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Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám, že jste zvolili produkt právě naší značky. 

Produkt, jehož součástí je i tato Příručka uživatele, byl vyroben společností ELVAC a.s., která má procesy vývoje, 
výroby a servisu systémů průmyslové elektroniky certifikovány podle mezinárodního standardu řízení kvality 
ISO 9001. Při jeho výrobě bylo naší snahou zajistit co možná nejvyšší kvalitu tak, abyste s tímto naším výrobkem 
byli co nejvíce spokojeni. Proto byl podroben několika funkčním a zátěžovým testům, zahořován po dobu 
minimálně 48 hodin a po podrobné výstupní kontrole pečlivě zabalen. 

I přes tuto snahu o minimalizaci možných problémů se mohlo stát, že některé systémy nepracují podle Vašich 
představ. V takovém případě prosím naši firmu kontaktujte, budeme se snažit v co nejkratším termínu nedostatky 
odstranit. Jakékoli Vaše názory, upozornění, dotazy či doporučení uvítáme jako možnost zlepšit naši práci a zvýšit 
Vaši spokojenost. 

Tato příručka je koncipována s ohledem na to, že Vy, jako uživatelé jste zajisté pokročilými v obsluze 
průmyslových systémů, a není proto potřeba vysvětlovat některé základy práce. Proto je hlavním cílem příručky 
informovat Vás o specifických vlastnostech produktu a upozornit na některá nebezpečí, která hrozí při jeho 
nesprávném používání. Doporučujeme Vám tedy její detailní pročtení. V neposlední řadě Vás chceme přesvědčit 
o jeho špičkových vlastnostech a vysoké spolehlivosti. Proto zde přikládáme testovací protokoly z průběhu 
výrobního procesu a také kopie certifikátů, které byly naší firmě vydány jako vyjádření kvality procesu vývoje,  
výroby a servisu našich výrobků. 

Přejeme Vám, ať Vám náš výrobek dlouho a spolehlivě slouží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorské právo: 

Úpravy, nebo poskytnutí obsahu třetí straně, a to jakýmkoliv způsobem, je bez výslovného souhlasu společnosti 
ELVAC a.s. zakázáno. 
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1 Technická dokumentace 

1.1 Obecný popis 

Tyto signalizační moduly jsou určeny k zástavbě do panelu, maximální tloušťka panelu je 5,5 mm. Slouží k indikaci 
libovolných stavů a u některých variant také k ovládání a k nastavování analogových a digitálních výstupů. 

1.1.1 ESP7 – základní verze 

První zástupce těchto panelů je ESP7, viz Obr. 6. Je osazen 22 LED indikátory, jejichž funkčnost je 
konfigurovatelná pomocí standardního parametrizačního software (RTU Uživatelské centrum). Parametrizace se 
provádí v editoru výrazů. RTU jednotka, která komunikuje s panelem, musí být verzi Firmware 105.02 nebo vyšší. 
Funkce jednotlivých LED je možné nastavit na základě vnitřních stavů RTU jednotky (digitální vstupy, digitální 
výstupy, analogové vstupy, virtuální analogové a digitální vstupy, interní stavy atd.). Pro jednotlivé LED je možné 
nastavit trvalý svit, zhasnutí, rychlé nebo pomalé blikání, zpoždění reakce atd. Popis funkcí LED indikátorů na 
čelním panelu je uživatelsky měnitelný pomocí zásuvných popisů. 

Základní verze signalizačního panelu je napájená napětím, které je k dispozici na konektoru komunikačního 
rozhraní RS-485. Není tak potřeba řešit zálohování napájecího napětí. Panel je možno připojit ke všem jednotkám 
řady RTU7, které jsou osazeny komunikačním rozhraním RS-485 s pomocným napájením (viz. Uživatelská 
příručka k těmto jednotkám). Propojení se provádí pomocí přímého kabelu s koncovkami RJ-45 na zadní straně 
panelu (viz Obr. 7). 

