Enco Terminal
Descriere meniu

Enco Terminal stocarea datelor radio
Descriere meniu
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Enco Terminal componente cheie
Enco Terminal este un dispozitiv proiectat pentru citirea la distanță a contoarelor și
legarea acestora cu antena de citire permanentă a datelor.
Fig. 1 prezinta dispozitivul cu componentele cheie.
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Fig.1-dispozitivul cu componentele cheie
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Componentele cheie ale Enco Terminal
1.
2.
3.
4.
5.

Ecran
Taste de directie si de selectie
Tasta ON/OFF
Interfata RS-232
Interfata USB
Meniul principal

Fig.2- fereastra meniului principal
Optiunea disponibila in meniul principal:






Read Meters - citirea contoarelor de la distanta;
Service - opțiune pentru modificarea parametrilor dispozitivului și ștergerea listei de
contoare;
W-Mbus - fereastra de schimbare a parametrilor wireless Mbus;
Meter List - revizuirea listei de contoare citite și revizuirea datelor contoarelor
individuale;
Select Object - este activă numai dacă o cartelă microSD este introdusă în dispozitiv.
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Linia de configurare a dispozitivului este văzută în partea de jos. Dispozitivul arată că nu are
cititoare de contoare în memorie și că este în modul inactiv. sunt posibile următoarele valori
de stare:
 SENDING - o cerere de date este trimisă la contoare. Acesta va fi afișat pentru
aproximativ 30 de secunde după începerea activării citirii contorului.
AXI LISTEN - așteptând date de la contoare. Numărătoarea inversă afișată lângă ea va simboliza
timpul rămas până la terminarea citirii.

Meniul Read Meters

Prin selectarea elementului din meniul Read Meters (cu tastele sus-jos, punem
marcatorul la poziția Read Meters și apăsăm pe tasta dreapta). Se deschide nou fereastra de
meniu- vedeti Fig 3.

Fig 3-Meniul Read Meters
Următoarele opțiuni disponibile în fereastra de meniu deschisă:
 Start Read – incepe sa citeasca contoarele;
 Start Readress – incepeti procedura de conectare a contoarelor cu reteaua;
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Net Nr - permite selectarea rețelei unde vor fi căutate contoarele pentru citire. Intervalul
de selecție este de la 0 la 255.
Freq - permite selectarea frecvenței la care cititorul va răspunde cererii de date. Posibilele
opțiuni de frecvență afișate în fereastra de selecție. Fereastra prezintă echivalentul de
frecvență în funcție de secvență.
BitRate - permite selectarea ratei de biți la care cititorul va răspunde cererii de date.
Opțiunile de rate de biti posibile sunt afișate în fereastra de selecție. Fereastra prezintă
echivalentul de biți în funcție de secvență.
Tx Power - permite ajustarea puterii transmițătorului. Intervalul de selecție este de 15
până la 30 Db.
Window Count - permite selectarea dimensiunii ferestrei, pe care va depinde timpul de
răspuns al contorului. în fereastra de selecție este afișat numărul maxim de citiri de
contoare. Această fereastră prezintă echivalentul numărului de contoare în funcție de
secvență
Start ResetSave Parameters - salvați data parametrilor modificați anterior.

Cu ajutorul tastelor sus și jos, vom selecta elementul de schimbat și apoi vom apăsa tasta de
direcție dreapta. Putem schimba parametrul în ferestrele noi de meniuri deschise. Parametrul este
modificat prin intermediul tastelor sus și în jos. După ce am setat parametrul, apăsăm pe tasta
stânga pentru a reveni la fereastra de meniu anterioară. După efectuarea tuturor modificărilor
necesare ale parametrilor, selectăm elementul din meniul Save Parameters pentru a preveni
pierderea parametrilor când dispozitivul este oprit. Pentru a reveni la meniul principal, apăsăm
pe tasta stânga; pentru a începe citirea contoarelor, selectăm Start Read. După selectarea acestui
element, programul va reveni automat în fereastra meniului principal.
Când este selectat oricare dintre modurile de conectare a contoarelor cu antenele sau altele,
programul revine automat în fereastra meniului principal
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Meniul Service
Meniul Service este prezentat in fig. 4.

