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 Вступ 

Програма Device Manager .Net призначена для виконання робіт по зчитуванню даних, 
формування звітів з лічильників фірми «СЕМПАЛ», а також конфігурації регуляторів і поставляється 
безкоштовно. 

Програма може працювати на комп'ютері під керуванням Microsoft Windows 7 SP1/8/10 
Windows Server 2008 SP1/2012/2016, використовуючи Microsoft .Net Framework 4.7.2.  

Також програма використовує базу даних Microsoft SQL Server 2012 LocalDB або Microsoft 
SQL Server 2012 Express. 

Програма працює з наступними типами приладів: 

Тип приладу 

Контролер С–11 

Лічильник СВТУ11 (RP) 

Лічильник СВТУ–11 

Лічильник СВТУ–10М Мх RP 

Лічильник СВТУ–10М 5Мх RP 

Концентратор GMBus 

Концентратор MBus шлюз 

Концентратор S21 MBus hub 

 

Далі по тексту використовуються такі терміни: 

– "архівні дані" (числові або бінарні дані) – архівна інформація, яка представлена у 
бінарному (внутрішньому) представленні приладу. Цю інформацію можна безпосередньо 
роздрукувати або переглянути. Бінарні дані передають інформацію з лічильника без 
втрати точності, в той час як при передачі текстового звіту неминучі втрати інформації за 
рахунок округлення. Бінарний архів містить інформацію про всі параметри, що 
зберігаються приладом у внутрішньому архіві. 
 

– "звіт" – сформований на підставі архівних даних звітний документ. 
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Зв'язок 

Програма підтримує декілька типів каналів зв'язку. 

 

1. Безпосереднє підключення приладу до порту RS-232 комп'ютера. Кількість портів обмежується 
тільки можливостями операційної системи і апаратури комп'ютера. 

 

2. Підключення через інтерфейс RS-485. У цьому випадку може бути використаний будь–який 
стандартний адаптер RS-232 / RS-485. Кількість приладів, що підключаються до однієї лінії RS–485, 
визначається вимогами до даного виду інтерфейсу для конкретного типу приладів. Зазвичай, ці дані 
записані в інструкції з експлуатації на конкретний тип приладу. 

 

3. Підключення через модем. Програма працює з усіма типами модемів, драйвери яких коректно 
встановлені в операційній системі. 

 

4. Підключення через інтернет. У цьому випадку комп'ютер повинен мати підключення до інтернету 
і мати статичну IP-адресу, щоби прилад або модем міг підключитися до сервісу збору даних.  



4 
 

 Робота з програмою 

 Основна форма 

Основна форма програми відображається після старту і виглядає наступним чином: 

 

 

 
Відображаються: 

Головне меню – меню для роботи з додатком. 

 

Вкладки з об'єктами – вкладка з таблицею груп, таблицею об'єктів і таблицею поточних 
завдань. 

 

Статус бар – статусний рядок, що інформує про версії програми, поточні дії програми або 
помилку; про бази даних, що використовуються, та (праворуч) – про стан модему або інтернет–
підключення.
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 З чого почати 
 

 Перш за все необхідно створити "об'єкти". 

 Один об'єкт відповідає одному приладу. 

Для створення об'єкту необхідно натиснути на кнопку на вкладенні "Об'єкти". 

Та заповнити поля форми: 

 

 

Після цього можна працювати з приладами у вкладці "Об'єкти" 
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 Тип приладу  Вибирається тип приладу. 
 (При редагуванні об'єкта поле недоступне). 

 Серійний номер Вводиться серійний номер приладу. 
 (При редагуванні об'єкта поле недоступне). 

 Назва  Вводиться назва об'єкта, має бути унікальним 
 (Текст має характеризувати об'єкт). 

 Примітка  Вводиться довільний текстовий рядок, дає коротку  
інформацію про об'єкт. 

 Одиниці виміру  Вибір системи вимірювання для відображення даних 
приладу (СІ або СГС) 

 Група  Призначення групи, до якої буде віднесено прилад 

 Налаштування з’єднання  Залежно від типу приладу будуть змінюватися параметри 
з’єднання з приладом, що налаштовуються. 
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 Панель інструментів 

 

Перша (зліва) кнопка-перемикач дозволяє перемикати панель інструментів в більш компактну 
форму: 

 

Кнопки на панелі інструментів згруповані по функціональності. 

 

Робота з групами 

Групи – управління групами. 

Призначити групи – призначає вибрані об'єкти в групу. 

Вивести з групи – вивести з групи вибрані об'єкти. 

 

Робота з об'єктами 

Оновити – оновити список об'єктів. 

Читати – пошук на послідовному порті підключеного пристрою і зчитування даних з нього. 

Додати – додавання об'єкта в таблицю. 

Редагувати – редагування інформації про об'єкт. 

Експорт – експорт списку приладів в Exсel–файл. 

 

Робота з підключеним приладом 

Інформація – зчитування інформації про прилад з приладу. 

