
PYROBOX Software | Pyrobox Controller MS Master PBM 7.0.1

USER GUIDE, summary
Pyrobox Controller MS Master PBM, version 7.0.1.155

I. Formatka Main

1. Logo „Pyrobox” – link – otwiera formatkę Info
2. Etykieta „Pyrobox Controller MS Master PBM” – link – otwiera formatkę Update
3. Przycisk Setup – otwiera formatkę Setup
4. Przycisk Network – otwiera formatkę Network
5. Przycisk Tester – otwiera formatkę Tester
6. Przycisk Stepper – otwiera formatkę Stepper
7. Przycisk Player  – otwiera formatkę Player
8. Przycisk Editor – otwiera formatkę Editor
9. Przycisk DMX – otwiera formatkę DMX
10. Przycisk DMX Stage – otwiera formatkę DMX Stage
11. Przycisk PBM – otwiera formatkę PBM
12. Przycisk PBM Stage – otwiera formatkę PBM Stage

13. Formatka Update
- przycisk Update – uruchamia procedurę pobierania z sieci aktualizacji programu

II. Formatka Setup

1. Grupa Access – służy do wprowadzania kodu odblokowującego opcje programu wymagające autoryzacji.
Standardowy kod to "1234". Zmieniamy go wprowadzając 4 cyfry starego i 4 cyfry nowego kodu.
2. Grupa Mode – ustawia tryb pracy programu - Master lub Reserve
3. Grupa Stepper – ustawia tryb pracy steppera – Semi lub Auto
4. Grupa Player – dołącza lub odłącza playera od steppera
5. Grupa Starter – włącza/wyłącza obsługę NET startera
6. Klucz Load CSV – włącza/wyłącza automatyczne ładowanie skryptu do steppera
7. Klucz Load WAV – włącza/wyłącza automatyczne ładowanie pliku audio do playera
8.  Grupa  Logbook –  udostępnia podgląd  rejestru  wykonywanych  przez  program  czynności,  oraz  rejestrów
wysyłanych i odbieranych komend lub informacji
9. Przycisk PBM Connect/Disconnect + lista wyboru – włącza/wyłącza port PBM (konwerter USB-RS485)
10. Przycisk DMX Connect/Disconnect + lista wyboru – włącza/wyłącza port DMX (konwerter USB-DMX512)
11. Klucz Open DMX – włącza/wyłącza automatyczne otwieranie portu DMX
12. Przycisk Refresh – aktualizuje informacje w listach wyboru DMX i PBM
13. Przycisk devmgmt – otwiera formatkę systemową „Menadżer urządzeń”
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III. Formatka Network

1. Grupa LinkTest 
- przycisk HB On – włącza/wyłącza sygnał „heartbeat”
- przycisk Reserve – włącza test połączenia z modułem master-reserve
- przycisk Player 1 -  włącza test połączenia z modułem player
- przycisk Player 2 -  włącza test połączenia z modułem player-reserve
- przycisk Slave -  włącza test połączenia z modułem slave o adresie jak w polach wyboru (group+unit)
2. Grupa Net Tools
- przycisk Start – wysyła komendę „start”
- przycisk Reset – wysyła komendę „reset” do modułu slave o adresie jak w polach wyboru (group+unit)
3. Grupa Device Service
- arkusz zawiera informacje o modułach (urządzeniach), które logowały się do kontrolera master
- przycisk Link - włącza test połączenia z wybranym modułem
- przycisk Info – włącza procedurę pobierania informacji z wybranego modułu oraz wyświetla ją w oknie Info
- przycisk Delete – usuwa z arkusza wskazany wiersz
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- przycisk Del All – usuwa wszystkie wiersze z arkusza
- przycisk Arm – wysyła komendę „arm” do wybranego modułu
- przycisk Disarm - wysyła komendę „disarm” do wybranego modułu
- przycisk Reset - wysyła komendę „reset” do wybranego modułu
- przycisk Clear – czyści okno Info
4. Przycisk Setup – otwiera formatkę Device Setup