Fig. 4 – Meniul Serice

Opțiunile posibile ale ferestrei Service Meniu:
 Read Stat - permite selectarea opțiunii pentru datele contoarelor: dacă este selectată All,
datele tuturor cititoarelor vor fi salvate; dacă este selectată From List, se vor salva numai
datele acelor contoare care sunt prezentate în lista salvată anterior.
 Erase Flash – stergerea contorului din lista memoriei flash.
 Format SD card – daca cardul micro SD este inserat, acesta va fi formatat și toate datele
salvate pe acesta vor fi șterse.
 Check SD card - se efectuează testul de funcționare a cardului SD. In acest caz, toate
datele disponibile pe card vor fi pierdute.
 Restore Fctory – cand acest element este selectat, parametrii fabricii vor fi restabiliti.
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Pentru a selecta opțiunea de meniu necesară, schimbați poziția marcatorului cu tastele sus și jos
pentru ai seta în funcție de elementul de meniu necesar.
Apoi, prin apăsarea tastei de direcție dreapta, în funcție de opțiune, va fi introdusă fie fereastra
de schimbare a parametrilor, unde, după ce ați schimbat parametrul apăsând tastele sus și jos,
apăsăm pe tasta stânga sau pe operație în funcție de selecția va fi efectuată. pentru a reveni la
meniul principal, apăsați tasta de direcție stânga.

Meniul W-Mbus Service
Meniul W-Mbus Service este prezentat in Fig. 5.

Fig 5 – Meniul M-Bus Service
Posibilele optiuni pentru meniul W-Mbus Service:



Start Installing - comutați contoarele în modul de instalare. In acest mod, contoarele vor
fi conectate cu antena de citire permanentă a datelor
W-Mbus (Pasiv sau Activ) – in acest meniu este posibil să selectați dacă modul M-Bus va
fi activ sau pasiv. când este activă, este posibil să se primească telegrame contoare
transmise în protocolul W-Mbus.

Pentru a selecta opțiunea de meniu corespunzătoare, schimbați poziția marcatorului folosind
tastele sus și jos pentru a o seta în funcție de elementul de meniu care trebuie selectat și
apăsați tasta pentru direcția dreapta. In funcție de opțiune, va fi introdusă fie fereastra de
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modificare a parametrilor, fie modificarea parametrului prin apăsarea tastelor sus și jos sau
executarea operației în funcție de selecție.
Pentru a reveni la meniul principal, apăsați tasta de direcție stânga.

Meniul Meter List
Meniul Meter List este prezentat in Fig. 6.

Fig. 6 – Meniul Meter List
Poate afișa lista contoarelor citite. Dacă lista contorului este goală, va fi afișat numai numărul
dispozitivului pe care îl folosim. Când lista contorului nu este goală, contorul dorit poate fi
selectat pentru examinare. Datele transmise de contor vor fi afișate în fereastra nouă deschisă.
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Meniul Select Object
Daca cardul micro SD este inserat, optiunea Select Object va aparea in fereastra meniului
principal. Daca acest element din meniu este selectat, nicio listă nu va fi disponibilă pe un
dispozitiv nou și va fi posibilă adăugarea unei noi liste prin apăsarea tastei Add New List. Dacă
au fost introduse mai multe liste utilizând aplicația Axis RadioBox Configurator, meniul poate
apărea similar cu cel prezentat în fig. 7

Fig.7 – Meniul Select Object
Prin schimbarea poziției selectorului, vom selecta lista de contoare dorită și vom apăsa tasta de
direcție dreapta. In noua fereastră de meniu care apare, sunt posibile două opțiuni:
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Fig 8 – Fereastra meniu cand lista de contoare este selectata
Optiunile meniului posibile:



Load List – incarcati lista contoarelor selectate.
Delete List – stergeti lista contoarelor selectate.

Exista 2 optiuni pentru adaugarea unei liste:
1.

