NOTA TECHNICZNA
INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171
2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U
3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP
4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI
5. ADAPTER AEKF001AD
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DT INTERF.01.A-40.11

1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171
1. Wymagania.
Do prawid³owego dzia³ania interfejsu wymagany jest komputer klasy PC z systemem operacyjnym
Windows (Windows 95, Windows 98, Windows Millenium, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7)
oraz port COM.

2. Pod³¹czenie interfejsu.
- Upewniæ siê, ¿e port COM dzia³a prawid³owo.
- System automatycznie wykryje urz¹dzenie. W Menad¿erze urz¹dzeñ COM
(Start/Ustawienia/Panel sterowania/Sprzêt/Mened¿er urz¹dzeñ/Porty (COM i LPT) znajdziesz nowy
port o nazwie: COM Port komunikacyjny (COMx) gdzie COMx jest portem, na którym zainstalowa³o siê
urz¹dzenie.
Port COM powinien znajdowaæ siê w zakresie od COM1 do COM10, w przeciwnym wypadku
nale¿y go zmieniæ (patrz pkt. 3).

Interfejs
diagnostyczny
AE171

3. Zmiana numeru portu COM.
W Menad¿erze urz¹dzeñ COM
(Start/Ustawienia/Panel sterowania/Sprzêt/Mened¿er urz¹dzeñ/Porty (COM i LPT)
wyœwietlony bêdzie port o nazwie: COM Port Komunikacyjny (COMx) gdzie COMx jest portem,
na którym zainstalowa³o siê urz¹dzenie.

1. Nale¿y klikn¹æ prawym przyciskiem myszy
na ikonê portu COM, nastêpnie klikn¹æ na
„W£AŒCIWOŒCI”.
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DT INTERF.02.A-40.11

1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171

2. Nale¿y przejœæ do zak³adki
„USTAWIENIA PORTU” i klikn¹æ lewym klawiszem
myszy na opcjê „ZAAWANSOWANE”.

3. Nale¿y wybraæ wolny nr portu w zakresie COM1
do COM10, a nastêpnie zatwierdziæ wybór klikaj¹c
lewym przyciskiem myszy na „OK”.
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DT INTERF.03.A-40.11

2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U
1. Wymagania.
Do prawid³owego przeprowadzenia instalacji sterowników interfejsu wymagany jest komputer klasy
PC z systemem operacyjnym Windows (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista), CD-ROM oraz
port USB.

2. Instalacja sterownika interfejsu.
- Upewniæ siê, ¿e port USB dzia³a prawid³owo.
- Nie pod³¹czaæ interfejsu USB przed zainstalowaniem sterowników.
- Po uruchomieniu komputera i w³o¿eniu do CD-ROM-u p³yty instalacyjnej nale¿y dwukrotnie klikn¹æ
ikonê z plikiem instalacyjnym programu PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.

Interfejs diagnostyczny
AE171U

3. Wyœwietlenie okna komunikacyjnego – postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹.

1. Przygotowywanie kreatora instalacji,
który pomo¿e w przeprowadzeniu dalszej czêœci
procesu instalacji.

2. Okno informuj¹ce o tym, ¿e na komputerze
zostanie zainstalowany sterownik.
Klikniêcie przycisku „NEXT” spowoduje
kontynuacjê i rozpoczêcie procesu instalacji.
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DT INTERF.04.A-40.11

2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U

3. Instalacja sterowników potrzebnych
do prawid³owego funkcjonowania.

4. Instalacja sterownika zakoñczy³a siê sukcesem.
Klikniêcie przycisku „FINISH” spowoduje zamkniêcie
programu instalacyjnego.

4. Po instalacji sterowników.
- Po zainstalowaniu sterowników do interfejsu nale¿y uruchomiæ ponownie komputer.
- Nastêpnie nale¿y pod³¹czyæ interfejs USB do komputera.
- System automatycznie wykryje urz¹dzenie. W Menad¿erze urz¹dzeñ COM
(Start/Ustawienia/Panel sterowania/Sprzêt/Mened¿er urz¹dzeñ/Porty (COM i LPT) znajdziesz nowy
port o nazwie: Prolific USB-To-Serial Comm Port (COMx) gdzie COMx jest portem, na którym
zainstalowa³o siê urz¹dzenie.
Port COM powinien znajdowaæ siê w zakresie od COM1 do COM10, w przeciwnym wypadku
nale¿y go zmieniæ (patrz pkt. 5).
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DT INTERF.05.A-40.11

2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U

5. Zmiana numeru portu COM.
W Menad¿erze urz¹dzeñ COM
(Start/Ustawienia/Panel sterowania/Sprzêt/Mened¿er urz¹dzeñ/Porty (COM i LPT)
wyœwietlony bêdzie port o nazwie: Prolific USB-To-Serial Comm Port (COMx) gdzie COMx jest portem,
na którym zainstalowa³o siê urz¹dzenie.