Další verze základního panelu komunikuje pomocí rozhraní Ethernet (viz Obr. 8). Tato verze panelu vyžaduje 
samostatné napájení. Platí stejné možnosti pro nastavování a zobrazování jednotlivých LED indikátorů jako 
u předchozí verze. Tento panel má na rozdíl od základní verze možnost konfigurace pomocí webového rozhraní. 
Má dva komunikační konektory RJ-45 – jeden zepředu panelu, druhý zezadu (panel funguje jako dvouportový 
Ethernetový switch). V zadní části panelu se nachází napájecí konektor a také resetovací tlačítko, pro nastavení 
výchozích parametrů Ethernetového rozhraní (viz Obr. 10). Panel je možné taktéž připojit ke všem jednotkám řady 
RTU7, které mají Ethernetové komunikační rozhraní. Panel lze napájet stejnosměrným nebo střídavým napětím 
podle Tab. 1. 

1.1.2 ESP7 – verze s LCD 

Verze signalizačního panelu s LCD (textovým displejem) a ovládacími tlačítky. Počet signalizačních LED je snížen 
na 12 (viz Obr. 9). Mechanické rozměry, napájení, Ethernetové komunikační rozhraní a ovládání signalizačních 
LED je shodné jako u základní verze panelu s Ethernetovým rozhraním. 

Textový displej slouží pro zobrazování aktuálních hodnot signálů a měření z jednotky RTU, případně nastavování 
hodnot analogových a digitálních výstupů. Pomocí tlačítek a textového displeje lze také provádět konfiguraci 
samotného panelu stejně jako přes webové konfigurační rozhraní. 

1.1.3 ESP7 – verze DTS 

Tato verze signalizačního panelu slouží k signalizaci stavů a ovládání v DTS. 
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Pohled na čelní stranu této verze panelu je na Obr. 12. K signalizaci stavů slouží konfigurovatelné dvoubarevné 
LED indikátory (červená/zelená). 

Komunikace s panelem probíhá buď přes rozhraní RS-485 (piny A a B jsou vyvedené na zadním konektoru, viz 
Obr. 5) nebo pomocí Ethernetového rozhraní. K tomuto účelu slouží dva RJ-45 konektory ze zdaní strany panelu 
(Obr. 13), které zároveň fungují jako dvouportový Ethernetový switch. Panel vyžaduje samostatné napájení, viz 
Tab. 2. Komunikační rozhraní RS-485 je na společném konektoru s napájením. 

1.2 Značení panelů 

ESP7 – základní verze signalizačního panelu s 22 LED indikátory, s komunikaci po rozhraní RS-485 a napájení 
přes konektor komunikačního rozhraní. 

ESP7-xxx-yyy-zzz – další verze signalizačních panelů, kde: 

xxx – udává typ komunikačního rozhraní a jeho umístění na panelu 

- bez označení – komunikační rozhraní RS-485 
- 2ETH – dvojité Ethernetové rozhraní, oba konektory zezadu 
- 2ETH/F – dvojité Ethernetové rozhraní, jeden konektor zepředu, druhý zezadu panelu 

yyy – udává napájecí napětí signalizačního panelu 

- 230 – napájecí napětí 230 V 
- 24 – napájecí napětí 24 V 
- 60 – napájecí napětí 60 V, pro použití v rozváděči s napájecím zdrojem (maximální délka napájecího 

kabelu 3 m, použít nestíněné ETH kabely) 

zzz – udává konkrétní verzi signalizačního panelu 

- bez označení – verze s LED indikátory 
- LCD – verze s textovým displejem a ovládacími tlačítky, počet signalizačních LED diod je snížen na 12 
- DTS – verze sloužící k signalizaci stavů a ovládání v DTS 

1.3 Technická specifikace 

Tab. 1 – Signalizační panely pro montáž do panelu 

Panel ESP7 ESP7-2ETH/F-230 ESP7-2ETH/F-24-LCD ESP7-2ETH/F-60-LCD 

Signalizace stavů 
22× LED (průměr 3 mm, 

zelená) 
22× LED (průměr 3 mm, 

zelená) 
12× LED (průměr 3 mm, 

zelená) 
12× LED (průměr 3 mm, 

zelená) 

