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BxLCD – Dwudziestoportowy Sterownik RFID Ethernet

Charakterystyka sterownika

● Obsługa transponderów Unique EM-410x
● Dwadzieścia wyjść do elektrozamków 1A
● Interfejs Ethernet 10/100Mbits/s
● Programowanie przez USB lub Ethernet
● Obsługa protokółu TCP/IP
● Obsługa protokółu ICMP
● Komunikacja i konfiguracja przez Telnet
● Trzy poziomy uprawnień identyfikatorów 

OBSŁUGA, GRUPA i KLUCZ
● Zasilanie PoE lub 12V-24V 200mA (opcjonalnie)
● Temperatura pracy od 0°C do 40°C

BxLCD w wersji  v.2  jest  czytnikiem/sterownikiem identyfikatorów zbliżeniowych służącym do
otwierania  szafek  basenowych  lub  pracowniczych  wyposażonych  w  elektrozamki.  Zadaniem
sterownika jest  dekodowanie numerów identyfikatorów zbliżeniowych Unique zgodnych z EM-
410x, wyświetlanie komunikatów oraz komunikowanie się z serwerem ESOK. Oprogramowanie
sterownika  wykorzystuję  sieciowy system operacyjny  RTOS ISIX dla  mikrokontrolerów  ARM
STM32. Czytnik został wyposażony w interfejs Ethernet pracujący zgodnie z protokołem TCP/IP z
urządzeniem nadrzędnym.  Komunikacja  i  programowanie  urządzenia  odbywa się  przy  pomocy
połączenia terminalowego TelNet na wcześniej ustalonym porcie lub za pośrednictwem portu USB
(wirtualny  port  szeregowy  COM).  Konfiguracja  sterownika  obejmuje  takie  elementy  jak:
ustawienia połączenia sieciowego, numery identyfikatorów przyporządkowanych do danych wyjść,
numery szafek,  czas  otwarcia  zamków itp.  Protokół  komunikacji  za  pośrednictwem połączenia
TelNet lub USB jest taki sam, a oba interfejsy mogą w pełni pracować równolegle. Wyświetlacz
LED  umieszczony  na  przednim  panelu  obudowy,  informuje  o  numerze  otwartej  szafki.
Wyświetlacz LCD jest pomocny podczas procesu programowania oraz służy do wyświetlania stanu
pracy  urządzenia.  Sterowanie  wyświetlaczami  i  sygnalizatorem  dźwiękowym  odbywa  się  z
poziomu  urządzenia  nadrzędnego.  Czytnik  został  zaprojektowany  w  ten  sposób  aby  aplikacja
serwerowa była w stanie w pełni zarządzać jego pracą. Ponadto przy utracie połączenia z serwerem
czytnik przechowuję ostatnie  zapisane kody identyfikatorów w pamięci  EEPROM umożliwiając
użytkownikowi  otwarcie  szafki.  Zasilanie  BxLCD  może  być  realizowane  w  dwojaki  sposób.
Pierwszy polega na wykorzystaniu standardu PoE (Power over Ethernet)  i  przesyłanie zasilania
przewodem komunikacyjnym bezpośrednio z przełącznika sieciowego. Drugi sposób to tradycyjne
zasilanie  12V-24V  dołączone  zacisków  zasilających.  Cały  układ  jest  zamknięty  w  plastikowej
obudowie 198x144x53mm lub może być wbudowany w ścianę szafki HPL. Czytnik złożony jest z
dwóch płytek. Pierwsza płytka sterująca jest na stałe zamocowana do przedniej części obudowy.
Druga płytka (pasywna) do której dołączone są elektrozamki jest  zamocowana do dolnej części
obudowy. Powyższe rozwiązanie jest bardzo wygodne przy serwisowaniu urządzenia. Maksymalne
obciążenie  wyjścia  nie  powinno przekraczać  1A, natomiast  suma wszystkich  prądów wyjść nie
powinna  przekroczyć  5A.  Załączenie  zamka  polega  na  zwarciu  wyjścia  do  masy  -  czyli
elektromagnes zamka powinien być dołączony pomiędzy + zasilania,  a wyjście sterownika. Nie
załączone wyjście jest natomiast w stanie wysokiej impedancji. Urządzenie jest produkowane na
wyłączność dla firmy BxSystem z siedzibą w Rzeszowie, która zajmuje się sprzedażą i wdrażaniem
elektronicznych systemów obsługi klienta ESOK.
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Instrukcja obsługi sterownika BxLCD

1. Sposób podłączenia i zasilania sterownika

W przypadku zasilania z zewnętrznego źródła prądu stałego, należy podłączyć je do złącza
śrubowego  Z1  płytki  głównej  sterownika  przedstawionej  na  rysunku  1.  Wartość  napięcia
powinna zawierać się w przedziale od 10V do 24V. W przypadku zasilania PoE (Power over
Ethernet)  przez  przewód  sieciowy  podłączenie  zasilania  do  złącza  Z1  nie  jest  konieczne.
Istnieje możliwość  zasilania jednoczesnego przez złącze Z1 i PoE.

