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Termékleírás

Az MPS 100 Micro Power Server egy Ethernet hálózat-alapú (10 Mbaud) készülék,
amely transzparens kapcsolódási felületet biztosít az Ethernet-alapú hálózatok és
a Modbus slave üzemmódban mköd készülékek között. A Modbus
slave készülékek közé tartozhatnak például Masterpact NT, NW vagy Compact NS
630b - 1600 megszakítókba beépített Micrologic védelmi-vezérlegységek
(Compact NS esetén csak a Micrologic A típusok), PM500 teljesítménymérk vagy
bármely egyéb készülék, amely a Modbus protokoll (RTU) segítségével
kommunikál.
Az MPS 100 a Modbus TCP/IP protokoll felhasználásával fér hozzá
információkhoz vagy egy LAN (helyi számítógépes hálózati) kapcsolaton, vagy egy
kapcsolt vonalon (RS232C modem csatlakozóporton) keresztül.
Az MPS 100 rendelkezik egy master Modbus csatlakozóval és be-/kimeneti
portokkal (6 bemenet / 2 kimenet) küls események / helyi mködtetk
bekötéséhez.

E91534

Az MPS 100 a következket kínálja:
- TCP/IP Modbus átjáró LAN hálózaton vagy modemes kapcsolaton keresztül,
- automatikus értesítés és adatnaplózás push-mail segítségével,
- Webszerver beágyazott HTML oldalakkal. Ezek az oldalak használhatók az MPS
100 konfigurálásához, vagy a Micrologic kioldóegység és a PM500
teljesítménymérk távfelügyeletéhez is.

Átjáró
Modbus
Be/kimenet

Automatikus
értesítés
Bels busz

Push-mail
Adatnaplózás

Bemenetek
kimenetek

6 bemenet

2 kimenet
WEB-szerver

Mködési vázlat

Megjegyzés.
Az Ethernet és az RS232C modem csatlakozóportok ugyan egyidben, párhuzamosan
osztoznak bizonyos bels szolgáltatásokon (átjáró és webszerver), mégsem lehetséges a LAN
fell a modem irányába és/vagy a modem fell a LAN irányába kommunikálni.
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Az els lépések

1. lépés – a hardver eszközök telepítése
Az MPS 100 (áramforrás, Modbus csatlakoztatás, be-/kimenetek, stb.)
összeszerelésével és bekötésével kapcsolatos információkat a Szerelési és
üzembe helyezési útmutató tartalmazza.

2. lépés – az MPS 100 kommunikációs rendszerének
konfigurálása
A kommunikáció megteremtése céljából az MPS 100-nak saját IP címet és
alhálózati maszkot (subnet mask) kell kijelölni. Az MPS 100 magában foglal egy
webszerver funkciót is beépített HTML oldalakkal, amely valamennyi
kommunikációs paraméter könnyebb konfigurálását teszi lehetvé egy
webböngész program (Microsoft Internet Explorer 4.0 vagy újabb verzió, illetve
Netscape Navigator 7.0 vagy újabb verzió) segítségével. A lapok elérhetk az IP
címnek URL cím formájában történ begépelésével. Nézze meg a következ
oldalon: ez a lépés részletesen le van írva, az MPS 100 kommunikációs
összeállítását ismertet fejezetben.

3. lépés – az MPS 100 konfigurálása
A különböz használni kívánt funkciók (TCP/IP Modbus átjáró, távoli hozzáférés
modemen keresztül, automatikus értesítés, adatnaplózás, stb.) konfigurálásához
több MPS 100 paramétert kell beállítani. Nézze meg a 8. oldalon: ez a lépés
részletesen le van írva, az MPS 100 konfigurálását ismertet fejezetben.

Megjegyzés
A Szerelési és üzembe helyezési útmutató a következ internet oldalról tölthet le:.

http://www.schneider-electric.hu
Letöltés - TechNet oldal – Szerelési és üzembehelyezési útmutatók menüpont.
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Az els lépések
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Az MPS 100 funkciói a LAN csatornán, az Ethernet porton keresztül
konfigurálhatók. Ezért annak érdekében, hogy az Ön személyi számítógépe és az
MPS 100 kommunikálni tudjon egymással, be kell állítani az Ethernet-alapú
kommunikáció paramétereit (az IP címet és az alhálózati maszkot). A személyi
számítógép és az MPS 100 IP címeinek ugyanabban a tartományban kell lenniük,
az alhálózati maszknak pedig ugyanannak kell lennie.
Az MPS 100-at alapértelmezett IP címmel (192.168.1.12) és alapértelmezett
alhálózati maszkkal (255.255.255.0) együtt szállítjuk.
Az Ön személyi számítógépe és az MPS 100 közötti Ethernet-alapú
kommunikációs paraméterek illesztéséhez válassza az alábbi három módszer
valamelyikét.
Az MPS 100 alapértelmezett kommunikációs paramétereinek megváltoztatásához
használja az ’A’ módszert.
Személyi számítógépe alapértelmezett Ethernet-alapú kommunikációs
paramétereinek megváltoztatásához használja a ’B’ módszert
DHCP szerver kihasználásához (amennyiben van ilyen a LAN hálózaton),
használja a ’C’ módszert.

’A’ módszer – konfigurálás az „MPS100Config” szoftver
segítségével (javasolt)
Ennek a módszernek a segítségével olyan IP címet és alhálózati maszkot jelölhet
ki az MPS 100 számára, amelyek kompatibilisek az Ön személyi számítógépének
és a meglév LAN hálózatnak a címeivel. A megfelel számértékek
meghatározásához ismernie kell személyi számítógépének IP címét és alhálózati
maszkját.
1. Kattintson a Windows tálca bal oldalán található Start gombra, majd
válassza a Run parancsot, gépelje be a command vagy cmd szót (DOS
utasítás) az Open (Megnyitás) ablak szövegmezjébe, végül kattintson az
OK-ra.
Amikor a fekete szín cmde.exe DOS prompt ablak megnyílik, gépelje be az
ipconfig utasítást, és üsse le az Enter billentyt az utasítás végrehajtásához.
Ekkor az Ethernet kommunikációs paraméterek a bal oldalon látható módon
jelennek meg.
Megjegyzés: amennyiben az ipconfig parancs nem ad vissza semmilyen IP
címet, úgy a ’B’ módszert kell használnia.
2. Hangolja össze az IP címet és az alhálózati maszkot:
- Az IP cím a következk egyike lehet:
Vagy egy olyan cím, amelyet az IPCONFIG parancs segítségével kiolvasott
IP címbl származtat oly módon, hogy annak utolsó számjegyéhez hozzáad
(vagy abból kivon) 1-et úgy, hogy a szám a [0…255] intervallumon belül
maradjon. A fent szemléltetett példa esetében így vagy 123.234.111.221,
vagy 123.234.111.223 jönne ki. Ne feledje, hogy ez a megoldás csak
ideiglenes, két pont közötti (point-to-point) LAN hálózati összeköttetés
esetén mködik.
Vagy egy, a rendszergazda illetve a meglév LAN hálózat (amelyre az Ön
személyi számítógépe rendszerint csatlakozik) által kiosztott cím.
- Ugyanazt az alhálózati maszkot használja. A fent szemléltetett példa
esetében ez (255.255.255.0).

3.

4.

Amikor az IP címet és az alhálózati maszkot meghatározta, az
MPS100Config szoftver segítségével be kell írnia azokat az MPS-be.
Csatlakoztassa a null-modem kábelt:
Kösse a null-modem kábelt (amit az MPS 100 készülékhez adtak) az MPS
100 modem csatlakozóportja és személyi számítógépe soros portja (com)
közé (ld. lent)
Töltse le az MPS100Config_03.34.exe programot:
Látogasson el az alábbi Internet cím egyikére:

http://194.2.245.4/mkt/microser.nsf/
felhasználónév = MPS
jelszó = MPS100
(nagybetkkel) a következ cím alatt: Tools \ MPS100 pre-initialization,
vagy:

http://www.schneider-electric.hu
Letöltés - TechNet oldalon a „szoftver” menüpontról,
majd mentse el merevlemezének egy tetszleges könyvtárába.
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Az MPS 100 kommunikációs
rendszerének konfigurálása
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5)
Írja a kommunikációs paramétereket az MPS 100-ba:
Kapcsolja ki az MPS 100-at.
Az állomány végrehajtásához kattintson duplán az MPS100Config_03.34.exe
fájlra.
Írja be a fenti példánk alapján megállapított IP címet (123.234.111.223) és
alhálózati maszkot (255.255.255.0). Válassza ki személyi számítógépe megfelel
soros portját (COMx) a legördül listából. (Gyzdjön meg arról, hogy az Ön által
választott COM port szabad, és nincs hozzárendelve más alkalmazáshoz).
Nyomja meg a Configure gombot.
Kapcsolja BE az MPS 100-at.
Az MPS100Config eszköz vissza fogja igazolni az IP cím és az alhálózati maszk
sikeres beállítását. Ezzel egyidejleg ki fogja kapcsolni (ha korábban be volt
kapcsolva) az MPS 100 DHCP kliensmechanizmusát, ezáltal megakadályozva,
hogy a következ alkalommal, amikor a készüléket DHCP szerverrel rendelkez
LAN hálózatra kötve bekapcsolja, a szerver egy dinamikus IP címet és alhálózati
maszkot osszon ki annak.

E91539

6)

Csatlakoztassa az MPS 100 Ethernet portját:
Az egyik lehetség, hogy az MPS 100 Ethernet portját egy RJ45-RJ45
keresztkábellel közvetlenül személyi számítógépe Ethernet portjához köti.
Így egy ideiglenes, két pont közötti (point-to-point) LAN hálózati
összeköttetést hoz létre.
RJ45 keresztkábeles elrendezés vázlata
elölnézet

hátulnézet

E91538

8 érpáras RJ45

RJ45-RJ45 keresztkábel
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Az MPS 100 kommunikációs
rendszerének konfigurálása

A másik lehetség, hogy egy hagyományos, egyenes RJ45-RJ45 kábel
segítségével az MPS 100 Ethernet portját meglév LAN hálózatának bármely
szabad RJ45 portjához köti.
7) Indítsa el webböngész programját:
Írja be az elzekben megállapított IP címet URL cím formájában az Ön által
választott webböngész programba (Microsoft Internet Explorer 4.0 vagy újabb
verzió, illetve Netscape Navigator 6.3 vagy újabb verzió, amely rendelkezik a Java
Virtual Machine plug-in 1.4.1_01 számú verziójával).
Az MPS 100 így már készen áll a konfigurálásra.
Az MPS 100 meglév LAN hálózatba történ integrálásához kérnie kell egy IP címet
és egy alhálózati maszkot a hálózat rendszergazdájától. Az új Ethernet
kommunikációs paramétereket úgy írhatja be az MPS 100-ba, ha belép az MPS 100
rendszergazda szintjére, majd ott belép a setup / Advanced setup / LAN (ethernet)
communication setup menüpontba.

Megjegyzés: az MPS 100 egységet a következkkel együtt szállítjuk:
- null-modem kábel
- RJ45-RJ45 keresztkábel (a leghosszabb)
- standard egyenes RJ45-RJ45 kábel.
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Az MPS 100 kommunikációs
rendszerének konfigurálása

’B’ módszer – konfigurálás Windows alapú hálózati
paraméterek segítségével
Ez az eljárás oly módon módosítja személyi számítógépe hálózati beállításait, hogy
annak Ethernet kommunikációs paraméterei illeszkedjenek az MPS 100
alapértelmezett IP címéhez (192.168.1.12) és alapértelmezett alhálózati maszkjához
(255.255.255.0). Amint ez megtörtént, személyi számítógépe és az MPS 100 egy
RJ45-RJ45 keresztkábel segítségével összeköthet, ami által egy ideiglenes, két
pont közötti (point-to-point) LAN hálózati összeköttetés jön létre.
1) Változtassa meg személyi számítógépe Ethernet kommunikációs paramétereit:
Jelentkezzen be a Microsoft Windows operációs rendszerbe rendszergazda
jogokkal, lépjen be a Vezérlpultba (Control Panel), kattintson duplán a
Network ikonra, válassza a Protocols fület, majd kattintson duplán a TCP/IP
Protocol sorra (amennyiben még nem létezik, létre kell hoznia). Szüntesse meg
az <Obtain automatically an IP address> (Automatikus IP cím kiosztás)
kijelölését, és jelölje be a Specify an IP address (IP cím megadása) opciót. Az
IP cím mezjébe írja be a 192.168.1.13 számsort, az alhálózati maszk
mezjébe pedig a 255.255.255.0-t. Alkalmazza az új értékeket (Apply).
Elfordulhat, hogy a Windows arra utasítja, hogy helyezze az eredeti Microsoft
Windows telepít CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba, hogy néhány fájlt
betölthessen, majd újraindítsa a számítógépet.
Csatlakoztassa az MPS 100 Ethernet portját:
Az egyik lehetség, hogy MPS 100 Ethernet portját egy RJ45-RJ45
keresztkábellel közvetlenül személyi számítógépe Ethernet portjához köti. Így
egy ideiglenes, két pont közötti (point-to-point) LAN hálózati összeköttetést hoz
létre.

