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כרטיס  MCOMתואם לרכזות :7
• ADR-7000
• SAVER-7000

1

נתק את הרכזת מכל מקורות המתח )סוללות ומתח

2

רשת(.

התקנת הכרטיס דורשת גרסת תוכנה  6.1ומעלה
ברכזת.

הכנה

תאימות

הכנס מיקרו סים מדור  3ומעלה לכרטיס עליון

3

התקן מכלול  MCOMבפינה הימנית עליונה ברכזת
)ברכזת  ADR-7000התקן את המכלול במיקומו
התחתון(.

4

פינה קטומה
מימין למטה

חיבורים שלב 1

חיבור סלולרי

5

•

ממכלול  ,MCOMלמחבר  COM2בכרטיס הראשי
מחבר  COM2בכרטיס
ברכזת
הראשי ברכזת

•

חבר את כבל הסרט ) - (Flat Cableאת מחבר COM1

חבר אספקת  24VDCממוצא  24VDCברכזת
למחבר  24Vב MCOM-פלוס ומינוס ,בהתאמה
חבר לרכזת את סוללות הגיבוי ,לאחר מכן – חבר
את מתח הרשת

מחבר COM1
במכלול MCOM

חיבורים שלב 2

מתחים

6
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 .1לחץ על מקש תפריט לכניסה לתפריטי הגדרת
מערכת

 .6בעזרת החיצים ,שנה את הגדרות COM2
לכרטיס רשת
:115,200

8

–  .TCP/IPוודא כי קצב השידור הוא

 .2הקלד סיסמה ) 6ספרות (
 .3בחר

– תכונות מערכת

 .4בחר

– תצורת מערכת

 .5בחר

ואחר כך

 .7לחץ על שמור
 .8לחץ על יציאה

– תקשורת COM

הגדרת  COMברכזת  -המשך

הגדרת  COMברכזת

9

ודא שהמחשב מחובר לאינטרנט .חבר כבל  USBבין
המחשב לבין מחבר  USBשבכרטיס MCOM

ודא כי הנתונים הבאים מצויים ברשותך:

10

א .לתקשורת :IP/TCP

•
•
•

כתובת  IPסטטית של הכרטיס
כתובת Gateway
כתובת Mask

ב .לתקשורת :WIFI
•
•

שם הWIFI-
סיסמת WIFI

הערה:
בתקשורת סלולר אין צורך
בנתונים מקדימים – על המתקין
לספק כרטיס סים דור .3

מחבר USB
חיבור תקשורת

 .1הרץ את תוכנת  MCOM Setupמתוך
תוכנת TCS-7030
 .2בחר תפריט ראשי ) לחצן ימני עליון (
 .3בחר אודות< תוכנות נוספות<MCOM Setup

תחילת הגדרות  MCOM Setupהכנה לתכנות

11

הסטטוס הראשוני הוא מנותק:

12

חיבור מחשב לכרטיס

חיבור מחשב לכרטיס  -המשך

 .1לשינוי הסטטוס לחץ על Connect
 .2לחץ  OKוהמתן לשינוי הסטטוס מDisconnected-
ל Connected-בירוק
באדום
 .3לשינוי על כפתור Set IOT

13

חיבור מחשב לכרטיס

בחלון הצץ ) ,Set IOT>Enter Site (Pop-upבצע
את הפעולות הבאות:
 .1בשדה  Telefire Client Codeהקלד את
הלקוח ) 6ספרות(
 .2לאישור לחץ OK

הגדרת פרויקט אתר

14

בחלון הצץ ), Set IOT>Enter Site (Pop-upבצע
את הפעולות הבאות:
 .1בשדה  Site Nameהקלד את שם האתר
)לדוגמה" :מפעלי ישראל"(
 .2בשדה  Facility/Address/Subtitle Nameהקלד את
מיקום האתר ) לדוגמה" :רחוב החרוצים  ,1פ"ת"(
 .3לחץ על כפתור Next

חיבור מחשב לכרטיס

15
מספר

16

בחלון הצץ ) ,Set IOT>Enter Site (Pop-upבצע
את הפעולות הבאות:
 .1בחר את מספר הרכזות בפרויקט ,לחץ על החץ ובחר
 7000עבור כל רכזת
 .2לחץ על כפתור Next

הגדרת פרויקט אתר

חיבור מחשב לכרטיס

בחלון הצץ ),Set IOT>Set Panels Map (Pop-up
בצע את הפעולות הבאות:
 .1סמן את מיקומו הגיאוגרפי של האתר הרצוי .2
לאישור המיקום ,לחץ על כפתור Next
לתיקון :חזור על תהליך התכנות מתחילתו
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בחלון  ,Set IOT>Hardware Settingsבצע
את הפעולות הבאות:
 .1בשדה  Type of Hardwareבחר את אופן
התקשורת באתר הרצוי:
אTCP/IP .
בWIFI .
גCellular .
)ראה פירוט בצעדים (11 – 13
 .2לחץ על כפתור Done

הגדרת תקשורת

18
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 .1עדכן את השדות הבאים על פי המידע הרלוונטי:
א .כתובת  IPסטטית של האתר
ב .כתובת Gateway
ג .כתובת Musk
 .2לחץ על כפתור Done

19

הגדרת תקשורת TCP/IP -
 .1בשדה  Type of Hardwareבחר בCellular-
 .2לחץ על כפתור Done

הגדרת תקשורת WIFI -

21

המתן לסיום התהליך ולהופעת חלון הכולל את
ההודעה Save Settings OK

22

סיום תהליך התכנות

הגדרת תקשורת Cellular -

 .1היכנס למסך ראשי
 .2לחץ על כפתור TestIOT
 .3במידה ואין תקלות יופיע חלון צץ עם הכיתוב OK

 .1בשדה  WIFI Nameהקלד את שם הרשת
 .2בשדה  WIFI Passwordהקלד את סיסמת הרשת
 .3לחץ על כפתור Done

20

23

לבדיקת נתונים הנתונים שהוזנו לחץ על כפתור
View Configuration
הערה :הנתונים בחלון זה הם לקריאה בלבד

24

סיום תהליך תכנות – בדיקה כללית

סיום תהליך תכנות – בדיקת נתונים

