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Používejte pouze certifikované příslušenství DEGA 

 

Program je certifikován a technicky i funkčně způsobilý pouze s originálními 
komponenty DEGA. V případě použití programu s produkty jiné značky výrobce 
neodpovídá za škody, které mohou tímto použitím vzniknout.  

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, celého nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného 
svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.  

Společnost DEGA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit specifikaci hardwaru a 
softwaru popsaného v těchto návodech.  
Společnost DEGA CZ s.r.o. nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití přístroje! 
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Technické požadavky 
Rozlišení obrazovky nejméně 1280x720 pixelů 
Procesor minimálně 2,5 GHz, doporučeno dvoujádrový 2,5 GHz 
RAM minimálně 2 GB, doporučeno 4 GB 
Volné místo na disku 20 GB 
USB v případě komunikace s ústřednami pomocí RS485 
 

Windows 7 Professional – doporučeno (server nefunguje s W7 HOME) 
Pro server .NET Framework 4.0 
 

Propojení programu DEGA VISIO III s ústřednami DEGA 

Program DEGA VISIO III slouží k vizualizaci stavů z ústředny DEGA UPA III, jež jsou připojeny k PC s DEGA 
VISIO III pomocí převodníku RS485-USB. 

Doporučený a odzkoušený převodník: 

https://en.papouch.com/sb485l-basic-usb-to-rs485-converter-p2258/?cid=57 

Převodník v PC vytvoří virtuální COM port. Na jeho vstup se připojí pomocí sběrnicové topologie 
ústředny. Doporučená kabeláž je shielded twisted-pair. Na straně ústředny se využijí svorky označené 
jako RS485-HOST. V případě problémů s komunikací se koncové uzly musejí zakončit rezistorem 120R. 
Viz návod UPA III.  

 

Instalace 
Složku DEGA Visio III je možno nakopírovat do PC. Není třeba žádné instalace. 
Dle použitého převodníku USB-RS485 je nutno nainstalovat správné ovladače. 
 

Spuštění aplikace 
  
Aplikace se spustí pomocí souboru DEGAVISIOIII.EXE. 
 

 
 
 
Uživatelské rozhraní DEGA VISIO III 
Po spuštění programu se DEGA VISIO otevře v tomto rozhraní: 
 

https://en.papouch.com/sb485l-basic-usb-to-rs485-converter-p2258/?cid=57
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Nastavení 
Nejprve je nutné nakonfigurovat připojené ústředny pomocí ikony Nastavení. Heslo není nutné 
vyplňovat. 
 

ZÁLOŽKA ‚CONTROLLERS‘ 
 
V záložce ‚Controllers‘ se pracuje s těmito objekty: 
Objekt – typicky se jedná o celou budovu, kde je umístěn detekční systém 
Systém – skupina jedné nebo více ústředen, které provádějí detekci ve společném prostoru (místnosti) 
Ústředna (Controller) – zařízení, ke kterému jsou připojeny snímače 
Snímač (Transmitter) – zařízení k detekci plynu 
 
Nejdříve je tedy třeba vytvořit „Objekt“ pomocí tlačítka „New Object“. 

 



 Strana 5 

 
Odznačíme políčko „Show“.  
 

 
 
Description – uživatelský popisek 
Ground Plan – Výkres, ve kterém se budou zobrazovat snímače. (nepovinné) 

Select – Výběr souboru s plánem, program načte obrázek s plánem (*.jpg, *.bmp atd.). 
Layout – Otevře se nové okno s plánem, ve kterém jsou šedé kuličky v levém horním rohu. Kliknutím 
pravým tlačítkem na požadované místo v plánu se otevře nabídka výběru snímače. Zvolíme 
požadovaný snímač a ten se umístí na místo kliknutí. Alternativně lze kliknutím levým tlačítkem na 
kuličku tuto označit a tisknutím šipek na klávesnici posouvat po pixelu v plánu přesně na žádanou 
pozici. Posouvání se ukončí opětovným kliknutím na posouvanou kuličku.  
 
Pozn: Rozmístění do plánu provádějte až s načtenými snímači. 

 
 
Poté vytvoříme nový systém pomocí tlačítka „Add system“. 
Vytvoří se nám kořenová struktura. 

 
 
V podúrovni Systém 
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Zadáme, kolik chceme zobrazovat snímačů na hlavní obrazovce pomocí „Number of displayed 
transmitters“. Výchozí hodnota je 4. Pokud má systém více snímačů, řadí se dle priority. 
Kliknutím na systém již můžeme přidat ústřednu pomocí „Add Controller“. Vybereme typ UPA III. 
V kořenové struktuře se nám pod systémem načetla ústředna. 
 

 
 
Jako typ komunikace vybereme RS232/4, zadáme korektní COM port a zadáme adresu ústředny. 
 
Pozor – každá ústředna musí mít svou unikátní adresu. Tato adresa se nastaví pomocí programu 
DEGAConfig na záložce „GlobalSettings“. 
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Pomocí tlačítka „Scan“ načteme připojené snímače k ústředně. 
Vybereme si, které snímače chceme načíst a stiskneme „OK“: 

 
 
Nyní stromová struktura vypadá takto: 
 

 
 
Pokud chceme přidat další ústřednu, přejdeme na úroveň Systém a načteme novou ústřednu pomocí 
„Add Controller“. 
 