Avand Select Object din fereastra meniului principal, du-te la fereastra Object
Management. Pentru a adauga un obiect nou, selecteaza Add New List si apasa tasta de
directie dreapta. Obiectul cu denumirea New Object1 va aparea in lista obiectului daca in
lista este primul obiect. Plasati marcajul pe acel obiect, apasa tasta de directie dreapta.
Selectați opțiunea de meniu Load List din noua fereastră de meniu și așteptați până când
se face încărcarea listei de contoare. Deoarece obiectul încărcat va fi gol și nu conține
contoare, atunci când se citesc datele contorului, vor fi stocate datele de la toți contoarele
situate în zona de comunicație. In acest fel, este posibil să se citească contoarele mai
multor clădiri și să se aranjeze liste de contoare după transferul datelor pe un computer.
astfel numărul de contoare care pot fi citite va avea doar limitări. 1. Numărul maxim de
contoare dintr-o singură operație de citire nu este mai mare de 950. 2. Numărul total de
contoare este limitat de capacitatea cardului SD.
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2. O listă de contoare poate fi creată cu ajutorul unui configurator. Procedura de încărcare a
unei liste de contor este descrisă în documentul "Axis RadioBox Help EN". Trebuie
menționat faptul că numele listei de contoare va fi afișat în fereastra Select Object ca
nume al listei de contoare, dar nu poate fi mai lung de 16 caractere. In caz contrar,
numele incomplet va fi afișat. Când trimiteți o listă de contoare din aplicația de
configurator, lista de contoare este creată automat, înregistrată și încărcată.
Pentru a citi datele de pe lista de obiecte dorite, mai întâi trebuie să fie încărcată această listă
(LOAD LIST) și numai prin utilizarea configuratorului sau a altor mijloace (Axis Reader) datele
citite vor fi citite.

Valorile de date ale contoarelor de citire
Atunci când se contorizează și se citește, dacă citirea a fost efectuată de către listă sau pentru toți
contoarele, lista contorilor va fi prezentată în meniul "Meter List". Prin schimbarea poziției
markerului, selectați contorul de analizat și apăsați tasta de direcție dreapta. Datele afișate în
fereastra nouă deschisă pot apărea asemănătoare cu cele prezente în figura 9.
Vizualizarea exactă va depinde de contoarele specifice și de datele transmise de acestea.

Fig. 9 – Fereastra de analiza a datelor contorului
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Existente si posibile date transmisibile:
 ID – numarul de identificare al dispozitivului citit.
 Hot water - este indicat tipul de dispozitiv. în acest caz, nu este un contor de apă. alte
tupuri de dispozitive lizibile sunt, de asemenea, posibile: Cold water- contor apa rece;
HCA – alocarea costurilor de incalzire; Heat - contor de caldura; Electricity – contor
electric.
 RSSI - este indicată intensitatea semnalului recepționat al contorului citit. Cu cât
numărul este mai mic, cu atât este mai puternic semnalul recepționat. Cel mai slab
nivel de semnal când un cititor poate fi citit este de 100 dB. Numărul de citire a
contorului este afișat lângă valoarea forței semnalului. Numărul de citire al contorului
poate varia de la 0 la 255.
 Net Nr - numărul rețelei la care este alocat contorul.
 Meter FEI - parametrul care arată nepotrivirea frecvenței centrale a antenei și a
contorului. 1 unitate este egală cu 61 Hz.
 PANIC – cod eroare.
 Data măsurătorilor când a fost efectuată citirea datelor.
 Cut Date – data perioadei de raportare
 Volume – citirea curenta a contorului (volum)
 ACC Panic – cod eroare
 ACT Panic - cod eroare
 Leakage - indicarea scurgerilor de apă. Dacă debitul de apă trece prin contor pentru o
durată excesiv de lungă, acest parametru indică funcționarea anormală a contorului.
 Work T – eroare - timpul liber de lucru al contorului de căldură
 Energy – curentul citit al energiei termice
 Cut Ener - citirea energiei termice pentru perioada de raportare
 Cool - valoarea curentă a energiei de răcire
 Cut Cool - citirea energiei de răcire pentru perioada de raportare
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