E91539

2)

RJ45 keresztkábeles elrendezés vázlata
elölnézet

hátulnézet

E91538

8 érpáras RJ45

RJ45-RJ45 keresztkábel
A másik lehetség, hogy egy hagyományos, egyenes RJ45-RJ45 kábel
segítségével az MPS 100 Ethernet portját meglév LAN hálózatának bármely
szabad RJ45 portjához köti.
3) Indítsa el webböngész programját:
Írja be az elzekben megállapított IP címet URL cím formájában az Ön által
választott webböngész programba (Microsoft Internet Explorer 4.0 vagy újabb
verzió, illetve Netscape Navigator 6.3 vagy újabb verzió, amely rendelkezik a Java
Virtual Machine plug-in 1.4.1_01 számú verziójával)
Az MPS 100 így már készen áll a konfigurálásra.
Az MPS 100 meglév LAN hálózatba történ integrálásához kérnie kell egy IP címet
és egy alhálózati maszkot a hálózat rendszergazdájától. Az új Ethernet
kommunikációs paramétereket úgy írhatja be az MPS 100-ba, ha belép az MPS 100
rendszergazda szintjére, majd ott belép a setup / Advanced setup / LAN (ethernet)
communication setup menüpontba.
Megjegyzés: az MPS 100 egységet a következkkel együtt szállítjuk:
- null-modem kábel
- RJ45-RJ45 keresztkábel (a leghosszabb)
standard egyenes RJ45-RJ45 kábel.
MPS100 felhasznaloi kezikonyv.doc
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Az MPS 100 kommunikációs
rendszerének konfigurálása

’C’ módszer – konfigurálás DHCP szerver segítségével
(amennyiben van ilyen a LAN hálózaton)
Ez a módszer az MPS 100 DHCP kliens mechanizmusát használja ki. Els lépésben
ki kell osztania egy fix IP címet az MPS 100-nak (az ’A’ vagy a ’B’ módszer
segítségével). Ezután be kell lépnie az MPS 100 rendszergazda szintjére, majd ott
lépjen be a setup / Advanced setup / LAN (ethernet) communication setup
menüpontba, és jelölje be a „Get IP address and subnet mask from DHCP server”
(DHCP szerver által kiosztott IP cím és alhálózati maszk) jelölnégyzetet, végül
hajtsa végre az alábbi lépéseket.
1) Kapcsolja KI az MPS 100-at:
2) Csatlakoztassa az MPS 100 Ethernet portját:
Kösse az MPS 100 Ethernet portját egy hagyományos, egyenes RJ45-RJ45
kábel segítségével meglév hálózatának bármely szabad RJ45 portjához.
3) Kapcsolja BE az MPS 100-at:
Az MPS 100 automatikusan megkapja IP címét és alhálózati maszkját a DHCP
szervertl.
4) Állapítsa meg az MPS 100 MAC címét:
A rendszergazdának ismernie kell az MPS 100 MAC címét. A MAC cím az MPS
100 aljára ragasztott öntapadós címkére van nyomtatva, de kiolvasható az MPS
100 diagnosztika menüjébl is.
5) Szerezzen IP címet vagy nevet:
Kérje meg a rendszergazdát, hogy vagy permanensen kösse az IP címet a
DHCP szerveren belül az MPS 100 MAC címéhez, vagy adasson a LAN
hálózat DNS-ével (tartománynév-szerverével) egy nevet az MPS 100-nak; ez
utóbbi esetben személyi számítógépe DNS címkéjét a LAN hálózat DNS IP
címével kell konfigurálnia (ld. Függelék).
6) Indítsa el webböngész programját:
Írja be az elzekben megállapított IP címet URL cím formájában az Ön által
választott webböngész programba (Microsoft Internet Explorer 4.0 vagy újabb
verzió, illetve Netscape Navigator 6.3 vagy újabb verzió, amely rendelkezik a
Java Virtual Machine plug-in 1.4.1_01 számú verziójával)
Az MPS 100 így már készen áll a konfigurálásra.

MPS100 felhasznaloi kezikonyv.doc

Schneider Electric

-8-

Konfigurációs alapbeállítások

E91541

E91540

Ez a fejezet a Modbus hálózati konfigurációval és a jelszavak módosításával
foglalkozik. Els lépésként írja be az elzekben kiosztott IP címet (vagy a LAN
hálózatának rendszergazdája által adott nevet) URL cím formájában az Ön által
választott webböngész programba (Microsoft Internet Explorer 4.0 vagy újabb
verzió, illetve Netscape Navigator 6.3 vagy újabb verzió, amely rendelkezik a
Java Virtual Machine plug-in 1.4.1_01 számú verziójával).
Az alábbi honlap fog megjelenni.

A hozzáférési szintet a Password (jelszó) mez határozza meg. Két szint áll
rendelkezésre:
- a felhasználói szint az összes funkcióhoz hozzáférést biztosít (csak olvasási
jogokkal),
- a rendszergazda szint az összes funkcióhoz hozzáférést biztosít (olvasási és
írási jogokkal).
A Felhasználói szintre történ belépéshez írja be a user szót csupa kisbetvel,
majd nyomja meg az OK gombot.
A Rendszergazda szintre történ belépéshez írja be az admin szót csupa
kisbetvel, majd nyomja meg az OK gombot. Az alábbi lap jelenik meg.

E91542

Megjegyzés: lehetség van egyidben több felhasználói szint bejelentkezésre is
(maximum 8-ra) Rendszergazda szint bejelentkezés egyidben csak egy lehet.
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Modbus master beállítások

E91689

E91653

Az MPS 100 egyszer TCP/IP Modbus átjáróként történ használatához deklarálni
kell a Modbus master eszközt az els párbeszédpanelban: Micro Power Server
100 parameters (Micro Power Server 100 paraméterek)
Emlékeztetül jegyezzük meg, hogy a Modbus hálózaton az MPS 100 a master
készülék.

Figyelem:
Modbus hálózatokon mind a master egységnek, mind a slave egységeknek
ugyanazzal az átviteli sebességgel és paritásbeállításokkal kell rendelkezniük.
Hacsak az alapértelmezett Modbus címet nem használja egy Modbus slave
eszköz, javasolt a @255 Modbus címet meghagyni az MPS 100 számára.
A magas teljesítmény elérése érdekében nyomatékosan javasoljuk a 19200 baud
átviteli sebesség és az Even parity (páros paritás) használatát (a Micrologic
védelmi-vezérlegységeknél ezek az alapértelmezett beállítások). A 38
karakterben korlátozott Description (leírás) mez tartalma valamennyi megjelen
HTML oldal narancssárga fejlécében megjelenik).
Mode: Ez a paraméter a Modbus vezetékezésre vonatkozik. Az alapértelmezés 2
vezetékes, ekkor az [A’+] (sárga) és [A+] (kék) kapcsokat kell rövidre zárni,
valamint az [A’-] (barna) és [A-] (fehér) kapcsokat kell rövidre zárni. CJB306
csatlakozóblokk használata eseténthe a 2/4 vezeték kapcsolónak 2 vezetékes
pozícióban kell lennie. Fontos, hogy egy Modbus buszon belül minden eszközt
azonos módon kell vezetékezni.

MPS100 ModBus csatlakozókapcsa 2 vezetékes konfigurációban

A megnevezés mez max. 38 karaktert tartalmazhat. Ez látható a narancssárga
fejlécben is, minden HTML lapon.

E91543

Amikor mindezeket az információkat begépelte, mindenképpen szükséges a lap
alján lév Apply (Alkalmaz) gomb megnyomása ahhoz, hogy ezek az információk
érvénybe lépjenek az MPS 100-on.

Átjáró
Be/kimenet

Modbus slave beállítások
A Micrologic és PM500 beágyazott HTML mszerfal-oldalakhoz való
hozzáféréshez, valamint az automatikus értesítés és adatnaplózás funkciók
használatához deklarálni kell a Modbus slave eszközöket a második párbeszédpanelban: Modbus slaves description (Modbus slave eszközök leírása).
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E91544

Konfigurációs alapbeállítások

Micrologic típusú berendezések esetén a Modbus címnek az 1-tl 47-ig terjed
tartományban kell lennie, míg PM500 típusú berendezéseknél 1 és 247 közé kell
esnie (a 255 az MPS 100 részére van fenntartva). Minden egyes Modbus cím csak
egyszer szerepelhet a Modbus címoszlopban. Bármely eszköz azonosítható
funkcionális Description (leírás) nevével. A 30 karakterben korlátozott Description
(leírás) mez tartalma valamennyi felhasználói és konfigurációs oldalon
megjelenik, így nincs szükség a Modbus cím fejben tartására.
Amikor mindezeket az információkat begépelte, mindenképpen szükséges a lap
alján lév Apply (Alkalmaz) gomb megnyomása ahhoz, hogy ezek az információk
érvénybe lépjenek az MPS 100-on.

Id és dátum beállítása
Az MPS 100 egy bels órával rendelkezik. Az óra felhasználható adatnaplózáshoz,
valamint az id és a dátum a bekötött Micrologic P és H típusú vezérlegységek
felé történ továbbítására.
E91545

Undefined

Ha bejelöli az Update date & time on all Micrologic devices (Id és dátum frissítése
minden Micrologic berendezésen) jelölnégyzetet, valamennyi deklarált és bekötött
Micrologic P és H típusú vezérlegység:
- szabályos idközönként újra fog szinkronizálódni az MPS 100 bels órája által,
naponta egyszer, 01:00 órakor.
Amennyiben meg kívánja változtatni a fenti alapértelmezett beállításokat, vagy
szinkronizálni kívánja az MPS 100-at egy NTP szerverrel, azt a Miscellaneous
settings (További beállítások) menüben teheti meg.
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Konfigurációs alapbeállítások

Felhasználói és rendszergazda jelszavak megváltoztatása
Minden egyes alkalommal, amikor egy felhasználó beírja az MPS 100 URL címét
(a hálózati rendszergazda által megadott IP címet vagy nevet) a webböngész
programba, az alábbi honlap jelenik meg.
E91686

Undefined

Az alapértelmezett felhasználói jelszó a user (kisbetvel). A jelszó a User
password change (Felhasználói jelszó módosítása) oldalon változtatható meg.
E91546

Undefined

Az alapértelmezett rendszergazda jelszó az admin (kisbetvel). A jelszó az
Administrator password change (Rendszergazda jelszó módosítása) oldalon
változtatható meg.
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Alkalmazás-beállítások

Ez a fejezet az MPS 100 automatikus értesítés és adatnaplózás funkcióihoz
tartozó alkalmazás-beállításokkal foglalkozik.

Automatikus értesítés a Micrologic egységektl
A Micrologic P és H típusú vezérlegységek beprogramozhatók úgy, hogy egy sor
magas szint védelmi és riasztási állapotot, körülményt (túláramot,
túlfeszültséget/feszültséghiányt, frekvenciát, stb.) észleljenek. Az MPS 100
ugyanakkor beállítható ezeknek a Micrologic védelmi-vezérlegységektl érkez
riasztásoknak a fogadására, és ezt követ e-mail küldésre (lehetség szerint egy
SMS-lekéréssel) a LAN hálózaton vagy a modemes kapcsolaton keresztül.
E91547

Undefined

Egy adott automatikus értesítés funkciónak egy adott Micrologic védelmivezérlegységhez történ rendeléséhez válassza ki a kívánt Micrologic védelmivezérlegységet (amit korábban már deklarált a Modbus slave beállításoknál) a
Micrologic / Alarm oszlopban, illetve a figyelend riasztás típusát. Ezután töltse ki
az E_mail subject (E-mail tárgya), E_mail text (E-mail szövege) és a Target E_mail
addresses (E-mail címzettjei) mezket.
Egy-egy Modbus eszközhöz lehetséges több eseményt is hozzárendelni, illetve
több e-mail címet is megadni, de ez esetben a címeket vesszvel el kell választani
egymástól.
Az E_mail subject (E-mail tárgya) mez terjedelme 20 karakterben van korlátozva,
az E_mail text (E-mail szövege) mezé 160 karakterben, míg a Target E_mail
addresses (E-mail címzettjei) mezé 90-ben.
Amennyiben Ön SMS üzenetbróker szolgáltatásokat vesz igénybe, az E_mail
subject (E-mail tárgya) és/vagy az E_mail text (E-mail szövege) mezk
tartalmazhatnak az üzenet tartalmának SMS (rövid szöveges üzenet) formájában
egy adott mobiltelefonszámra történ továbbítására vonatkozó utasításokat.
Az e-mailek alapértelmezett útvonala a LAN hálózat. Ez átállítható a modemre
(lásd Automatikus értesítés c. fejezetet a 21. oldalon).
Figyelem: Egy adott riasztási típus kiválasztásakor a Micrologic védelmivezérlegység szempontjából nem történik online konzisztencia-ellenrzés. Ezért
Önnek kell meggyzdnie arról, hogy az Ön Micrologic védelmi-vezérlegysége
képes-e az adott riasztási típusokat kezelni, illetve, hogy ezek a riasztási típusok
beállításra kerültek-e a Micrologic védelmi-vezérlegységben.

