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Αγαπητοί Πελάτες,
Σας συγχαίρουµε και σας ευχαριστούµε για την προτίµησή σας στο προϊόν µας SwiftBase CM.
Το προϊόν αυτό είναι το κορυφαίο στο είδος του παγκοσµίως και είµαστε σίγουροι ότι µε την
εγκατάστασή του θα διαπιστώσετε την απαράµιλλη αξιοπιστία και τις εκτεταµένες δυνατότητές του.
Η εγκατάσταση του CM είναι απλή και µπορεί να γίνει εύκολα από τον τελικό χρήστη.
Πριν διαβάσετε τις οδηγίες εγκατάστασης, λάβετε υπόψη σας τις εξής χρήσιµες συµβουλές:
1. Καλώδιο σύνδεσης συστήµατος CM µε το δίκτυο.
Θα πρέπει να αλλάξετε την IP address του συστήµατος, ώστε να εµπίπτει στο address range του
δικτύου σας, σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν. Για την αλλαγή αυτή, θα χρειαστεί να
συνδέσετε το CM απευθείας (back-to-back) σε κάποιον υπολογιστή, χρησιµοποιώντας
αντεστραµµένο καλώδιο δικτύου για την σύνδεση.
Για να συνδέσετε στη συνέχεια το CM στο δίκτυό σας, µέσω hub, switch, router, θα πρέπει να
χρησιµοποιήσετε κανονικό (όχι αντεστραµµένο) καλώδιο δικτύου. Εάν ο υπολογιστής ή το δίκτυό
σας έχουν δυνατότητα auto-up-link, τότε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε τύπο καλωδίου.
2. Αποστολή alerts σε SMTP/POP3 email accounts.
Θα πρέπει να δηλώσετε στο CM την IP address του outgoing mail server. Για να την βρείτε, κάντε
ping στο όνοµα του outgoing mail server, που έχετε δηλώσει στο setup του email account σας (π.χ.
στο Outlook).
3. Αποστολή SMS alerts.
H συσκευή CM δηµιουργεί email alerts. Για να τα µετατρέψετε σε SMS alerts, υπάρχουν δύο
τρόποι:
Ο πρώτος τρόπος είναι µέσω της υπηρεσίας email-to-sms του παρόχου κινητής τηλεφωνίας σας.
Π.χ. η Cosmote, παρέχει την υπηρεσία αυτή δωρεάν, µέσω του www.mycosmos.gr. Ο πάροχός σας,
θα σας δόσει ένα email account της µορφής 6xxxxxxxxx@paroxos.gr, όπου 6xxxxxxxxx είναι
αριθµός του κινητού τηλεφώνου, στο οποίο θέλετε να λαµβάνετε τα SMS alerts (π.χ. για σύνδεση
Cosmote: 6933223344@mycosmos.gr). Βάζοντας αυτό το email address στους παραλήπτες των
email alerts του CM, ειδοποιείστε και µε SMS.
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Ο δεύτερος τρόπος είναι να εγκαταστήσετε ένα SMS gateway, όπως το προϊόν µας AVM
GlobalComServer. Η εγκατάσταση περιλαµβάνει ειδικό software και ειδική συσκευή SMS box
(GSM modem), η οποία δέχεται κάρτα SIM του παρόχου σας. Το σύστηµα εγκαθίσταται σε έναν
server στον χώρο σας και συνδέεται µε το σύστηµα mail που χρησιµοποιείτε (MS-Exchange, Lotus
Notes, SMTP, κλπ), µέσω ειδικού connector. Με απλή παραµετροποίηση τα email alerts
αποστέλονται και σαν SMS, όπως οποιοδήποτε άλλο SMS από κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον µπορείτε
να στέλνετε και να λαµβάνετε SMS µέσα από το mail πρόγραµµά σας (π.χ. το MS-Outlook). Το
σύστηµα µπορεί να επεκταθεί και για fax, telex και voice messages. Περισσότερες πληροφορίες θα
βρείτε στο web site µας, στη σελίδα: http://www.e-systems.gr/products/products.htm
4. Εγγύηση - Σύµβαση συντήρησης.
