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PUP  KARED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w swoich produktach 
polegających  na  doskonaleniu  ich  cech  technicznych.  Zmiany te  nie  zawsze  mogą  być  na 
bieżąco uwzględniane w dokumentacji.

Marki  i  nazwy produktów wymienione  w niniejszej  instrukcji  stanowią  znaki  towarowe  lub 
zarejestrowane znaki towarowe, należące odpowiednio do ich właścicieli.

Tak można się z nami skontaktować:

PUP KARED Sp. z o.o
ul. Kwiatowa 3/1
80-180 Gdańsk – Kowale
Telefon 048-58-322-82-31, 048-58-324-86-45
Telefon komórkowy 048-602-152-740
Fax 048-58-322-82-33, 048-58-324-86-46
Poczta elektroniczna kared@kared.com.pl
Internet http://www.kared.com.pl/

ZNACZENIE INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

W razie wątpliwości co do właściwej interpretacji treści instrukcji prosimy koniecznie zwracać 
się o wyjaśnienie do producenta.

Będziemy wdzięczni za wszelkiego rodzaju sugestie, opinie i krytyczne uwagi użytkowników 
i prosimy o ich ustne lub pisemne przekazywanie. Pomoże nam to uczynić instrukcję jeszcze
łatwiejszą w użyciu oraz uwzględnić życzenia i wymagania użytkowników.

Urządzenie,  do  którego  została  dołączona  niniejsza  instrukcja,  zawiera  niemożliwe  do 
wyeliminowania, potencjalne zagrożenie dla osób i wartości materialnych. Dlatego każda osoba, 
pracująca przy urządzeniu lub wykonująca jakiekolwiek czynności związane z obsługiwaniem 
i konserwowaniem  urządzenia,  musi  zostać  uprzednio  przeszkolona  i  znać  potencjalne 
zagrożenie.  Wymaga  to  starannego  przeczytania,  zrozumienia  i  przestrzegania  instrukcji 
użytkowania, w szczególności wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Copyright 2008-2013 by PUP Kared.  Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza instrukcja użytkowania może być powielana i rozpowszechniana wyłącznie w całości
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1. Zastosowanie programu KSKNF

Program  wspomagający  konfigurację  kaset  sygnalizacyjnych  KSR-XX,  nazwany  KSKNF, 
ułatwia  użytkownikowi  przygotowanie  urządzenia  do  pracy.  Producent  zaleca  wykorzystanie 
programu  KSKNF,  który  ułatwia  programowanie  kasety,  skraca  czas  programowania  oraz 
ogranicza ryzyko błędnego zaprogramowania kasety.

2. Zastosowanie programu KSDL

Program umożliwia pobranie zarejestrowanych przez urządzenie zdarzeń, ich przeglądanie 
oraz zapis w postaci pliku.

3. Zastosowanie programu KSDES

Program umożliwia przygotowanie opisów pól alarmowych.

4. Podłączenie urządzenia

Urządzenie  należy  podłączyć  do  komputera  wykorzystując  tzw.  łącze  systemowe  (więcej 
informacji  w  instrukcji  użytkowania  urządzenia).  W  celu  uruchomienia  trybu  serwisowego, 
umożliwiającego zaprogramowanie kasety, należy wcisnąć i przytrzymać klawisze KAA i TEST 
podczas  włączania  zasilania  kasety.  Zaświecenie  wszystkich  pól  w kolorze  żółtym  oznacza 
przejście urządzenia do trybu serwisowego. Pobranie zarejestrowanych zdarzeń możliwe jest 
tylko w trybie normalnej pracy. Pobieranie zdarzeń nie wpływa na rejestrowanie nowych, które 
mają  „pierwszeństwo”  przed  odczytywanymi  danymi.  Jeżeli  w  ciągu  20  kolejnych  prób 
urządzenie  nie będzie w stanie  odczytać  żądanego  rekordu  danych  (pojawianie  się nowych 
zdarzeń blokuje odczyt), kaseta zwróci informację o niemożliwości odczytu.