Automatikus értesítés a bemenetekrl
Az MPS 100 6 bemenettel rendelkezik. Ha ezekre a bemenetekre
végálláskapcsolókat és segédkapcsolókat csatlakoztat, lehetség nyílik küls
események követésére. Az MPS 100 beállítható úgy, hogy fogadja ezeket a küls
eseményeket, és az egyes bemenetekrl kiküldjön egy e-mailt (lehetség szerint
egy SMS-lekéréssel) a LAN hálózaton vagy a modemcsatornán keresztül, amikor
azok logikai állapota 0-ról 1-re (Openrl [Nyitott] Closed-ra [Zárt]), vagy 1-rl 0-ra
(Closed-ról [Zárt] Openre [Nyitott]) változik.
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Alkalmazás-beállítások

E91548

Undefined

Egy adott automatikus értesítés funkciónak egy adott bemenethez történ
rendeléséhez válassza ki az egyik állapotváltást (0-ról 1-re vagy 1-rl 0-ra), ezután
töltse ki az E_mail subject (E-mail tárgya), E_mail text (E-mail szövege) és a
Target E_mail addresses (E-mail címzettjei) mezket.
Egy-egy Modbus eszközhöz lehetséges több eseményt is hozzárendelni, illetve
több e-mail címet is megadni, de ez esetben a címeket vesszvel el kell választani
egymástól.
Az E_mail subject (E-mail tárgya) mez terjedelme 20 karakterben van korlátozva,
az E_mail text (E-mail szövege) mezé 160 karakterben, míg a Target E_mail
addresses (E-mail címzettjei) mezé 90-ben.
Amennyiben Ön SMS üzenetbróker szolgáltatásokat vesz igénybe, az E_mail
subject (E-mail tárgya) és/vagy az E_mail text (E-mail szövege) mezk
tartalmazhatnak az üzenet tartalmának SMS (rövid szöveges üzenet) formájában
egy adott mobiltelefonszámra történ továbbítására vonatkozó utasításokat.
Az e-mailek alapértelmezett útvonala a LAN hálózat. Ez átállítható a modemre
(lásd Automatikus értesítés c. fejezetet a 21. oldalon).



Ezekre a bemenetekre soha ne kössön biztonsági információkat, mint

például vészleállítás, tzjelzés, stb...

Automatikus értesítések tárolása

E91549

Az MPS 100 6 bemeneti regiszterrel rendelkezik, amelyek a LAN hálózatba kötött
személyi számítógépe(ke)n vagy PLC-(ke)n futó alkalmazásoktól érkez TCP/IPModbus kérések számára mind olvasásra, mind írásra hozzáférhetk. Az egyes
regiszterekrl riasztási üzenetek küldhetk e-mailben, amikor azok logikai állapota
0-ról 1-re változik.
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Alkalmazás-beállítások

Egy adott automatikus értesítés funkciónak egy adott regiszterhez történ
rendeléséhez válassza ki a kívánt regisztert, ezután töltse ki az E_mail subject
(E-mail tárgya), E_mail text (E-mail szövege) és a Target E_mail addresses
(E-mail címzettjei) mezket.
Egy-egy Modbus eszközhöz lehetséges több eseményt is hozzárendelni, illetve
több e-mail címet is megadni, de ez esetben a címeket vesszvel el kell választani
egymástól.
Az E_mail subject (E-mail tárgya) mez terjedelme 20 karakterben van korlátozva,
az E_mail text (E-mail szövege) mezé 160 karakterben, míg a Target E_mail
addresses (E-mail címzettjei) mezé 90-ben.
Amennyiben Ön SMS üzenetbróker szolgáltatásokat vesz igénybe, az E_mail
subject (E-mail tárgya) és/vagy az E_mail text (E-mail szövege) mezk
tartalmazhatnak az üzenet tartalmának SMS (rövid szöveges üzenet) formájában
egy adott mobiltelefonszámra történ továbbítására vonatkozó utasításokat.
Az e-mailek alapértelmezett útvonala a LAN hálózat. Ez átállítható a modemre
(lásd Automatikus értesítés c. fejezetet a 21. oldalon).

MPS100 felhasznaloi kezikonyv.doc

Schneider Electric

- 15 -

Alkalmazás-beállítások

Micrologic adatnaplózás tartalma
A Micrologic védelmi-vezérlegységek sokféle értéket képesek leolvasni, köztük az
áramersséget (A, P és H típusok), a feszültségszintet, a teljesítményt, az energiát
(csak a P és H típusok), együtt ezek minimum-, maximum- és átlagértékével, stb.
Az MPS 100 beprogramozható úgy, hogy szabályos idközönként naplózzon egy
vagy több adatértéket, és ezeket a felhasználó igénye szerint e-mailhez csatolt
tömörített fájlokként kiküldje a LAN hálózaton vagy a modemcsatornán keresztül
(Lásd Adatnaplózás c. fejezet a 22. oldalon).
E91550

Undefined

A Micrologic védelmi-vezérlegységek naplózandó adatainak megadásához
válassza ki a kívánt Micrologic védelmi-vezérlegységet (amit korábban már
deklarált a Modbus slave beállításoknál). Ezután válassza ki a naplózandó
adatokat, majd töltse ki az E_mail subject (E-mail tárgya) és a Target E_mail
addresses (E-mail címzettjei) mezket.
Egy adott Micrologic védelmi-vezérlegységhez több naplózandó adattípust (Data
to log) is hozzá lehet rendelni, illetve több e-mail címet is meg lehet adni, de ez
esetben a címeket vesszvel el kell választani egymástól.
Az E_mail subject (E-mail tárgya) mez terjedelme 20 karakterben van korlátozva,
míg a Target E_mail addresses (E-mail címzettjei) mezé 90-ben.
Figyelem: Egy adott naplózandó adattípus kiválasztásakor a Micrologic védelmivezérlegység szempontjából nem történik online konzisztencia-ellenrzés. Ezért
Önnek kell meggyzdnie arról, hogy az Ön Micrologic védelmi-vezérlegysége
képes-e az adott naplózandó adattípusokat kezelni (pl. az A típusú Micrologic
védelmi-vezérlegység nem képes a feszültségszintet, a teljesítményt, stb.
olvasni).
Az e-mailek alapértelmezett útvonala a LAN hálózat. Ez átállítható a modemre
(Lásd Adatnaplózás c. fejezet a 22. oldalon).
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Alkalmazás-beállítások

PM500 adatnaplózás tartalma
A PM500 készülékek sokféle értéket képesek leolvasni, köztük az áramersséget,
a feszültségszintet, a teljesítményt, az energiát, együtt ezek minimum-, maximumés átlagértékével, stb. Az MPS 100 beprogramozható úgy, hogy szabályos
idközönként visszakeressen egy vagy több adatértéket, és ezeket a felhasználó
igénye szerint e-mailhez csatolt tömörített fájlokként kiküldje a LAN hálózaton vagy
a modemcsatornán keresztül (Lásd Adatnaplózás c. fejezet a 22. oldalon).
E91551

Undefined

A PM500 egységek naplózandó adatainak megadásához válassza ki a kívánt
PM500 egységet (amit korábban már deklarált a Modbus slave beállításoknál).
Ezután válassza ki a naplózandó adatokat, majd töltse ki az E_mail subject (E-mail
tárgya) és a Target E_mail addresses (E-mail címzettjei) mezket.
Egy adott PM500 egységhez több naplózandó adattípust (Data to log) is hozzá
lehet rendelni, illetve több e-mail címet is meg lehet adni, de ez esetben a címeket
vesszvel el kell választani egymástól.
Az E_mail subject (E-mail tárgya) mez terjedelme 20 karakterben van korlátozva,
míg a Target E_mail addresses (E-mail címzettjei) mezé 90-ben.
Az e-mail küldés alapértelmezett módja a LAN, amelyet át lehet állítani modemre
(Lásd Adatnaplózás c. fejezet a 22. oldalon).

Kimenetek konfigurálása

E91552

Az MPS 100 két kimeneti relével rendelkezik, amelyek a felhasználó igényei
szerint programozhatók, például meghatározott riasztási feltételek fennállása
esetén megszólaltathatnak egy csengt.
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Alkalmazás-beállítások

Ha az Output number (kimenet száma) jelölnégyzetet bejelöli, az érintkez
aktiválódik, és hozzárendelhet egy riasztástípushoz. Ha ezt nem jelöli be, a
hozzárendelés nem él, de TCP/IP-Modbus-on keresztül beállítható a nyitott (0
érték) vagy zárt (1 érték) pozícióra, ezáltal lehetvé téve a távmködtetést.
Egy kimenet hozzárendeléséhez válassza ki az adott kimenethez tartozó kívánt
Micrologic védelmi-vezérlegységet (amit korábban már deklarált a Modbus slave
beállításoknál). Ezután válassza ki az üzemmódot (Mode). Az üzemmód a kimenet
mködésének konfigurálására szolgál. Az alábbi lehetségek közül választhat:
-

impulzusadó érintkez
0 szintre kapcsol
1 szintre kapcsol
idkésleltetés

Ezt követen válassza meg az Idkésleltetést (Time delay). Az idkésleltetés
annak az idnek a másodpercekben történ megadására szolgál, amennyi eltelik
az érintkez mködésbe lépése eltt, feltéve, hogy az idkésleltetés funkció az
üzemmód oszlopban be lett jelölve. Az idkésleltetés 1 és 360 másodperc közötti
értéket vehet fel.
Végül az Alarm (Riasztás) oszlopban válassza ki az MPS 100 által figyelend
riasztás típusát a kiválasztott Micrologic védelmi-vezérlegységen.



Ezt a két kimeneti relét soha ne használja megszakítók vezérlésére

(nyitás/zárás).
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Speciális beállítások

Ez a fejezet az MPS 100 speciális modem-, LAN/Ethernet és egyéb konfigurálási
beállításaival foglalkozik.

E_mail

E91553

Az MPS 100 kioldási/riasztási és adatnapló fájlok e-mailben történ kiküldésére is
alkalmas, de ehhez helyesen be kell állítani, mint e-mail-küld eszközt.
Undefined

E-mail-küld SMTP kliensként az MPS 100-nak rendelkeznie kell egy egyedi
e-mail azonosítóval, amelyet a Sender (Küld) mezben kell megadni
(40 karakterben korlátozva). A meznek meg kell felelnie a szabványos e-mail cím
szintaxisnak (xxxx.yyyy@zzzz.xyz).
Fontos megbizonyosodni arról, hogy az e-mail azonosító valóban egy érvényes email cím, mert abban az esetben, ha egy e-mail elküldése sikertelen (amit az
SMTP szerver észlel), akkor a hibaüzenet erre az e-mail címre érkezik vissza.
A GMT Offset (Greenwichi középidhöz való igazítás) mez azt adja meg, hány
órával kell módosítani a nemzetközi világidt, hogy a kiküldött e-mailek valós
idbélyegét kiszámíthassuk. Az alapértelmezett érték 1.
Mivel az MPS 100 egy SMTP kliens, kötelez konfigurálni az SMTP szerver
paramétereket is. Az SMTP szerver lehet egy házon kívüli, az Internetszolgáltató
által rendelkezésre bocsátott, és kapcsolt vonalas modemes hozzáférésen
keresztül elért szerver, vagy egy bels, a LAN (vagy WAN) hálózaton elérhet
SMTP szerver. Ezek közül a csatornák közül csak egy választható (kölcsönösen
kizárólagosak).

Modemen keresztül történ kommunikáció
Ez esetben legfeljebb 2 szolgáltató deklarálása lehetséges. E-mail küldésekor az
MPS 100 elször az els szolgáltatót próbálja meg elérni. Ha a telefonvonal foglalt,
vagy nem válaszol, vagy az e-mail elküldése sikertelen, legfeljebb háromszor
próbálkozik újra. A második (tartalék) szolgáltató elérését csak abban az esetben
kísérli meg, ha az elsdleges szolgáltatón keresztüli e-mail küldés 3 ismételt
próbálkozás után is sikertelen marad. Valamennyi automatikus értesítéshez
kapcsolódó e-mail forgalmazás naplózásra kerül az automatikus értesítések
visszakereshet tárában, ahonnan felhasználói szint hozzáféréssel
visszakereshet a beállítások menüpontban.
Minden szolgáltató esetében az adott internetszolgáltató specifikációinak
megfelelen kell kitölteni a mezket.
Phone number (telefonszám), amely nem tartalmazhat elválasztójeleket a
számjegyek között; kivételt képeznek a szóközök (ezeket a rendszer figyelmen
kívül hagyja), valamint a vessz, ami a modemet arra utasítja, hogy várjon 2
másodpercet, mieltt a következ számjegyet tárcsázná (ez abban az esetben
hasznos, ha meg kell várni a tárcsahangot). A telefonszámot meg kell elznie a
Hayes tárcsázási parancsnak (az ATDT az alapértelmezett).
SMTP Server (SMTP szerver) – terjedelme 30 karakterben van korlátozva,
szóközök nélkül).
DNS IP address (DNS IP cím) – mindegyik 3 számjegy részmez egy 1 és 255
közötti tartományba es értéket tartalmaz).
Login (Bejelentkezési név) mez – terjedelme 20 karakterben van korlátozva,
szóközök nélkül).
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Password (jelszó) – terjedelme 20 karakterben van korlátozva, szóközök nélkül. A
jelszót a gépelési hibák elkerülése érdekében kétszer kell megadni.

