
INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA Z PC PANEL TD2000R

1. Podłączenie
Panel TD2000R należy podłączyć do komputera za pomocą dedykowanego przewodu       
USB – Micro USB przed uruchomieniem aplikacji.
Pamiętaj! Po zakończeniu używania aplikacji w pierwszej kolejności należy wyłączyć aplikację,
a następnie odłączyć panel od komputera. Postępuj według instrukcji poniżej.

2. Pobierz program ze strony www.alpol.com.pl (zakładka pliki do pobrania, programy, program 
TD2000R)

3. Zainstaluj program w oparciu o załączone sterowniki i otwórz załączony plik tekstowy 
TD2000R.txt

4. Edytuj zawartość pliku zgodnie z opisem: 

KOWALSKI - Nazwa lokatora (użytkownika)
0 - Nr Grupy (domyślnie 0)
1 - Adres lokatora (fizyczny)
569 - Alias (adres logiczny)
1234 - kod otwarcia wyjścia S1S2 (elektrozaczep) 
5@ - Tryb pracy wyjścia S1S2 i 2 wyjścia przekaźnikowego (po wpisaniu 

odpowiedniej cyfry od 0 do 7 zakończ znakiem @) 

NOWAK - Nazwa lokatora (użytkownika)
0 - Nr Grupy (domyślnie 0)
2 - Adres lokatora (fizyczny)
570 - Alias (adres logiczny)
12345 - kod otwarcia wyjścia S1S2 (elektrozaczep) 
5@ - Tryb pracy wyjścia S1S2 i 2 wyjścia przekaźnikowego (po wpisaniu 

odpowiedniej cyfry od 0 do 7 zakończ znakiem @)

NOWAK - Nazwa lokatora (użytkownika) jak wyżej 
- Pozostaw puste pole
- Pozostaw puste pole
- Pozostaw puste pole

54321 - kod otwarcia 2 wyjścia przekaźnikowego (np. Brama wjazdowa) 
6@ - Tryb pracy  2 wyjścia przekaźnikowego (po wpisaniu odpowiedniej 

cyfry od 0 do 7 zakończ znakiem @) 
 

Uwaga 1: 
zapis dla nazwiska Nowak pokazuje jak zaprogramować indywidualny kod dla 2 wyjścia 

przekaźnikowego, w przypadku nie korzystania z 2 wyjścia przekaźnikowego pomiń 2 krok zapisu, 
pozostań przy zapisie jak dla nazwiska Kowalski

Uwaga 2: 
po zakończeniu wpisu danego lokatora (6 wierszy) wpisuj w kolejnym wierszu następnego 

lokatora 

Uwaga 3: 

http://www.alpol.com.pl/


tryb pracy wyjść przekaźnikowych patrz pkt.10

5. Uruchom program xmodemTool
Przed uruchomieniem aplikacji należy upewnić się, że panel został podłączony do komputera.
Należy wybrać odpowiedni port COM z listy, numer portu można sprawdzić w komputerze w 
menedżerze urządzeń. 

6. W pozycji SEND dodaj wcześniej przygotowany plik TD2000R.txt przy pomocy przycisku 
BROWSE (należy wybrać wcześniej przygotowany plik z dysku)
UWAGA: jeżeli w panelu są już zaprogramowane wcześniej dane należy najpierw odczytać 
konfigurację z urządzenia aby ją edytować  (patrz pkt. 9) 

7. W panelu TD2000R  uruchom opcję wgrywania plików, w tym celu wejdz w tryb 
programowania  wpisując na klawiaturze hasło administratora ( 000039 -  domyślnie – kod 
fabryczny do zmiany na indywidualny) wybierz opcję PROGRAMOWANIE  KONTAKTY   
zatwierdź ,  natępnie opcję PROGR. UŻYTKOWNIKÓW, WGRAJ i zatwierdz 

8. Po uruchomieniu opcji wgrywania w panelu, w programie wciskamy przycisk SEND – 
Poprawne wgranie danych do panela potwierdzone jest komunikatem "Tx Complete 
Succesfully:" 

9. Po uruchomieniu progarmu zgodnie z pkt.5  w pozycji RECEIVE przy pomocy przycisku 
BROWSE tworzymy nowy plik txt (np. TD2000R.txt). 
W panelu TD2000R  uruchom opcję wysyłania plików, w tym celu wejdz w tryb 
programowania  wpisując na klawiaturze hasło administratora ( 000039 -  domyślnie – kod 
fabryczny do zmiany na indywidualny) wybierz opcję PROGRAMOWANIE  KONTAKTY 
zatwierdź ,  natępnie opcję PROGR. UŻYTKOWNIKÓW, wyśli i zatwierdz  Poprawne 
wgranie danych z panela do komputera potwierdzone jest komunikatem "Rx Complete 
Succesfully:"Dokonaj zmian ustawień zgodnie z pkt. 3 i wykonaj procedurę wysłania 
zmodyfikowanego pliku z powrotem do panela zgodnie z pkt. 6 

10. Tryby pracy wyjścia S1S2 oraz 2 wyjścia przekaźnikowego: 

0 – wyjście S1S2 (elekozaczep) oraz 2 wyjście przekaźnikowego nieaktywne
1 – aktywacja tylko wyjścia S1S2 bez potwierdzenia w lokalu
2 – aktywacja tylko 2 przekaźnika bez potwierdzenia w lokalu
3 – jednoczesna aktywacja wyjścia S1S2  i 2 przekaźnika bez potwierdzenia w lokalu
4 – sygnał potwierdzenia wprowadzenia kodu w lokalu bez uruchamiania przekaźnika 
5 -  aktywacja S1S2 + sygnał potwierdzenia w lokalu 
6 – aktywacja 2 wyjścia przekaźnikowego + sygnał potwierdzenia w lokalu 
7 – aktywacja S1S2 i 2 wyjścia przekaźnikowego +  sygnał potwierdzenia w lokalu 