Το σύστηµα CM καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. Η εγγύηση δεν καλύπτει
τις βλάβες από κακή χρήση του προϊόντος και προβλέπει την επισκευή του, µέσα σε εύλογο χρονικό
διάστηµα (τουλάχιστον 7 εργάσιµες ηµέρες), µε δική σας ευθύνη και έξοδα µεταφοράς προς και από
την εταιρία µας..
Σαν πλήρη κάλυψη, η εταιρία µας σας προσφέρει την εκτεταµένη – απεριόριστη εγγύηση του
συστήµατος, µέσω της σύµβασης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, την οποία σας
επισυνάπτουµε προς υπογραφή. Στα πλαίσια της σύµβασης συντήρησης, προβλέπεται άµεση
δωρεάν αντικατάσταση µε καινούργιο, οποιουδήποτε ελαττωµατικού προϊόντος, µε δική µας ευθύνη
και κόστος αποστολής, καθώς και πλήθος άλλων παροχών, όπως δωρεάν αποστολή νέων εκδόσεων
λογισµικού και firmware, δωρεάν τεχνική υποστήριξη, κλπ.
Για να ισχύσει η εκτεταµένη – απεριόριστη εγγύηση, θα πρέπει η σχετική σύµβαση συντήρησης να
υπογραφεί από τον Πελάτη εις διπλούν και να µας αποσταλλεί, εντός 20 ηµερών από την αγορά του
συστήµατος. Στην περίπτωση αυτή, σας παρέχεται δωρεάν το πρώτο έτος και 20% ισόβια έκπτωση
για τα υπόλοιπα έτη. Το ετήσιο κόστος συντήρησης, µετά το πρώτο έτος, είναι 14% επί του κόστους
αγοράς των καλυπτόµενων προϊόντων, µε ετήσια τιµαριθµική αναπροσαρµογή 4% επί του
αντίστοιχου περσινού κόστους ετήσιας συντήρησης.
Σε περίπτωση µη έγκαιρης σύναψης της σύµβασης συντήρησης, είναι στην διακριτική ευχέρεια της
E-SYSTEMS να την επικυρώσει και εφόσον το πράξει, το ετήσιο κόστος θα είναι αυξηµένο στο
17% του κόστους αγοράς των καλυπτόµενων προϊόντων, η ετήσια αναπροσαρµογή θα είναι επίσης
αυξηµένη σε 5% επί του αντίστοιχου περσινού κόστους ετήσιας συντήρησης, ενώ το πρώτο έτος
συντήρησης δεν θα σας προσφερθεί δωρεάν, αλλά θα πρέπει να το πληρώσετε. Για τον λόγο αυτό,
σας προτείνουµε να προβείτε άµεσα στην σύναψη της σύµβασης συντήρησης των προϊόντων που
αγοράσατε.
Ακολουθούν οδηγίες για την εγκατάσταση του CM.
Βρισκόµαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση,
Τεχνική ∆/νση
E-SYSTEMS
Προηγµένα Συστήµατα Πληροφορικής ΕΠΕ
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Σηµαντικές τεχνικές πληροφορίες πριν την εγκατάσταση
Η µονάδα CM, είναι καλύτερα να εγκατασταθεί περίπου στο 1/4 µε 1/3 από την κορυφή του rack.
Βιδώστε πολύ καλά, διότι η µονάδα γειώνεται µέσω της γείωσης του rack. Θα πρέπει λοιπόν οι
ρακόβιδες να ξύσουν την βαφή της µονάδας, σαν αποτέλεσµα ενός σφιχτού βιδώµατος, ώστε να κάνει
επαφή η µονάδα µε το rack και να γειωθεί. Μόλις βιδώσετε τη µονάδα, συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος
και το καλώδιο δικτύου Ethernet. Στις µονάδες CM που έχουν ξεχωριστό καλώδιο γείωσης, θα πρέπει
αυτό να βιδωθεί πάνω στο rack σας, ώστε να γειωθεί.