Komunikační rozhraní 1× RS-485 
2× Ethernet 10/100 Mbs 

(vepředu + vzadu) 

2× Ethernet 10/100 Mbs 

(vepředu + vzadu) 

2× Ethernet 10/100 Mbs 

(vepředu + vzadu) 

Napájecí napětí 5 V DC 
90–260 V AC / 90–

270 V DC 
18–36 V DC 10–60 V DC 

Spotřeba Max. 1 W Max. 3 W Max. 3 W Max. 3 W 

Konektory 1× RJ-45 

2× RJ-45, 

1× WAGO 231-302/026-
000 

2× RJ-45, 

1× WAGO 231-302/026-
000 

2× RJ-45, 

1× WAGO 231-302/026-
000 

Průřez napájecího 
vodiče 

– 0,08–2,5 mm2 0,08–2,5 mm2 0,08–2,5 mm2 

Rozměry 144 × 144 × 71 mm (š × v × h) 
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Rozměr otvoru pro 
zástavbu 

138 × 138 mm 

Maximální tloušťka 
panelu pro zástavbu 

Max. 5,5 mm 

Zástavná hloubka 64 mm (bez konektorů) 

Provozní teplota -20 až +55 °C 

Skladovací teplota -30 až +75 °C 

Okolní relativní vlhkost 30–95 % nekondenzující 

Krytí IP20 (volitelně IP54) 

Tab. 2 – Signalizační panely pro montáž do panelu, pokračování 

Panel ESP7-60-DTS ESP7-2ETH-60-DTS 

Signalizace stavů 
4 sekce, každá sekce má 4 dvoubarevné indikátory a 

tři ovládací tlačítka 
4 sekce, každá sekce má 4 dvoubarevné indikátory 

a tři ovládací tlačítka 

Komunikační rozhraní 1× RS-485 
1x RS-485, 

2× Ethernet 10/100 Mbs (zadní strana) 

Napájecí napětí 10–60 V DC 10–60 V DC 

Spotřeba Max 3 W Max. 3,2 W 

Konektory 1× WAGO 231-304/026-000 (napájení + RS-485) 
1× WAGO 231-304/026-000 (napájení + RS-485) 

2× RJ-45 

Průřez napájecího vodiče 0,08–2,5 mm2 0,08–2,5 mm2 

Rozměry 144 × 144 × 71 mm (š × v × h) 

Rozměr otvoru pro zástavbu 138 × 138 mm 

Maximální tloušťka panelu pro 
zástavbu 

Max. 5,5 mm 

Zástavná hloubka 64 mm (bez konektorů) 

Provozní teplota -20 až +55 °C 

Skladovací teplota -30 až +75 °C 

Okolní relativní vlhkost 30–95 % nekondenzující 

Krytí IP20 (volitelně IP54) 

1.4 Popis konektorů a ovládacích prvků 

RST – tlačítko RST slouží k nastavení výchozí konfigurace sítě nebo obnovení továrního nastavení. Dostupné 
pouze pro ESP7 základní verze a LCD.  

OK, ZAP(I), VYP(O) – ovládací tlačítka. Dostupné pouze pro verzi ESP7 DTS. Funkce tlačítka RST je nahrazena 
současným stiskem prvního a druhého tlačítka OK z leva. 
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COM – stíněný konektor RJ-45 pro rozhraní RS-485 (Obr. 1) a jeho zapojení (Tab. 3), kromě verze DTS. 

