ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΡΟΦΩΝ: SAE10
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το SAE10 είναι ένα σύστημα αναγγελίας ορόφων USB. Απευθύνεται κυρίως
στον ανελκυστήρα όμως έχει και μια ευρεία γκάμα εφαρμογών καθώς η
χωρητικότητα του μπορεί να φτάσει τα 2Gb. Τα μηνύματα αποθηκεύονται και
αναπαράγονται στο USB flash. Το SAE10 τροφοδοτείται με 12 ή 24Vdc ενώ οι
είσοδοι δέχονται (ανεξάρτητα από την τροφοδοσία) 12-24Vdc με γενικό (+) ή
(-). Υποστηρίζει δυαδική και δεκαδική συνδεσμολογία, με δυνατότητα από 1 έως
32 στάσεις ενώ μπορούμε να έχουμε έως και 9 ανεξάρτητες εισόδους για
μηνύματα εκτός των στάσεων. Μπορούμε να ορίσουμε προτεραιότητες σε κάθε
είσοδο με βάση τις οποίες θα γίνεται η αναπαραγωγή τους. Συνοδεύεται από
software σε Η/Υ για την εύκολη, γρήγορη και ευέλικτη υλοποίηση του τελικού
προϊόντος.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Αναπαραγωγή ήχων από

USB flash ή/και
εξωτερική πηγή ήχου
 Δεκαδικό ή δυαδικό, 1-

32στάσεις
 Έως 9 ανεξάρτητες

είσοδοι
 Δυνατότητα ελέγχου

backround από μία ή
περισσότερες εισόδους
(light mode)


Αναπαραγωγή ήχων με
προτεραιότητες από 0
έως 9

 Εύκολη υλοποίηση μέσω

software
 Λειτουργία εισόδων με 12-24Vdc, με γενικό (+) ή (-)
 Ηχητικές ειδοποιήσεις για τη μνήμη flash (stick)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SAE10
ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΩΝ

1.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΩΝ
Οι είσοδοι λειτουργούν με 12-24Vdc και ανεξαρτήτως πολικότητας
(Γενικό (+) ή (-)). Η πρώτη στάση ανακοινώνεται με την
παρουσία μόνο του gong (G). Κάθε στάση ανακοινώνεται εφόσον
υπάρχει η ένδειξη της στην είσοδο και ταυτόχρονα υπάρχει και το
gong. Τα σήματα εκτός στάσεων ανακοινώνονται άμεσα χωρίς την
παρουσία του gong. To SAE10 μας δίνει τη δυνατότητα (μέσω του
software) να δημιουργήσουμε καθυστέρηση ανακοίνωσης κάποιας
εισόδου (delay) καθώς και να δημιουργήσουμε φίλτρο
(debounce).
Κατά τη λειτουργία το SAE10 αναπαράγει μουσική (βλ. παρακάτω
“μουσική backround”) η οποία διακόπτεται για να ανακοινωθεί ο
ήχος της στάσης και συνεχίζει μετά από αυτή.



ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της η πλακέτα, για να
αρχίσει να αναπαράγει ήχους θα πρέπει πρώτα να δεχτεί μια
είσοδο και το gong.

ΔΥΑΔΙΚΟ

Δυνατότητες εισόδων

ΔΕΚΑΔΙΚΟ

Στάσεις

Δυνατότητες εισόδων

Στάσεις



ABCDE

32

 Δεκαδικό

12



ABCDE+7 ανεξάρτητες
είσοδοι

32

 Δεκαδικό + 1 ανεξάρτητη
είσοδο

11



ABCD+ 1 ανεξάρτητη
είσοδο



ABCD + 8 ανεξάρτητες
είσοδοι



ABC + 2 ανεξάρτητες
εισόδους



ABC + 9 ανεξάρτητες
είσοδοι

16
16
8
8

Σε όλους τους παραπάνω συνδυασμούς
μπορούμε να επιλέξουμε λειτουργία AMEA
(πόρτες & κατεύθυνση). Σε αυτήν την
περίπτωση χρησιμοποιούνται οι κλέμμες:

 Δεκαδικό + 2 ανεξάρτητες
εισόδους
 Δεκαδικό + 3 ανεξάρτητες
εισόδους

10
9
8

 Δεκαδικό + 4 ανεξάρτητες
εισόδους

Σε όλους τους παραπάνω συνδυασμούς
μπορούμε να επιλέξουμε λειτουργία AMEA
(πόρτες & κατεύθυνση). Σε αυτήν την
περίπτωση χρησιμο-ποιούνται οι κλέμμες:



4 → άνοδος



9

→ άνοδος



5 → κάθοδος



10 → κάθοδος



6 → άνοιγμα πόρτας



11 → άνοιγμα πόρτας



7 → κλείσιμο πόρτας



12 → κλείσιμο πόρτας

2.

