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DOMIQ/Base
Modu! DOMIQ/Base jest podstawowym elementem systemu DOMIQ.
Powinien zosta" zainstalowany w szafie rozdzielczej na szynie DIN 35mm. Rekomendowane jest zostawienie miejsca na co najmniej 2 kolejne modu!y rozszerze# po 2T z
prawej strony modu!u. Przed monta$em nale$y wcisn%" zatrzask od spodu urz%dzenia.

Po!"czenia
Do modu!u nale$y pod!%czy" przewody w nast&puj%cej kolejno'ci:
•

N przewód neutralny

•

L przewód fazowy, 230V 50Hz

•

D linia danych LCN

Na linii danych LCN typowo wyst&puj% napi&cia od
-30 do +30V. Ze wzgl&du na mo$liwo'" b!&dnego
pod!%czenia w innej cz&'ci instalacji lini& danych
nale$y traktowa" tak, jakby by!a pod napi&ciem
sieci.
Uwaga! Niedopuszczalne jest b!&dne po!%czenie
przewodów L i N. Modu! b&dzie zachowywa! si&
poprawnie, nie b&dzie jednak mo$liwa komunikacja z innymi urz%dzeniami LCN.
Z!%cze ISP przeznaczone jest do obs!ugi serwisowej producenta. Nie nale$y zwiera" ani
dotyka" zestyków ISP, mo$e to spowodowa" zak!ócenia w dzia!aniu modu!u.
Dodatkowe modu!y DOMIQ pod!%czane s% przy u$yciu kabla dostarczanego razem z
modu!em rozszerze# do z!%cza EXT.

Sygnalizacja
Modu! wyposa$ony jest w 4 diody sygnalizuj%ce stan komunikacji z magistral% LCN: ACT
(niebieska), ERR (czerwona), TX ($ó!ta), RX (zielona). Po w!%czeniu zasilania systemu
'wiec% si& diody ACT na wszystkich modu!ach. Po pe!nym uruchomieniu systemu operacyjnego, które mo$e potrwa" do minuty prawid!owa praca modu!u jest sygnalizowana
szybkim mruganiem diód ACT. Dioda RX mruga po poprawnym odebraniu pakietu LCN.
Dioda TX sygnalizuje nadawanie na magistrali LCN.
B!&dy komunikacyjne sygnalizowane s% chwilowym za'wieceniem diody ERR. Je'li interfejs LCN wykryje ponad 16 kolizji przy próbie wys!ania pakietu zablokowany zostanie
nadajnik. Sygnalizowane jest to ci%g!ym 'wieceniem diody ERR W tym czasie nadawanie
do urz%dze# LCN jest zablokowane. Odbieranie pakietów jest zawsze mo$liwe. Po oko!o
30 sekundach nadajnik jest ponownie odblokowywany.
Ci%g!e 'wiecenie diody ERR mo$e oznacza" zwarcie na linii danych. Je$eli dioda 'wieci
nawet po od!%czeniu linii danych, mo$e to oznacza" uszkodzenie interfejsu LCN.
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Pod!"czenie do sieci
Do pe!nego wykorzystania funkcji modu!u niezb&dne jest pod!%czenie do sieci ethernet.
Wykonuje si& je przewodem zako#czonym wtyczk% RJ-45 do z!%cza LAN modu!u. Po prawid!owym pod!%czeniu na z!%czu LAN za'wieci si& $ó!ta dioda.
Adres IP modu!u mo$na odczyta" przy u$yciu programu DOMIQ/Discover, który mo$na
pobra" ze stron www.domiq.pl. Wersje aplikacji dla Windows i MacOS s% umieszczone
w prawej kolumnie strony Produkty/Base.
Po uruchomieniu programu wy'wietlone zostanie nast&puj%ce okno:

Dwukrotne klikni&cie na informacjach o module wy'wietla informacje z wewn&trznej konsoli modu!u. Informacje te mog% by" przydatne przy rozwi%zywaniu problemów.
Adres IP modu!u mo$na równie$ odczyta" w aplikacji DOMIQ/Remote na iPhone. Klikni&cie na niebieskiej ikonie ze strza!k% wy'wietla informacje o wykrytych modu!ach:

Aby dokona" parowania z modu!em Base, nale$y otworzy" konfigurator opisany w kolejnej sekcji i wygenerowa" kod parowania naciskaj%c przycisk Od#wie$ w zak!adce
Ustawienia.
Wygenerowany kod jest wa$ny przez 5 minut i pozwala na parowanie jednego urz%dzenia.
Wi&cej szczegó!ów na temat parowania Remote znajduje si& w instrukcji u$ytkownika
Base.
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Konfiguracja i Aktualizacje
Modu! DOMIQ/Base jest konfigurowany przy u$yciu wbudowanej aplikacji konfiguracyjnej
dzia!aj%cej w przegl%darce internetowej. Aplikacja wymaga równie$ zainstalowania Adobe
Flash Player.
Aby uruchomi" konfigurator nale$y w przegla(darce internetowej wpisa" adres IP modu!u.
Domy'lna nazwa u$ytkownika i has!o to: admin i admin.
W celu zapewnienia optymalnej pracy, modu! powinien mie" zainstalowane najnowsze
oprogramowanie. Wszystkie aktualizacje mog% zosta" pobrane automatycznie przez modu! z serwera aktualizacji, lub te$ mo$na je pobra" ze strony internetowej DOMIQ.

Aktualizacja automatyczna
Aby wykona" automatyczn% aktualizacj& modu!u, nale$y po otwarciu konfiguratora wybra" zak!adk& Ustawienia i klikn%" na przycisk Uaktualnienia. Spowoduje to pobranie z
serwera uaktualnie# DOMIQ listy nowych wersji oprogramowania i wy'wietlenie informacji
o komponentach systemu, które wymagaja( aktualizacji. Je'li sa( doste(pne nowe wersje
oprogramowania, u$ytkownik mo$e zleci" uaktualnienie oprogramowania wszystkich modu!ów systemu DOMIQ przez naci'ni&cie przycisku Uaktualnij zaznaczone.

Proces aktualizacji mo$e potrwa" kilka minut. W tym czasie modu! DOMIQ/Base nie jest
dost&pny. Po pomy'lnie zako#czonej aktualizacji modu! uruchamia si& ponownie i jest doste(pny do u$ycia z nowymi wersjami oprogramowania. Poprawna aktualizacja potwierdzana jest wy'wietleniem przedstawionego poni$ej powiadomienia:

Aktualizacja z plików
W przypadku braku dost&pu do sieci Internet z modu!u Base, mo$liwe jest pobranie niezb&dnych plików wraz z kluczami aktualizacji na innym komputerze ze strony www.domiq.pl z sekcji Wsparcie/Aktualizacje. Do wykonania aktualizacji niezb&dne s% równie$
klucze aktualizacji przedstawione na stronie.
Tak pobrane aktualizacje !aduje si& do DOMIQ/Base za pomoca( okienka Uaktualnienia.
W tym celu nale$y w polu Klucz do aktualizacji wpisa" klucz aktualizacji, a nast&pnie nacisna(" przycisk Za!aduj i wskaza" pobrany plik z aktualizacj%. Proces ten nale$y powtórzy" dla ka$dej aktualizacji osobno.
Po poprawnym za!adowaniu wszystkich aktualizacji nale$y zrestartowa" modu!.
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Programowanie LCN
Modu! DOMIQ/Base mo$e zosta" wykorzystany jako sprz&g LCN, zast&puj%c interfejs
LCN-PK. Dzi&ki tej funkcji mo$liwe jest programowanie LCN przy u$yciu komputera z
zainstalowanym oprogramowaniem LCN-Pro. Komunikacja odbywa si& po porcie TCP
4114. Domy'lne has!o i nazwa u$ytkownika to lcnpro. Standardowo komunikacja z innej
sieci IP ni$ ta, do której pod!%czony jest Base, jest zablokowana, zmiana jest mo$liwa w
konfiguratorze Base.
Aby skonfigurowa" takie po!%czenie, po uruchomieniu oprogramowania LCN-Pro, kliknij
na przycisku Online. W oknie, które zostanie wy'wietlone, wybierz zak!adk& TCP/IP i
uzupe!nij dost&pne pola zgodnie z poni$szym obrazkiem:

W polu Server name/address nale$y wprowad) adres IP modu!u Base. Pole Latency
powinno zosta" ustawione na 100ms dla sieci lokalnych.
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