6
5
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2
1
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Obr. 1 – Konektor RJ-45 rozhraní RS-485 

Tab. 3 – Zapojení konektoru RJ-45 (RS-485) 

Pin COM-485 

1 GND 

2 GND 

3 GND 

4 NC 

5 B (DATA+) 

6 A (DATA-) 

7 +5 V 

8 +5 V 
 

NET – stíněný konektor RJ-45 pro rozhraní Ethernet (Obr. 2), jehož součástí jsou dvě signalizační LED diody. 
Jejich popis je uveden v tabulce Tab. 5. Zapojení konektoru je popsané v Tab. 4. 
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Obr. 2 – Konektor RJ-45 rozhraní Ethernet (NET) 

Tab. 4 – Popis konektoru RJ-45 (NET) 

Pin Popis 

1 Tx+ 

2 Tx- 

3 Rx+ 

4 NC 

5 NC 

6 Rx- 

7 NC 

8 NC 
 

Tab. 5 – Popis signalizace konektoru NET 

LED Stav Popis signalizace 

Žlutá LED  

(Link/Act.) 

Nesvítí Jednotka není připojena do sítě Ethernet 10/100 Mbps (no link) 

Bliká Přenos dat v síti Ethernet 10/100 Mbps (transmit/receive aktivity) 

Trvale svítí Jednotka je připojena do sítě 10/100 Mbps (link) 

Zelená LED 

(Speed) 

Nesvítí Komunikace neprobíhá 

Bliká Přenos dat ve směru Rx nebo Tx (směr vzhledem k ESP7 panelu) 
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PWR – napájecí konektor signalizačního panelu (kromě verze DTS) 

N / -

L / +
 

Obr. 3 – PWR konektor 

PWR – napájecí konektor signalizačního panelu 60 V (kromě verze DTS) 

N / -

L / +

 

Obr. 4 – PWR konektor (verze 60 V) 

PWR/COM – kombinovaný konektor napájení a komunikace signalizačního panelu DTS 
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Obr. 5 – kombinovaný PWR a COM konektor použitý u panelu DTS 
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Obr. 6 – Pohled na přední a boční stranu signalizačního panelu ESP7 s rozměry (jednotky mm) 
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Obr. 7 – Pohled na zadní stranu signalizačního panelu ESP7 s rozměry (jednotky mm) 
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Obr. 8 – Pohled na přední a boční stranu signalizačního panelu ESP7-2ETH/F-230 s rozměry (jednotky mm) 
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Obr. 9 – Pohled na přední a boční stranu signalizačního panelu ESP7-2ETH/F-24-LCD s rozměry (jednotky mm) 
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Obr. 10 – Pohled na zadní stranu signalizačního panelu ESP7-2ETH/F-230 a ESP7-2ETH/F-24-LCD s rozměry 
(jednotky mm) 
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Obr. 11 – Pohled na zadní stranu signalizačního panelu ESP7-2ETH/F-60-LCD s rozměry (jednotky mm) 
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Obr. 12 – Pohled na přední a boční stranu signalizačního panelu ESP7-2ETH-60-DTS s rozměry (jednotky mm) 
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Obr. 13 – Pohled na zadní stranu signalizačního panelu ESP7-2ETH-60-DTS s rozměry (jednotky mm) 
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2 Funkce a nastavení 

2.1 Základní popis 

Signalizační panel ESP7 s Ethernetovým rozhraním je možné konfigurovat přes webové konfigurační rozhraní. 
Webové rozhraní popsané v následující kapitole je dostupné od verze firmware 194.01. U LCD verze je konfiguraci 
možno provádět také pomocí textového displeje s ovládacími tlačítky. 

Kromě konfigurace samotného panelu ESP7 je nutné provést také konfiguraci komunikační karty COMIO4 nebo 
COMIO-PC (viz. Uživatelská příručka RTU7M). 

2.2 Signalizace 

2.2.1 Režimy 

Každá LED může fungovat buď jako indikátor poruchy nebo může být řízena z funkčních bloků (výrazů). 

Ve funkci indikátoru poruchy se LED rozbliká nastavením výstupu do 1 a blikání se zruší až resetovacím povelem. 
Pokud je LED indikátor řízen z funkčních bloků, může být nastaven do několika režimů: trvalý svit, zhasnutí, 1 Hz 
nebo 5 Hz blikání. Pro signalizačního panelu verze DTS je režim blikání rozšířen o nastavení barvy LED (zelená 
nebo červená). 

Pokud není LED indikátor nastaven, periodicky krátce blikne jednou za 2 s. 

