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  של חברת אי.די.פי תסלולריטמפרטורה  תבקר

ושליחת התראות על חריגה קריאה של הטמפרטורה  תהטמפרטורה של חברת אי.די.פי מאפשר תבקר

  .בטמפרטורה

  

  מאפשר קריאת הטמפרטורה בתחום של Tibbit-29חיישן הטמפרטורה מסוג 

 0°C 55°+עדC  

  ±0.25°Cוברזולוציה של 
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  :כמה אופניםהבקר בהגדרות את  שנותניתן ל
  (כאשר הבקר מחובר לרשת שבה נמצא המחשב) Tibbo DS Managerתוכנת מחשב . 1

  )ברשת הפנימית דרך הדפדפן בקרשל  IP-ה ( ע"י גלישה לכתובת HTML. ממשק 2

 .SMS. שליחת הודעות 3

  

  .להגדרה הראשונית של הבקר 1מספר * מומלץ להשתמש באופציה 

  

  :על הטמפרטורה באופנים הבאיםניתן לקבל חיווי 
  .לבקר או על ידי חיוג לבקר) SMS(ע"י שליחת SMS  הודעתקבלת . 1

  .)SMTPמתבצע באמצעות שרת מיילים של הלקוח שתומך ב ( אימיילקבלת . 2

  בדפדפן. HTML-דרך ממשק הצפייה . 3

 

  קבלת התראות על חריגה בטמפרטורה:

שליחת שתי טמפרטורות סף שונות, במידה והבקר עובר כל אחת מהן הוא מבצע בבקר להגדיר ניתן 

  התראה לאנשי הקשר המוגדרים בבקר בהתאם לבחירה:

  

  *.קשרעד עשרה אנשי ל SMS. שליחת הודעת 1

  אנשי קשר.לעד עשרה . ביצוע שיחה 2

  לעד עשרה אנשי קשר.. שליחת אימייל 3

  .+ אימייל SMSשליחת . 4

  .אימיילשליחת שיחה + ביצוע . 5

  

  *ישנה השהיה של מספר שניות בין הודעה להודעה

  

)  60-ל 5בין דקות ( Xממשיך להתריע כל  הבקרנודניק" , כלומר  התראת"ניתן להגדיר בבקר שליחת 

  .חריגה בטמפרטורה כאשר עדיין קיימת

הבקר יפסיק לבצע נודניק כאשר הטמפרטורה חצתה בחזרה את סף הדלתא או כאשר אחד מהמשתמשים 

  להפסקת הנודניק. SMSשלח לבקר הודעת 

  

הטמפרטורה  ובובאופן אוטומטי  יומי EMAILאו  יומית SMSניתן לתכנת את הבקר שישלח הודעת 

  .העכשווית

  

  

קר ולהוסיף מודול של ממסר להפעלת מאוורר / מזגן בזמן חריגה ניתן להרחיב את יכולות הב

  מהטמפרטורה.

ניתן להרחיב את יכולות הבקר ולהוסיף מודול של כניסה להתראה על הפסקת חשמל (במקרה זה הבקר 

  ).UPSחייב להיות מחובר ל 
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  Tibbo DS Managerשינוי הגדרות באמצעות תוכנת מחשב 

  

  לרשת האינטרנט הפנימית באמצעות כבל רשת ולחברו למתח החשמלי.יש לחבר את הבקר 

  

מהאתר של אי.די.פי מוצרי זיהוי אלקטרוניים בע"מ מהכתובת  DS Managerיש להוריד את התוכנה 

  הבאה:

  http://idp.co.il/vault/files/tdst-5-09-10-x86.zipביט:  32עבור מחשב 

  http://idp.co.il/vault/files/tdst-5-09-10-x64.zipביט:  64עבור מחשב 

  :DS Managerלאחר ההתקנה ניתן למצוא את ה 

  Tibbo <Tibbo Device Server Toolkit< DS Managerהתחל> כל התוכניות> 

  יופיעו כל הבקרים של חברת אי.די.פי. DS Managerעם הפעלת ה 

  יש לוודא שהכתובת של הבקר מתאימה לטווח הכתובות של הרשת.

