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Starting Guide - Damocles MINI 
Jednotka vstupů a výstupů Damocles 

 
 
Damocles MINI set [600 289]: 

 Jednotka Damocles model MINI [600 250] 

 Napájecí adaptér 12V [600 080] 

 Tištěný „Starting Guide“ 

 CD s dokumentací, manuálem a Software 

 
 
 

1. Připojení kabelů 

 Otočte krabičku, poznamenejte si MAC adresu zařízení, uvedenou na štítku zespodu 

 Nastavte přepínače DIP1=Off,  DIP2=Off 

 Připojte Damocles do sítě Ethernet (přímým kabelem do Switche, kříženým do PC) port RJ-45 

 Připojte napájecí adaptér do sítě a zapojte jej do napájecího konektoru Damocles 

 Rozsvítí se zelená kontrolka POWER 

 Pokud je v pořádku připojení do sítě Ethernet, měla by se o chvíli později rozsvítit kontrolka 
LINK (žlutá) a nadále pohasínat během přenosu dat do sítě Ethernet (signalizace Activity). 

 
 

2. Nastavení IP adresy 

 Spusťte program „UDP Setup.exe“ - 
najdete  jej v kořenovém adresáři na 
dodaném CD, nebo je volně ke stažení na 
naší WWW adrese www.HW-group.com   

 V otevřeném okně aplikace jsou 
zobrazena všechna připojená a 
detekovaná zařízení ve vaší lokální síti.  

 Poklikejte na řádek s  MAC adresou 
vašeho zařízení pro otevření okna 
s detailními parametry.  

 Nastavte potřebné sítové parametry jako 
IP adresu (IP), masku sítě (Mask) a 
GateWay (Gateway). 

 Změny v nastavení uložte tlačítkem „Apply changes“.  

 Změna nastavení se vypíše automaticky, můžete ji ověřit opakovaným načtením - tlačítko 
„Find devices“. 

 Damocles MINI 
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3. WWW stránka zařízení 

Damocles umožňuje okamžité zobrazení stavu vstupů a naměřené teploty pomocí WWW stránky, 
která se načítá jako hlavní stránka zařízení.  
 

 Otevření WWW stránky: 

o V aplikaci UDP SETUP klikněte podtrženou IP adresu, nebo 
klikněte pravým tlačítkem myši na řádek požadovaného 
zařízení. V kontextovém menu položka  „Open in the WEB Browser (port 80)“ - otevře 
se WWW stránka produktu ve vašem webovém prohlížeči (Internet Explorer, Firefox aj.).  

o Další možnost pro přístup do WWW rozhraní Damocla je přímé zadání jeho IP adresy 
v okně prohlížeče. 

 WWW stránka zobrazuje přehledné informace o stavu vstupů a výstupů.   

 Všimněte si úplně spodního řádku, kde je standardně vypsán text „For more information try 

www.hw-group.com“. Tento text můžete v TCP Setup režimu upravit podle Vašich požadavků, 
textový řetězec je omezen délkou 160 znaků. (Telnet na port 99) 

 Klikněte na odkaz „Graphic Flash SETUP“ pro otevření grafického nastavovacího rozhraní 
(Flash Setup).  

 
 
 
 
 

Nastavitelný odkaz na 
servisní organizaci 

 

Aktuální stav vstupů 

 

Vstup do Flash Setupu 

 

Výpis nastavení 
úrovně ALARM pro 
jednotlivé vstupy 

 

Jméno konkrétní 
jednotky Damocles 

 

Aktuální stav výstupů 

IP adresa jednotky Damocles 

 

http://www.hw-group.com/
http://192.168.6.19/index2.htm
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4. Flash SETUP zařízení 

K tomu aby se FLASH stránka otevřela, musí být na 
PC instalována podpora FLASH aplikací. Pokud je 
počítač připojen do Internetu, potřebný Plug-in se 
stáhne automaticky, pokud není počítač připojen, je 
třeba Plug-in nainstalovat z dodaného CD - 
\Damocles\install_flash_player_7.msi.  
 
Podrobnější popis Flash SETUP viz. Manuál 
k produktům Damocles.  
 