5. Formatka Device Setup
- grupa IDNO – umożliwia odczyt/zapis numeru seryjnego danego modułu
- grupa USER - umożliwia odczyt/zapis oznaczenia użytkownika danego modułu
- grupa ADDR - umożliwia odczyt/zapis adresu slave danego modułu
- grupa INFO - umożliwia odczyt informacji na temat danego modułu/urządzenia
- grupa SDF/ADU – umożliwia załadowanie skryptów SDF/ASU do wskazanego modułu

IV. Formatka Tester

1. Grupa Setup
- przycisk Slave – włącza procedurę nawiązania połączenia do testu z modułem slave o adresie jak w polach
wyboru (group+unit)
- grupa Mode – ustawia tryb pracy testera: Module, Section lub Channel
2. Grupa Address > G.U/M.S.C – umożliwia ustawienie adresu testowanego modułu/sekcji/kanału
3. Przycisk TEST – włącza procedurę testowania
4. Grupa Result > G.U/M
- wskaźnik informuje o postępie procedury testowania
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- Grupa Section / Channel – prezentuje wyniki testu
5. Grupa Report
- przycisk Print – wyświetla gotowy do druku raport z wykonanego testu 
- przycisk Export PDF – umożliwia zapis raportu w formacie PDF

V. Formatka Stepper

1. Grupa Script file 
- przycisk Open – otwiera skrypt roboczy steppera
- przyciski First/Prior/Next/Last – umożliwiają poruszanie się po arkuszu
2. Grupa Stepper – ustawia tryb pracy steppera – Semi lub Auto
3. Grupa Player – dołącza lub odłącza playera od steppera
4. Grupa Hardware – uzbraja/rozbraja moduły (urządzenia) w systemie
5. Grupa Starter – przycisk Stop blokuje działanie startera
6. Przyciski +0.1 / +0.5 / -0.1 / -0.5 – umożliwiają korygowanie czasu odliczanego przez timer
7. Przycisk START – uruchamia steppera
8. Przycisk Port CLOSE (OPEN )  – wysyła komendę „switch” do master-reserve  (master) i  zamyka (otwiera)
port PBM
9. Przycisk RESERVE – otwiera formatkę Reserve

10. Formatka RESERVE
- grupy Preset 1 / Preset 2 / Preset 3 / Preset 4 – zaprogramowane obwody rezerwowe
- przyciski Fire 1 / Fire 2 / Fire 3 / Fire 4 – odpalają zaprogramowane rezerwowe obwody zapalcze
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VI. Formatka Player

1. Grupa Audio file
- przycisk Open – otwiera plik audio (wyłącznie pliki w formacie WAV)
- przyciski Play/Pause/Stop – sterują pracą playera
- suwaki L/R regulują poziom głośności odtwarzanego dźwięku
- przycisk Mute – automatycznie wycisza odtwarzany dźwięk w czasie 3 sekund
2. Przycisk mmsys – otwiera systemowe okno „Dźwięk”
3. Przycisk sndvol - otwiera systemowe okno „Mikser głośności”

VII. Formatka Edytor

1. Grupa Script file
- przycisk Open – otwiera skrypt do edycji
- przycisk New – otwiera nowy skrypt do edycji
- przycisk Save – zapisuje skrypt pod wskazaną nazwą
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- przycisk PBM – sortuje skrypt według klucza „time” i zapisuje go w formacie akceptowanym przez stepper
- przyciski First/Prior/Next/Last – umożliwiają poruszanie się po arkuszu
- przycisk Show + pola wyboru – umożliwiają sortowanie zapisów skryptu i ich podgląd
2. narzędzia do edycji skryptu
- przycisk Insert – wstawia do arkusza nowy wiersz
- przycisk Delete – usuwa z arkusza wskazany wiersz
- przycisk SFX – otwiera formatkę Special Functions
- przycisk 123 – numeruje kolejno wiersze
- przycisk Empty – uruchamia procedurę wyszukującą puste komórki w skrypcie
- przycisk Value -  uruchamia procedurę wyszukującą niedopuszczalne wartości w skrypcie
- przycisk Time -  uruchamia procedurę sprawdzającą prawidłowość odstępów czasu między wierszami
- przycisk Print – wyświetla gotowy do druku posortowany skrypt
- przycisk Export PDF – umożliwia zapis raportu w formacie PDF
- przycisk Export ODS – umożliwia zapis raportu w formacie ODS
- przycisk Import PIC – umożliwia import skryptu z programu PyroIgnitionControl
- przycisk SDF (SFT) – umożliwia zapis skryptu SDF dla modułu slave
- przycisk ASU (SFA) - umożliwia zapis skryptu ASU dla modułu slave
3. Przycisk printers - otwiera systemowe okno „Ustawienia wydruku”