2.2.2 Startovací sekvence 

Po každém zapnutí signalizačnímu panelu se provede inicializační sekvence, při které se nejprve rozsvítí na dobu 
1 sekundy všechny zelené LED, poté na 1 sekundu zhasnou a rozsvítí se na dobu 1 sekundy všechny červené 
LED (pouze u verze DST) a poté opět zhasnou. Po dokončení startovací sekvence přechází panel do normálního 
režimu. 

2.2.3 Testovací sekvence 

Během provozu signalizačního panelu je možné otestovat všechny LED indikátory. K rozsvícení všech LED 
indikátorů u základní a LCD verze stiskněte tlačítko RST na zadní straně panelu. 

Pro otestování všech LED indikátorů u DTS verze stiskněte současně první a druhé tlačítko OK zleva pro zelené 
LED nebo první a třetí tlačítko OK z leva pro červené LED. 

2.3 Webové konfigurační rozhraní 

2.3.1 Úvod 

Výchozí IP adresa jednotky (signalizačního panelu) se liší podle typu panelu. 
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- Výchozí IP adresa základní verze je 192.168.0.21 s maskou sítě 255.255.255.0. 
- Výchozí IP adresa LCD verze je 192.168.0.20 s maskou sítě 255.255.255.0. 
- Výchozí IP adresa DTS verze je 192.168.0.18, případně 192.168.0.19 s maskou sítě 255.255.255.0. 

Je-li v síti dostupný DHCP server, obdrží jednotka IP adresu od DHCP serveru. 

Otevření internetového prohlížeče s hlavní stránkou Status (viz Obr. 14). 

  

Obr. 14 – Hlavní stránka konfiguračního webu (uživatel není přihlášen) 

K přístupu na stránky, kde se mění nastavení, je vyžadováno přihlášení viz kapitola 2.3.6.1.  

Na levé straně konfiguračního webu je umístěno hlavní menu. Kliknutím na jeho položky se zobrazí příslušná 
stránka v hlavním okně. Tato stránka může být ještě rozdělena do několika záložek. Načtení stránky se provede 
kliknutím na danou záložku nebo na tlačítko Reload v pravém horním rohu (je-li toto tlačítko k dispozici). 

V režimu správce se provádí editace parametrů dvojitým poklepáním myší na položku v tabulce nebo stiskem 
klávesy Enter, je-li daný řádek s položkou označen modrou barvou (viz Obr. 15). K přesunu na jinou položku 
v tabulce lze využít také klávesy se šipkami. Pokud došlo ke změně parametrů, objeví se vpravo nahoře tlačítko 
Save určené k uložení změn. 
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2.3.2 Stavy 

2.3.2.1 Základní informace 

Tab. 6 – Popis informací aplikace 

Parametr Popis 1(1) 2(1) 3(1) 

Name Název zařízení X X X 

Version Verze firmware X X X 

Vendor Výrobce X X X 

Release date Datum vydání firmware X X X 

Architecture Hardwarová architektura X X X 

Tab. 7 – Popis informací data a času 

Parametr Popis 1(1) 2(1) 3(1) 

Date & Time Datum a čas X X X 

Tab. 8 – Popis systémových informací 

Parametr Popis 1(1) 2(1) 3(1) 

Flash memory size Velikost Flash paměti X X X 

Flash memory free size Volné místo ve Flash paměti X X X 

Open files count Počet otevřených souborů X X X 

Uptime Doba běhu jednotky od posledního restartu X X X 

2.3.2.2 Aktivní rozhraní 

Tab. 9 – Popis parametrů aktivních rozhraní 

Parametr Popis 1(1) 2(1) 3(1) 

Type Typ komunikačního rozhraní X X X 

Param1 Parametr komunikačního rozhraní X X X 

Param2 Parametr komunikačního rozhraní X X X 

Protocol Komunikační protokol X X X 

Status Stav rozhraní X X X 

(1) Podpora pro signalizační panely: 1 = základní verze, 2 = LCD, 3 = DTS 

2.3.2.3 Síť 

Seznam všech síťových rozhraní včetně jejich stavů a směrovacích tabulek. 