 
 
 

 

5. Práce se vstupy a výstupy 

Pro testování stavu vstupů a ovládání výstupů použijte WEB >> Flash Setup >> záložka Status 
 

 Výstupy 

o Nastavte vpravo dole „Reload values every 1 [s]” a stiskněte “Start” 

o Ve skupině Outputs změňte  hodnotu jednoho z výstupů a stiskněte „Apply 
Changes“. LED výstupu signalizuje stav výstupního relé, lze zaslechnout cvaknutí 
relé v jednotce Damocles. 

o Výstupy jsou označeny NO (Normally Open)  a NC (Normally Close), prostřední pin je 
společný. Propojení vnitřního kontaktu relé odpovídá stavům na obrázku. 

 Vstupy 

o K otestování vstupů stačí vstupy propojit libovolným kusem drátu, nebo kancelářskou 
svorkou. 

o Zapněte funkci „Counter“, z Flash Setup rozhraní lze najít počet pulsů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 NO   NC 

Output On 

 NO   NC 

Output Off 

Input On Input Off 

Output 1 
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6. Jak na Alarmy a upozornění Emailem 

Damocles podporuje upozornění na změnu stavu na jednom vstupu – „Single Alarm“, a zároveň na 
výskyt určité kombinace vstupů „Group Alarm“. 
 

 Pro každý jednotlivý vstup lze nastavit stav Alarm (při hodnotě On nebo Off), na který lze 
reagovat odesláním Emailu nebo SNMP Trapu. >> Záložka Inputs, zelený sloupec „Single 
Alarm“. 

 Každý jednotlivý Alarm je třeba aktivovat >> Záložka Alarms, sloupec „Enable“. 

 Pro každý Alarm je třeba natavit kam se bude odesílat. K dispozici jsou čtyři cíle pro ZNMP 
Trapy (označené A,B,C,D) a dva cíle pro Email (označené E,F) >> Záložka Alarms, sloupec 
„SNMP“ nebo „E-mail“. 

 Cílovou destinaci A až D pro SNMP a E,F pro Email je třeba nastavit a povolit  

 

Test odesílání Emailu 

Pro odesílán Emailu přímo ze zařízení zkontrolujte nastavení těchto proměnných 

 IP adresa GateWay >> Záložka Setup, skupina „Network Settings“ položka „Gateway“. 

 Nastavení DNS serveru >> Záložka Setup, skupina „Network Settings“ položky „DNS“. 

 Nastavení SMTP serveru >> Záložka Email & SNM Setup, skupina „Email Settings“  

 Použijte odeslání Testovacího Emailu pro test funkce  
>> Záložka Email & SNM Setup, skupina „Email Settings“ 

 

Skupinový Alarm 

Nastavitelná libovolná kombinace stavu některých vstupů, může vyvolat stav Alarm, který může 
lokálně sepnout výstup. Popis nastavení těchto podmínek a jeho příklady najdete v podrobném 
manuálu.  
 

 

 

 

7. Nastavení výstupu z Vašeho SW 

 Váš vlastní SW může používat pro nastavení výstupů protokoly SNMP, XML nebo Modbus/TCP 

 Pro jednoduché nastavení nastavení výstupu z příkazové řádky můžete použít program 
DamPosIO, který nahraje na zadanou IP adresu XML soubor s požadovaným stavem výstupů. 
Program je k dispozici pro Windows, pro Linux i ve zdrojových kódech, jako součást námi 
dodávaného SDK.  >> najdete na dodávaném CD. 

 Pro ovládání výstupů lze použít program PD Hawk, který umí zareagovat na příchozí 
upozornění na stav Alarm například sepnutím relé po síti. >> najdete na dodávaném CD. 

 

Změnu stavu výstupů lze ochránit požadavkem na heslo, podmínit rozsahem IP adres, nebo zcela 
zakázat nastavením DIPu 2 do pozice ON. Při zapnutí DIP 2 není možné měnit stav výstupů.  

 
 

Další informace o nastavení  naleznete v manuálu nebo na stránkách www.HW-group.com.  

http://www.hw-group.com/

