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KONWERTER SEO CANlog – INSTRUKCJA INSTALATORA
(23XXXXXX), (24XXXXXX), (25XXXXXX), (26XXXXXX) – PCB U245
Kolejność czynności dokonywanych podczas montażu:
•
•
•

•
•
•

•
•

zarejestruj się na stronie www.can24.pro aby skorzystać z potrzebnych schematów montażowych
oraz wsparcia technicznego,
zapoznaj się z opisem ogólnym konwertera SEO CANlog – opis dostępnych wersji na stronie
www.seoelectronics.pl,
sprawdź, czy urządzenie którym dysponujesz, odpowiada twoim potrzebom:
o czy protokół komunikacyjny użyty w SEO CANlog został zaimplementowany w Twoim
urządzeniu GPS/GSM, tzn. czy zastosowano protokół v4.0, v2.0, v1.0, FMS SAE J1939,
czy protokół opracowany pod konkretnego klienta,
o czy wyjścia konwertera SEO CANlog są właściwe dla komunikacji z urządzeniem
GPS/GSM (dostępne porty, w zależności od modelu konwertera, to: RS232, UART i CAN
z transmisją FMS SAE J1939 rozszerzoną o SEO FMS),
o czy kompilacja urządzenia obsługuje żądany pojazd i potrzebne parametry. W razie potrzeby
dokonaj aktualizacji oprogramowania programatorem O350.
rozpoczynając montaż konwertera najpierw podłączamy przewód MASA,
następnie podłączamy +12V,
ustawiamy 5-cyfrowy numer Programu dedykowany dla konkretnego auta używając przycisku i
LED umieszczonych na płytce (patrz: Ustawienie nr Programu); numer Programu można również
ustawić wykorzystując programator/interfejs O350,
podłączamy CAN L,
podłączamy CAN H.

W ramach posiadanego Poziomu oprogramowania procesor zawiera programy do wszystkich
deklarowanych aut danej grupy. Na poszczególnych schematach przyłączeniowych są podane numery
Programów dedykowane dla konkretnych aut i maszyn.
SEO CANlog odczytuje parametry z magistrali CAN tylko gdy jest prawidłowo podłączony i
transmisja została nawiązana tzn. LED miga. Standardowo, urządzenie jest zaprogramowane na neutralny
numer Programu 11120 (dla CANlog P145 1120). Zawsze należy podłączyć wszystkie przewody
wskazane na schemacie przyłączeniowym.
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Instrukcja programowania SEO CANlog
(23XXXXXX), (24XXXXXX), (25XXXXXX), (26XXXXXX) – PCB U245;
(12XXXXXX) – PCB P145
Zmiana numeru Programu (przyciskiem umieszczonym na płytce centralki urządzenia):
Przytrzymaj przycisk aż dioda LED zacznie migać (pulsować), puść przycisk.
Dioda LED zacznie odliczanie pierwszej z pięciu cyfr Programu (czterech cyfr dla CANlog P145); po
odpowiedniej liczbie mignięć przytrzymaj przycisk aż dioda LED ponownie zacznie pulsować, puść
przycisk. Kolejne cyfry numeru Programu zaprogramuj analogicznie. Jeśli programowanie przebiegnie
pomyślnie, dioda LED zamiga 10 razy. Następnie moduł resetuje się, co jest sygnalizowane dwukrotnym,
dłuższym mignięciem LED.
Sprawdzenie numeru Programu:
Przytrzymaj krótko przycisk. Początkowo dioda LED modułu wymiga 5-cyfrowy, wcześniej
zaprogramowany numer Programu (cztery cyfry dla CANlog P145), a następnie status podłączenia sześciu
magistral CAN mikrokontrolera nawet, gdy urządzenie obsługuje jedynie 2 magistrale (dla CANlog P145
określony jest status podłączenia czterech magistral). Liczba mignięć wyznaczająca status podłączenia
każdej z 6 magistral CAN:
1 mignięcie - dane z magistrali CAN były wcześniej czytane, obecnie moduł nie otrzymuje danych;
2 mignięcia - CAN podłączony, otrzymuje teraz dane;
3 mignięcia - CAN odłączony ale wymaga podłączenia;
4 mignięcia - CAN nieobsługiwany, nie wymaga podłączenia.
Na schemacie przyłączeniowym wejście UART RX odpowiada za odbiór informacji a wyjście
UART TX odpowiada za wysyłanie informacji. Portami RS232 i UART przesyłane są te same dane, jedynie
poziomy napięć są inne.
Poprzez port UART/RS232 można:
• ustawić numer programu,
• odczytywać numer programu,
• odczytywać dane,
• dokonywać aktualizacji oprogramowania konwertera SEO CANlog,
• sterować autem,
• odczytywać i kasować DTC (Data Trouble Codes) tj. dokonywać diagnozy pojazdu,
• odczytywać dane z tachografu i inne dane.
Można w prosty sposób zasymulować funkcjonowanie urządzenia SEO CANlog podłączając je do
zasilania i ustawiając przyciskiem numer Programu 11188 (dla PCB P145 numer Programu 1188). Wtedy
procesor (CPU) nie przechodzi w tryb uśpienia i przez port UART/RS232 urządzenie generuje dane, ramki,
wartości, nawet gdy konwerter nie jest podłączony do auta.
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Aktualizacja oprogramowania z wykorzystaniem Programatora O350
Podłączenie urządzenia SEO CANlog przez programator/interfejs O350 do komputera umożliwia
aktualizację bazy danych urządzenia. W tym celu wraz z programatorem dostarczamy również konieczne
do upgrade'u i/lub update'u oprogramowanie komputerowe. Programatorem możemy dokonać
aktualizacji bazy wspieranych pojazdów. Programator nie służy do zmiany oprogramowania funkcyjnego
urządzenia.

SEO CANlog

Konwerter SEO CANlog może współpracować z każdym urządzeniem typu AVL (Automatic Vehicle
Location) tzn. systemem GPS/GSM jeśli takie urządzenie ma zaimplementowany jeden z naszych
protokołów transmisji danych. W przypadku wersji SEO CANlog FMS (25XXXXXX) wystarczy, że
„tracker” (tj. system GPS/GSM) ma zaimplementowany standardowy protokół FMS i/lub dodatkowo
rozszerzenie SEO FMS umożliwiające pozyskiwanie większej liczby danych w stosunku do typowego
protokołu FMS. Np. równolegle do standardu FMS określającego poziom paliwa w procentach podajemy
ten parametr również w litrach.
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