2.3.3 Konfigurace 

K editaci těchto parametrů je nutné přihlášení. Stránka s obecným nastavením jednotky se otevře po kliknutí na 
položkou hlavního menu Settings. Zde se nachází záložky s nastavením signalizace, sítě a dalších parametrů 
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(viz Obr. 15). Po změně parametru se zobrazí vpravo nahoře tlačítko Save, které slouží k nahrání nové 
konfigurace do jednotky. Změna nastavení se projeví až po restartu aplikace. 

 

Obr. 15 – Stránka nastavení 

2.3.3.1 Obecné nastavení 

Tab. 10 – Popis parametrů RTU 

Parametr Popis Výchozí hodnota 1(1) 2(1) 3(1) 

IP address IP adresa komunikačního modulu pro vyčtení aktuálních dat 192.168.0.22  X  

Username Jméno k uživatelskému účtu RTU root  X  

Password Heslo k uživatelskému účtu RTU root  X  

Refresh Interval obnovení aktuálních hodnot 1 s  X  

Autologin Povolení automatického přihlášení při ovládání Yes  X  

Default screen Přechod na výchozí stránku po zapnutí panelu  No  X  

Tab. 11 – Popis parametrů pro LED 

Parametr Popis Výchozí hodnota 1(1) 2(1) 3(1) 

Address Adresa panelu 1   X 

Source port Zdrojový UDP port pro příjem / odesílání zpráv 23456 X X X 

LED01-LED12 Nastavení režimu LED Expressions driven X X  

LED12-LED24 Nastavení režimu LED Expressions driven X   

CROSS_xH Nastavení režimu LED Expressions driven   X 
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CROSS_xV Nastavení režimu LED Expressions driven   X 

GND_x Nastavení režimu LED Expressions driven   X 

FAULT_x Nastavení režimu LED Expressions driven   X 

2.3.3.2 Síť 

Zde je možné povolit získávání IP adresy z DHCP a zároveň nastavit statickou IP adresu. Je-li v síti přítomen 
DHCP server, bude jednotce přidělena IP adresa DHCP serverem. Pokud nebude DHCP k dispozici, bude 
jednotka pracovat se staticky nastavenou IP adresou (je-li vyplněna). 

Tab. 12 – Popis parametrů eth 

Parametr Popis Výchozí hodnota 1(1) 2(1) 3(1) 

DHCP Povolení DHCP klienta No X X X 

IP address Statická IP adresa 192.168.0.21 X X X 

Network mask Maska sítě 255.255.255.0 X X X 

Gateway Výchozí brána 192.168.0.1 X X X 

 (1) Podpora pro signalizační panely: 1 = základní verze, 2 = LCD, 3 = DTS  

2.3.4 Logování 

Logování dat a se provádí na stránce Logs. Tyto logy lze stáhnout z jednotky tlačítkem Download nebo vymazat 
tlačítkem Erase. 

2.3.4.1 Systém 

V systémovém logu se zaznamenávají události o startu aplikace, stav komunikace a případných chybách během 
provozu signalizačního panelu. Log se uchovává i po odpojení napájení. 

2.3.5 Systémové funkce 

2.3.5.1 Aktualizace firmware 

Aktualizace firmware se provádí na stránce Service – Update Firmware. 

Do jednotky se nahrává FW, který má název například "ESP7_FW_194_01.efw", kde číslo 194_01 určuje verzi 
tohoto FW.  

Po dokončení aktualizace je nutné provést restart aplikace. 

2.3.5.2 Restart aplikace 

Jednotka RTU se restartuje stiskem tlačítka Reboot application v menu Service. Restart jednotky trvá pár 
sekund. Po restartu se načte nová konfigurace (uložené změny konfigurace jsou aplikovány). 
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2.3.6 Správa uživatelů 

Panel ESP7 disponuje pouze účtem administrátora. Po přihlášení uživatele se zobrazí ikona správa uživatele 
v pravém horním rohu okna. 