  

  
  

ולשנות את  Change IPעל מנת להכניס את היחידה לטווח הרשת יש לסמן אותה וללחוץ על הכפתור 

 הכתובת בהתאם.
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  הגדרות הבקר:

  

 .Settingsיש לסמן את הבקר הרצוי וללחוץ על  Tibbo DS manager-ב

   
  

  

של הבקר  IP*את כל ההגדרות הבסיסיות ניתן גם להגדיר ע"י דפדפן אינטרנט בגלישה לכתובת ה 
  ).10.0.0.200(במקרה מעלה 

  להגדרת הבקר. FireFoxאו  Google Chrome-ממומלץ להשתמש ב
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  כלליות:הגדרות 

  
  

 ).לא ניתן לשינוי( מספר סידורי של הבקר – Serial Number  .א

 .)לצורך זיהוי היחידה באם ישנם מספר יחידותניתן למלא את השם ( – Owner name  .ב

 .של האימייל ובדף האינטרנט Subject-מופיע ב – Device name  .ג

 (עברית או אנגלית). יוצגו HTML-בחירת השפה שבה עמודי ה – Language  .ד

לאחר מספר ימים בהם אין  -קביעת סמס יומי/ קביעת איפוס יומי - Daily SMS/Daily Reset  .ה

  פעילות, הרשת הסלולארית מנתקת את המודם, לכן יש לבחור באחת האופציות הנ"ל.

  הבקר ישלח סמס מידי יום בשעה קבועה. -סמס יומי

  ולרית.הבקר יתנתק ויתחבר לרשת הסל -איפוס יומי

  .)(ניתן לבחור את שניהם אין חשיבות איזו מהאופציות תיבחר

  שולח הודעת מייל יומית בשעה קבועה – Daily Email  .ו

 לא יתבצעו פעולות אלה. 00:00* במידה והשעה היא 

 הסלולארית.עדכון השעה של הבקר מתוך הרשת  – Use GSM time  .ז
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  הגדרות רשת:

  

  
  

  

 ).מומלץ, ההעדפה היא הגדרה ידנית פחות. (Router-דרך ה   IPקבלת כתובת  – DHCP  .א

 .של הבקר IP-כתובת ה – IP-Address  .ב

 .)(חובה למלא אם רוצים לשלוח אימייל כתובת יציאה של השרת – Gateway IP  .ג

 .)כתובת תת רשת (חובה למלא אם רוצים לשלוח אימייל – Subnet mask  .ד

  .)לשנות(לא לבקר  להתחברות port-מספר ה – Local Port  .ה

  

  הגדרות כתובות אימייל ומספרי טלפון:

  

  .יש למלא כתובת אימייל/מספרי טלפון בהתאם לפי הסדר
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  :הגדרות טמפרטורה

  .Temperature 1 & 2ניתן להגדיר שתי נקודות סף שונות לביצוע פעולות, 

  

  
  

  

  

  

 .אליו נשלחת התראההסף העליון, שכאשר מגיעים  – Temperature Limit  .א

  כיוון הבדיקה:  – Measurement Direction  .ב

  .)מעלות ומעלה יש התראה 25 -עולה ללמעלה (כאשר הטמפרטורה   

 .)מעלות ומטה יש התראה 25 -למטה (כאשר הטמפרטורה יורדת ל  

לרדת/לעלות כדי לבטל את מספר המעלות שאליה הטמפרטורה צריכה  – Temperature Delta  .ג

  , 2-ומעלה, ומכיוון שהערך מוגדר ל 25-בדוגמא מעלה, כאשר הטמפרטורה עולה לההתראה (

 .)ההתראה תתבטל 23-הטמפרטורה תרד לרק כאשר 

 .)אם קייםב( 1הפעלת ממסר מס'  בזמן התראה – Apply Relay  .ד

לא מומלץ אם לא מחובר מודם התראה הבקר יצפצף ללא הפסקה ( בזמן – Continuous Beep  .ה

 .)שר ביטול הצפצוף בשליחת הודעהמאפסלולארי ש

בחירת ההתראה שתישלח ללקוח (מסרון, שיחה, אימייל, מסרון + אימייל, שיחה +  – Alert  .ו

 .אימייל)