Читання – зчитування даних з приладу і запис в базу даних. 

Конфігурація – зчитування конфігурації з приладу. 

Зберегти – зчитування конфігурації з приладу і запис її в базу даних під введеним ім'ям. 

 

Робота з даними резервування 

Завантажити – завантажити або видалити конфігурацію приладу з бази даних. 

Стан – перегляд інформації про накопичені поточні стани об'єкту. 

Журнал – перегляд накопичених журналів дій по об'єкту. 

Архів – перегляд накопичених архівних даних по об'єкту. 

Звіти – формування звітів за період по об'єкту. 
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Груповий звіт – формування групового звіту за період по об'єктах в групі. 

Підключення – перегляд таблиці підключень приладів по групі. 

 

USB – зняття даних з usb накопичувача. 

Видалити – видалення даних або об'єкта з бази даних 

 

.  

 

Колонки – вибір стовпчиків, що відображуються в таблиці об'єктів.. 
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 Групи 

 

На панелі інструментів бічній панелі «Групи» знаходяться наступні кнопки: 

Додати – додати групу. 

Змінити – змінити назву або опис групи. 

Видалити – видалити групу. 

Розкрити всі – розкрити всі вузли дерева груп. 

Згорнути все – згорнути всі вузли дерева груп.  
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 Поточні завдання 

 

У таблиці, яка знаходиться на бічній панелі основного вікна, «Поточні завдання» 
відображаються завдання, які виконуються в даний момент, а також завдання, які виконалися з 
помилкою. 

На панелі інструментів є кнопка «Очистити» – очищує список завдань, які виконалися з 
помилкою.  
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 Вибір діапазону дат 

 

При натисканні на кнопки «Стан», «Журнал», «Архів» з'являється діалогове вікно вибору 
діапазону дат даних, за які потрібно створити звіт.  
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 Архів 
При натисканні на кнопку «Архів» і після вибору діапазону дат, з'явиться форма архівів, де 

будуть представлені архіви в табличному вигляді:

 

А також в графічному: 
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На панелі інструментів є кнопки: 

Експорт в файл – експортує поточну таблицю в Excel–файл. 

Друк – друк або експорт в файл таблиць і графіків. 

Оновити – оновити дані за вказаний діапазон дат. 

Діапазон дат – змінити діапазон дат для виведення даних. 

Текстове поле для відображення поточного діапазону дат. 

Прибрати порожні стовпчики – кнопка вибору, приховує порожні стовпчики в таблиці  
(за замовчуванням – вибрана). 
 
 Звіт 
При натисканні на кнопку «Звіт» з'являється форма вибору і формування звіту: 

 

В полі «Тип звіту» вибирається тип звіту: 

 

Список типів звітів залежить від типу приладу. 

В полі вибору Маса / Витрата – вибирається за якими даними будувати звіт. 

Початок і кінець звіту визначають діапазон дат. 
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Також можна для конкретного об'єкту заповнити заголовки звіту, натиснувши на кнопку 
«Параметри». 

 

 

 

Після формування звіту ці налаштування потрапляють в звіт: 
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 Груповий звіт 
Груповий звіт дозволяє побачити звітні дані за період по групі приладів:

 
На панелі інструментів знаходяться кнопки: 

Оновити – оновити дані за вибраний період дат. 

Дата – вибрати або змінити діапазон дат для групового звіту. 

Друк – друк або експорт в файл групового звіту. 

Експорт – експорт в файл Excel. 

А також можна змінити систему одиниць вимірювання для відображення даних групового звіту (СІ і СГС). 

 

 Журнал підключень 
У журналі підключень можна побачити дані про підключення приладів до сервера збору даних 

(TCP з'єднання):

 

Крім стандартних полів, таких як «Назва», «Номер» і «Тип» приладу (об'єкта) є поля: 

Дата з'єднання – остання дата з'єднання приладу. 

IP адреса – IP адреса, з якої було підключення приладу. 

RSSI – показник рівня сигналу. 

IMEI – міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання. 

ICCID – унікальний серійний номер SIM–карти. 
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MSISDN – номер мобільного абонента, не міститься на SIM–карті. 

DevTypeID – ідентифікатор типу пристрою. 

Serial – налаштування послідовного порту пристрою. 

PowerBat – деякі модеми можуть вимірювати напругу батареї. Якщо так, вона відображається в 
цьому полі. 

ConPeriod – період у хвилинах. 

Рядок підключення – рядок, який прилад посилає серверу після підключення. 

На панелі інструментів є кнопки: 

Оновити – оновити дані. 

TOP 100 – відкриває форму з останніми 100 записами підключення. 

Друк – друк або експорт в файл журналу підключень. 

Експорт – експорт в файл Excel. 

 

Форма TOP 100:

 

 

Панель інструментів схожа з попередньою формою: 

Оновити – оновити дані. 

Друк – друк або експорт в файл останніх 100 записів підключень. 

Експорт – експорт в файл Excel. 
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