5. Instalacja oprogramowania i wymagania

Oprogramowanie było testowane na komputerze klasy PC z systemem operacyjnym Microsoft 
Windows  XP  oraz  Microsoft  Vista.  Instalację  oprogramowania  wykonuje  się  uruchamiając 
wybrany  plik  instalacyjny:  ksknf_setup.exe dla  programu  KSKNF,  ksdl_setup.exe dla 
programu KSDL, ksdes_setup.exe dla programu KSDES. Komputer powinien być wyposażony 
w port szeregowy RS232 do którego użytkownik powinien podłączyć konwerter RS232/RS485 
4-wire. W przypadku braku portu RS232, można wykorzystać dowolny konwerter USB/RS485 4-
wire  pod warunkiem,  że oprogramowanie  konwertera  umożliwia  utworzenie  tzw.  wirtualnego 
portu  szeregowego.  Wirtualny  port  szeregowy  nie  musi  zawierać  pełnej  obsługi  standardu 
RS232, wystarczą linie transmisyjne RxD i TxD. Przygotowanie opisów i symulator konfiguracji  
nie wymagają podłączania kasety sygnalizacyjnej, a co za tym idzie – nie są wymagane żadne 
porty komunikacyjne. 

6. Wykorzystanie oprogramowania

6.1. Program konfiguracyjny

Po uruchomieniu programu powinien ukazać się ekran jak na rysunku 1 (nie wszystkie ikony 
będą od razu widoczne).
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Konfiguracja  kasety  jest  możliwa  po  wprowadzeniu  urządzenia  w  tryb  
serwisowy.  W tym celu należy przytrzymać przyciski  TEST i  KAA podczas  
załączania  zasilania  (schemat  podłączania  przycisków  w  instrukcji  
użytkowania). Wprowadzenie urządzenia w tryb serwisowy potwierdzane jest  
zapaleniem wszystkich pól w kolorze żółtym.

Pierwszą  czynnością  powinno  być  wybranie  portu  szeregowego  za  pomocą  okna  (2) 
a następnie otworzenie portu szeregowego za pomocą przycisku (1). Następnie należy połączyć 
się z urządzeniem za pomocą klawisza (4). Udane połączenie zostanie potwierdzone stosowną 
informacją w polu (16). W polu (17) powinna pojawić się nazwa urządzenia. Jeżeli nazwa nie 
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została wcześniej wprowadzona, to pole pozostanie puste. Użytkownik ma możliwość nazwania 
urządzenia  w  celu  ułatwienia  jego  późniejszej  identyfikacji.  Nazwa  może  się  składać 
maksymalnie z 32 znaków. Pola (10)(11)(12) pozwalają na skonfigurowanie łącza systemowego 
a pola (18)(19)(20) – łącza lokalnego. 

W polach (13) i – opcjonalnie – (21) należy wprowadzić adresy, pod jakimi będzie widziana 
kaseta sygnalizacyjna w sieci Modbus-RTU.

Wersje  oprogramowania  kasety  2.08 oraz  KSKNF  2.04 i  wyższe  posiadają  możliwość 
wyzwalania kanałów drogą cyfrową (protokół modbus). Zmiana trybu kasety możliwa jest przez 
zaznaczenie odpowiedniej pozycji w polu (14). Zmiany zostają zapisane po wysłaniu konfiguracji 
do kasety (przycisk 5).

Pola (22)(23)(24) opisują urządzenia współpracujące z kasetą za pomocą łącza lokalnego. 
Opcje  (25)  definiują  sposób  synchronizacji  światła  migowego  większej  liczby  połączonych 
urządzeń. Więcej informacji znajduje się w instrukcji użytkowania.

Przycisk  (5)  pozwala  na  zaprogramowanie  kasety  ustawieniami  wybranymi  przez 
użytkownika.  Przycisk  (8)  pozwala  na  skasowanie  zapamiętanych  zdarzeń  (wyczyszczenie 
pamięci).

Przycisk (6) pozwala na przejście do okna konfiguracji  funkcji  urządzenia. Przyciskiem (7) 
otwiera się okno związane z ustawianiem daty oraz czasu zegara RTC urządzenia. Przycisk (9) 
służy do otwierania okna nadawania nazw kanałom. Nie jest on aktywny w dla wszystkich kaset 
– szczegóły strona 7 i 8.

