
Ares 10/12 – První spuštění



Damocles2Ares Ares2 3

Popis konektorů a zapojení

Popis LED
•  Alarm (červená) – signalizace alarmového stavu, je-li 
některý senzor mimo povolený rozsah nebo je-li ve 
stavu alarm některý ze vstupů (2× Digital Inputs nebo 
signalizace externího napájení). 

• Modem (modrá) – signalizace GPRS připojení. 
 • Rychle bliká – navazování GPRS spojení.
 • Trvale svítí – spojení navázáno.
 • Pomalu / občas bliká – probíhá komunikace.
• Status (žlutá)
 • Rychle bliká – připojování ke GSM síti. 
 •  Bliká 1× za sekundu – signalizuje, že zařízení pracuje 

normálně.
•  Power (zelená) – napájení připojeno. Pokud bliká, je na-
pájen z baterie*.

Vstupy
2× Digital Input pro připojení bezpotenciálového kontaktu. 
Stav Logic 0 (rozpojeno) je-li odpor mezi vývody větší než 
15 kOhm. Stav  Logic 1 (sepnuto) při odporu menším než 
2,7 kOhm. Impedance mezi tímto rozsahem je zakázána. 

Napájení
Napájení v rozsahu 9-30 V / 500 mA připojitelné na na-
pájecí svorku nebo souosý napájecí konektor. Svorka 
i konektor jsou vzájemně propojeny a nelze je použít při 
připojení dvou různých zdrojů napájení (např. adaptér 
a záložní baterie*).

Senzory
2× nezávislý port pro připojení 1-Wire senzorů s podporou 1-Wire UNI. Na každý může být 
připojena sběrnice o celkové délce až 60  m. Celkový počet připojitelných senzorů představuje 
omezení na celé zařízení a mohou být připojeny na jeden port, nebo rozloženy mezi oba dva 
porty libovolně. 
Pozor: V závislosti na spotřebě připojovaných senzorů může být nutné použití aktivního rozbočovače - viz 
kapitola Senzory 1-Wire UNI.

Sim Card
Standardní Plug-in SIM. 

GSM
Konektor SMA pro připojení externí antény. Vnější anténa musí být určena pro QuadBand a vy-
bavena konektorem SMA male. Bez vnější antény je zařízení nefunkční.

*Platí pouze pro Ares 12.

Platí i pro Ares 10.

První spuštění

Připojte Ares k PC pomocí USB kabelu a otevřete nově vytvořený disk ARES. Poklepáním spusť-
te aplikaci AresConf. Zobrazí se nabídka záložka General s vypsaným stavem zařízení:

Pozor: V případě, že je SIM chráněna pomocí PIN kódu, nastavte ho dle návodu na str. 7.

K dispozici jsou informace o stavech senzorů i DI vstupů s grafickým symbolem pro rychlou 
orientaci. Zde je možné nastavit název zařízení (Device Name) a jednotku pro práci s teplotou (°C, 
°F, K). Změna jednotky teploty má cca 5s zpoždění po uložení tlačítkem Save. 

Při prvním spuštění prosím věnujte pozornost informaci o přihlášení do mobilní sítě a síle sig-
nálu. Je-li signál příliš slabý, změňte umístění antény. Není-li modem přihlášen do mobilní sítě, 
zkontrolujte zabezpečení SIM pomocí kódu PIN. Více viz kapitola Rozšířené nastavení.

Všechny odchylky od normálního stavu jsou ihned graficky vyznačeny.

Senzor odpojen (alarm)

Senzor (Digital Inputs) 
mimo rozsah, překro-
čena horní mez (alarm)

Senzor (Digital Inputs) 
mimo rozsah, překro-
čena dolní mez (alarm)

Senzor připojen  
a v rozsahu Safe Range 
(není alarm)

General
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Digital Inputs

Záložka umožňuje nastavit základní vlastnosti vstupů: 

• Clear All Counters – nastaví všechny čítače na hodnotu nula.
• Save – uloží veškeré změny.

Sensors

Záložka umožňuje nastavit základní vlastnosti senzorů: 

•  Del – umožňuje odstranit senzor ze seznamu (například při odpojení senzoru apod). Je-li sen-
zor stále připojen, bude při dalším spuštění jednotky Ares znovu detekován. Senzor 65535 je 
systémový a nelze ho smazat.

•  Find Sensors – vyhledá všechny připojené senzory. Standardně probíhá hledání pouze při 
připojení napájení. Později připojené senzory je třeba vyhledat ručně. Nalezené senzory se 
automaticky přidají do seznamu. 

•  Delete All Sensors – smaže všechny nalezené senzory. Senzor 65535 je systémový a nelze ho 
smazat.

• Save – uloží veškeré změny.

SMS

Umožňuje nastavit cílové adresáty pro zasílání alarmových SMS. Každý adresát je současně 
autorizovaným telefonním číslem, na které Ares odpovídá i na prosté prozvonění či bez nutnosti 
zadání hesla do příkazové SMS (viz kapitola Rozšířené nastavení). 

• Recipient 1-5 – telefonní číslo, na které budou zasílány alarmové SMS. 
 •  Ring-out – povoluje prozvonění daného čísla při alarmu. Prozvonění trvá 15 s nebo do ukon-

čení uživatelem.
•  Report End of Alarm – určuje, zda mají být uživatelé informováni i o ukončení alarmu (globální 
nastavení).

• Send Test SMS – odešle testovací SMS na všechna uvedená telefonní čísla.
• Save – uloží veškeré změny.
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Email

Nastavuje parametry pro odesílání alarmových e-mailů a jejich adresáty.

• Recipient 1-5 – e-mailové adresy, na které budou zasílány alarmové e-maily. 
• SMTP Server – IP adresa nebo název SMTP serveru, přes který se mají e-maily odesílat.* 
• SMTP Port – TCP port, na kterém naslouchá SMTP server.*
• Username – uživatelské jméno pro autorizaci v SMTP serveru.*
• Password – heslo pro autorizaci v SMTP serveru.*
• Secure Connection (SSL): No/STARTTLS – volí způsob šifrování autorizace.*
•  Outgoing Email Address – e-mailová adresa odesílatele, tedy adresa z jaké budou rozesílány 
e-maily adresátům.

•  Subject – prefix předmětu e-mailu. Umožňuje doplnit klíčový výraz do předmětu e-mailu a tím 
usnadnit adresátům filtrování zpráv.

•  Report End of Alarm – určuje, zda mají být uživatelé informováni i o ukončení alarmu (globální 
nastavení).

• Send Test Email – odešle testovací e-mail všem uvedeným příjemcům.
• Save – uloží veškeré změny.

*Informaci vám poskytne správce sítě nebo mobilní operátor.

GPRS/Internet
V případě ochrany SIM karty kódem přepněte AresConf stiskem tlačítka Advanced Mode do 
rozšířeného nastavení, a na záložce GPRS / Internet zadejte PIN. Uložte nastavení tlačítkem Save.

Nyní se přepněte na záložku System a tlačítkem Device Restart restartuje zařízení. Pokračujte 
popisem na str. 3.
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