 

Obr. 16 – Ikona správy uživatele 

Kliknutím na ikonu správa uživatele dojde k otevření dialogového okna pro změnu hesla. 

2.3.6.1 Přihlášení uživatele 

Přihlašovací dialog se otevře kliknutím na ikonu klíče v pravém horním rohu.  

 

Obr. 17 – Ikona klíče 

 

Uživatelské jméno i heslo mají výchozí hodnotu "root". Po přihlášení se odemknou zbylé funkce konfiguračního 
webu a obrázek klíče se změní na zámek. 

 

Obr. 18 – Přihlašovací dialog s výchozí konfigurací 

2.3.6.2 Změna hesla 

Dialogové okno pro změnu hesla uživatele se vyvolá kliknutím na ikonu správy uživatele.  
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Obr. 19 – Změna hesla 

2.4 Textový displej 

2.4.1 Úvod 

Textový displej je dostupný pouze u verze LCD. Zobrazuje aktuální hodnoty signálů a měření z jednotky RTU. 
Jsou-li v nabídce dostupné digitální nebo analogové výstupy, lze provádět jejich vykonávání. Pomocí displeje lze 
také měnit konfiguraci samotného panelu bez nutnosti připojení na webové rozhraní.  

Na textovém displeji se zobrazuje čtyř řádkové menu. Posun v menu se provádí tlačítky se šipkami na čelním 
panelu. Aktuální pozice v menu je signalizována malou šipkou na levé straně displeje. Tlačítko OK má dvojí funkci. 
Krátký stisk tlačítka funguje jako potvrzení, případně slouží pro vstup do další nabídky. Dlouhý stisk tlačítka OK 
přeruší editaci, případně provede návrat v menu o jednu úroveň zpět. Návrat do předchozí nabídky lze provést také 
kliknutím na položku Back.  

 

Obr. 20 – Hlavní menu 

2.4.2 Aktuální hodnoty 

V menu Aktuální hodnoty jsou periodicky zobrazeny hodnoty signálu a měření z jednotky RTU. Signalizační panel 
automaticky stáhne konfiguraci obrazovek a zobrazí ji jako nabídku v menu. Konfigurace obrazovek a kanálů se 
provádí v jednotce RTU. Příklad obrazovek je na Obr. 21. 
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Obr. 21 – Menu aktuálních hodnot 

Po vstupu do menu Aktuální hodnoty se zobrazí menu obrazovek. V každé obrazovce je seznam kanálů 
s aktuálními hodnotami včetně jejich jednotky. V menu kanálů se mezi obrazovkami přechází tlačítky se šipkami 
doleva a doprava. Zobrazená hodnota kanálu může nabývat několika stavů: aktuální hodnota, telemetrická chyba, 
nedostupná. Je-li hodnota nedostupná (zdroj kanálu není v RTU jednotce přítomen) zobrazí se u hodnoty znaky 
"???". V případě telemetrické chyby hodnota periodicky bliká. 

U kanálů určených pro ovládání (digitální a analogové výstupy) je místo hodnoty zobrazena enter šipka. Po stisku 
tlačítka OK u tohoto kanálu se přejde do nabídky ovládání (viz. Obr. 22).  

 

Obr. 22 – Menu ovládání DO01 

Tlačítky se šipkou nahoru a dolu se navolí požadovaný stav a stiskem tlačítka OK se povel odešle do RTU. Na 
displeji se zobrazí výsledný stav operace. Pokud není aktivní režim Autologin, je nutné zadat vždy před každým 
povelem heslo k uživatelskému účtu RTU. 

Dojde-li k výpadku komunikace mezi signalizačním panelem a RTU, zobrazí se vždy na prvním řádku vpravo 
v nabídce aktuálních dat blikající ikona rozpadu komunikace. 

2.4.3 Nastavení 

Vstup to menu Nastavení vyžaduje zadání hesla administrátora, tedy stejné heslo jako pro vstup na webové 
rozhraní. Ve výchozím stavu je heslo "root".  