Ekran konfiguracji funkcji urządzenia przedstawia rysunek 2.
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Przycisk (1) pozwala wczytać konfigurację zapisaną uprzednio na dysku za pomocą przycisku 
(2).  Przycisk  (3)  powoduje  wysłanie  aktualnej  konfiguracji,  przycisk  (4)  odczyt  konfiguracji  z 
kasety, a przycisk (5) – wczytanie konfiguracji  domyślnej.  Przyciskiem (6) można wyzerować 
konfigurację,  a przyciskiem (7) włączyć symulator  kasety – więcej  informacji  rozdział  6.1.2.   
Przycisk (8) służy do zamknięcia okna.

Dla każdego z dostępnych wejść (9) należy określić sposób zachowania w poszczególnych 
fazach (więcej  w instrukcji  użytkowania).  Funkcję  można wybrać  wśród dostępnych (21)  lub 
stworzyć  ją  samodzielnie.  Utworzona  funkcja  może  być  zapamiętana  za  pomocą  (22)  lub 
usunięta za pomocą (23). Pola (10) – (16) określają zachowanie danego kanału w danej fazie 
sygnalizacji.  Więcej  informacji  można uzyskać  w instrukcji  użytkowania  bądź po ustawieniu 
kursora myszy nad wybranym polem. Wybór sposobu świecenia dokonuje się „klikając” lewym 
klawiszem myszy na wybranym polu. Prawym klawiszem zmienia się kolor świecenia wybranego 
pola.  Pomocna może być legenda (29). Przyciski (17)(18)(19) pozwalają na określenie sposobu 
reakcji  przekaźników wyjściowych  na  pobudzenie  w danym  kanale.  Za pomocą  (20)  można 
wybrać sposób pobudzania wejścia – zboczem narastającym lub opadającym. W polach (24) 
należy określić stałą czasu filtracji  (nie mniejszą niż 1),  w polu (25) – opóźnienie załączenia 
alarmu, w polu (26) – czas przedłużenia sygnału. W przypadku wybrania tzw funkcji silnikowej 
w polu  (25)  odpowiedniego  pola  głównego należy wpisać  czas opóźnienia,  podczas którego 
pojawianie  się  alarmów  na  powiązanych  wejściach  nie  spowoduje  wyzwolenia  alarmu. 
Wszystkie wartości podawane są w milisekundach. Za pomocą pola (27) można przypisać kanał 
do tzw. funkcji silnikowej, opisanej w instrukcji użytkowania. Lewym klawiszem myszy dokonuje 
się  wyboru  grupy,  a  prawym   określa  się  znaczenie  pola  (pole  główne  lub  parametr). 
Zaznaczenie (28) powoduje włączenie trybu pracy z funkcją wyróżnienia pierwszego sygnału. 
W takim wypadku dostępne staną się pola (11) i  (15) określające reakcję na pojawienie się 
pierwszego alarmu oraz reakcję na zanik pierwszego alarmu przed przyjęciem alarmu.

Ekran ustawiania zegara RTC przedstawia rysunek 3.

Za pomocą (1)  można pobrać pobrać lokalny czas komputera.  Po wpisaniu odpowiednich 
wartości,  programowanie  zegara  RTC  urządzenia  odbywa  się  za  pomocą  klawisza  (2). 
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Przycisk (3) zamyka okno.
Oprogramowanie  narzędziowe  KSKNF od  wersji  1.08 umożliwia  nadawanie  kanałom 

(wejściom binarnym) nazw. Nadawanie nazw możliwe jest jedynie w przypadku oprogramowania 
wewnętrznego (firmware) kaset sygnalizacyjnych począwszy od wersji  2.03 w przypadku kaset 
typu  K-XX-X-24-XXX oraz  od  wersji  1.07 w  przypadku  kaset  typu  KS-XX-24/XXX. 
Oprogramowanie  KSKNF w wersji  1.08 lub nowszej,  po połączeniu z kasetą sygnalizacyjną, 
sprawdzi możliwość zapisania nazw kanałów. Jeżeli operacja taka będzie możliwa, pojawi się 
dodatkowa kontrolka (1) pokazana na rysunku 4.

