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Záložka Time
Na záložce Time se nastavuje systémový čas a parametry možné automatické synchronizace 
prostřednictvím časových serverů.

Sekce SNTP Setup
• SNTP Server – IP adresa nebo doménová adresa serveru pro synchronizaci času;  
 výchozí time.nist.gov.
• Time Zone – Nastavení časové zóny umístění STE2. Slouží pro nastavení správného  
 systémového času. Nutné pro správný záznam naměřených hodnot.
• Summertime – Povolení letního času. Slouží pro nastavení správného systémového času. 
 Nutné pro správný záznam naměřených hodnot.
• Interval – Interval synchronizace času se serverem.

Sekce Time Setup
Sekce Time Setup umožňuje vyplnit aktuální datum a čas ručně v případě, kdy nelze použít 
synchronizaci s časovým serverem.

Sekce SNTP synchronize
Tlačítko Sync slouží pro provedení okamžité synchronizace s časovým serverem. Lze použít 
rovněž pro otestování nastavení.

STE2 – uživatelská příručka

Sekce Portal Message 
Zpětné informace z portálu obsahující například odkazy na grafy apod. Záleží na typu portálu. 

Sekce Portal Config
• Portal – Zapne nebo vypne tuto funkci
• Server address – Úplná URL vzdáleného serveru. V zařízení je předvyplněno spojení na  
 portál www.SensDesk.com.
• IP Port – Port, na kterém portál naslouchá.
• Username – Uživatelské jméno pro přiřazení STE2  uživateli. Obdržíte od správce portálu.
• PUSH Password – Heslo pro přiřazení STE2 uživateli. Obdržíte od správce portálu.

Záložka Portal
Záložka slouží pro nastavení parametrů pro odesílání dat na vzdálený portál protokolem HWg-
PUSH. Více o protokolu nebo podpoře portálových řešení naleznete na stránkách http://www.
HW-group.com.
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Sekce Input(s) AutoPush config
Nastavuje chování AutoPush pro DI vstupy. Při aktivaci zrychlí odeslání informace o změně 
stavu vstupu na portál. Funkci lze zapnout pro každý vstup samostatně. 

Sensor(s) AutoPush config
Nastavuje chování funkce AutoPush pro jednotlivé senzory. Funkce zrychluje odeslání infor-
mace o kolísající hodnotě na portál. Když se změřená hodnota senzoru změní od poslední 
komunikace s portálem o více, než je nastavená hodnota, zařízení se znovu připojí na portál a 
odešle novou hodnotu. 

Sekce Information

Jen pro účely ladění. 

Push Period – Perioda odesílání dat na vzdálený portál. Periodu určuje portál a nelze ji  
 uživatelsky měnit.
Log Period – Perioda ukládání údajů pro portál do mezipaměti. Periodu určuje portál a nelze  
 ji uživatelsky měnit.
Current Push Timer – Časovač indikující, za jak dlouho dojde k odeslání dat na portál.
Current Log Timer – Časovač indikující, za jak dlouho dojde k uložení údajů pro portál do mezipaměti.
AutoPush Block Timer – Čítač událostí pro AutoPush. V případě překročení povoleného počtu  
 událostí za jednu periodu Pushe bude funkce AutoPush zablokována.

Sekce Portal Debug
Debug okno odesílání dat na portál.
Manual Push – Tlačítko pro okamžité odeslání dat na portál.

Co je AutoPush
AutoPush – STE2 teploměr standardně odesílá data na portál v intervalu pevně definovaném  
 příslušným portálem (v případě portálu SensDesk 1x za 15 minut) a uživatel nemůže tuto  
 hodnotu změnit. Zvláštním případem je začátek a konec Alarmu, kdy dojde k mimořád 
 nému odeslání. AutoPush slouží k mimořádnému odeslání hodnoty rovněž při každé   
 změně hodnoty senzoru o více, než je nastavená hodnota AutoPush. 

Jedná se pouze o nastavení komunikace mezi STE2 a online portálem. Hodnoty lokálních 
alarmů se nastavují v portálu. 

STE2 – uživatelská příručka

Sekce Download
• Backup configuration – Záloha konfigurace ve formátu BIN. Kliknutím na odkaz můžete uložit  
 aktuální konfiguraci STE2 po jeho finálním nastavení pro případ potřeby obnovy. 
• Online setup in XML – Záloha konfigurace ve formátu XML. Kliknutím na odkaz můžete uložit 
 aktuální konfiguraci STE2 po jeho finálním nastavení pro případ potřeby obnovy.
• Online values in XML – Aktuální hodnoty ve formátu XML. Kliknutím na odkaz můžete uložit  
 aktuální konfiguraci STE2 po jeho finálním nastavení pro případ potřeby obnovy. 
• SNMP MIB Table – SNMP MIB soubor. Adresa MIB souboru obsahující definici SNMP proměnných.
• OID keys table – Funkce vypíše celý strom proměnných s uvedením celého SNMP OID a  
 vysvětlivkami o typu proměnné.
• TXT List of common SNMP OIDs – Přehled nejdůležitějších OID z MIB tabulky. 

Záložka System
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