LAN (Ethernet) hálózaton keresztül történ kommunikáció
Ez esetben feltételezhet, hogy a LAN hálózat rendelkezik egy SMTP szerverrel,
amely képes e-mail üzenetek fogadására. Tartalékra nincs szükség, mivel ez a
típusú kapcsolat rendkívül megbízható. Valamennyi automatikus értesítéshez
kapcsolódó e-mail forgalmazás naplózásra kerül az automatikus értesítések
visszakereshet tárában, ahonnan felhasználói szint hozzáféréssel
visszakereshet a beállítások menüpontban.
Mindössze két mezt kell kitölteni, az ezekhez szükséges információkat pedig a
hálózati rendszergazda adja meg.
SMTP Server (SMTP szerver) – terjedelme 30 karakterben van korlátozva,
szóközök nélkül. Megadhatja akár az SMTP szerver nevét, akár az IP címét.
DNS IP address (DNS IP cím) – mindegyik 3 számjegy részmez egy 1 és 255
közötti tartományba es értéket tartalmaz. Nem szükséges megadni, ha az SMTP
szervernél annak IP címét adta meg.

Modemen keresztül történ kommunikáció beállításai
A felhasználó kívánságától függen a modem két célra használható:
- „Bemeneti” csatornaként (PPP bejöv kapcsolat) az MPS 100 távolról,
telefonhálózaton keresztül történ elérésére (például távkarbantartás céljából).
Ekkor lehetvé teszi, hogy a felhasználó az egységgel szállított mszerfalakon
tallózzon, és a megfelel helyeken elérjen és módosítson bizonyos
beállításokat. Ahhoz, hogy az MPS 100-zal kommunikálni tudjon, el kell
indítania webböngész-programját, és a 192.168.1.12 IP címet URL cím
formájában be kell írnia az Ön által választott webböngész-programba
(Microsoft Internet Explorer 4.0 vagy újabb verzió, illetve Netscape Navigator
6.3 vagy újabb verzió, amely rendelkezik a Java Virtual Machine plug-in
1.4.1_01 számú verziójával).

E91554

- „Kimeneti” csatornaként (PPP kimen kapcsolat) az automatikus értesítés és az
adatnaplózás funkciók által generált e-mail üzenetek elküldésére. Ez esetben
mindenképpen úgy kell konfigurálnia személyi számítógépét, hogy az képes
legyen kapcsolódni egy Internetszolgáltató szolgáltatásaihoz (ld. Függelék).
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Mindkét esetben az alábbi mezket kell kitöltenie.
- Username (Felhasználónév) mez – terjedelme 20 karakterben van korlátozva,
szóközök nélkül).
- Password (Jelszó) mez – terjedelme 20 karakterben van korlátozva, szóközök
nélkül).
A két utolsó mezt a távoli személyi számítógép fogja használni az MPS 100-zal
kialakítandó kapcsolat létrehozásakor, egy internetszolgáltatóhoz hasonló módon.
A legtöbb modem az alapértelmezett soros modemport-beállításokkal dolgozik.
Ennek ellenére szükség lehet az átviteli sebesség megváltoztatására egyedi
modemkövetelmények esetén: néhány GSM modem nem rendelkezik automatikus
sebesség-felismer mechanizmussal.
Ha a modemcsatornát kizárólag „bemenetként” (PPP bejöv kapcsolat) kívánja
használni, aktiválja a modem csatlakozóportot az Enable or disable modem port
(input) [Modem csatlakozóport be- és kikapcsolása (bemenet)] oldalon, és állítsa a
modemet Automatic answer mode-ba (Automatikus válaszolás üzemmód);
aktiválja a visszahívási mechanizmust is, amennyiben van ilyen, és az adott
alkalmazás igényli. A modem konfigurálása a Modem initialisation escape
sequence (Modem-inicializálás átváltási sorozat) mez kitöltésével történik.
Ez a string (karakterlánc) tartalmazza azoknak a Hayes-parancsoknak a készletét,
amelyeket az alábbi esetekben kell a modemnek elküldeni (a soros modem
csatlakozóport beállításainak segítségével:
- minden alkalommal, amikor az MPS 100 be van kapcsolva.
- minden alkalommal, amikor az MPS 100 bezár egy PPP bejöv kapcsolatot, és
a Modem port enabled (Modem csatlakozóport aktív) jelölnégyzet be van
jelölve az Enable or disable modem port (input) [Modem csatlakozóport be- és
kikapcsolása (bemenet)] oldalon.
Ezekkel a beállításokkal kapcsolatban további információkért forduljon a modem
használati utasításához. Az alábbi lista a teljesség igénye nélkül tartalmazza a
tesztelt modemtípusokat:
US robotics, Olitec, Wavecom
Megjegyzések:
1) Néhány internetszolgáltató külön telefonszámokat jelöl ki a GSM
modemhívások számára.
2) Néhány internetszolgáltató nem fogadja a hívószám-kijelzés letiltásával
érkez bejöv hívásokat. Egy Wavecom típusú GSM modem hívószámelrejtésének feloldásához írja be a következ karaktersort a Modem
initialisation escape sequence (Modem-inicializálás átváltási sorozat)
mezbe: ATE0S0=2+CLIR=2
Az MPS 100 modemen keresztül történ eléréséhez szükséges személyi
számítógép-konfigurálással kapcsolatos információkat a Függelék tartalmazza.

Automatikus értesítés

E91654

Az MPS 100 beprogramozható úgy, hogy egy Micrologic kioldás- vagy
riasztásészlelést követen e-mailt küldjön (lásd Alkalmazás-beállítások \
Automatikus értesítés a Micrologic egységektl c. fejezetet a 13. oldalon).
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Az e-mailek küldésének alapértelmezett útvonala a LAN hálózat. Ez átállítható a
modemcsatornára, feltéve, hogy a modem konfigurálása már a Speciális
beállítások \ Modemen keresztül történ kommunikáció beállításai c. fejezetben
(20. oldal) leírtaknak megfelelen megtörtént.

Megszólalási késleltetés
A megszólalási késleltetés (Pick-up delay) 0 és 3600 másodperc (1 óra) közötti
értékre állítható be. Az alapértelmezett érték 5 másodperc.
Amint a kiválasztott Micrologic riasztási állapotok valamelyike fellép, az MPS 100
ellenrzi, hogy ez az állapot tart-e legalább annyi másodpercen keresztül,
amennyit Ön a megszólalási késleltetésnél beállított, majd a riasztási állapot
értékét 1-esre váltja, mieltt kiküldené a megfelel e-mail üzenetet.
Ha a megszólalási késleltetés értéke 0-ra van állítva, az e-mail abban a pillanatban
kiküldésre kerül, ahogy a riasztási állapot fellép.

Elengedési késleltetés
Az elengedési késleltetés (Drop-out delay) 0 és 86400 másodperc (24 óra) közötti
értékre állítható be. Az alapértelmezett érték 5 másodperc.
Amint a kiválasztott Micrologic riasztási állapotok valamelyike megsznik, az MPS
100 ellenrzi, hogy a megsznt állapot tart-e legalább annyi másodpercen
keresztül, amennyit Ön az elengedési késleltetésnél beállított, majd a riasztási
állapot értékét visszaállítja 0-ra.
Ha az elengedési késleltetés értéke 0-ra van állítva, a riasztási állapot értéke
abban a pillanatban visszaáll 0-ra, ahogy a riasztási állapot megsznik.
Valamennyi automatikus értesítéshez kapcsolódó e-mail forgalmazás naplózásra
kerül az automatikus értesítések visszakereshet tárában, ahonnan felhasználói
szint hozzáféréssel visszakereshet a beállítások menüpontban.

Adatnaplózás
Az MPS 100 beprogramozható úgy, hogy a Micrologic és PM500 készülékekrl
szabályos idközönként e-maileket küldjön, azokhoz csatolt szöveges adatnaplófájlokkal egyetemben (ld. 15 – 16. oldalak, Alkalmazás-beállítások \ Micrologic
adatnaplózás tartalma és PM500 adatnaplózás tartalma c. fejezetek). Az
alapértelmezett paraméterek a következk:
- a LAN-csatorna,
- az Activate log (Napló aktiválása) oszlopban valamennyi jelölnégyzet be van
jelölve. A Master/Slave Modbus setup (Modbus master/slave beállítások)
párbeszédpanelban (lásd 10. oldal) Modbus eszközként deklarált valamennyi
Micrologic és PM500 készülék rendelkezésre áll adatnaplózás céljaira.
- valamennyi Micrologic és PM500 készülék szabályos idközönként
lekérdezésre kerül, az adatnapló szövegfájljai pedig az alapértelmezett beállítás
szerint minden hónap els napján 01:00 órakor e-mailben elküldésre kerülnek.
Amikor elérkezik az adatnapló-fájlokat tartalmazó e-mailek elküldésének az ideje,
az MPS 100 összeállít egy e-mail üzenetet, amely tartalmazza az adott készülékre
a Micrologic data logging (Micrologic adatnaplózás) vagy a PM500 data logging
(PM500 adatnaplózás) oldalon meghatározott valamennyi szükséges adatnaplófájlt, majd az elre beállított csatornán keresztül elküldi az e-mailt a megfelel
cím(ek)re.
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E91555

Undefined

A fenti, adatnapló-fájlokat tartalmazó e-mailek küldésére vagy a modem-, vagy a
LAN (Ethernet) csatorna szolgál, ha van e-mail szerver a hálózaton. A választás
kölcsönösen kizáró jelleg.
Azok a Micrologic és PM500 Modbus eszközök, amelyek esetében az Activate log
(Napló aktiválása) jelölnégyzet nincs bejelölve, nem állnak rendelkezésre
adatnaplózás céljaira, és a Micrologic data logging (Micrologic adatnaplózás) vagy
a PM500 data logging (PM500 adatnaplózás) oldalakon sem jelennek meg.
A lekérdezések közötti id 15 perc, 30 perc, vagy efölött tetszleges egész számú
óra (de max. 24) lehet.
Az e-mail küldések gyakorisága lehet napi (Daily), heti (Weekly; minden hétf)
vagy havi (Monthly; minden hónap els napja), ami egyben az alapértelmezett
beállítás is.
Az e-mail push offset (e-mail szórás idbeni eltolása) 0 és 300 perc közötti értéket
vehet fel. Ezeket a beállításokat annak elkerülésére használhatja, hogy
valamennyi Micrologic és PM500 Modbus eszköz egyszerre, egyidben próbáljon
meg a modemhez férni.
Valamennyi adatnaplózáshoz kapcsolódó e-mail forgalmazás naplózásra kerül az
automatikus értesítések visszakereshet tárában, ahonnan felhasználói szint
hozzáféréssel visszakereshet a beállítások menüpontban.

Karbantartási küszöbértékek regiszterei

E91556

Az MPS 100 képes nyomon követni a Micrologic védelmi-vezérlegységek által
szolgáltatott, az üzemid-számlálásra és a kopásjelzésre vonatkozó értékeket.
Amint ezen értékek valamelyike átlépi a beállított küszöbszintet, riasztást generál
(feltéve, hogy ez a funkció be van jelölve az Application settings \ Micrologic
automatic notifications [Alkalmazás-beállítások \ Automatikus értesítés a Micrologic
egységektl] párbeszédpanelban), és e-mailt küld. Ennek a funkciónak a megelz
jelleg karbantartási munkálatok tervezésénél láthatja hasznát.
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A Micrologic oszlopban jelennek meg mindazok a Micrologic védelmivezérlegységek, amelyeket Ön a Basic setup \ Master/Slave Modbus setup
(Konfigurációs alapbeállítások \ Modbus master/slave beállítások) menüben
deklarált.
Az üzemid-számláló küszöbértéke 0 és 25000 közötti értéket vehet fel. Az
alapértelmezett érték 10000.
A kopásjelzés küszöbértéke 0 és 300 közötti értéket vehet fel. Az alapértelmezett
érték 100%.
Amikor a riasztási állapotok egyike fellép, és megtörténik az e-mailek elküldése (az
Advanced settings \ Automatic notification settings [Speciális beállítások \
Automatikus értesítések beállításai] menüben megadottaknak megfelelen),
ajánlott visszatérni a Maintenance-register threshold settings (Karbantartási
küszöbértékek regiszterei) oldalra, és feljebb állítani a megadott értéket, hogy
elkerülje az adott riasztási állapot többszöri ismételt észlelését mindaddig, amíg a
karbantartás elvégzésére sor nem kerül.