Wciśnięcie przycisku (1) spowoduje przejście do okna opisów kanałów – rysunek 5

Przyciskiem (1)  można wczytać  zapisane w pliku  konfiguracyjnym  nazwy,  przyciskiem (2) 

       PUP KARED Sp. z o.o.   IU_KSRXXS_1.10 pl  Strona 8/16

Rys. 4. Dodatkowa opcja w oprogramowaniu KSKNF.

Rys. 5. Nadawanie nazw kanałom.
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można zapisać nazwy do pliku. Wysłanie nazw (7) do kasety sygnalizacyjnej możliwe jest za 
pomocą  przycisku  (3).  Odczyt  aktualnych  nazw  z  kasety  –  za  pomocą  (4).  Przycisk  (5) 
wprowadza nazwy domyślne a przycisk (6) zamyka okno.

6.1.1. Przykład programowania

Przyjęto,  że  kaseta  sygnalizacyjna  jest  podłączona  do  sieci  RS485  (łącze  systemowe) 
o parametrach 38200 b/s, parzystość (even), 2 bity stopu. W ramach protokołu Modbus RTU 
urządzenie będzie zgłaszało się pod adresem „1”.  Urządzenie nie współpracuje z inną kasetą 
bądź  koncentratorem  danych  podłączonym  do  łącza  lokalnego.  Informacje  o  stanach 
alarmowych pobierane są z własnych (wbudowanych) wejść dwustanowych.

Założono następujący program (konfigurację funkcji):

➢ Reakcja kanału 1 ma być następująca: W przypadku „normalnej pracy” (brak alarmów) 
pole świecące jest  podświetlone kolorem zielonym.  W  przypadku wystąpienia alarmu 
pole zaczyna migać światłem czerwonym. Przyjęcie alarmu przyciskiem KAO spowoduje 
podświetlenie pola światłem ciągłym – czerwonym w przypadku, gdy sygnał alarmowy 
jeszcze nie zanikł  lub światłem żółtym,  gdy sygnał  alarmowy w momencie  wciskania 
przycisku KAO był nieaktywny. Jeżeli sygnał alarmowy zanikł zanim został przyjęty, pole 
jest  podświetlane  światłem  żółtym  migowym.  Ostateczne  skasowanie  sygnalizacji 
alarmowej możliwe jest drugim wciśnięciem przycisku KAO, pod warunkiem, że zanikł 
sygnał alarmowy. Czas filtracji  wynosi 15 ms, czas opóźnienia 5 s, czas przedłużenia 
alarmu 2 s.

➢ Kanały 2 i 3 zostały skonfigurowane w sposób podobny do kanału 1, z tą różnicą, że 
w sytuacji  „normalnej  pracy”  pola  nie są  podświetlane  w ogóle,  a kanał,  który został 
wyzwolony  jako  pierwszy  jest  wyróżniany  szybkim  światłem  migowym.  Czas  filtracji 
przyjęto na poziomie 10 ms, brak opóźnienia i przedłużania sygnału alarmowego.

➢ Kanały  4,5,6  zostały  przypisane  do  pierwszej  grupy  „silnikowej”  (więcej  w  instrukcji 
użytkowania).  Kanał 4 został  ustawiony jako pole główne, a kanały 5 i  6 – jako jako 
wejścia  parametryczne.  Czasy  filtracji  ustawione  na  minimum  –  1  ms.  Opóźnienie 
wyzwolenia alarmu od powiązanych wejść wynosi 3 s.

➢ Pozostałe kanały są nieaktywne.

W celu zaprogramowania powyższych założeń należy:
1. Podłączyć kasetę sygnalizacyjną do komputera z wykorzystaniem konwertera RS-485 4-

wire. Komputer traktujemy jako urządzenie „master”, kasetę – jako „slave”.
2. Wprowadzić  kasetę  w tryb  serwisowy  przytrzymując  klawisze  TEST i  KAA podczas 

załączania  zasilania.  Potwierdzeniem  uruchomienia  trybu  serwisowego  będzie 
zaświecenie wszystkich pól w kolorze żółtym.

