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Moduł komunikacyjny AsCOM

Konfiguracja wszystkich urządzeń aster-eu
wyposażonych w interfejs AsCOM
Podłączenie do PC przez port USB
Współpraca z programem AsConf

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE :
Podłączenie do PC
Wykrywalność w systemie
Podłączenie do urządzenia
Typ transmisji
Prędkość transmisji
Długość kabla
Program konfiguracyjny
Kompatybilność z systemami
Rodzaj sygnału do urządzenia
Warunki pracy
temperatura otoczenia
wilgotność względna

-

wejście USB
jako port COM
złącze 3-pin
szeregowa
9600 b/s
1,8 m
AsConf
Windows 2000, XP, Vista, 7
5V TTL

-

0...50 °C
do 95%

SPOSÓB PODŁĄCZANIA:
PRZEZNACZENIE :
Moduł komunikacyjny AsCOM przeznaczony jest do
komunikacji ze wszystkimi programowalnymi urządzeniami astereu wyposażonymi w ten interfejs. Pozwala na odczytanie,
modyfikację i zapis określonych parametrów. Przykładowo dla
As016 można kalibrować „0%” i „100%” zakresu przetwarzania,
wybrać rodzaj sygnału oraz stałą czasową filtru cyfrowego.
Komunikacja odbywa się poprzez port USB komputera z
wykorzystaniem programu AsConf. Program wraz z instrukcją
użytkownika dostępny jest do pobrania ze strony internetowej
www.aster-eu.pl.

Moduł AsCOM należy podłączyć do komputera za pomocą
złącza USB natomiast do urządzenia za pomocą złącza 3pinowego. Komputer powinien wykryć automatycznie moduł
AsCOM i zainstalować go jako port szeregowy COM. Dla
systemów starszych niż Windows Vista może być konieczne
zainstalowanie odpowiedniego sterownika ręcznie. W tym celu
należy uruchomić (z prawami administratora) plik instalacyjny
sterownika - AsCOM_driver.exe dostępny wraz z programem
AsConf na stronie www.aster-eu.pl. Po poprawnej instalacji
sterownika moduł AsCOM powinien być widoczny w systemie
jako port szeregowy. Gdy komunikacja z urządzeniem zostanie
skonfigurowana prawidłowo należy uruchomić program AsConf,
co pozwoli na wysłanie lub odebranie parametrów do/z urządzenia.
Poprawna operacja zostanie potwierdzona w pasku statusu
programu komunikatem Zapisano parametry do urządzenia lub
Odczytano parametry z urządzenia.

Na wszystkie wyroby udzielamy 24 miesięcznej gwarancji.
Produkcja i dystrybucja:
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Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w wyrobie
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