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Dziękujemy za zakup naszego rozwiązania. 

 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze 

produkty były najwyższej jakości i spełniły 

Państwa oczekiwania. Jeżeli macie Państwo 

jakiekolwiek uwagi i spostrzeżenia prosimy  

o przesłanie ich do nas. Będziemy wdzięczni za 

każde sugestie, które pomogą nam produkować 

jeszcze lepsze i spełniające Państwa potrzeby 

urządzenia. 
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1. Opis ogólny 
 

Eco Manager MODUS to system do interaktywnego obrazowania 
jakości powietrza za pomocą światła, obrazów i efektów 
specjalnych. Oprogramowanie pobiera dane z wybranej stacji 
monitoringu i konwertuje je na cyfrowy sygnał sterujący Art-Net.  
Za pomocą protokołu Art-Net oprogramowanie komunikuje się 
bezpośrednie z urządzeniami wykonawczymi obsługującymi 
protokół Art-Net np. oświetlenie efektowe, media serwery, 
efekty specjalne, ekrany LED. 
 
Eco Manager Modus umożliwia tworzenie kompletnych 
interaktywnych systemów które w zależności od poziomu 
zanieczyszczeń powietrza będą zmieniały kolory oświetlenia LED 
na elewacji budynku, zmienią obrazy video na monitorze lub 
telebimie odtworzą dźwięk lub wykonają dowolną akcję 
specjalną.  
 

2. Główne cechy systemu: 
• samoistna, automatyczna praca 
• generowanie poziomów kanałów protokołu Art-net w 
zależności od zanieczyszczenia powietrza 
• bezpośrednie sterowanie urządzeniami obsługującymi 
protokół Art.-net oświetlenie efektowe, media serwery, efekty 
specjalne 
• konfigurowanie parametrów i adres protokołu Art-net 
• zabezpieczania programu hasłem przed nieupoważnionym 
dostępem. 
• możliwość wyboru punktów pomiarowych zanieczyszczeń 
• oprogramowanie jest przeznaczone dla systemu Windows 
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Eco Manager jest kompatybilny ze wszystkimi urządzanymi  
i protokołem sterującym systemu Art. Control System Modus. W 
skład, którego wchodzą oprogramowanie oraz konwertery 
sygnałów Art.-net na RS232 , Art.-net na 0-10V, drivery do 
przekaźników. 
 
Do prawidłowej pracy programu koniczne jest stabilne 
podłączenie do sieci Internet. 
 
 

3. Przykładowe zastosowania 
 

• wielkoformatowe prezentacje jakości powietrza na wszelkich 
budowlach 

• wybór i odtwarzanie obrazów związanych z poziomem 
jakości powietrza 

• wyzwalanie dźwięku i/lub efektów specjalnych w zależności 
od jakości powietrza 

 
 
 

 

 
"Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd"  
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4. Działanie programu 
 

Po uruchomieniu i skonfigurowaniu program działa samoistnie 
wysyłając odpowiednie poziomy kanałów protokołu Art-net w 
zależności od zanieczyszczenia powietrza.  
Protokół Art-net to międzynarodowy standard do transmisji 
sygnałów sterujących, można go użyć do bezpośredniego 
sterowania urządzeniami obsługującymi ten protokół np. 
oświetlenie efektowe, media serwery, efekty specjalne lub 
wyzwalać nim urządzenia peryferyjne za pomocą dekoderów 
sygnału Art.-net. 
 

5. Wybór źródła informacji. 
 

Program umożliwia wybór źródła informacji o 
zanieczyszczeniach. Otwórz listę rozwijalną  
i wybierz odpowiednią stację pomiarową. 
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6. Art-Net konfiguracja 
 

Program umożliwia ustawienie adresu IP urządzenia, do którego 
będą przesyłane komunikaty Art-Net oraz poziomy kanałów. 
Zaznaczenie pozycji oznaczającej zanieczyszczenie powietrza wg 
normy opisanej na stronie 
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/health_informations 
spowoduje wysłanie zaprogramowanych wartości na wybrane 
kanały. 

 

 
 

 

7. Licencja 
Program automatycznie pobiera i sprawdza licencję z serwera 

producenta oprogramowania. 

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/health_informations
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8. Znane problemy 
• brak danych – sprawdź wybór źródła informacji  

• brak sygnału Art-net – sprawdź konfiguracje w ustawieniach 

(Net, subnet) oraz adresy IP komputera sterującego i 

odbiorników. 

 

 

9. Kontakt, informacje dodatkowe 
 
Mediam Sp. z o.o. 

www.mediam.com; biuro@mediam.com  

www.modus.pl, biuro@modus.pl 

 

http://www.mediam.com/
mailto:biuro@mediam.com
mailto:biuro@modus.pl