3. Po uprzedniej instalacji, uruchomić program konfiguracyjny KSKNF.
4. Powinno  pojawić  się  okno,  jak  na  rysunku  1 (nie  wszystkie  elementy  będą  od razu 

dostępne).
5. W polu (2) wybrać port, do którego została podłączona kaseta sygnalizacyjna.
6. Przyciskiem (1) otworzyć port. Stosowny komunikat powinien pojawić się w polu (16).
7. Za pomocą przycisku (4) połączyć się z urządzeniem.
8. W  polach  (10),(11),(12)  ustawić  parametry  transmisji,  a  w  polu  (13)  ustawić  adres 

urządzenia w protokole Modbus RTU.
9. Zgodnie z założeniami wybrać „wejścia binarne” w sekcji (14), a w sekcjach (15) i (25) 

wybrać „brak”.
10. Zaprogramować ustawienia przyciskiem (5).
11. Przyciskiem  (7)  przejść  do  okna  zegara  RTC {rys.  3}  i  po  wpisaniu  czasu przesłać 

aktualny czas do urządzenia przyciskiem (2).
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12. Za pomocą przycisku (6) przejść do okna konfiguracji funkcji {rys.2}.
13. Zgodnie  z  założeniami  przygotować  konfigurację  funkcji.  Wybrane  kanały  powinny 

przyjąć konfigurację jak na rys. 6.

14. W razie potrzeby zapisać konfigurację na dysku komputera przyciskiem (2) {rys.2}
15. Przyciskiem (3) wysłać konfigurację funkcji do urządzenia.
16. Program powróci do okna głównego {rys.1}
17. W razie potrzeby wyczyścić pamięć zdarzeń kasety przyciskiem (8).
18. Kaseta została zaprogramowana. W celu zamknięcia trybu serwisowego i rozpoczęcia 

właściwej pracy wyłączyć i włączyć zasilanie.

Wyjście z trybu serwisowego i przejście do normalnej pracy następuje po  
odłączeniu i ponownym załączeniu zasilania.

6.1.2. Symulator działania kasety

Wersja oprogramowania 1.12 i wyższe oferują możliwość symulacji konfiguracji urządzania. 
Dzięki  temu nie jest  konieczne podłączanie kasety do komputera.  Symulowana konfiguracja 
może zostać zapisana i w razie potrzeby wgrana do kasety. 

W  celu uruchomienia symulatora należy włączyć program  KSKNF,  wcisnąć przycisk  (1)  a 
następnie (3) – patrz rysunek 1. Jeżeli kaseta jest podłączona do komputera i ustawiona w tryb 
serwisowy, to w oknie Konfiguracja funkcji dostępny będzie przycisk Symulator, a informacje 
o samej kasecie zostaną ustawione automatycznie. W przeciwnym wypadku program wykona 
próbę połączenia się z kasetą,  która  zakończy się niepowodzeniem.  Wtedy zaproponowane 
zostanie  przejście  w  tryb  off-line.  Należy  potwierdzić  klikając  przycisk  Tak.  Aktywowany 
zostanie tylko przycisk przejścia do okna konfiguracji (6) – patrz rysunek 1.

Okno konfiguracji w trybie off-line przedstawione zostało na rysunku 7.
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Rys. 6. Przykład programowania.
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Proces konfiguracji w trybie off-line niczym nie różni się od konfiguracji w normalnym trybie 
pracy.  Różnicą  w  widoku  okien  jest  brak  przycisków  wysyłania  konfiguracji  do  kasety  i 
pobierania konfiguracji z kasety, a pojawienie się przycisku listy rozwijanej wyboru urządzenia 
(7). 