1. Nale¿y klikn¹æ prawym przyciskiem myszy
na ikonê portu COM, nastêpnie klikn¹æ na
„W£AŒCIWOŒCI”.

2. Nale¿y przejœæ do zak³adki
„USTAWIENIA PORTU” i klikn¹æ lewym klawiszem
myszy na opcjê „ZAAWANSOWANE”.

3. Nale¿y wybraæ wolny nr portu w zakresie COM1
do COM10, a nastêpnie zatwierdziæ wybór klikaj¹c
lewym przyciskiem myszy na „OK”.
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DT INTERF.06.A-40.11

3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP
1. Wymagania.
Do prawid³owego przeprowadzenia instalacji sterowników interfejsu wymagany jest komputer klasy
PC z systemem operacyjnym Windows (Windows 98, Windows Millenium, Windows 2000, Windows
Vista, Windows 7), CD-ROM oraz port USB.

2. Instalacja sterownika interfejsu.
- Upewniæ siê, ¿e port USB dzia³a prawid³owo.
- Nie pod³¹czaæ interfejsu USB przed zainstalowaniem sterowników.
- Po uruchomieniu komputera i w³o¿eniu do CD-ROM-u p³yty instalacyjnej nale¿y dwukrotnie klikn¹æ
na ikonê z plikiem instalacyjnym programu „UsbDriverInstaller” która uruchomi instalatora aplikacji.

Interfejs diagnostyczny
AE171U/AMP

3. Wyœwietlenie okna komunikacyjnego – postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹.

1. Przygotowywanie kreatora instalacji,
który pomo¿e w przeprowadzeniu dalszej czêœci
procesu instalacji. Nale¿y klikn¹æ lewym klawiszem
myszy na przycisk „INSTALL”.

2. Okno informuj¹ce o tym, ¿e na komputerze zostanie
zainstalowany sterownik. Nale¿y klikn¹æ lewym
klawiszem myszy na „MIMO TO KONTYNUUJ”.

3.Okno informuj¹ce o tym, ¿e na komputerze zosta³
poprawnie zainstalowany sterownik. Nale¿y lewym
klawiszem myszy klikn¹æ „OK”.
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DT INTERF.07.A-40.11

3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP

4. Po instalacji sterowników.
- Po zainstalowaniu sterowników do interfejsu nale¿y uruchomiæ ponownie komputer.
- Nastêpnie nale¿y pod³¹czyæ interfejs USB do komputera.
- System automatycznie wykryje urz¹dzenie. W Menad¿erze urz¹dzeñ COM
(Start/Ustawienia/Panel sterowania/Sprzêt/Mened¿er urz¹dzeñ/Porty (COM i LPT) znajdziesz nowy
port o nazwie: USB Serial Port (COMx) gdzie COMx jest portem, na którym zainstalowa³o siê
urz¹dzenie.
Port COM powinien znajdowaæ siê w zakresie od COM1 do COM10, w przeciwnym wypadku
nale¿y go zmieniæ (patrz pkt. 5).

5. Zmiana numeru portu COM.
W Menad¿erze urz¹dzeñ COM
(Start/Ustawienia/Panel sterowania/Sprzêt/Mened¿er urz¹dzeñ/Porty (COM i LPT)
wyœwietlony bêdzie port o nazwie: USB Serial Port (COMx) gdzie COMx jest portem, na którym
zainstalowa³o siê urz¹dzenie.

1. Nale¿y klikn¹æ prawym przyciskiem myszy
na ikonê portu COM, nastêpnie klikn¹æ na
„W£AŒCIWOŒCI”.

2. Nale¿y przejœæ do zak³adki
„USTAWIENIA PORTU” i klikn¹æ lewym klawiszem
myszy na opcjê „ZAAWANSOWANE”.
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DT INTERF.08.A-40.11

3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP

3. Nale¿y wybraæ wolny nr portu w zakresie COM1
do COM10, a nastêpnie zatwierdziæ wybór klikaj¹c
lewym przyciskiem myszy na „OK”.
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DT INTERF.09.A-40.11

4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI
Sposób uruchomienia interfejsu bezprzewodowego WI-FI (kod AE171WI-FI).
1. Interfejs wspó³pracuje z programem diagnostycznym w wersji
ElpigazN 6.0.2.0.I i wy¿szej.
2. Aby interfejs komunikowa³ siê z programem diagnostycznym
nale¿y zainstalowaæ program do komunikacji WI-FI (p³yta z
programem do³¹czona do interfejsu).
3. Je¿eli wymagane pod³¹czyæ przejœciówkê AEKF001AD (B) do z³¹cza
diagnostycznego instalacji gazowej (A), nadajnik WI-FI (C) pod³¹czyæ
do przejœciówki (B), odbiornik WI-FI (D) pod³¹czyæ do portu USB
komputera PC.
4. Po zainstalowaniu programu dla interfejsu WI-FI i
uruchomieniu programu diagnostycznego ElpigazN
w menu g³ównym programu pojawi siê ikona komunikacji WI-FI.
5. Po³¹czenie zostanie wywo³ane automatycznie po uruchomieniu
programu ElpigazN, po³¹czenie mo¿emy wywo³aæ rêcznie za
pomoc¹ funkcji “po³¹cz” lub kombinacji klawiszy “Ctrl+C”.