ΗΧΟΣ

3.



Ηχείο: Η σύνδεση του ηχείου γίνεται όπως φαίνεται στην παρακάτω
φωτογραφία. Μπορούμε να συνδέσουμε ηχείο 8Ω ή 16Ω. Η ρύθμιση
της έντασης του ήχου γίνεται με τρίμμερ.



Εξωτερική πηγή ήχου: Μπορούμε να συνδέσουμε μια εξωτερική
πηγή ήχου ώστε αυτή να ακούγεται συνεχώς στο ηχείο και
ανεξάρτητα από τους ήχους του SAE10. Η σύνδεση της γίνεται
όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία. Η ένταση του ήχου
αυτής της πηγής ρυθμίζεται επίσης με τρίμερ.

FLASH
Κατά την εισαγωγή του flash στη θέση του ακούμε έναν μονό ήχο
επιβεβαίωσης καλής λειτουργίας. Εάν κάτι δεν είναι σωστό και δεν
αναγνωρίζεται τότε θα ακούσουμε διπλό ήχο. Το SAE10 δέχεται flash των
οποίων το περιεχόμενο δημιουργήθηκε από το software που το
συνοδεύει.

4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10



Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δημιουργία
των USB flash που θα χρησιμοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει
ταχύτητα, ευελιξία και πολλές δυνατότητες στο τελικό προϊόν.



Βήμα – Βήμα:
Η εγκατάσταση του software γίνεται γρήγορα και απλά. Διπλό κλικ
στο αρχείο SAE10_setup και
ακολουθείτε τις οδηγίες. Για να
εγκατασταθεί το πρόγραμμα χρειάζεται να υπάρχει στον υπολογιστή μας
το “.NET Framework” της Microsoft. Στα Windows XP sp2 & sp3 και στα
Vista είναι προεγκατεστημένο. Επίσης περιέχεται στο CD εγκατάστασης.
Εάν παρόλα αυτά κατά την εγκατάσταση του SAE10 σας ζητηθεί να
εγκαταστήσετε το “FrameNet” μπορείτε να το “κατεβάσετε” από την
ιστοσελίδα
της
Microsoft:
http://download.microsoft.com/download/6/0/f/
60fc5854-3cb8-4892b6db-bd4f42510f28/dotnetfx35.exe

Κατά την εγκατάσταση εμφανίζονται τα παρακάτω εικονίδια:

Κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος ανοίγει η παρακάτω
οθόνη. Αυτή είναι η βασική οθόνη του προγράμματος. Για να μπορέσουμε να
δημιουργήσουμε project θα πρέπει να δηλώσουμε το πρoϊόν (registration). Για
να γίνει αυτό επιλέγουμε Help-->register και μας ανοίγει το παρακάτω
παράθυρο:

Για να ενεργοποιήσετε το software πρέπει να επικοινωνήσετε με την
ADEM δίνοντας το serial number. Θα σας επιστραφεί ένας αριθμός αδείας, τον
οποίο τοποθετείτε στο παράθυρο και επιλέγετε “Add Lisence”.
Στο κεντρικό παράθυρο επιλέγουμε αν θα δημιουργήσουμε νέο project
ή αν θα ανοίξουμε ένα ήδη υπάρχον.