Rozpoczęcie  konfiguracji  w  trybie  off-line  należy  rozpocząć  od  wyboru  typu  urządzenia. 
Automatycznie zostanie dodana odpowiednia ilość linii. Po ustawieniu wybranych funkcji należy 
wcisnąć przycisk Symulacja (5). Zostanie otwarte okno symulatora. Posługując się przykładem 
z punktu 6.1.1. dla kasety KS-16 widok okna symulatora przedstawiony został na rysunku 8.
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Rys. 7. Ekran konfiguracji funkcji.
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Okno  symulatora  zawiera  widok  frontu  kasety  (1),  widok  stanu  przekaźników  (4)  oraz 
symulatory  wejść  (2)  i  przycisków  (3).  Odpowiednie  przyciski  Zadajnika (2)  odpowiadają 
stanowi wejść dwustanowych kasety – przycisk wciśnięty stan H, przycisk niewciśnięty stan L. 
Załączanie  styków  przekaźników  obrazowane  jest  w  polu  (4).  Sygnały  dźwiękowe  są 
obrazowane zamknięciem styków przekaźnika Dzwonek.

6.2. Program pobierania zarejestrowanych zdarzeń

Po uruchomieniu programu powinien ukazać się ekran jak na rysunku 9 (nie wszystkie ikony 
będą od razu widoczne).

W  pierwszej  kolejności  należy  przyciskiem  (2)  ustalić  parametry  łącza  szeregowego. 
Parametry zostaną zapamiętane i  wykorzystane przy następnych uruchomieniach programu. 
Następnie przyciskiem (1) należy otworzyć port szeregowy. Kolejną czynnością jest wybranie 
adresu urządzenia w polu (7) oraz połączenie z urządzeniem za pomocą przycisku (8). Jeżeli 
połączenie  zakończy  się  sukcesem,  nazwa  urządzenia  pojawi  się  na  liście  urządzeń  (10). 
Oczywiście  warunkiem  pojawienia  się  nazwy,  jest  jej  wcześniejsze  nadanie  w  procesie 
konfiguracji. Jeżeli użytkownik nie pamięta adresu urządzenia, może za pomocą przycisku (12) 
rozpocząć wyszukiwanie kaset sygnalizacyjnych podłączonych do danej sieci. Nazwy kolejnych 
urządzeń będą dopisywane do listy (10).  Wyszukiwanie może zostać przerwane za pomocą 
przycisku (13). Wybranie urządzenia z listy spowoduje pokazanie jego adresu w polu (7). Po 
połączeniu  z  urządzeniem  można  przystąpić  do  pobierania  zarejestrowanych  zdarzeń 
za pomocą przycisku (9). Pobieranie zdarzeń można przerwać przyciskiem (13). 

Zdarzenia (rekordy) zarejestrowane podczas błędnej pracy zegara RTC (spowodowanej na 
przykład  zbyt  długim  pozostawieniem  urządzenia  bez  zasilania)  wyświetlane  są  w  kolorze 
czerwonym.
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Rys. 8. Okno symulatora dla kasety KS-16.
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Pobrane zdarzenia wypisywane są w konfiguracji:

nnn: yyyy/tt/dd hh:mm:ss.uuu pojawienie_alarmu zanik_alarmu dodatkowe1 dodatkowe2

gdzie:
nnn - numer kolejnego zdarzenia; numer 0 odnosi się do najbardziej aktualnego,
yyyy - rok,
tt - miesiąc,
dd - dzień,
hh - godzina,
mm - minuta,
ss - sekunda,
uuu - milisekunda,

pojawienie_alarmu - „1” symbolizuje wystąpienie alarmu w odpowiednim kanale, „X” - brak 
danego kanału w urządzeniu. Powiązanie kanałów z pozycjami przedstawiono poniżej:

32 31 30 29 ... 3 2 1

zanik_alarmu - „1” symbolizuje zanik alarmu w odpowiednim kanale, „X” - brak danego kanału 
w urządzeniu. Powiązanie kanałów z pozycjami przedstawiono poniżej:

32 31 30 29 ... 3 2 1
dodatkowe1 -  „1”  symbolizuje  wystąpienie  określonego  zdarzenia.  Powiązanie  zdarzeń 

z pozycjami przedstawiono poniżej:
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Rys. 9. Pobieranie zarejestrowanych zdarzeń.
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R X SERWIS OFF ON KAA KAO X

R – Błąd zegara RTC,
SERWIS – uruchomienie trybu serwisowego,
OFF – wyłączenie urządzenia,
ON – włączenie urządzenia,
KAA – wciśnięcie przycisku KAA,
KAO – wciśnięcie przycisku KAO,
X – obecnie nie wykorzystywane,

dodatkowe2 – Pole nie jest wykorzystywane w aktualnej wersji oprogramowania.

