Integração do DR 3900 em uma rede local sem fio (WLAN)
1. Conecte um dispositivo USB WLAN ao DR 3900.
2. Configure o computador da rede (sistema de destino) conforme descrito abaixo.
3. Configure o DR 3900 como descrito abaixo.
Introdução
O DR 3900 foi projetado para enviar medições e outros dados diretamente para uma pasta em um
sistema de arquivos Windows, desde que os seguintes pré-requisitos sejam atendidos:
-

-

-

A estrutura das pastas para o armazenamento de dados foi estabelecida no sistema de
destino. A estrutura padrão é C: \ DR-Data, mas isso pode ser configurado livremente,
desde que as duas configurações (no DR 3900 e no sistema de destino) correspondam.
A estrutura das pastas no sistema de destino deve ser compartilhada. Conceder acesso total
a todos (descrito abaixo) ou com acesso limitado ao usuário e senha padrão definidos no DR
3900 (Usuário: DR_XXXX / Senha: DR_0000) ou em uma configuração livre (correspondente).
O usuário DR_XXXX (usuário padrão definido no DR 3900) deve ser estabelecido no sistema
de destino.
O DR 3900 foi registrado na rede usando um endereço IP dinâmico (DHCP) ou fixo.
As informações sobre o servidor de rede (computador) foram inseridas no DR 3900 (nome
do computador / servidor usado na rede ou endereço IP fixo).

Configurar o computador de rede
Ação
A seguinte pasta deve ser estabelecida no
PC: C:\DR_Data (padrão, pode ser
alterado, mas também deve ser alterado
no DR 3900 para corresponder).
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Compartilhe a pasta: clique com o botão
direito na pasta no explorer e escolha
"propriedades".

Clique na guia "compartilhamento" e
escolha "compartilhar esta pasta".

Clique em "permissões".

Escolha "todos" e marque
"controle total" + "alteração" +
"leitura".

Clique em "Aplicar" e depois em OK para
fechar a janela.

Clique em "Aplicar" e depois em OK para
fechar outra janela.
Estabeleça o novo usuário DR_XXXX no
sistema
através
de
"Iniciar">
"Configurações"> "Painel de controle".

Escolha “ferramentas administrativas”.

Escolha “gerenciamento do computador”

Abra os "Usuários e grupos locais">
"Usuários"
Clique com o botão direito do
mouse na pasta "Usuários">
selecione "Novo usuário".

Digite o nome de usuário:
DR_XXXX
Digite a senha: DR_0000
Digite a senha novamente:
DR_0000
Desmarque: O usuário
precisa alterar a senha
Verificação: O usuário não
pode alterar a senha
Verificação: A senha nunca
expira
Desmarcar: a conta está
desativada Clique em
ncheck"criar"
Clique em "fechar"

Configuração DR 3900
Ação
No menu principal, escolha 'configuração do
equipamento' Clique em 'PC e impressora'

Clique na WLAN e clique em "Configuração"

Selecione ‘On’
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Escolhendo a WLAN
Clique em ‘WLAN:…’

Clique em ‘WLAN Network’
NOTA IMPORTANTE: Pode demorar até um minuto até que todas as
redes disponíveis sejam listadas!
Escolha a WLAN correta e clique em "Selecionar"

Se necessário, clique em 'Chave WLAN' para inserir a chave.

Escolheu o tipo de chave e.g. ‘WPA/WPA2-PSK ’ clique em
‘WPA/WPA2-PSK’- button.
(alt.: WEP)

Digite a chave WEP ou WPA / WPA2-PSK e feche os menus clicando
em "OK" (3x) para voltar à configuração da WLAN.

Configurações para o endereço IP do DR 3900 na rede
Clique em "DR 3900 IP"

O padrão é "Automático" (para DHCP)

NOTA IMPORTANTE: Um nome de host deve ser inserido se o DR
3900 precisar ser contatado por outros equipamentos, como
controladores em uma rede LINK2SC - entre em contato com seu
departamento de TI para obter um nome de host válido!
Como alternativa, é possível definir um endereço fixo e uma máscara
de sub-rede, selecionando "Fixo" e ...

…..... inserindo os endereços corretos usando os botões "Endereço IP",
"Máscara de sub-rede". Feche os menus clicando em "OK":
NOTA IMPORTANTE: Entre em contato com seu departamento
de TI para obter um endereço IP e uma máscara de sub-rede.
Configurações para o servidor de rede (computador) / sistema de destino
Clique em "Servidor de rede"

Clique no botão de opção "Netdrive" e clique em "Configuração do
Netdrive"

Clique no botão 'Nome do servidor'

Especifique o servidor de rede digitando o nome do servidor
(computador) e clique em "OK"
NOTA IMPORTANTE: Entre em contato com seu departamento de TI
para obter o nome correto do servidor. Pode ser necessário inserir o
nome do servidor MAIS o nome completo do domínio, por exemplo
servername.your-company-name.optional-sub.com
Opcional: Você pode alterar o nome da pasta de dados, o nome
do usuário e a senha.
NOTA IMPORTANTE: Eles precisam corresponder às
configurações no sistema de destino / computador de rede.
Como alternativa, você pode especificar o servidor de rede usando
um endereço IP fixo.

Depois de inserir o endereço, clique em "OK".

DR 3900 - Mensagens de erro e solução de problemas.
Mensagem Principal

Detalhes

Erro de análise
A conexão de rede física é
interrompida
ou
o
servidor (DHCP) não
responde. Verifique a
conexão de rede física.
O servidor de rede não
está respondendo.
Verifique se o servidor de
rede está online.

O endereço fixo do DR
3900 não é aceito na
rede.
Mude
para
"automático". O nome
do servidor digitado
para o servidor de rede
não está correto. Digite
o nome correto do
servidor.
O servidor que é
contatado usando o
endereço IP inserido
para o servidor de rede
não concede acesso.
Verifique o IP inserido
endereço.
A pasta de destino não
existe
ou
não
é
compartilhada. Verifique
se a pasta existe no
sistema de destino e se
está compartilhada com
as configurações corretas.