E91557

LAN hálózaton keresztül történ (Ethernet-alapú)
kommunikáció beállításai
A LAN hálózaton keresztül történ (Ethernet-alapú) kommunikáció beállításainak
konfigurálása már megtörtént AZ MPS 100 KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÉNEK
KONFIGURÁLÁSA c. fejezetben leírtak szerint. Ez az oldal ezeknek a
beállításoknak a módosítására, illetve további beállítások megadására szolgál.
Undefined

Get IP address and subnet mask from DHCP server (DHCP szerver
által kiosztott IP cím és alhálózati maszk)
Ez a jelölnégyzet alapesetben nincs bejelölve.
Továbbá, ha az IP cím és az alhálózati maszk inicializálására “Az MPS 100
kommunikációs rendszerének konfigurálása” c. fejezetben ismertetett ’A’ módszer
szerint került sor (az MPS100CONFIG szoftver segítségével), akkor ennek a
paraméternek a kijelölése automatikusan megsznik.
Annak eldöntése, hogy hagyja-e, hogy egy DHCP szerver osszon ki automatikusan
egy IP címet, attól függ, hogy az adott LAN hálózaton rendelkezésre áll-e ilyen
szolgáltatás, illetve, hogy a hálózati rendszergazda milyen rendszert alakított ki.
Azt az esetet kivéve, amikor a hálózati rendszergazda kifejezetten arra kéri Önt,
hogy ezt a funkciót használja, javasolt ennek használatától eltekinteni, mert az IP
címnek fixnek kell lennie ahhoz, hogy URL címként is használható legyen, ezáltal
arra kényszerítve a hálózati rendszergazdát, hogy a dinamikusan kiosztott IP címet
a DHCP adatbázisában letiltsa.

IP address (IP cím)
Errl a paraméterrl már kimerít részletességgel szóltunk Az MPS 100
kommunikációs rendszerének konfigurálása c. fejezetben. A fenti oldal
segítségével mód nyílik rá, hogy módosítsa, azonban ha egy, az adott idben
használt LAN hálózattal nem kompatibilis IP címet ad meg, úgy az Apply
(Alkalmaz) gomb megnyomása után többé nem lesz lehetséges az MPS 100-zal
való kommunikálás.

Subnet mask (Alhálózati maszk)
Errl a paraméterrl már kimerít részletességgel szóltunk Az MPS 100
kommunikációs rendszerének konfigurálása c. fejezetben. A fenti oldal
segítségével mód nyílik rá, hogy módosítsa, azonban ha egy, az adott idben
használt LAN hálózattal nem kompatibilis alhálózati maszkot ad meg, úgy az
Apply (Alkalmaz) gomb megnyomása után többé nem lesz lehetséges az MPS
100-zal való kommunikálás.
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Router (adatút-választó) cím
Ez a paraméter TCP/IP alapú hozzáférést tesz lehetvé az MPS 100-hoz egy
WAN (nagy kiterjedés) hálózatból egy routeren keresztül. A hozzáférés
létrehozásához írja be a WAN hálózatra csatlakozó router IP címét.

Bejöv kapcsolatok engedélyezése/tiltása a modem
csatlakozóporton
Az MPS 100 rendelkezik egy modemes távhozzáférés számára fenntartott
RS232C csatlakozóporttal (PPP bejöv kapcsolatok). Alapértelmezett esetben ez
a port le van tiltva. Megjegyzend, hogy e-mail üzenetek küldése ennek ellenére
mindenkor
lehetséges
(PPP
kimen
kapcsolatok).
A
távhozzáférés
engedélyezéséhez jelölje be a Modem port enabled (Modem csatlakozóport
bekapcsolva) jelölnégyzetet.
E91558

Undefined

FIGYELEM:
Ha az MPS 100-at LAN hálózati kapcsolat nélkül (csak modemmel) használja, és
nem jelöli be a Modem port enabled (Modem csatlakozóport bekapcsolva)
jelölnégyzetet, ezt követen nem lesz lehetséges újra kapcsolatot létesíteni
modemen keresztül az opció bejelölése céljából. Ilyen esetben csatlakoztatnia kell
a készüléket egy ideiglenes LAN hálózatra a konfigurációs oldalak elérése céljából
– így már képes lesz engedélyezni a modemet. Ez abban az esetben lehet
körülményes, ha az MPS 100 olyan helyre van telepítve, amit nem könny
megközelíteni.

További beállítások (2/1)
E91559

Undefined
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Micrologic date and time update (Dátum és id frissítése a
Micrologic-ban)
Ahogy azt az Id és dátum beállítása c. fejezetben leírtuk (ld. 10. oldal), az MPS
100 képes szabályos idközönként szinkronizálni a Modbus slave description
(Modbus slave eszközök leírása) párbeszéd-panelban (ld. 9. oldal) deklarált
Micrologic védelmi-vezérlegységeken lév idt és dátumot. Az alapértelmezett
beállítás szerint ez naponta egyszer, 02:00 órakor történik. A szinkronizálások
között eltelt id lehet Every day (naponta) vagy Weekly (hetente). A szinkronizálás
idpontja 02:00 és 07:00 óra között változtatható.

Privileged TCP/IP addresses (Kitüntetett TCP/IP címek)
Ebben a 3 mezben megadhat legfeljebb 3 kitüntetett TCP/IP klienst (személyi
számítógépen vagy PLC-n futó webböngész programokat vagy alkalmazásokat).
Ezeknek a kitüntetett klienseknek a TCP/IP Modbus kéréseit az MPS 100
magasabb prioritással kezeli, ezen belül azokat is abban a sorrendben,
amilyenben a listán megjelennek. Ezen címek egyike sem lehet azonos magának
az MPS 100-nak kiosztott címmel (ld. 5 - 9. oldalak, Modbus master/slave
beállítások \ A Micro Power Server 100 konfigurálása c. fejezet), ellenben az MPS
100 modem csatlakozóportjának fix „PPP in” (PPP bejöv) IP címe (192.168.2.12)
megadható. Ez az elrendezés prioritást fog biztosítani egy modemen keresztül
kapcsolódó távoli számítógépen futó bármely alkalmazás számára.

Automatic exit after timeout (minutes) [Holtidt követ automatikus
kilépés (percben)]
Ha egy felhasználó éppen kapcsolatban van az MPS 100-zal (akár LAN hálózaton,
akár modemes kapcsolaton keresztül), és a holtid értékét meghaladó ideig nem
kér le új HTML oldalt, a következ kérésekor automatikusan ismét a bejelentkezési
oldal fog megjelenni. Ekkor a felhasználó, biztonsági óvintézkedés gyanánt,
köteles újra bejelentkezni. Amennyiben a paramétert 0-ra állítja (ami egyben az
alapértelmezett beállítás is), a funkciót kikapcsolja.

E91687

További beállítások (2/2)

NTP Parameters (NTP paraméterek)
Abban az esetben, ha az MPS 100 készülék NTP szerverrel rendelkez LAN
hálózatra kapcsolódik, bels órája automatikusan frissíthet az NTP adatszóró
kereteibl. Ezen funkció aktiválásához jelölje be a Use NTP Server (NTP szerver
igénybevétele) jelölnégyzetet, adja meg az NTP szerver IP címét, majd határozza
meg a kívánt gyakoriságot és az idzóna szerinti megfelel módosítás értékét.

SNMP Parameters (SNMP paraméterek)
Abban az esetben, ha az MPS 100 készülék egy nagyméret LAN hálózat része,
amely nagy teljesítmény hálózati adminisztrációs eszközöket igényel (mint
például az Openview), úgy a Syslocation, Syscontact, Get Community és Set
Community névmezket a hálózati rendszergazda utasítási szerint kell kitölteni.

Kikapcsolás
A váratlan adatvesztések elkerülése érdekében ezt a funkciót a tervezett MPS 100
kikapcsolási mveletek eltt célszer használni. Használatakor az éppen aktív
adatokat a rendszer azonnal egy flash memóriaterületre menti, majd minden
processzortevékenységet felfüggeszt 10 percre, amely id alatt a narancssárga
CPU LED dióda megsznik villogni: ez jelzi az MPS 100 kikapcsolásának
megfelel idejét. Amennyiben a kikapcsolás nem történik meg, a 10 perc elteltét
követen az MPS 100 egység automatikusan újraindul.
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Az automatikus értesítés és az
adatnaplók tesztelése
Az automatikus értesítés funkció tesztelése
Amikor befejezte az MPS 100 konfigurálását (e-mail beállítások és az automatikus
értesítés beállításai), úgy dönthet arról, hogy ellenrizni szeretné-e az automatikus
értesítés mechanizmus helyes mködését és az e-mailek tényleges elküldését.
Ugyanakkor, ha nem szándékozik valós kioldási helyzetet generálni, éljen az
alábbi két lehetség valamelyikével:
- Helyszíni megoldás
Ideiglenesen konfiguráljon egy Bemeneten a 0-ról 1 állapotra váltáskor elálló
automatikus értesítést. A bemenet két tjének rövidre zárása kiváltja a 0-ról 1-re
történ állapotváltást, és ilyenkor elvileg egy e-mail üzenet kiküldésére kell, hogy
sor kerüljön.
- Távvezérelt megoldás
Ideiglenesen konfiguráljon automatikus értesítést egy regiszteren (a 760. és 765.
közé es regiszterek valamelyikén). Töltse le az MPS100register.exe programot az
alábbi Internet címekrl:

http://194.2.245.4/mkt/microser.nsf/
felhasználónév = MPS
jelszó = MPS100
(nagybetkkel) a következ cím alatt: Tools \ MPS100 pre-initialization,
vagy a

http://www.schneider-electric.hu
Letöltés - TechNet oldalon a „szoftver” menüpontról,
majd mentse el merevlemezének egy tetszleges könyvtárába.
Az MPS100register.exe lefuttatása a regisztert átmeneti jelleggel 1-es állapotba
kényszeríti, és ilyenkor elvileg egy e-mail üzenet kiküldésére kell, hogy sor kerüljön

Az adatnapló-fájlok formátuma
Az adatnapló-fájlok e-mail üzenetekhez csatolva kerülnek elküldésre, a Nico Mak
Computing, Inc. vállalat Winzip eszközével vagy a GZIP eszközzel kompatibilis
tömörített formátumban. Az e-mail fogadójának elször ki kell csomagolnia ezeket
a fájlokat, hogy hozzáférjen az ASCII szövegfájlokhoz.
Valamennyi adatnapló-fájl a következ névstruktúrával rendelkezik: XXYYY.GZ,
ahol az XX tag az adat típusára utal:
10 = áramersség (Micrologic A)
11 = áramersség (Micrologic P vagy H)
20 = feszültség (Micrologic P vagy H)
30 = teljesítmény (Micrologic P vagy H)
40 = energia (Micrologic P vagy H)
50 = áramersség (PM500)
60 = feszültség (PM500)
70 = teljesítmény (PM500)
80 = energia (PM500)
az YYY tag pedig az adatot küld eszköz Modbus címe. Az XXYYY.GZ tömörített
állomány egy XXYYYAAMMJJHHMM.LOG névstruktúrájú szöveges fájlt tartalmaz.
Kicsomagolás után az adatnapló-fájlok tartalma az alábbi formában jelenik meg
(például a 10-es típus esetében):
Instant_I_RMS_Ph1;02/19/2003 01:16:18;0;A;
Instant_I_RMS_Ph2;02/19/2003 01:16:18;118;A;
Instant_I_RMS_Ph3;02/19/2003 01:16:18;99;A;
Instant_I_RMS_PhN;02/19/2003 01:16:18;0;A;
Max_Instant_I_RMS;02/19/2003 01:16:18;118;A;
Gmd_Instant_I_RMS;02/19/2003 01:16:18;97;A;
Instant_I_Vigi;02/19/2003 01:16:18;-32768;mA;
I_Mean;02/19/2003 01:16:18;73;A;
I_Demand_Ph1;02/19/2003 01:16:18;0;A;
I_Demand_Ph2;02/19/2003 01:16:18;118;A;
I_Demand_Ph3;02/19/2003 01:16:18;99;A;
I_Demand_PhN;02/19/2003 01:16:18;0;A;
Max_I_Demand_Ph1;02/19/2003 01:16:18;553;A;
Max_I_Demand_Ph2;02/19/2003 01:16:18;700;A;
Max_I_Demand_Ph3;02/19/2003 01:16:18;587;A;
Max_I_Demand_PhN;02/19/2003 01:16:18;0;A;
Az egyes sorokban az els mez az adat neve, a második a rögzítés dátuma és
idpontja, a harmadik magát az értéket tartalmazza, az utolsó pedig a
mértékegység jele (A, mA, V, kW, stb. vagy semmi). A mezket pontosvesszk
választják el egymástól. Ez a formátum teljes egészében kompatibilis a Schneider
Electric Services Serenity nev alkalmazásával.
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Az automatikus értesítés és az
adatnaplók tesztelése
Az adatnapló-fájlok megszerzése
Amikor befejezte az MPS 100 konfigurálását, úgy dönthet arról, hogy ellenrizni
szeretné-e
az
adatnapló-fájlok
tartalmát.
Ehhez
Töltse
le
az
MPS100GetDatalogs.exe programot az alábbi Internet címrl:

http://194.2.245.4/mkt/microser.nsf/
felhasználónév = MPS
jelszó = MPS100
(nagybetkkel) a következ cím alatt: Tools \ MPS100 pre-initialization,
vagy a

http://www.schneider-electric.hu
Letöltés - TechNet oldalon a „szoftver” menüpontról,
majd mentse el merevlemezének egy tetszleges könyvtárába.

