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Smart Terminal – Instrukcja instalacji
O instrukcji
Ten dokument jest krótkim przewodnikiem postępowania podczas uruchamiania i konfiguracji system.
Zdjęcia i grafiki użyte w tym dokumencie służą do celów instruktażowych i mogą różnić się od aktualnej
specyfiki produktu.
Ten dokument może ulec zmianie lub aktualizacji bez uprzedniego informowania. W celu uzyskania
najnowszej wersji prosimy o kontakt z Dostawcą.

Oświadczenie o odpowiedzialności
W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo produkt opisany w tej instrukcji jest dostarczany w
stanie, w jakim się znajduje w momencie wyprodukowania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody specjalne, uboczne, przypadkowe lub pośrednie spowodowane użyciem naszego
podręcznika lub produktu, w tym między innymi szkody wynikające z utraty zysków handlowych, utraty
danych lub plików.

W przypadku produktu z dostępem do Internetu korzystanie z produktu odbywa się wyłącznie na
własne ryzyko. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nienormalne działanie, wyciek prywatności
lub inne szkody wynikające z cyberataków, oddziaływania programów wirusów lub innych zagrożeń
bezpieczeństwa w Internecie. Deklarujemy udzielenie stosownego wsparcia w przypadku pojawienia
się takiej potrzeby.

Obowiązujące przepisy prawne mają wpływ na podejście regulacyjne. Przed użyciem tego produktu
sprawdź wszystkie odpowiednie przepisy obowiązujące w Twoim regionie, aby upewnić się, że
korzystanie z niego jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Jeśli produkt jest wykorzystywany do
niewłaściwych celów niezgodnych z prawem, takich jak naruszenie praw czy prywatności osób trzecich,
producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

W przypadku wystąpienia zdarzenia lub konfliktu pomiędzy tym dokumentem i obowiązującym stanem
prawnym, zastosowanie ma właściwy sąd lokalny.
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Wygląd produktu

UWAGA: RS485 nie obsługiwane w obecnej wersji urządzenia
ABY SPRAWDZIĆ CZY MASZ WERSJĘ, KTÓRA WSPIERA WYJŚCIE ALARMOWE ORAZ JAKI FW
POWINIENEŚ WGRAĆ, SKORZYSTAJ Z ODPOWIEDNIEGO PLIKU .XLS DOSTĘPNEGO NA STRONIE
http://covid.cbcpoland.pl lub http://pliki.cbcpoland.pl
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Montaż Smart Terminala na dedykowanych uchwytach
(przykład: uchwyt podłogowy kolumnowy EA7-A110-2)
Zalecamy, aby mechaniczny montaż Smart Terminala (wkręcenie lub przykręcenie nóżki terminala do
uchwytu) przeprowadzać w pierwszej kolejności, tj. przed podłączeniem kabli. Uchwyty zostały
zaprojektowane tak, aby wiązka kabli wystawała swobodnie z górnej części kolumny uchwytu
podłogowego, co pozwala na wkręcenie gwintu Smart Terminala w uchwyt bez uszkodzeń kabli. Po
wkręceniu Smart Terminala w górną część uchwytu oraz swobodnym przeprowadzeniu kabli, należy
połączyć je odpowiednio do przewodów wychodzących od góry przez drugą część uchwytu zespoloną
z podstawą podłogową. Ostatnim etapem montażu jest złożenie i skręcenie obu „rurowych” części
uchwytu za pomocą trzech śrub.

Pierwsze uruchomienie Smart Terminala EN7-S02T-W
1. Podłączyć zasilanie 12VDC do urządzenia (zasilacz jest w komplecie)
2. Podłączyć urządzenie do sieci/komputera poprzez Ethernet (domyślnie ustawiony jest w
DHCP)
3. Po włączeniu zasilania na ekranie terminala pojawi się adres IP urządzenia(prawy górny róg)
4. Ustawić kartę sieciową komputera do takiej samej podsieci w jakiej jest urządzenie
5. Logowanie do urządzenia odbywa się poprzez przeglądarkę IE/Mozilla Firefox/Google
Chrome po wpisaniu adresu:http://adres IP:7080
(Ważne! numer portu to 7080) login: admin | hasło: 12345
Zmiana języka interfejsu
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Zmiana języka mówienia w urządzeniu oraz opcjonalne włączenie drugiego języka. Nowa funkcja „Prześlij
własne logo” – na czas czuwania wyświetla się logo takie jakie chcemy

Wybór informacji dźwiękowych które mają być słyszalne dla osoby mierzonej
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Dodawanie własnych plików dźwiękowych dla poszczególnych komunikatów głosowych w dowolnych językach

UWAGA: Pliki dźwiękowe muszą być w formacie .wav, a maksymalna ich długość to 2 sekundy

Włączanie i wyłączanie funkcji zapisywania pomiarów i zdjęć w pomiarach (zaznaczone = włączone)
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Włączenie wykrywania maski, sterowanie zachowaniem przekaźnika bez potencjałowego oraz zmiana trybu
mierzenia szybki(mniej dokładny)/normalny(maksymalna dokładność)