Po načtení všech snímačů je možné umístit snímače do plánu. 
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ZÁLOŽKA ‚CONFIGURATION‘ 
 
Na této záložce je možno měnit chování programu. 
 
Sound alarm – Zde přítomné volby určují, při které události bude spuštěn zvukový signál. 
 
Log events – Program může logovat do souboru log.txt vnitřní chybové stavy. Tyto informace jsou zvláště 
užitečné při problémech komunikace, kdy zde program vypisuje všechny problémy, které se při 
komunikaci vyskytnou. 
 
Enable alarm window – Při vyvolání alarmu nebo chyby může vyskočit okno, ve kterém je vypsán snímač, 
který událost způsobil. Touto volbou se povoluje zobrazování tohoto okna. 
 
Ostatní volby jsou experimentální. V případě nutnosti kontaktujte DEGA CZ. 

Hlavní okno – Vizualizace 
 
Na horním okraji programu se nachází několik tlačítek. 

 Tlačítko s ikonou reproduktoru slouží k vypnutí zvukového signálu, který je spouštěn při 
výskytu alarmu nebo chyby ústředny. 

 Tlačítko celoobrazovkového režimu (Fullscreen), pomocí kterého se okno programu roztáhne 
přes celou plochu. 

 Tlačítko History pro přechod do rozhraní prohlížení uložených událostí a hodnot snímačů. 

 Tlačítko Settings sloužící pro vstup do konfigurační části programu. 

 Tlačítko Display Mode k přepnutí pohledů mezi plánem a zobrazením snímačů v oknech. 
 
Jednotlivé objekty znázorňují systémy, které se skládají z ústředen, jejichž snímače jsou zobrazovány v 
systémech. Počet a rozložení systémů a jejich ústředen je závislé na konfiguraci programu. 
 
 Při své činnosti program komunikuje s nainstalovanými ústřednami, které mu předávají stavy a 
hodnoty svých připojených snímačů. V jednotlivých systémech se zobrazují maximálně první 4 
snímače. V případě poplachu se zobrazí na prvním místě snímače, které jsou ve stavu poplachu nebo 
poruchy. 
 
Na obrázku je detailní popis jednoho systému: 
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 Jednotlivé snímače jsou znázorněny bílými obdélníky. Odshora jsou zobrazovány pozice 
snímače ve výkrese, detekovaný plyn, grafický ukazatel koncentrace, hodnota koncentrace a úplně 
dole je stav snímače. 

 Ready – snímač je funkční a nedetekuje žádný nebezpečný plyn 

 ALARM 1 – snímač detekuje koncentraci vyšší než první stupeň 

 ALARM 2 – snímač detekuje koncentraci vyšší než druhý stupeň 

 ALARM 3 – snímač detekuje koncentraci vyšší než třetí stupeň 

 ALARM 4 – snímač detekuje koncentraci vyšší než čtvrtý stupeň 

 ERROR – porucha snímačů nebo ústředny 
 

  V pravém horním rohu je prostor pro ikony, které zobrazují stav ústředen. Pokud nějaká 
ústředna poskytuje informaci o teplotě okolí, je nejvyšší z těchto teplot zobrazena. Dále nalevo 
je prostor pro zobrazení stavových nebo chybových ikonek ústředen, což muže být porucha 
teploměru, porucha čidla zaplavení, aktivace čidla zaplavení nebo porucha komunikace. Pokud 
je zobrazena ikona chyby komunikace, znamená to, že detekční systém je funkční, ale pouze 
vizualizační počítač nemá spojení s danou ústřednou. 

 
Kliknutím na systém se zobrazí okno s detailními informacemi o dané ústředně. 
 

 
 
Na tomto obrázku je například vidět, že detekční systém se skládá ze dvou ústředen, z nichž každá má 
4 snímače. Zobrazuje se stav a hodnoty snímačů, jakož i jejich úrovně alarmů, na které jsou nastaveny. 
 
Okno HISTORIE 
V tomto režimu můžeme procházet historií událostí jednotlivých ústředen.  
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V levém sloupci pomocí zatrhávacích tlačítek si můžeme vybrat, které konkrétní ústředny a snímače 
chceme zobrazit. 

 
 
 Dále si zvolíme časové rozmezí, ve kterém chceme požadované snímače/ústředny sledovat. 
Pomocí tlačítka Zobrazit se nám poté vykreslí graf, který znázorňuje záznam měření ukládaných 
v nastavitelném intervalu na disk a slouží k přesnému určení sledované události. Pohled na záznam 
událostí lze přepnout do tabulkového pohledu pomocí tlačítka ‚Table‘ nebo do pohledu zobrazení 
alarmů pomocí tlačítka ‚Alarms‘. 
 Jednotlivé snímače jsou zobrazeny různou barvou pro lepší odlišení. Nastavením vhodného 
časového měřítka můžeme sledovat chování detekčního systému v čase. Vertikální rozsah grafu je 
přepočítán podle snímače s maximálním rozsahem. 

 
Tabulkové zobrazení 
 
DEGA CZ s.r.o., Malešická 2850/22c, Česká republika 
VAT No./DIČ: CZ 279 029 43, IČO: 279 02 943 
Telefon (cz) : +420 774 447 660, 
E-mail: info@dega.cz, Web: www.dega.cz 
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