ikona komunikacji
WI-FI

A
D

B
C

Zaawansowane funkcje programu AEBWireless do komunikacji WI-FI (funkcje opcjonalne):
Inne ustawienia mog¹ byæ wykonane na lokalnych i zdalnych urz¹dzeniach przez zak³adkê
“Settings of the local/remote device”:
1. Nazwa urz¹dzenia: Przypisuje nazwê do urz¹dzenia do sieci bezprzewodowej (AEB001ZIG) i do
urz¹dzenia odbiorczego (AEB001BEE), które przez ten system s¹ ³atwo rozpoznawalne.
2. Adres: Urz¹dzenie przypisuje okreœlony adres, do obu urz¹dzeñ.
3. Moc: Pozwala wybraæ moc sygna³u komunikacji pomiêdzy 2 urz¹dzeniami. Zalecamy ustawienie
maksymalnej mocy (Max +3 dBm), która zapewni ³atwiejsze po³¹czenie miêdzy dwoma urz¹dzeniami.
4. Kana³: Zmienia sposób komunikacji miêdzy urz¹dzeniami w celu zminimalizowania ryzyka zak³óceñ.
5. Jêzyk: Pozwala wybraæ jêzyk programu poprzez naciœniêcie flagi ¿¹danego kraju (w³oski lub angielski).
6. PIN: okreœla kod ochrony (PIN) dla urz¹dzenia, niezbêdny w celu ochrony przed u¿yciem interfejsu
bezprzewodowego poprzez osoby do tego nieuprawnione.
7. Usuñ PIN: Usuwa kod ochrony urz¹dzenia (PIN).
8. Zmieñ PIN: Modyfikuje kod ochrony (PIN).

Jakoœæ sygna³u i moc
po³¹czenia kana³u
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DT INTERF.10.A-40.11

4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI
W zak³adce "Network Management" mo¿liwe jest skanowanie-poszukiwanie w bezpoœrednim s¹siedztwie
urz¹dzenia lokalnego istniej¹cych urz¹dzeñ zdalnych.
1. Pierwszy / ostatni kana³: Umo¿liwia ustawienie ró¿nych kana³ów do skanowania. Przez ustawienie
"First channel" = 0 i "Last channel" = 15 (ustawienie domyœlne ) mo¿liwe jest skanowanie wszystkich
dostêpnych kana³ów.
2. Skanowanie: Pozwala na uruchomienia skanowania w celu znalezienia istniej¹cych zdalnych
urz¹dzeñ.
3. Stop: Pozwala na zatrzymanie skanowania w dowolnym momencie.
4. Lokalne urz¹dzenie: Wszystkie urz¹dzenia wykryte - i ich ogólne informacje (nazwa i adres), jak
równie¿ te odnosz¹ce siê do statusu po³¹czenia (po³¹czone / roz³¹czone) - wyœwietlane s¹ w tabeli.
5. Po³¹czenie wyselekcjonowanych zdalnych urz¹dzeñ: Po wybraniu jednego z urz¹dzeñ, z tabeli
"Local Devices", mo¿liwe jest po³¹czenie z nim.
6. Od³¹cz bie¿¹ce zdalne urz¹dzenie: Po wybraniu jednego z urz¹dzeñ, z tabeli "Local Devices”
mo¿liwe jest jego roz³¹czenie .
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DT INTERF.11.A-40.11

4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI
Za pomoc¹ zak³adki "Spectrum analyzer" mo¿liwe jest bez jakiejkolwiek ingerencji graficzne
wyœwietlenie interferencji. Dziêki temu zostan¹ wykryte w bezpoœrednim s¹siedztwie lokalnego
urz¹dzenia kana³y komunikacji, które s¹ najmniej dotkniête zak³óceniami.

Podczas skanowania sieci jest
mo¿liwoœæ podgl¹du które kana³y s¹
zajête (tutaj 0,8,9 i 10), pozosta³e
kana³y s¹ preferowane do u¿ycia.
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DT INTERF.12.A-40.11

5. ADAPTER AEKF001AD

Adapter AEKF001AD umo¿liwia po³¹czenie interfejsu diagnostycznego (AE171, AE171U, AE171WI-FI) ze
sterownikiem gazowym niezale¿nie od typu wtyczki diagnostycznej sterownika (typu MOLEX, typu
BOSCH).
W sterownikach gazowych firmy ELPIGAZ s¹ obecnie stosowane 2 standardy wtyczek diagnostycznych:
- typu MOLEX (sterowniki STELLA NORD, STELLA POWER, STELLA 4DPI)
- typu BOSCH (sterowniki STELLA EOBD, POLARE)
Opis wtyczek:
A - typu BOSCH mêskie
B - typu MOLEX mêskie
C - typu MOLEX ¿eñskie
D - typu BOSCH ¿eñskie.

A

C

D
B
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DT INTERF.13.A-40.11