 

Obr. 23 – Přihlašovaní menu 

Pro vložení hesla je nutné přejít na první řádek se zadáváním a stisknout tlačítko OK, šipka kurzoru na levé straně 
se změní na dvojitou šipku ">>". Tlačítky se šipkami nahoru a dolů se volí písmena ze znakové sady a tlačítky se 
šipkami doleva a doprava se mění pozice kurzoru. Ukončení editace se provede stiskem tlačítkem OK, případně 
zrušení editace dlouhým stiskem tlačítka OK. Kontrola přihlášení se provede stiskem tlačítka OK na položce Ok. 
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Uživatel je automaticky odhlášen po restartu signalizačního panelu nebo na vyžádání z nabídky Nastavení 
(položka Logout). 

V menu nastavení probíhá změna konfigurace sítě, RTU a dalších parametrů podobně jako na webovém 
konfiguračním rozhraní.  

 

Obr. 24 – Menu nastavení 

Editace všech parametrů probíhá ve speciální nabídce, kdy na prvním řádku je vždy název parametru. Na druhém 
řádku je hodnota parametru a na třetím potvrzení změny Set. Změny parametrů se aplikují okamžitě, s výjimkou 
nastavení sítě kdy je nutné provést restart signalizačního panelu. 

2.4.3.1 Síť 

Konfigurace nastavení sítě. Seznam parametrů je stejný jako v tabulce Tab. 12. 

2.4.3.2 RTU 

Konfigurace vzdáleného RTU. Seznam parametrů je stejný jako v tabulce Tab. 10. 

2.4.3.3 Kontrast 

Nastavení kontrastu displeje v rozsahu 10% - 99%. 

2.4.3.4 Heslo 

Změna hesla administrátora. 

2.4.3.5 Odhlášení 

Provede odhlášení uživatele a návrat do hlavního menu. 

2.4.3.6 Restart 

Provede restart signalizačního panelu. 
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2.4.4 Informace 

Jsou zde vypsány informace o verzi firmware, IP adresa signalizačního panelu a adresa vzdáleného RTU. 
Na posledním řádku se vypisuje stav komunikace. Kliknutím na tlačítko OK dojde k návratu do hlavní nabídky. 

2.5 Obnovení výchozího nastavení 

Výchozí nastavení sítě (IP adresa, masku, připojení k DHCP serveru) lze obnovit stiskem tlačítka RST (nebo v 
případě panelu DTS stiskem prvního a druhého tlačítka OK z leva) po dobu 10 s před zapnutím jednotky (tj. 
defaultní nastavení se projeví, přestanou-li všechny signalizační LED diody rychle blikat). 
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3 Jak postupovat v nesnázích 

Kdykoliv bude jednotka pracovat nestandardně nebo zobrazovat chybová hlášení, věnujte prosím těmto stavům 
svou pozornost. Může se jednat o maličkosti, které vyřešíte sami, ale také může jít o příznaky závažného 
problému. Pokud vyloučíte základní možné chyby obsluhy (například nepřipojený kabel, porucha některé z periferií 
atd.) a problémy trvají, svěřte jednotku do rukou odborníků. Můžete nás kontaktovat na servisní lince, rádi Vám 
poradíme, případně s Vámi domluvíme termín servisního zásahu. 

Věříme ale, že takových problémů bude co nejméně, a to díky naší péči věnované výrobě. 

Věnujte prosím pozornost přílohám s testovacími protokoly, kapitole se záručními podmínkami a také části pro 
servisní záznamy. 

Za celý kolektiv ELVAC a.s. Vám děkujeme za pozornost a doufáme, že s naším výrobkem budete spokojení. 

Záruční a pozáruční servis je poskytován v těchto střediscích: 
CZ 
ELVAC a.s., Hasičská 53, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Tel.: +420 597 407 336 a 337 
ELVAC a.s., Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 224 914 608 
SK 
ELVAC SK s.r.o., Zlatovská 27, 911 80 Trenčín, Tel.: +421 326 401 766 

V případě potřeby lze sjednat zásah servisního technika do osmi pracovních hodin od nahlášení závady. 

 