  .)נודניק (כל כמה זמן תתקבל התראהזמן בדקות להפעלת  – Nagger Time  .ז
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  :SMSשליטה בבקר באמצעות שליחת 

 אך ורק ממספר טלפון שמוגדר בבקר יעבוד

Example Information Command 

IDPOpn01  ( אופציה ) פתיחת הממסר הפנימי  

XX – מספר ממסר  

IDPOpnXX 

IDPCls01 ( אופציה ) סגירת הממסר הפנימי  

XX – מספר ממסר  

IDPClsXX 

IDPSNM0501234567,054888222

3,0523225566 

  מספרי טלפון. שלושההגדרה של 

  .עם פסיק בין המספריםהפקודה נרשמת 

  מספרי טלפון לשליטה  10תכנות הבקר בעד 

xxx –  מספר טלפון  

IDPSNMxxx,yyy,zzz,www 

IDPRNM 

מספרים מורשים 10יחזיר עד   

קריאת מספרי הטלפון ששמורים בבקר 

  (בהודעת סמס אחת)

IDPRNM 

IDPANMxx0501234567 

IDPANM030501234567 

  הוספה של מספר טלפון לשליטה.

xx – את האותיות הכנס xx  להוספה של

   חדש לסוף הרשימה טלפון

xx –  לשינוי טלפון  10-ל 1הכנס ערך בין

מציין את מיקומו  xxקיים (כאשר הערך 

  ברשימה)

y –  ספרות 10מספר הטלפון בעל  

IDPANMxxy 

IDPSTT+25+2+30+1 

מעלות,  25 מעל )1( קובע טמפרטורת סף

  מעלות 23-הפסקת התראה בחזרה ל

  

מעלות,  30) מעל 2טמפרטורת סף (קובע 

 מעלות 29-הפסקת התראה בחזרה ל

  לבדיקה קביעת טמפרטורה 

  לפי הסדר) –( שני הספים 

±xx – ערך טמפרטורה רצוי  

  )-כיוון הבדיקה (מעל + או מתחת   - ±

y – ערך הפסקת התראה  

IDPSTT±xx±y±xx±y 

IDPSTH50±270±5 

  50%) מעל 1קובע לחות סף (

 48%-בחזרה להפסקת התראה 

 

  70%) מעל 2קובע לחות סף (

  65%-הפסקת התראה בחזרה ל

  קביעת לחות לבדיקה

  לפי הסדר ) –( שני הספים 

xx – ערך לחות רצוי  

  )-כיוון הבדיקה (מעל + או מתחת   - ±

y – ערך הפסקת התראה  

IDPSTHxx±yxx±y 

 

IDPSMS0800 

קובע שליחת הודעת סטטוס יומית בשעה 

  בבוקר 8:00

קובע שעה לשליחת הודעה יומית 

  לטמפרטורה

IDPSMSxxyy 

IDPRSM2300 

 23:00קובע שעת איפוס יומי לשעה 

  בלילה

  )Resetקובע שעה לאיפוס יומי (

  .keep alive –מבצע סנכרון מול המודם 

IDPRSMxxyy 

IDPMIL1630  

 16:30קובע שליחת אימייל יומי בשעה 

  בצהריים

קובע שעה לשליחת אימייל יומי 

  לטמפרטורה

IDPMILxxyy 

IDPSTN  מודיע לבקר להפסיק  -הפסקת הנודניק

  להתריע. ( עד שתכנס התרעה חדשה )

  מפסיק גם את הצפצוף המתמשך

IDPSTN 

IDPDMS מבטל שליחת הודעה יומית לטמפרטורה  IDPDMS 
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IDPDML מבטל שליחת אימייל יומי לטמפרטורה  IDPDML 

IDPDSM  למודם/בקרמבטל איפוס יומי  IDPDSM 

IDPRST  מבצעReset ידני למודם  IDPRST 

IDPRDI  שולח בחזרה הודעתSMS  עם הסטטוס של

  הבקר ( טמפ', לחות, ממסר, חשמל, וזמנים)

IDPRDI 

 

 ניתן גם להתקשר לבקר, 

יושמע צליל חיוג פעם אחת ולאחריו 

ניתוק, מספר שניות לאחר מכן תישלח 

 ההודעה