Az MPS100GetDatalogs program lehetvé teszi a felhasználó számára, hogy az
összes adatnapló-fájlt (ha van ilyen) visszanyerje az MPS 100 egységbl, majd
Microsoft Excel kompatibilis formátumban eltárolja azokat egy tetszleges
alkönyvtárba. Ilyenformán az adatok egyszeren megjeleníthetvé válnak az
egyes fájlokra történ dupla kattintással (az oszlopválasztó egy tabulátor karakter).
Az adatnapló-fájlok visszanyerésekor lehetség nyílik az MPS 100 készülékbl
való eltávolításukra is, flash memóriaterület felszabadítása céljából.
Az MPS100GetDatalogs program segítségével gyorsan ellenrizhet, hogy az
MPS 100-on beállított adatnaplózási paraméterek értékes adatokat szolgáltatnake, anélkül, hogy meg kellene várnia a soron következ e-mail küldést.
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Felhasználói szint hozzáférés

E95414

Felhasználói környezet

Automatikus értesítés

Internetszolgáltató

Irodai személyi számítógéprl történ felügyelet

Otthoni személyi számítógéprl történ felügyelet

E91540

Az MPS 100 felügyeleti és átjárói funkcióit LAN hálózaton és/vagy modemmel
mköd kapcsolt vonalas hozzáférésen keresztül lehet igénybe venni. Az MPS 100
e-mail küld funkciója vagy a LAN hálózatot, vagy a kapcsolt vonalas hozzáférést
használja. Ha bvebb információkat szeretne megtudni arról, hogy miként kell az
MPS 100-at konfigurálni a fenti környezetek valamelyikében történ üzemeltetésre,
tanulmányozza át “Az MPS 100 konfigurálása” c. fejezetet.
Az MPS 100-zal való kommunikáció megteremtéséhez:
Ha LAN hálózaton keresztül valósul meg a kapcsolat, írja be a kiosztott IP címet
(vagy a LAN hálózati rendszergazdája által megadott nevet) URL cím formájában
az Ön által választott webböngész programba (Microsoft Internet Explorer 4.0
vagy újabb verzió, illetve Netscape Navigator 7.0 vagy újabb verzió).
Az alapértelmezett IP cím a 192.168.1.12
Ha a kapcsolat az MPS 100 modeméhez közvetlenül csatlakozó modemes,
kapcsolt vonalas összeköttetésen keresztül valósul meg, az URL cím minden
esetben http://192.168.2.12

E91541

Az alábbi nyitólap jelenik meg.
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Felhasználói szint hozzáférés

A felhasználói szint bejelentkezéshez írja be a user szót (kisbetvel), majd
nyomja meg az OK gombot

Monitoring (Felügyelet)
A Monitoring (Felügyelet) menüponton belül az alábbi opciókat találja:
- Bejöv/kimen adatok
- Micro Power Server be-/kimeneti menü
- egyéb eszközök
E91561

Undefined

Incoming/Outgoing (Micrologic dashboard) [Bejöv/kimen
adatok (Micrologic mszerfal)]
Ha egy Micrologic egység mszerfalát választja, néhány másodperc elteltével az
alábbi oldal jelenik meg (Micrologic P és H típusú készülékek esetén).
E91562

Undefined

A grafikus analóg kijelz frissítése másodpercenként történik. Ezt a kis LED jelzi,
amely zölden és pirosan villog a bal fels sarokban. A megjelenítend adatok
típusát a bal oldali menüsorból lehet kiválasztani, amely pillanatnyi áramersséget,
feszültséget, teljesítményt, energiát és vegyes értékeket tartalmaz.
A Currents I(A) az Ir értékhez viszonyított pillanatnyi áramersségeket (Ia, Ib és Ic)
mutatja. A digitális kijelz az áramersség pillanatnyi négyzetes középértékeit
mutatja. A lap jobb fels sarkában az On/Off (Ki/Be) és a Trip (Kioldva) állapot
jelzése folyamatos.
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Felhasználói szint hozzáférés

E91563

Undefined

A Voltages U(V) az Un értékhez viszonyított pillanatnyi feszültségértékeket (U12,
U23 és U31) mutatja. A digitális kijelz a feszültség pillanatnyi értékeit mutatja. A
lap jobb fels sarkában az On/Off (Ki/Be) és a Trip (Kioldva) állapot jelzése
folyamatos.
E91564

Undefined

E91565

Undefined
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Felhasználói szint hozzáférés

A miscellaneous (vegyes értékek) oldalon a vezérlegység és a megszakító
jellemzi jelennek meg. Mivel ez az oldal a kocsiszerkezet modultól (CCM) érkez
adatokat jelenít meg (ha van ilyen telepítve), néhány másodpercbe telik ellenrizni
a modul meglétét. A várakozás alatt homokóra látható.
E91566

Undefined

Incoming/Outgoing (PM500 dashboard) [Bejöv/kimen
adatok (PM500 mszerfal)]
Ha egy PM500 egység mszerfalát választja, néhány másodperc elteltével az
alábbi oldal jelenik meg.
E91567

Undefined

A grafikus analóg kijelz frissítése másodpercenként történik. Ezt a kis LED jelzi,
amely zölden és pirosan villog a bal fels sarokban. A megjelenítend adatok
típusát a bal oldali menüsorból lehet kiválasztani, amely pillanatnyi áramersséget,
feszültséget, teljesítményt és energiát tartalmaz.
A Currents I(A) az In értékhez viszonyított pillanatnyi áramersségeket (Ia, Ib és
Ic) mutatja. A megfelel In érték a >> és a << gombok segítségével választható ki.
A digitális kijelz az áramersség pillanatnyi értékeit mutatja.
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E91568

Undefined

A Voltages U(V) az Un értékhez viszonyított pillanatnyi feszültségértékeket (U12,
U23 és U31) mutatja. A megfelel Un érték a >> és a << gombok segítségével
választható ki. A digitális kijelz a feszültség pillanatnyi értékeit mutatja.
E91569

Undefined

E91570

Undefined
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Micro Power Server I/O (Micro Power Server be-/kimeneti
menü)
A Micro Power Server be-/kimeneti menü az MPS 100 hat bemenetének és két
kimenetének a felügyeletét teszi lehetvé.
E91571

Undefined

A kijelz frissítése 2 másodpercenként történik. Ezt a kis LED jelzi, amely zölden
és pirosan villog a bal fels sarokban.

Setup (Beállítások menü)
A Beállítások menüben a következ paraméterek kísérhetk figyelemmel:
Modbus slave eszközök leírása
Automatikus értesítés beállításai
Kimenetek beállításai
Karbantartási küszöbértékek regiszterei
Automatikus értesítések visszakereshet tára
E91572

Undefined
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Modbus slave description (Modbus slave eszközök leírása)
E91573

Undefined

Ez az oldal megjeleníti az összes olyan Modbus eszközt, amelyet Ön a
Konfigurációs alapbeállítások \ Modbus master/slave beállításoknál Ön deklarált.
A Status (Állapot) oszlop a Modbus kommunikációs állapotot jelzi:
- a Disconnected (kapcsolat bontva) azt jelenti, hogy az MPS 100 és az adott
eszköz között nem történt Modbus adatcsere;
- a Connected (kapcsolatban) azt jelenti, hogy az MPS 100 és az adott eszköz
között sikeres adatcsere zajlott le.

Automatic notification setup (Automatikus értesítések beállításai)
E91574

Undefined

Ez az oldal megjeleníti az összes olyan automatikus értesítéstípust, amelyet Ön az
Alkalmazás-beállításoknál beprogramozott.
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Outputs configuration (Kimenetek beállításai)
E91575

Undefined

Ez az oldal a kimenetek beállításait jeleníti meg.
A fenti példában csak az 1. sz. kimenet lett beprogramozva. Ha a „Main power
pump No. 37” (37. sz. f gépszivattyú) megnevezés Micrologic készüléken TRIP
(kioldási) állapot lép fel, az 1. sz. kimenet lezáródik (a 742-es regiszter tartalma
pedig 0-ról 1-re vált).

Threshold maintenance registers (Karbantartási küszöbértékek
regiszterei)
E91576

Undefined

Ez az oldal minden egyes deklarált Micrologic készülékhez megmutatja a
hozzárendelt üzemid-számlálási és kopásjelzési küszöbérték-beállításokat.

Automatic notification trace (Automatikus értesítések
visszakereshet tára)
E91577

Undefined
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Felhasználói szint hozzáférés

Ez az oldal a legutolsó 100 e-mail üzenetet (automatikus értesítések és
adatnaplózások) naplózza, illetve azok állapotáról is felvilágosítást ad. A Sent
(Elküldött) állapot azt jelenti, hogy az e-mailt a meghatározott SMTP szerver
elfogadta, ugyanakkor nem szavatolja, hogy az üzenet sikeresen el is jutott a
végs címzetthez. Ilyen információ megszerzésére nincs mód. A megbízható
adatútvonal-választás és üzenettovábbítás a folyamatban részt vev valamennyi
szolgáltató által nyújtott minségen egyformán múlik.
Állapotjelzések jelentései:
ISPError

Hiba az Internetszolgáltatóhoz való kapcsolódás során.

SMTPError

Hiba az SMTP szerverhez való kapcsolódás során.

MailRejected

Az SMTP szerver elutasította az e-mailt (nem deklarált
felhasználó, ismeretlen címzett, stb.).

Failed

Az e-mail feldolgozása közben az MPS 100 áramellátása
megsznt.

Pending

Az e-mail feldolgozása folyamatban van.

Sent

Az SMTP szerver sikeresen fogadta és továbbította az e-mailt.

Karbantartás menü
E91688

Undefined
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Függelék

Személyi számítógépének konfigurálása az MPS 100-zal LAN hálózaton és/vagy
modemen keresztül történ kommunikációhoz.
Akár LAN hálózaton, akár modemen keresztül kíván kapcsolatot létrehozni az MPS
100-zal, a kliens számítógépre elengedhetetlen a TCP/IP protokollréteg
installálása.
Amennyiben az MPS 100-zal modemen keresztül kíván kapcsolatot létesíteni, egy
kapcsolt vonalas elérési (DUN) és egy távoli elérési szolgáltatási (RAS) réteget kell
telepíteni a számítógépére.
Amennyiben az MPS 100-zal LAN hálózaton keresztül kíván kapcsolatot létesíteni,
a kapcsolt vonalas elérési (DUN) és a távoli elérési szolgáltatási (RAS) rétegekre
nincs szükség, viszont (a TCP/IP-n kívül) legalább még egy protokollréteg
hozzáadása válik szükségessé mint például a Microsoft NetBEUI vagy (ha Novell
Netware van használatban) a Novell IPX.
Amennyiben a személyi számítógép konfigurálása már megtörtént, valamilyen
Internetszolgáltató kapcsolt vonalas szolgáltatásán keresztül történ elérésére
e-mail küldés/fogadás vagy Internetes böngészés céljából, akkor a DUN/RAS
szolgáltatások és a TCP/IP protokoll már be vannak állítva. Ilyen esetben az
Internetszolgáltató az Ön rendelkezésére bocsát egy automatikus
telepítprogramot tartalmazó CD ROM-ot, amivel a konfigurálás rendkívül
leegyszersödik. Az egyetlen hátralév feladat egy új kapcsolat létrehozása az
MPS 100 távoli eléréséhez, aminek a részletes leírása alább található.
Megjegyzés:
Ez a FÜGGELÉK mindössze instrukciókat tartalmaz. A Schneider Electric a mszaki
információk teljesség igénye nélkül készült összeállítását az Ön kényelme érdekében adja
közre, de semmiféle felelsséget nem vállal semmilyen, a konfigurálás során felmerül
problémáért. Amennyiben nehézségei merülnek fel, bvebb információkat találhat a Microsoft
honlapján (http://support.microsoft.com), vagy még ideálisabb megoldás egy olyan hálózati
rendszergazda segítségét kérni, aki mélyebb ismeretekkel rendelkezik a szóban forgó
témákról.
Kövesse figyelmesen az utasításokat annak érdekében, hogy megértse, miként kell a
számítógépet és a modemet a RAS (távoli elérési) szolgáltatással konfigurálni. A RAS
beállítások ismerete segítségére lesz a konfigurációs folyamat során felmerül mindennem,
RAS szolgáltatással kapcsolatos probléma azonosításában és leküzdésében. Amennyiben
jelenleg kereskedelmi Internetszolgáltatót használ, ez a telepítési folyamat némiképp
módosíthatja a Internetszolgáltatóhoz kapcsolódó beállításokat. Tartsa kéznél a Windows
telepít CD ROM-ot és a hozzá tartozó felhasználói kézikönyvet. Jelen RAS telepítési
útmutatót nyomtassa ki, és kövesse a telepítés során.

Rendszerkövetelmények
A számítógépnek legalább 32 MB (megabyte) memóriával kell rendelkeznie
Windows 98/ME esetén (de 64 MB vagy annál több javasolt az optimális
feldolgozási sebesség eléréséhez), illetve legalább 64 MB (megabyte) memóriával
Windows NT4.0, 2000 vagy XP esetén (de 128 MB vagy annál több javasolt az
optimális feldolgozási sebesség eléréséhez).
Az MPS 100 a Windows 95 használatát nem támogatja (az MPS 100
üzemeltetéséhez az Internet Explorernek legalább a 4.0 számú verziója
szükséges, és ezt a Windows 95 nem biztos, hogy támogatni képes).
A következ oldalakon részletes leírást találhat arról, hogy hogyan kell az egyes
ismert Microsoft Windows platformokat konfigurálni (98, Millennium, NT4.0, 2000
és XP).