Πατώντας “new project” δημιουργούμε ένα σετ ήχων με τις ρυθμίσεις
τους (project) που θα αποθηκευτούν στο USB flash και εμφανίζεται
η
παρακάτω οθόνη:

Στη θέση όνομα βάζουμε το όνομα που θέλουμε να δώσουμε στο project
και στη θέση location (πατώντας στο τετράγωνο εικονίδιο με τις τελείες)
βάζουμε το σημείο όπου θα αποθηκευθεί το project.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο υπολογιστής σας έχει λειτουργικό σύστημα
Windows Vista, τότε μην αποθηκεύετε project στη διαδρομή
C:\Program files\. Πρόκειται για ιδιαιτερότητα των Vista.
Από το mode (πατώντας στο βελάκι που έχει στην άκρη) επιλέγουμε το
είδος που θέλουμε να δημιουγήσουμε. Εάν επιλέξουμε το “Δεκαδικό” τότε η
πλακέτα του SAE10 θα γνωρίζει ότι δέχεται εισόδους με δεκαδική λειτουργία,
ενώ αν επιλέξουμε Δεκαδικό + 4 τότε έχουμε δεκαδικό για τους ορόφους και 4
τέσσερις ανεξάρτητες εισόδους. Εάν στη δεύτερη περίπτωση τσεκάρουμε με “ ѵ”
το τετράγωνο στο σημείο “Είσοδοι ΑΜΕΑ” τότε οι τέσσερις αυτές είσοδοι θα είναι
οι είσοδοι για τα σήματα πορτών και κατεύθυνσης.
Αφού κάνουμε τις επιλογές μας στο σημείο αυτό επιλέγουμε “OK” και
εμφανίζεται το κεντρικό παράθυρο των στάσεων:

Ο αριθμός των στάσεων που εμφανίζεται προς επεξεργασία
είναι
αντίστοιχος της επιλογής που κάναμε στο “mode” κατά τη δημιουργία του
project. Οι είσοδοι των στάσεων φαίνονται με μπλε γραμμές ενώ οι ανεξάρτητες
με ροζ. Κάνοντας διπλό κλικ στην πρώτη γραμμή (1η στάση) εμφανίζεται το
παράθυρο επεξεργασίας στάσης. Εδώ μας δίνεται η δυνατότητα να:
 ορίσουμε το όνομα στάσης, π.χ. 1ος όροφος
 επιλέξουμε το αρχείο που θα αναπαράγεται στη στάση αυτή
 εισάγουμε φίλτρο στην είσοδο (debounce)
 εισάγουμε καθυστέρηση της ανακοίνωσης (delay)
 δηλώσουμε αν θέλουμε επανάληψη ανακοίνωσης και πόσες φορές
(repeat)
 ορίσουμε την προτεραιότητα της εισόδου.
 αναπαράγουμε τον ήχο που τοποθετούμε στη στάση αυτή
 επιλέξουμε αν θα είναι light mode (εάν επιλέξουμε τη λειτουργία light

mode τότε αυτή η είσοδος ελέγχει τη αναπαραγωγή της μουσικής έτσι:
όταν ενεργοποιείται η είσοδος αυτή αρχίζει να παίζει η μουσική backround
ενώ όταν απενεργοποιηθεί τότε η μουσική θα συνεχίζει να παίζει για όσο
χρόνο έχουμε ορίσει τη διάρκεια του και μετά θα σταματήσει)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η προτεραιότητα της κάθε εισόδου ορίζει πότε θα αναπαράγεται
ο ήχος της, σε σχέση με τις υπόλοιπες εισόδους. Έτσι αν στη διάρκεια
αναπαραγωγής ενός ήχου εισόδου με προτεραιότητα 8 έρθει σήμα σε είσοδο με
προτεραιότητα 9 τότε αυτός θα διακοπεί , θα ανακοινωθεί ο ήχος της εισόδου με
προτεραιότητα 9, και θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε.
Οι στάσεις εξ' ορισμού έχουν τη μέγιστη προτεραιότητα (default) ενώ το
backround την ελάχιστη.

Επίσης στο ίδιο παράθυρο φαίνονται οι κλέμμες και ο συνδυασμός των
εισόδων που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη στάση. Με μπλε χρώμα φαίνεται το
κοινό (γενικό) ενώ με κόκκινο οι είσοδοι. Για να αποθηκεύσουμε τις ρυθμίσεις
της εισόδου πατάμε save. Συνεχίζοντας έτσι ορίζουμε και τις υπόλοιπες
εισόδους.
Στο κεντρικό παράθυρο των στάσεων υπάρχει επίσης η καρτέλα
“Backround sound”. Σε αυτήν την καρτέλα επιλέγουμε τη μουσική που θα
ακούγεται στο backround. Η διαδικασία εισαγωγής και αποθήκευσης της
μουσικής είναι ακριβώς ίδια με αυτή των στάσεων.

