Driftsättning av Atlas-Avalon.
Versionskrav Atlantis i DHC
Atlantis5.Patch.5.0.0.36.20081001152553 eller senare måsta vara installerad.
(Atlantis version 5.0.36)
Uppdatera Atlas-programvaran i Avalon till det senaste
Gå in på vår download-sida http://www.larmia.se/download och se om det finns en nyare
uppdateringen för Atlas i Avalon.
Spara filen på ett USB-minne.
Kör uppdateringen lokalt i Avalon (installationsprogrammet kommer att stänga ner Atlasklienten, Avalon-servern samt starta om Avalon)
Webbfunktion (VIKTIGT!)
Om Avalon skall köras över Internet eller i ett lokalt nätvärk, måste en ny användare skapas i
windows.
För att stänga av Avalon-klienten, Tryck på pilen till höger om inloggningsknappen och välj
’Avsluta’. Ange Lösenord ****.
Skapa ett windowskonto.
OBS! Lösenordet skall vara minst 10 tecken och innehålla stora och små bokstäver blandat
med siffror.
Detta lösenord används då man skapar en anslutning mot Avalon.
Inloggning:
Logga in i Avalon med användarnamn Larmia lösenord ****.
Du kan sedan ändra detta lösenord eller skapa nya användare.
Om anläggningen har en DHC med Atlantis som använder behörighetssystemet med
användare och användargrupper så laddas även denna information vid laddning av DUC.
Inställningar Avalon:

Byt DUC-nummer:
I huvudmenyn i fliken Avalon, tryck på ’Ändra ID’. Ändra sedan till rätt DUC-nummer.
Efter några sekunder kommer en dialog upp som meddelar att servern har uppdaterats och att
klienten måste uppdateras.
Tryck på knappen ’Uppdatera’ eller vänta i 30 sekunder. Avalon har nu fått ett nytt DUCnummer och editeringen kan nu laddas ner från Atlantis.
Efter det att laddningen är klar görs en ny uppdatering.

Ange vilken hårdvara som Avalon kommunicerar med. Carbon moduler eller LS920
Moduler:
Tryck på knappen ’Inställningar’. Under menyn Avalon.

OBS vid leverans är Carbon förvald.
För att ändra ange Carbon eller LS920 och tryck på ’Starta om tjänsten’.

Ändra IP-Adress.
OBS. Efter det att IP-adressen har ändrats kommer Avalon att startas om.

Konfigurering av Carbonmoduler
Vid driftsättning av Carbonmoduler måste deras modbus-ID sättas.

Detta fönster nås genom att i grupplistan trycka på DUCx (där x är ducnummret). Grupplistan
nås via knappen ’System’.
Tryck sedan på ’Editera’. Då visas fönstret för alla moduler som ej är adresserade (inte har
något modbus-ID).
För att adressera en modul, dra ner modulen till rätt position på din-skenan.
OBS!! kontrollera noga att rätt modul sitter på rätt plats genom att jämföra modulens ID med
det som står på skärmen.
Carbon-modulens olika lysdiods-status är följande:
Fast Rött:
Ej adresserad.
Blinkande Rött:
Adresserad men ingen kommunikation.
Blinkande Grönt:
Kommunikation ok. OBS, om det är få moduler så kan
blinkningen uppfattas som fast grönt sken.
Kontrollera att ingen lyser rött eller blinkar rött när utplaceringen är klar.

För att kontrollera att alla objekt i editeringen har kontakt med hårdvaran, gå in i larmlista och
tryck på ’Objekfel’.
I denna lista visas alla objekt med kommunikationsfel eller givarfel.

Starta Atlas från en annan dator
Starta webbläsaren och ange följande adress http://xxx.xxx.xxx.xxx/AtlasWebstart/ (där
xxx.xxx.xxx.xxx är IP-adressen till Avalon)
Ange användarnamn och lösenord. I webbsidan som öppnas tryck på knappen ”Starta Atlas
här”.
Atlas installeras då på datorn och startas upp. Fösta gången kommer en dialog upp där
lösenordet får anges.

En genväg till Atlas skapas i startmenyn under Program - Larmia Control AB.