Η µονάδα χρειάζεται περίπου 45 δευτερόλεπτα για να κάνει εκκινηθεί (boot), δεδοµένου ότι είναι
υπολογιστής server µε embedded λειτουργικό σύστηµα. Μετά από αυτό το χρονικό διάστηµα, θα δείτε
τα δύο κόκκινα status led της µονάδας να ανάψουν. Το led idle και το led activity θα αρχίσουν να
αναβοσβήνουν, γεγονός που δηλώνει ότι η εκκίνηση της µονάδας ήταν επιτυχής και η λειτουργία της
ξεκίνησε. Το web site της µονάδας είναι τώρα έτοιµο και λειτουργεί. Θα παρατηρήσετε επίσης την
οθόνη LCD της µονάδας να εµφανίζει κυλιόµενα τις ενδείξεις των επιλεγµένων αισθητήρων. Οι
ενδείξεις που εµφανίζονται στην οθόνη LCD, είναι αυτές που είναι επιλεγµένες στην οθόνη “Logs” στο
web site της µονάδας. Στη µονάδα CM-2 η οθόνη είναι ενσωµατωµένη, ενώ στην CM-Power είναο
αποσπόµενη και πωλείται.
Η µονάδα έχει µία µόνιµη και µία οριζόµενη static IP address. Η µόνιµη διεύθυνση από το εργοστάσιο
κατασκευής είναι η 192.168.123.123. Θα πρέπει να συνδεθείτε µε την µονάδα, µέσω του web browser
σας, στη διεύθυνση 192.168.123.123 για να έχετε πρόσβαση στην οθόνη παραµετροποίησης της
µονάδας. Εκεί µπορείτε να ορίσετε την δική σας static IP address. Ακόµα και αν αλλάξετε την
διεύθυνση της µονάδας, ώστε να εµπίπτει στις διευθύνσεις του δικτύου σας, θα µπορείτε πάντα να
προσπελάσετε την µονάδα στη µόνιµη εργοστασιακή της διεύθυνση 192.168.123.123. Η διεύθυνση
αυτή είναι τυπωµένη πάνω στη µονάδα, ώστε ακόµα και ακόµα και αν ξεχάσετε την οριζόµενη
διεύθυνση που της έχετε δώσει, να µπορεί τε πάντα να χρησιµοποιήσετε την µόνιµη εργοστασιακή της
διεύθυνση.
Σηµείωση 1: Για να συνδεθείτε την πρώτη φορά µε την µονάδα, ρυθµίστε την IP address του PC σας σε
µία διεύθυνση εντός του µόνιµου address range της µονάδας, όπως π.χ. 192.168.123.122 ή ζητήστε από
τον διαχειριστή του δικτύου σας να σας κάνει αυτήν την ρύθµιση.
Σηµείωση 2: Το web site της µονάδας έρχεται από το εργοστάσιο κατασκευής µη προστατευµένο. Σας
συµβουλεύουµε να δηλώστε τα passwords πρόσβασης αµέσως.
Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικούς αισθητήρες στην µονάδα ανά πάσα στιγµή. Το web site της
µονάδας θα ανιχνεύσει αµέσως τους αισθητήρες και θα τους εµφανίσει σχεδόν αµέσως µόλις
συνδεθούν, χωρίς να χρειάζεται επανεκίνηση της µονάδας.Θα πρέπει να αλλάξετε τα ονόµατα των
αισθητήρων σε φιλικά ονόµατα µε περισσότερο νόηµα για εσάς. Αυτό µπορεί να γίνει στην οθόνη
“Display” του web site της µονάδας.
Αισθητήρας MiniPegg. Αυτός ο εξωτερικός αισθητήρας ηλεκτρικού ρεύµατος, είναι ρυθµισµένος να
ειδοποιεί για διακοπή ρεύµατος, αν αυτή διαρκεί για µερικούς κύκλους, ώστε να µην σας ενοχλεί για
στιγµιαίες πτώσεις τάσεως.
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Έκδοση Firmware. Η οθόνη LCD της µονάδας µπορεί να εµφανίσει την έκδοση του Firmware όση
ώρα η µονάδα εκκινείται. Αυτή η έκδοση αφορά το υποσύστηµα της οθόνης LCD και δεν είναι η γενική
έκδοση του firmware της µονάδας. Η γενική έκδοση του firmware της µονάδας εµφανίζεται στο web
site της µονάδας. Οι µονάδες αποστέλλονται µε την τελευταία έκδοση του firmware. Παρακαλούµε
ζητήστε µας βοήθεια για µελλοντικές αναβαθµίσεις και µην κατεβάζετε εκδόσεις firmware από το
internet. Οι εκδόσεις αυτές είναι ακατάλληλες για την ευρωπαϊκή έκδοση της µονάδας και µπορούν να
την καταστρέψουν.