Windows 95
Ez az operációs rendszer alapban az Internet Explorer 3.X számú verzióját
tartalmazza, ami nem kompatibilis az MPS 100-zal. Az MPS 100 az Internet
Explorer 4.0, vagy annál magasabb számú verzióját igényli, ez viszont
elképzelhet, hogy nem tud megfelelen futni a Windows 95 alatt. Nem javasoljuk
a Windows 95 használatát, és nem garantáljuk, hogy az MPS 100 mködni fog egy
ilyen konfigurációban.
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Windows 98/Me
A. A TCP/IP protokoll telepítése és konfigurálása
1. Kattintson jobb egérgombbal az asztalon lév Network Neighborhood
(Hálózati környezet) ikonra, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok)
sorra.
2. Megjelenik a telepített hálózati elemek listája. Keresse meg a TCP/IP nev
bejegyzést. Elfordulhat, hogy a bejegyzést egy nyíl és a számítógépére
telepített NIC hardvereszköz vagy USB hálózati csatlakozás leírása követi. Ha
egy ehhez hasonló bejegyzést talál, ugorjon elre a 9. lépésre.
3. Amennyiben nincs ehhez hasonló bejegyzés, kattintson az Add (Hozzáadás)
gombra.
4. Kattintson a Protocol (Protokoll), majd az Add (Hozzáadás) gombra.
5. Kattintson a Microsoftra a „Manufacturers:” (Gyártók) listáján, majd a TCP/IPre a „Network Protocols:” (Hálózati protokollok) listán. Kattintson az OK
gombra.
6. A telepített hálózati elemek listáján megjelenik a TCP/IP. Kattintson az OK
gombra.
7. A Windows most meg fogja kérdezni, hogy szeretné-e újraindítani a
számítógépét. Nagyon fontos, hogy a No (Nem) gombot nyomja meg.
8. Kattintson jobb egérgombbal az asztalon lév Network Neighborhood
(Hálózati környezet) ikonra, majd a megjelen lenyíló menüben kattintson a
Properties (Tulajdonságok) sorra.
9. A Configuration (Konfiguráció) menüben kattintson duplán a TCP/IP elnevezés
bejegyzésre. Elfordulhat, hogy a bejegyzést egy nyíl és a NIC vagy kapcsolt
vonali adapter leírása követi.
10. Kattintson az „Advanced” (Speciális) fülre, és ellenrizze, hogy a „Set this
protocol to be the default protocol.” (ez legyen az alapértelmezett protokoll)
jelölnégyzet be van jelölve. Ha nincs, a bejelöléséhez kattintson a négyzetre.
(Ha ez az opció szürke színnel van kitöltve, az azt jelenti, hogy már a TCP/IP
az alapértelmezett protokoll.)
11. Kattintson az OK gombra, majd még egyszer az OK gombra.
12. Indítsa újra számítógépét: kattintson a Start gombra, majd a Shut Down
(Kikapcsolás) gombra, ezt követen a „Restart the computer?” (Újraindítja a
számítógépet?) sorra, végül a Yes (Igen) gombra.

B. A modem konfigurálása
A fejezet szándéka, hogy segítse Önt a számítógéppel kapcsolatos hibák
elhárításában. Fontos megállapítani a modem típusát, a használandó COM portot,
illetve azt, hogy a modem megfelelen mködik-e. Jegyezze le ezeket az
információkat, és esetleges késbbi felhasználás céljából tartsa meg ezt a
kézikönyvet. Ellenkez esetben nyugodtan hagyja ki ezt a fejezetet, és ugorjon
elre a C ponthoz.
1. Milyen típusú a telepített modem?
Kattintson a Start gombra, majd a Settings (Beállítások) sorra, és válassza ki a
Control Panelt (Vezérlpultot). A Control Panelban (Vezérlpultban) keresse
meg a modemet ábrázoló ikont, és a megnyitásához kattintson rá duplán. Ez
megjeleníti a Modem Properties (Modem tulajdonságai) menüpanelt, ahol a
General (Általános) fül alatt fel van sorolva a modem is.
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2. Melyik COM (kommunikációs) csatlakozóportra van kötve a modem? Kattintson
a Diagnostics (Diagnosztika) fülre. Állapítsa meg, melyik COM portra csatlakozik
a modem.
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E91580

3. Helyesen reagál a modem? Kattintson a More Info (További információk)
gombra. A „Communicating with modem” (Kommunikálás a modemmel)
felirat jelenik meg, ami arra utal, hogy a modem tesztelése folyamatban van, és ez
eltarthat akár percekig is. A teszt befejezésekor a More Info (További
információk) menüpanel jelenik meg. A Command (Parancs) és Response
(Válasz) fejléc-címek alatt az alfanumerikus válaszok találhatók.
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A fmenühöz való visszatéréshez kattintson az OK gombra.
Hibakeresés a modemen
- Gyzdjön meg arról, hogy a modem driverei (meghajtóprogramjai) megfelelen
be vannak töltve. Amennyiben nem, forduljon számítógépes szakemberhez,
illetve a számítógép vagy a modem értékesítjéhez.
- Ellenrizze a modem és a számítógép összekötését. Ellenrizze, hogy a
modemkártya hibátlanul, szorosan illeszkedik-e a számítógép alaplapjába.
- Ellenrizze a fali csatlakozótól a számítógépig futó kábelt: gyzdjön meg arról,
hogy az a modem LINE (vonal) kimenetéhez csatlakozik.
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C. MPS 100 bejegyzés létrehozása kapcsolt vonalas eléréshez

E91581

1. A Windows asztalon keresse meg a My Computer (Sajátgép) ikont, és
kattintson rá duplán a My Computer (Sajátgép) menüpanel megnyitásához.
Keresse meg a Dial-Up Networking (Telefonos kapcsolat) ikont, és kattintson rá
duplán a Dial-Up Networking (Telefonos kapcsolat) menüpanel megnyitásához.

E91582

A Dial-Up Networking (Telefonos kapcsolat) menüpanelban kattintson duplán a
Make New Connection (Új kapcsolat létrehozása) ikonra.
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E91583

2. A Make New Connection (Új kapcsolat létrehozása) menüpanel fog
megnyílni, és a „Type a name for the computer you are dialling:” (Adja meg a
tárcsázandó számítógép nevét) szövegmezben a My Connection szavakat
cserélje MPS 100-ra. A következ, Select a Device (Válasszon ki egy eszközt)
mezben automatikusan a személyi számítógépre telepített modem neve jelenik
meg.

E91584

3. A modem jóváhagyása után kattintson a Next (Következ) gombra. A
megjelen panel arra fogja utasítani Önt, hogy adja meg a Körzetszámot (Area
code) és a Telefonszámot (Telephone Number). Gépelje be annak a
modemvonalnak a telefonszámát, amelyre az MPS 100 a modemen keresztül
csatlakozik. Válassza ki a megfelel Országhívó számot (Country code). Ha
kész van, kattintson a Next (Következ) gombra.
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E91585

4. Kattintson a Next (Következ) gombra. Egy visszaigazoló üzenet jelenteni
fogja, hogy új telefonos kapcsolat jött létre. Ha ez az üzenet nem jelenik meg,
kattintson a Back (Vissza) gombra mindaddig, amíg a legels ablakhoz vissza
nem ér, és kezdje elölrl a folyamatot. Ellenkez esetben kattintson a Finish
(Befejezés) gombra egy új, MPS 100 nev ikon létrehozására a Dial-Up
Networking (Telefonos kapcsolat) menüpanelban.

E91586

5. Egy új, MPS 100 nev ikon jelenik meg a Dial-Up Networking (Telefonos
kapcsolat) menüpanelban.

6. Kattintson jobb egérgombbal az MPS 100 ikonjára, majd görgessen le a
Properties (Tulajdonságok) gombig. Kattintson a Properties (Tulajdonságok)
gombra. Az MPS 100 nev menüpanel fog megjelenni. Az alábbi ábrákon láthatók
azok a beállítások, amelyeket a 2 f fül alatt kell találnia. Ennek megfelelen
ellenrizze és módosítsa a beállításokat.
General (Általános). Ellenrizze a körzetszámot és a telefonszámot.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a „Connect using” (Csatlakozás az alábbi
eszköz segítségével) címszó alatt a helyes modem áll. Ha minden beállítást
rendben lévnek talált, menjen a következ, Server types (Szervertípusok) nev
fülre.
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E91588

Server types (Szervertípusok). Ellenrizze, hogy a „PPP: Internet, Windows
NT Server, Windows 98” szöveg jelenik meg a Type of Dial-Up Server
(Felhívandó szerver típusa) mezben. Kattintson a TCP/IP Settings… (TCP/IP
beállítások…) gombra, aminek következtében a TCP/IP Settings (TCP/IP
beállítások) menüpanel fog megjelenni.
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E91589

Kattintson a „Specify name server addresses” (Adja meg a névszerver
címeket) gombra, majd az alábbi ábrán látható módon gépelje be a DNS
számokat. A TCP/IP Settings (TCP/IP beállítások) menüpanel bezárásához
kattintson az OK gombra, majd ismét az OK gombra az MPS 100 párbeszédpanel
bezárásához.

D. Parancsikon létrehozása az MPS 100 kapcsolt vonalas eléréséhez

E91590

A Dial-Up Networking (Telefonos kapcsolat) menüpanelban kattintson újra jobb
egérgombbal az MPS 100 ikonra, majd kattintson a Create Shortcut
(Parancsikon létrehozása) gombra. Üzenetablak jelenik meg, amiben kattintson a
Yes (Igen) gombra a Shortcut to MPS 100 (MPS 100 parancsikon) nev asztali
ikon létrehozásához.

Az asztalon kattintson duplán a Shortcut to MPS 100 (MPS 100 parancsikon)
nev ikonra. Ezzel megnyílik a Connect To (Kapcsolódás a következhöz)
menüpanel. A Username (Felhasználónév) mezbe írja be az ”MPS 100
modemen keresztül történ kommunikáció beállításai” c. oldalon megadott
felhasználónevet (alapértelmezett esetben ez a login szó), a Password (Jelszó)
mezbe pedig azt a jelszót, amit a már említett oldalon meghatározott. Ezután
jelszava mentéséhez jelölje be a Save Password (Jelszó mentése)
jelölnégyzetet. Az MPS 100-hoz történ kapcsolódáshoz kattintson a Connect
(Kapcsolódás) gombra.
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A modem inicializálása közben tárcsahangot és kicsengést kell hallania. Ha a
kapcsolat nem jön létre az els kísérletre, próbálkozzon még egy párszor, mieltt a
hibakeresésbe kezdene.
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Windows NT4.0
A. A TCP/IP protokoll telepítése és konfigurálása

E91592

A TCP/IP beállítások konfigurálhatók az eredeti hálózati konfigurálás/definiálás
során. Feltételezzük, hogy a hálózat telepítése a NetBEUI segítségével már
megtörtént. A TCP/IP hozzáadásához lépjen be a Control Panelba
(Vezérlpultba), kattintson a Network (Hálózat) ikonra, válassza ki a Protocols
(Protokollok) fület, és kattintson az Add (Hozzáadás) gombra.

E91593

Válassza ki a TCP/IP Protocolt. Egy párbeszédpanel jelenik meg.

Kattintson a No (Nem) gombra, és a megjelen utasítás szerint helyezze a
Windows NT4.0 telepít CD ROM-ot a CD-meghajtóba, az i386 helyet használva,
ahogy a számítógép javasolja.

E91594

Amikor a Windows NT4.0 fájlok áttöltdtek, NE kísérelje meg egybl a TCP/IP
beállítások konfigurálását. A rendszer egy párbeszédpanelt jelenít meg.

Ahogy az utasítás szól, elször válassza ki a Close (Bezárás) gombot, hogy az
NT létre tudja hozni az összeköttetéseket valamennyi hálózati elem között. Csak
ezt követen fogja kérni a TCP/IP cím megadását.
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E91596

Indítsa újra a számítógépét.

B. A modem konfigurálása

E91597

Ha korábban még nem volt definiálva modem, a rendszer az Install New Modem
(Új modem telepítése) párbeszédpanelt fogja megjeleníteni.
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E91598

Engedje, hogy a rendszer maga válassza meg, hol és melyik modem legyen
telepítve. Egyszeren kattintson a Next (Következ) gombra.

E91599

A rendszernek elvileg meg kell találnia a modemet. Amennyiben a rendszer
hibásan jelöli meg a modem típusát, Önnek lehetsége van a helyes típust
manuálisan kiválasztani (Change gomb), vagy használhatja a Have Disk (Van
telepítlemez) gombot is, hogy a modem definíciós fájlját a modemmel adott
floppy lemezrl betöltse (amennyiben olyan új típusról van szó, amelyet az NT
adott verziója még nem ismer).
Ezután kattintson a Next (Következ) gombra.