ZAS+ Zasilanie sterownika + od 10V do 24V GND Masa zasilania sterownika

Przewody  łączeniowe  od  elektrozamków  należy  podłączyć  do  złącz  śrubowych  płytki
dodatkowej przedstawionej na rysunku 2 według opisu umieszczonego poniżej tego rysunku.
Łączenia  należy  wykonać  starannie  przy  wyłączonym  napięciu  zasilania.  Łączenie
elektrozamków przy  włączonym napięciu  zasilania  bądź  wykonanie  niestarannych  połączeń
może  spowodować  uszkodzenie  układu.  Płytka  główna  (złącze  Z2)  oraz  płytka  dodatkowa
(złącze Z1) winne być spięte taśmą kablową 2x20. Należy również pamiętać, że maksymalny
prąd obciążenia wyjścia nie powinien przekraczać 1A na wyjście i  w sumie 10A wszystkich
załączonych  wyjść.  Podłączenie  urządzenia  do  komputera  odbywa  się  przy  użyciu
standardowego kabla   drukarkowego USB A-B.  Po  podłączeniu  sterownika  do  komputera  i
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Rysunek 1 - Widok płytki głównej sterownika od strony złącz
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załączeniu zasilania sterownik zgłosi się w systemie jako wirtualny port szeregowy. Najbardziej
aktualny  sterownik  należy  pobrać  ze  strony  –  http://mkeia.com/oprogramowanie.php i
zainstalować  go.  W  menadżerze  urządzeń  po  zainstalowaniu  sterownika  powinien  zostać
przydzielony numer COM, który będzie później niezbędny do konfiguracji ustawień. 

VHC Wyjście zasilania OUT1 Wyjście 1 do elektrozamka
OUT2 Wyjście 2 do elektrozamka OUT3 Wyjście 3 do elektrozamka
OUT4 Wyjście 4 do elektrozamka OUT5 Wyjście 5 do elektrozamka
OUT6 Wyjście 6 do elektrozamka OUT7 Wyjście 7 do elektrozamka
OUT8 Wyjście 8 do elektrozamka OUT9 Wyjście 9 do elektrozamka
OUT10 Wyjście 10 do elektrozamka OUT11 Wyjście 11 do elektrozamka
OUT12 Wyjście 12 do elektrozamka OUT13 Wyjście 13 do elektrozamka
OUT14 Wyjście 14 do elektrozamka OUT15 Wyjście 15 do elektrozamka
OUT16 Wyjście 16 do elektrozamka OUT17 Wyjście 17 do elektrozamka
OUT18 Wyjście 18 do elektrozamka OUT19 Wyjście 19 do elektrozamka
OUT20 Wyjście 20 do elektrozamka
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Rysunek 2 - Widok płytki dodatkowej ze złączami do elektrozamków

http://mkeia.com/oprogramowanie.php
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2. Opis konfiguracji i działania sterownika

Konfiguracja i komunikacja ze sterownikiem odbywa się przy pomocy interfejsu Ethernet lub
USB. Lista poleceń dla obydwu interfejsów jest taka sama. Połączenie Ethernet wykorzystuje
protokół TCP/IP do komunikacji. Sterownik pełni role serwera do którego podłączani są klienci.
Jego zadaniem jest nasłuchiwanie na wcześniej ustalonym porcie i po nawiązaniu połączenia
wykonywać  zadane  polecenia.  BxLCD  jest  autonomicznym  urządzeniem,  które  przy  braku
komunikacji  nadal pracuje. Jest to o tyle istotne, że w przypadku zaniku połączenia jest w
stanie  pracować  według  ostatnich  ustawień  -  obsługiwać  zaprogramowane  identyfikatory,
wyświetlać numery szafek itp. Aplikacja, która łączy się ze sterownikiem (Elektroniczny System
Obsługi Klienta ESOK) odpytuje w pętli sterownik o jego bieżący status i reaguje na zdarzenia.
Ponadto  system  ESOK  przyporządkowuje  kody  identyfikatorów  do  danych  wyjść  oraz
rzeczywiste numery szafek, które będą wyświetlane na wyświetlaczach sterownika.

2.1 Protokół komunikacji po TelNet i USB
Do  połączenia  się  ze  sterownikiem  można  wykorzystać  dowolny  terminal  obsługujący
połączenia  sieciowe  jak  na  przykład  putty.  Połączenie  ze  sterownikiem  można  również
realizować  za  pomocą  interfejsu  USB  (wirtualny  port  COM).  W przypadku  połączenia  USB
prędkość  komunikacji  nie  ma znaczenia.  Poniżej  została  zaprezentowana przykładowa lista
komend obsługiwana przez sterownik BxLCD:

1. Odczyt bieżących parametrów połączenia sieciowego
a) get netip – pobranie aktualnego adresu IP
b) get netmask – pobranie aktualnej maski
c) get netgw – pobranie aktualnej bramy
d) get netmac – pobranie adresu MAC

2. Komendy systemowe
a) get connections – odczyt liczby aktywnych połączeń
b) exit – zakończenie połączenia sieciowego
c) reboot – ponowne uruchomienie

2.4 Uwagi

Oznaczenie  tym symbolem produktu  oznacza,  że  nie  należy  go  wyrzucać  razem z  innymi
odpadami. Może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Urządzenie
powinno zostać poddane przetworzeniu lub recyklingowi. Użytkownik jest odpowiedzialny za
dostarczenie  zużytego  sprzętu  do  wyznaczonego  punktu  gromadzenia  zużytych  urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u
odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w
miejscu zakupu produktu.
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