Αισθητήρες υγρών, καπνού, ρεύµατος, θυρών. Αυτοί οι αισθητήρες συνδέονται στους µετατροπείς
A/D (αναλογικές θύρες) στο µπροστινό µέρος της µονάδας. Τοποθετείστε ένα µικρό κατσαβίδι µε
επίπεδη κεφαλή στην υποδοχή στο άνω µέρος της θύρας και πιέστε προς τα επάνω. Ετσι θα ανοίξει η
υποδοχή που βρίσκεται ακριβώς από κάτω, για να βάλετε το καλώδιο του αισθητήρα. Παρακαλούµε
λάβετε υπόψη ότι τα ελατήρια της υποδοχής είναι πολύ δυνατά, οπότε µπορεί να χρειαστεί να πιέσετε
λίγο περισσότερο από ότι θα περιµένατε. Επίσης φροντίστε να έχετε γυµνώσει τα καλώδια κατά
τουλάχιστον 3 χιλιοστά, καθότι η µόνωσή τους δεν διαπερνιέται πάντα κατά την σύνδεσή τους στην
µονάδα. Στην µονάδα CM-Power, οι υποδοχείς των καλωδίων είναι αποσπόµενοι από την µονάδα
(τραβήξτε προς τα µπροστά για να βγουν) για ευκολότερη σύνδεση των καλωδίων.
NTP Server. Είναι πολύ σηµαντικό να έχει η µονάδα πρόσβαση σε έναν καλό NTP server, για να
µπορεί να επιτηρεί µε επιτυχία. Αν χρησιµποιείτε έναν όχι καλό NTP server, είναι πιθανό να
καταγράφονται οι ενδείξεις µε λάθος ηµεροµηνία και ώρα, γεγονός που µπορεί να εµποδίσει τη
λειτουργία του ενσωµατωµένου προγράµµατος γραφικής απεικόνισης των ενδείξεων. Μπορείτε να
χρησιµοποιήσετε τους δηλωµένους από το εργοστάσιο αµερικάνικους στρατιωτικούς NTP servers,
δηλώνοντας +3 στην διαφορά ώρας. Εναλλακτικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον NTP server
ntp.deamon.co.uk, ο οποίος έχει IP address 82.98.86.171. Επίσης µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις
διευθύνσεις 130.88.202.49 και 158.43.128.66. Αν διαπιστώσετε το παραπάνω πρόβληµα, διορθώστε
τον NTP server και διαγράψτε το ιστορικό αρχείο της µονάδας.
Σας συµβουλεύουµε να διαγράψετε το ιστορικό αρχείο της µονάδας κατά την αρχική εγκατάσταση της
µονάδας και µετά από κάθε προσθαφαίρεση αισθητήρων. Στο τέλος της οθόνης “logs” του web site της
µονάδας, υπάρχει το κουµπί “delete history” το οποίο θα πρέπει να πατήσετε. Μετά την διαγραφή, η
µονάδα θα εµφανίσει την ένδειξη 9998 για περίπου 3 λεπτά στο γράφηµα των ενδείξεων, µέχρι να
συλλέξει αρκετά δεδοµένα για να ξαναφτιάξει τις κλίµακες των γραφηµάτων.
Email Alerts. Στην επόµενη σελίδα, ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τον Microsoft Exchange
Server. Σηµειώνεται ότι από την έκδοση 2.76 του firmware των µονάδων, υποστηρίζονται τα
πρωτόκολλα POP3 Authentication και Extended SMTP (ESMTP).
Excel Data Logger. Μπορείτε να κατεβάσετε από το web site µας την εφαρµογή CM Excel Data
Logger, για συνεχή καταγραφή των µετρήσεων της µονάδας CM στο Microsoft Excel:

http://www.e-systems.gr/Files/Swiftbase/CM-ExcelDataLogger.xlt
Αναλυτικές οδηγίες. Για αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης και παραµετροποίησης του συστήµατος και
των αισθητήρων του, µπορείτε να κατεβάσετε από το web site µας το παρακάτω αρχείο:

http://www.e-systems.gr/Files/Swiftbase/CM-2-FAQ.pdf
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