Στο κεντρικό παράθυρο υπάρχει η επιλογή Ρυθμίσεις. Πατώντας στις
ρυθμίσεις μας ανοίγει το παρακάτω παράθυρο:

Σε αυτό το βήμα ρυθμίζουμε:


την ένταση των ήχων των στάσεων.



την ένταση της μουσικής backround



το συνολικό χρόνο αναπαραγωγής του backround



το χρόνο που θα μεσολαβήσει από την ανακοινωση της στάσης μέχρι τη
συνέχιση αναπαραγωγής του backround.



αν στο τέλος της αναπαραγωγής του backround η διακοπή θα είναι άμεση
ή θα σταματάει στο τέλος του τρέχοντος ήχου (τραγουδιού/μουσικής)
(Backround: wait to finish the song)



αν θα υπάρχει η λειτουργία του light mode στις εισόδους (Backround
depends on Input state)

Σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με το backround:


Για να αναπαράγεται μουσική backround πρέπει οπωσδήποτε στο βήμα
αυτό να έχουμε τσεκάρει με “ѵ” το τετράγωνο στο σημείο “Μουσική
backround”,
διαφορετικά
η
μουσική
backround
θα
μείνει
απενεργοποιημένη.



Μπορείτε να εισάγετε μουσική όσης διάρκειας θέλετε (μέχρι και ίση με τη
χωρητικότητα του flash)



Τα αρχεία που εισάγονται πρέπει να είναι σε μορφή .wav, mp3

Αφού ολοκληρώσουμε το project πατάμε στο κουμπί αποθήκευση και
αυτόματα έχει αποθηκευθεί το project στη θέση που έχουμε ορίσει στο ξεκίνημα
του. Προσοχή το βήμα αυτό είναι σημαντικό!
Για να αποθηκεύσουμε το project στο flash πατάμε το κουμπί “Download”
και εμφανίζεται το παράθυρο για να επιλέξουμε τη διαδρομή του flash.
Πατώντας το “ΟΚ”, γίνεται εγγραφή του project στο flash.

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: To USB flash πρέπει να έχει διαμόρφωση FAT32. Το
software αυτόματα θα αναγνωρίσει αν το flash είναι ή όχι FAT32 και θα
μας ενημερώσει.
Αν δεν είναι FAT32 επιλέγουμε στο flash (π.χ.
E:KINGSTON) δεξί κλικ-->διαμόρφωση και στην καρτέλα που θα
ανοίξει δηλώνουμε FAT32. Η διαδικασία αυτή διαρκεί μερικά
δευτερόλεπτα.

Έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε το project που δημιουργήσαμε
ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε ένα νέο με
ελάχιστες αλλαγές και να αποφύγουμε την επανάληψη της ίδιας εργασίας.
Πατώντας την επιλογή “Save project as” στο μενού Project μας εμφανίζει
το παράθυρο για να επιλέξουμε το φάκελο στον οποίο θα γίνει η αποθήκευση
και το όνομα του νέου project. Στη συνέχεια για να επεξεργαστούμε το νέο
project πρέπει να επιλέξουμε “Open Project” από το μενού Project και πλέον
κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε.

Αναβαθμίσεις:
Το sofware μας δίνει τη δυνατότητα αναβαθμίσεων μέσα από το
περιβάλλον εργασίας του, αρκεί να έχουμε σύνδεση Internet. Έτσι για να
κάνουμε έλεγχο εάν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση επιλέγουμε: Help->UpDate.
Μας εμφανίζει το παρακάτω παράθυρο:

Στο παράθυρο αυτό εμφανίζονται οι διαθέσιμες εκδόσεις προς αναβάθμιση.
Επιλέγουμε τη νεότερη και πατάμε “UpDate”

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τάση τροφοδοσίας

12Vdc ή 24Vdc / 500mA

Τυπικό ρεύμα λειτουργίας

100mA

Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας 350m A
Λειτουργία εισόδων

12-24V dc, Δεκαδική ή δυαδική

Ενδείξεις

Ηχητικές ενδείξεις για τη σωστή λειτουργία του flash

Ρυθμίσεις

Ένταση ήχου στάσεων, ένταση ήχου εξωτερικής πηγής

Χωρητικότητα flash

Έως 2Gbyte

Διαστάσεις

90Χ87,6 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