Pole (14) pozwala na filtrowanie wyświetlanych danych w celu pokazania, na przykład, tylko 
zdarzeń związanych z kanałem numer 1. Przycisk (5) pozwala na zapisanie pobranych danych, 
a przycisk (4) na ich wczytanie. Przycisk (6) umożliwia eksport pobranych danych do formatu 
csv. Przycisk (3) zamyka port szeregowy, a przycisk (15) zamyka program.

Oprogramowanie  narzędziowe  KSDL  począwszy  od  wersji  1.07 różni  się  nieznacznie  od 
wersji wcześniejszych a okno główne przedstawione jest na rysunku 10.
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Rys. 10. Pobieranie zarejestrowanych zdarzeń – wersja 1.07.
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Oprogramowanie umożliwia odczyt nazw kanałów (wejść binarnych).  Odczyt nazw możliwy 
jest  jedynie  w  przypadku  oprogramowania  wewnętrznego  (firmware)  kasety  sygnalizacyjnej 
począwszy od wersji  2.03 w przypadku kaset  typu  K-XX-X-24-XXX oraz od wersji  1.07  w 
przypadku kaset typu  KS-XX-24/XXX. Oprogramowanie KSDL sprawdzi możliwość odczytu 
nazw podczas łączenia z kasetą sygnalizacyjną. Jeżeli kaseta będzie wykorzystywała starszy 
firmware, przyjęte zostaną nazwy domyślne. Przycisk (1) umożliwia eksport pobranych danych 
do pliku w formacie csv (Comma separated values), przycisk (2) generuje raport. Za pomocą 
przycisku (3) można przełączać się między sposobem prezentacji pobranych danych w postaci 
kodowej (jak we wcześniejszych wersjach oprogramowania – rys.  9) lub w postaci opisowej – 
rys. 10.

6.3. Program do wydruków opisów

Po uruchomieniu programu powinien ukazać się ekran umożliwiający wybór urządzenia, dla 
którego zostaną przygotowane opisy.

Wybór  urządzenia  dokonywany  jest  poprzez  wciśnięcie  odpowiedniego  przycisku.  Po 
wybraniu  żądanego  urządzenia,  ukażą  się  pola,  których  konfiguracja  będzie  odpowiadała 
rozmieszczeniu pól świecących urządzenia.

W celu wyboru rozmiaru lub typu czcionki należy nacisnąć prawy klawisz myszy w danym 
oknie i wybrać żądaną opcję. Rozmiar i typ czcionki można zmienić dla wielu pól jednocześnie, 
uprzednio zaznaczając żądane pola. Korzystając z menu „Plik” lub przycisków w górnym pasku 
można  zapisać  przygotowane  opisy,  wczytać  wcześniej  opracowane  bądź  wydrukować 
aktualne.  Program  samodzielnie  przygotuje  konfigurację  drukarki  oraz  wypośrodkuje 
opisy w polach – zarówno w pionie jak i w poziomie.
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Rys. 11.  Wybór urządzenia.
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7. Aktualizacja oprogramowania

W związku z rozszerzaniem funkcjonalności oprogramowania, producent udostępnia nowsze 
wersje  oprogramowania  na  stronie  internetowej  http://kared.pl/.  Zaleca  się  wykorzystanie 
najbardziej aktualnej wersji dostępnej na wyżej wymienionej stronie.

       PUP KARED Sp. z o.o.   IU_KSRXXS_1.10 pl  Strona 16/16

Rys. 12. Pola opisów stanów alarmowych.
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