Ha az els modemet telepíti a rendszeren, meg kell határoznia az Országhívószámot (Country), a körzetszámát (Area Code) és az elhívószámot (Dial-out
prefix). Ezek megadása után kattintson a Finish (Befejezés) gombra.
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A modem beállításainak ellenrzéséhez válassza ki a Control Panelban
(Vezérlpultban) a Modem ikont, hogy a modem tulajdonságait megjelenítse.

C. Kapcsolt vonalas elérés telepítése

E91601

Több módszer is kínálkozik a kapcsolt vonalas elérés telepítésére. Megtehet
például hálózati telepítéssel. Ehhez válassza ki a Control Panelban
(Vezérlpultban) a Network (Hálózat) ikont, és ha korábban még egy hálózati
elem telepítésére sem került sor, mivel a kapcsolt vonalas elérés maga is egy
hálózatnak számít, az NT hálózati telepítéssel fogjuk folytatni.

(Ha már jelen van egy telepített hálózat, válassza a Services [Szolgáltatások]
fület, aztán kattintson az Add [Hozzáadás] gombra, majd válassza a Remote
Access Service-t [Távoli elérési szolgáltatás]).
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E91603

Csak a Remote Access to Network (Távoli kapcsolódás a hálózatra)
jelölnégyzetet jelölje be, majd kattintson a Next (Következ) gombra.

Nyugtázza az Install (Telepítés) gomb megnyomásával.
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E91605

Amennyiben a modem konfigurálása már megtörtént, RAS Capable Device-ként
(RAS-képes eszközként) jelenik meg, így kattintson az OK gombra.

E91606

A modemet még konfigurálni kell. Válassza a Network (Hálózat) gombot, és
határozza meg, mely protokollokat szándékozik a kimen hívások tárcsázására
használni. Mivel jelen esetben az Internetre kívánunk kapcsolódni, a TCP/IP lesz a
megkövetelt protokoll. Az IPX bejelölése nem kötelez. Kattintson az OK gombra.

Kattintson a Configure (Konfigurálás) gombra. Alapértelmezett esetben a
modem csak kimen hívások tárcsázására (Dial out only) van beállítva, ugyanis
nincs szükség a Receive calls only (Csak bejöv hívások fogadása) vagy a
Dial out and Receive calls (Kimen hívások tárcsázása és bejöv hívások
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E91607

fogadása) opciókra. Kattintson az OK gombra.

Mivel komoly változtatások történtek a hálózati beállításokban, szükség van a
számítógép újraindítására.

D. MPS 100 bejegyzés létrehozása kapcsolt vonalas eléréshez

E91608

Az asztalon kattintson a My Computer (Sajátgép) ikonra, majd a Dial-Up
Networking (Telefonos kapcsolat) ikonra.

E91609

Kattintson az OK gombra.
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E91610

Kattintson a Next (Következ) gombra.

E91611

Az MPS 100-hoz történ kapcsolódáshoz jelölje be az I am calling the Internet
(Hívom az Internetet) jelölnégyzetet, majd kattintson a Next (Következ)
gombra.

E91612

Gépelje be a modemen keresztül az MPS 100-ra kötött telefonvonal telefonszámát,
majd kattintson a Next (Következ) gombra. Változó helyszínekrl csatlakozó
hordozható számítógép esetén használhatja a Telephony dialling properties
(Telefonos kapcsolat tárcsázási tulajdonságai) opciót. A rendszer kéri az
országhívó- és körzetszámot.
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E91613

Válassza a More (További lehetségek) opciót a DUN (kapcsolt vonalas
elérési) paraméterek konfigurálásához.

E91614

Kattintson a Server (Szerver) fülre.
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E91615

A Script fülhöz tartozó lapon nincs mit konfigurálni (a bejelentkezési folyamat
nagyon egyszer az MPS 100 esetében). Kattintson a Security (Biztonság) fülre.

Az MPS 100 nem lépes kezelni a kódolt hitelesítést, de a kapcsolat létrejötte után
a HTML nyitólapon beírandó legels jelszó kódolt.
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Windows 2000
A. A TCP/IP protokoll telepítése és konfigurálása

E91616

1. Kattintson jobb egérgombbal az asztalon lév Network Neighborhood
(Hálózati környezet) ikonra, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) sorra.
Kattintson a Protocols (Protokollok) fülre.

E91617

2. Amennyiben a TCP/IP Protocol (TCP/IP Protokoll) sor nem látható, kattintson
az Add (Hozzáadás) gombra.
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A TCP/IP, a kapcsolt vonalas hálózati
hozzáférés és a távoli elérési szolgáltatás
konfigurálása Windows 2000 környezetben
3. A Select Network Protocol (Hálózati protokoll kiválasztása)
párbeszédpanelban kattintson a TCP/IP Protocol (TCP/IP Protokoll) sorra, majd
az OK gombra.

B. A modem konfigurálása
Ha a modem konfigurálása már megtörtént, és mködik, nyugodtan hagyja ki ezt a
fejezetet, és ugorjon elre a C ponthoz.
Milyen típusú a telepített modem?
1. Kattintson duplán a My Computer (Sajátgép)

ikonra az asztalon, majd

ikonra.
kattintson még egyszer duplán a Control Panel (Vezérlpult)
2. A Control Panelban (Vezérlpultban) keresse meg a Phone and Modem

E91618

ikont, és a megnyitásához
Options (Telefon és modem beállítások)
kattintson rá duplán. Ha a Location Information (Földrajzi hellyel
kapcsolatos információk) párbeszédpanel jelenik meg (ld. alábbi ábra),
menjen tovább a 3. lépésre, ellenkez esetben ugorja át a 3. lépést, és menjen
a 4. lépésre.

3. Írja be körzetszámát, majd kattintson az OK gombra.
4. Válassza ki a Modems (Modemek) fület. Ha a fülhöz tartozó lapon nem
szerepelnek modemek, kattintson az Add (Hozzáadás) gombra, és a Windows
2000 végigvezeti Önt a modemtelepítés folyamatán. Ellenkez esetben ugorjon az
5. lépésre.
Megjegyzés:
A Windows 2000 általában automatikusan észleli és telepíti a Plug-and-Play típusú
hardvereszközöket, ezért a modem a legtöbb esetben már szerepelni fog ebben az ablakban.
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A TCP/IP, a kapcsolt vonalas hálózati
hozzáférés és a távoli elérési szolgáltatás
konfigurálása Windows 2000 környezetben

E91620

5. Jelölje ki a modemet, és kattintson a Properties (Tulajdonságok) gombra. A
panelban kattintson a Diagnostics (Diagnosztika) fülre. Kattintson a Query
Modem (Modem lekérdezése) gombra. A válasz a Command/Response
(Parancs/Válasz) ablakban jelenik meg. Amennyiben a modem nem válaszol,
vagy hibaüzenet jelenik meg, hibakeresést kell végeznie a modemen, mieltt a
telepítéssel tovább haladhatna. Ilyen esetben forduljon a modem vagy a személyi
számítógép gyártójához. Kattintson az OK gombra.
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A TCP/IP, a kapcsolt vonalas hálózati
hozzáférés és a távoli elérési szolgáltatás
konfigurálása Windows 2000 környezetben
C. Távoli elérés kapcsolat létrehozása kapcsolt vonalas hozzáférés
céljából
1. A Control Panelban (Vezérlpultban) kattintson duplán a My Network Places
ikonra.

E91621

(Saját hálózati helyek)

E91622

2. Kattintson duplán a Make New Connection (Új kapcsolat létrehozása)
ikonra, majd a Next (Következ) gombra a Network Connection Wizard (Hálózati
kapcsolódás varázsló) elindításához.
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A TCP/IP, a kapcsolt vonalas hálózati
hozzáférés és a távoli elérési szolgáltatás
konfigurálása Windows 2000 környezetben

E91623

3. Jelölje be a Dial-up to private network (Telefonos kapcsolat magán
hálózathoz) opciót, majd kattintson a Next (Következ) gombra.

E91624

4. Gépelje be az MPS 100 távoli elérési telefonszámát, majd kattintson a Next
(Következ) gombra.
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A TCP/IP, a kapcsolt vonalas hálózati
hozzáférés és a távoli elérési szolgáltatás
konfigurálása Windows 2000 környezetben

E91625

5. Kattintson ismét a Next (Következ) gombra.

E91626

6. Változtassa a nevet MPS 100-ra, és jelölje be az Add a shortcut to my
desktop (Parancsikon létrehozása az asztalon) opciót. Kattintson a Finish
(Befejezés) gombra.

7. Válassza ki a Properties (Tulajdonságok) opciót.
A User name (Felhasználónév) mezbe írja be az MPS 100 modemen keresztül
történ kommunikáció beállításai c. oldalon megadott felhasználónevet
(alapértelmezett esetben ez a login szó), a Password (Jelszó) mezbe pedig azt
a jelszót, amit a már említett oldalon meghatározott.
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A TCP/IP, a kapcsolt vonalas hálózati
hozzáférés és a távoli elérési szolgáltatás
konfigurálása Windows 2000 környezetben

Jelszava mentéséhez jelölje be a Save Password (Jelszó mentése)
jelölnégyzetet. A következ alkalommal, amikor az MPS 100-hoz történ
kapcsolódáshoz a Dial (Tárcsázás) gombra kattint, a jelszó rögzítve lesz.

E91628

8. Válassza ki a Networking (Hálózati kapcsolatok) fület. Jelölje ki az Internet
Protocol (TCP/IP) sort, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) gombra.
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A TCP/IP, a kapcsolt vonalas hálózati
hozzáférés és a távoli elérési szolgáltatás
konfigurálása Windows 2000 környezetben

E91629

9. Jelölje be az alábbi ábrán látható beállításokat, kattintson az OK gombra, majd
még egyszer az OK gombra.

Az MPS 100 kapcsolat konfigurálása ezzel kész van.
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A TCP/IP, a kapcsolt vonalas hálózati
hozzáférés és a távoli elérési szolgáltatás
konfigurálása Windows XP környezetben
Windows XP
A. A TCP/IP protokoll telepítése és konfigurálása
A Windows XP alapban tartalmazza a TCP/IP protokollt, így az már telepítve van.

B. A távoli elérési szolgáltatás (RAS) konfigurálása

E91630

A RAS konfigurálásához lépjen be a Start menübe, kattintson az All Programs
(Programok) sorra >> Accessories (Kellékek) >> Communications (Kommunikáció)
>> New Connection Wizard (Új kapcsolat létrehozása varázsló).

E91631

A következ lépés a Microsoft által a telefonos kapcsolatok létrehozására adott
egyszer varázslóprogram végigkövetése. Az els prompt után válassza a Next
(Következ) gombot.
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A TCP/IP, a kapcsolt vonalas hálózati
hozzáférés és a távoli elérési szolgáltatás
konfigurálása Windows XP környezetben

E91632

A varázsló megkérdezi, milyen típusú kapcsolatot kíván létrehozni. Válassza a
Dial-up to private network (Telefonos kapcsolat magán hálózathoz) opciót.

E91633

Válassza a kézi konfigurálást (Manual).

Ezt követen válassza a Connect using a dial-up modem (modemen keresztüli
telefonos kapcsolat) opciót.
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A TCP/IP, a kapcsolt vonalas hálózati
hozzáférés és a távoli elérési szolgáltatás
konfigurálása Windows XP környezetben

E91660

Gépelje be a kapcsolatot azonosító nevet.
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A TCP/IP, a kapcsolt vonalas hálózati
hozzáférés és a távoli elérési szolgáltatás
konfigurálása Windows XP környezetben

E91635

Most írja be az MPS 100 telefonszámát.

E91636

A User name (Felhasználónév) mezbe írja be az MPS 100 modemen keresztül
történ kommunikáció beállításai c. oldalon megadott felhasználónevet
(alapértelmezett esetben ez a login szó), a Password (Jelszó) mezbe pedig azt
a jelszót, amit a már említett oldalon meghatározott. A problémák elkerülése
érdekében ellenrizze, hogy a Turn on Internet Connection Firewall (Internetkapcsolat tzfal bekapcsolása) nincs bejelölve.

Javasoljuk, hogy jelölje be az Add a shortcut (Parancsikon létrehozása) opciót,
hogy a késbbiekben könnyebben tudjon a RAS-hoz kapcsolódni.
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A TCP/IP, a kapcsolt vonalas hálózati
hozzáférés és a távoli elérési szolgáltatás
konfigurálása Windows XP környezetben

E91638

A kapcsolat konfigurálása ezzel megtörtént. Az új kapcsolatot kipróbálhatja az
asztalon létrehozott ikonra történ dupla kattintással.

További információkért látogasson el a Microsoft honlapjára.
http://support.microsoft.com/windowsxp/home/using/productdoc.

A dokumentumban foglalt valamennyi védjegy, terméknév, cégnév és logó a
megfelel tulajdonosaik tulajdonát képezi.
MPS100 felhasznaloi kezikonyv.doc

Schneider Electric

- 71 -

A TCP/IP, a kapcsolt vonalas hálózati
hozzáférés és a távoli elérési szolgáltatás
konfigurálása Windows XP környezetben
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