tačiau tai nėra draudimas ar garantija, kad paminėti 
veiksniai neįvyks,bei nebus asmenų sužeidimų, ar turto praradimo, ar sunaikinimo atvejų. UAB „ELDES“ neprisiima jokios atsakomybės už 
tiesioginę ar netiesioginę žalą ar nuostolius, taip pat negautas pajamas, naudojantis sistema. UAB „ELDES“ atsakomybė, kiek tai leidžia 
galiojantys įstatymai, neviršija produkto įsigijimo kainos. Korinio ryšio paslaugas teikiantys GSM operatoriai nėra susiję su UAB „ELDES“ 
bendrove. Todėl bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už tinklo paslaugas, jo aprėptį bei funkcionavimą. 

Garantinis laikotarpis
UAB „ELDES“ suteikia įsigytam produktui 24 mėn. garantiją. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo produkto pardavimo pirmam 
galutiniam vartotojui datos. Garantija taikoma tik jei sistema buvo naudota pagal paskirtį, laikantis visų instaliavimo vadovo instrukcijų, bei 
techninėje specifikacijoje nustatytų sąlygų ir maksimalių leistinų reikšmių. Pardavimo data laikoma čekio, sąskaitos ar kito pardavimo doku-
mento data. Garantija taikoma tik kartu su minėtais dokumentais pateikus užpildytą garantinį kvitą. Garantija netaikoma, jei sistema buvo 
paveikta mechaniškai, cheminių medžiagų, drėgmės, korozijos, skysčių, ekstremalių aplinkos veiksnių ar kitokių force majeure aplinkybių.

SAUGOS INFORMACIJA
Kad užtikrinti Jūsų ir aplinkinių saugumą, prašome perskaityti šias taisykles bei laikytis visų instaliavimo vadove esančių montavimo ins-
trukcijų ir nurodymų:
• NENAUDOKITE sistemos ten, kur ji gali sukelti trikdžius, pvz. prie medicininės aparatūros ar prietaisų, jei to reikalauja instrukcijos.
• NENAUDOKITE sistemos sprogioje aplinkoje.
• Sistema nėra atspari drėgmei, cheminei aplinkai, bei mechaniniams poveikiams.
• NEREMONTUOKITE sistemos patys - remontuoti gali tik pakankamai kvalifikuotas asmuo.

Sistema turi būti maitinama iš 10-24V 50Hz ~210mA kintamos srovės arba 10-24V  210mA nuolatinės srovės maitinimo 
šaltinio, kuris privalo tenkinti LST EN 60950-1 standarto reikalavimus ir būti arti įrenginio bei lengvai pasiekiamas. Jungiant 
prie maitinimo gnybtų polių sukeitimas neturi reikšmės. 

Sistemos pagrindinio maitinimo šaltinis turi būti lengvai pasiekiamas ir gali būti pri-
jungtas tik prie kintamosios srovės tinklo, instaliavimo patalpoje, turinčio visiškai 
grandinę nutraukiančią automatinę apsaugą. Automatinė apsauga turi suveikti nuo 
trumpojo jungimo ar viršsrovių ir turėti dvipolį atjungimo įtaisą, kuris nutraukia gran-
dinę. Tarp nutrauktos grandinės kontaktų turi būti ne mažesnis kaip 3mm tarpelis, o 
atjungimo srovė 5A.
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Prieš pradedant montavimo ar derinimo darbus privaloma atjungti įrenginio maitinimą. Draudžiama liesti įrenginį ar atlikti de-
rinimo darbus žaibavimo metu. Pagrindinis elektros maitinimo lizdas turi būti lengvai prieinamas.

Įrenginio pilnas išjungimas atliekamas išjungus išorinį elektros maitinimo šaltinio dvipolį atjungimo įtaisą arba kitą susietąjį 
įrenginį, iš kurio maitinamas ELAN3-ALARM. Saugiklio F1 modelis MINISMDC050F 0.5A. Perdegusio saugiklio negalima keisti 
savarankiškai ir naudoti kitokį tipą nei nustatyta gamintojo.

Jei parametrų konfigūravimui yra naudojamas I saugumo klasės kompiuteris, jis privalo būti įžemintas.

Copyright © “ELDES UAB”, 2015. Visos teisės saugomos

Draudžiama kopijuoti, kaupti ar perduoti tretiems asmenims, šiame dokumente esančią informaciją, ar bet kokią dokumen-
to dalį be išankstinio raštiško UAB „ELDES“ sutikimo. UAB „ELDES“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo tobulinti ar keisti 
bet kuriuos dokumente minėtus gaminius, taip pat patį dokumentą. Šiuo dokumentu UAB „ELDES“ deklaruoja, kad Ethernet 
komunikatorius ELAN3-ALARM atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EC direktyvos nuostatas. Sistemos atitikties 
deklaraciją galite rasti šiame tinklapyje: www.eldes.lt.

Pagal WEEE direktyvą, perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais ženklas reiškia, kad nebetinkamą naudoti gaminį Europos Sąjungoje 
reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų atliekų. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimos žalos, gaminys privalo 
būti perdirbtas patvirtintu ir aplinkai saugiu perdirbimo proceso metu. Dėl išsamesnės informacijos apie teisingą gaminio perdir-
bimą, prašome kreiptis į sistemos teikėją arba įstaigą, atsakingą už atliekų perdirbimą Jūsų gyvenamojoje vietoje.



Pagaminta Europos Sąjungoje
www.eldes.lt