Włączenie funkcji wykrywania temperatury, ukrycia wyników pomiarów, akceptacji pomiarów poniżej
minimalnej wartości oraz zmiana algorytmu mierzenia ze względu na jego wrażliwość(normalnie – mniej czuły
na czynniki zewnętrzne/wysoki – bardzo czuły na czynniki zewnętrzne)

Zalecamy ustawienie wrażliwości na „normalnie” w celu niwelowania wpływu zimowych czynników
atmosferycznych
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Włączenie obsługi czytnika kart Wiegand 26/34

Włączenie wyjścia Wiegand 34bit

UWAGA: Aby poprawnie skonfigurować Smart Terminal z kontrolą dostępu, należy w SDP2000
nadać osobom numer karty. Ten numer będzie wysyłany do systemu kontroli dostępu razem z
bitem identyfikacyjnym zdarzenia.
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Tabela kodów zdarzeń wysyłanych przez EN7-S02T-W/EN7-S02T-W (ALARM)

Temperatura

Normalna
Temperatura
Temperatura
wysoka
Temperatura
niska
Normalna
Temperatura
Normalna
Temperatura
Temperatura
wysoka
Temperatura
niska
Temperatura
wysoka
Temperatura
niska
Temperatura
wysoka
Temperatura
niska
Normalna
Temperatura

Maska

Założona
Założona
Założona
Założona
Brak
Brak
Brak

Identyfikacja
osoby

Bit
identyfikacyjny
zdarzenie

Maksymalny
numer karty
(Wiegand34)

Wyjściowy
numer (bit
identyfikacji +
numer karty w
systemie
decymalnym)

1000

268435455

2415919103

0001

268435455

0536870911

0010

268435455

0805306367

0011

268435455

0805306368

0100

268435455

1342177279

0101

268435455

1610612735

0110

268435455

1879048191

Osoba
zidentyfikowana
Osoba
zidentyfikowana
Osoba
zidentyfikowana
Obcy
Osoba
zidentyfikowana
Osoba
zidentyfikowana
Osoba
zidentyfikowana

Założona

Obcy

0111

268435455

1879048192

Założona

Obcy

1100

268435455

3221225472

Brak

Obcy

1001

268435455

2415919104

Brak

Obcy

1010

268435455

2684354560

Brak

Obcy

1011

268435455

2952790016

Terminal wysyła do systemu KD inny bit identyfikacyjny zdarzenia w połącznieniu z numerem karty
osoby w zależności od rozróżnionego zdarzenia.
Przykład:
W systemie kontroli dostępu Roger RACS 5 należy dodać jedną osobę kilka razy jako innego
użytkownika. Dzieje się tak, gdyż Smart Terminal może „Janowi Kowalskiemu” przypisać różne bity
identyfikacyjne zdarzenia. Smart Terminal wyśle numer złożony z bitu zdarzenia oraz numeru karty
osoby(tworzenie profilu osoby w SDP2000) do systemu kontroli dostępu i na podstawie tego
złożonego numeru tworzymy użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami.
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Włączenie i konfiguracja programowalnego wyjścia alarmowego

UWAGA: NIE WSPIERANE W WERSJI EN7-S02T/EN7-S02T-W

Aktualizacja firmware’u urządzenia

Strumień RTSP
UWAGA: Wraz z wersją firmware V20.3.51.5 pojawiła się możliwość podglądu obrazu wideo poprzez
pobieranie strumienia RTSP (rtsp://adres IP:port/stream_number)
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Stream_number:
0 – strumień główny, rozdzielczość 720x1280
1 – strumień pomocniczy, rozdzielczość 480x640
Przykładowa ścieżka do pobrania strumienia RTSP: rtsp://192.168.1.88:554/0
Do odtwarzania strumienia RTSP z urządzenia EN7-S02T/EN7-S02T-W zalecamy używanie VLC Player.
Aby obraz ze strumienia RTSP został poprawnie wyświetlony, należy zmienić ustawienia sieci w
odtwarzaczu VLC Player. W tym celu należy wejść w Narzędzia->Preferencje->Wejście/Kodeki-> W
zakładce sieć zmienić Transportowy strumień Live555 z HTTP(domyślnie) na RTP over RTSP(TCP)

*EN7-S02T-W (ALARM) – jest to najnowsza wersja urządzenia EN7-S02T-W posiadająca
dodatkowo oprogramowane wyjście alarmowe. Aby sprawdzić jaką wersję urządzenia
posiadasz, należy wyszukać numer seryjny swojego urządzenia na liście dostępnej w formie
pliku XLS na stronie https://covid19.cbcpoland.pl/smart-terminal/
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CBC Poland sp. z o.o.
01-794 Warszawa | ul. Anny German 15 | info@cbcpoland.pl
Tel. +48 22 633 90 90
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