4. Formatka Special Functions
- grupa Functions – umożliwia wybór funkcji specjalnej do edycji
- pola wyboru i klucze – pozwalają ustawić parametry danej funkcji
- przycisk INSERT – wstawia komendę do wskazanego wiersza skryptu

VIII. Formatka DMX

1. Suwaki 1..12 – pozwalają ustawić żądaną wartość na danym kanale DMX
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2. Klucze 1..12 – dołączają dany kanał do przycisku Selected
3. Przyciski 1..12 – włączają/wyłączają dany kanał
4. Przycisk Selected – załącza/wyłącza wybrane kanały
5. Przycisk All – załącza/wyłącza wszystkie kanały
6. Lista wyboru Start address – ustawia adres startowy dla wszystkich kanałów DMX
7. Lista wyboru Delay – ustawia czas załączenia wybranego lub wszystkich kanałów
8. Przycisk BLACKOUT – zeruje wszystkie kanały DMX
9. Przycisk PBM – przełącza na formatkę PBM

IX. Formatka DMX Stage

1. Grupa Proset 1 / Proset 2 / Proset 3 – grupy zaprogramowanych przycisków
2. Przycisk BLACKOUT – zeruje wszystkie kanały DMX
3. Przycisk Scaled – stopniowo skaluje formatkę
4. Przycisk Setup – otwiera formatkę Setup

5. Formatka Setup
- komórka ADDRESS – adres kanału DMX przypisany do danego przycisku
- komórka TIME ON – klucz włączający timer
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- komórka TIME – czas odliczany przez timer x 0.1 sec
- komórka ADDR ON – klucz dołączający inne kanały
- komórki ADDR #2..8 – adresy dołączanych kanałów

X. Formatka PBM

1. Grupa Address > G.U/M – umożliwia ustawienie adresu group/unit/module
2. Grupa Address > S.C – umożliwia ustawienie adresu section/channel
3. Przycisk DMX – przełącza na formatkę DMX
4. Grupa Preset – cztery programowalne przyciski
5. Grupa Hardware – uzbraja/rozbraja moduły (urządzenia) w systemie
7. Lista wyboru Pulse – pozwala ustawić żądany czas impulsu odpalającego
6. Przycisk FIRE – odpala zaadresowany obwód zapalczy

XI. Formatka PBM Stage 
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1. Grupa Proset 1 / Proset 2 / Proset 3 – grupy zaprogramowanych przycisków
2. Grupa Hardware – uzbraja/rozbraja moduły (urządzenia) w systemie
3. Przycisk Scaled – stopniowo skaluje formatkę
4. Przycisk Setup – otwiera formatkę Setup

5. Formatka Setup
- komórka GROUP – adres grupy obwodu przypisanego do danego przycisku
- komórka UNIT – adres jednostki, 0 oznacza wszystkie jednostki w grupie
- komórka MODULE – adres modułu
- komórka SECTION – adres sekcji
- komórka CHANNEL – adres kanału
- komórka SEQ ON – włącza sekwencer
- komórka STEPS – liczba kroków sekwencji
- komórki DELAY – czas opóźnienia pomiędzy krokami x 0.1 sec

UWAGA!

W przypadku wątpliwości co do znaczenia i sensu powyższych wskazówek proszę posiłkować się instrukcją dla
programu Pyrobox Controller MS w wersji 5.0.0 

Aplikację Pyrobox Controller MS Master PBM 701 można pobrać ze strony
https://www.pyrobox.com.pl/soft/downloads.html

Komplet informacji na temat systemu Pyrobox znajduje się na stronie https://pyrobox.com.pl
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