
Poznámky k verzím: 

U zařízení s těmito sériovými čísly se může projevit problém se zásekem zařízení kvůli nové paralelní 

NOR flash paměti. 

155256, 155255, 155254, 155253, 155252, 155251, 155250, 155249, 155248, 155247, 155246, 155245, 155244, 

155243, 155242, 155241, 155240, 155239, 155238, 155237, 153966, 153965, 153964, 153963, 153962, 153961, 

153960, 153959, 153958, 153957, 153956, 153955, 153954, 153952, 153605, 148099, 148098, 148097, 148085, 

148084, 148083, 148081, 148080, 148079, 148078, 148077, 148076, 148075, 148074, 148073, 148072, 148071, 

148070, 148069, 148068, 148067, 148064, 148063, 148061, 148059, 148058, 148056, 148054, 148053, 148052, 

148048, 148046, 148044, 148041, 148040 

Při projevení zaseknutí zařízení se Vám na LCD displeji zobrazí pouze informace o zařízení (síťová 

konfigurace). V případě, že se Vám zaseknutí projeví, tak kontaktujte technickou podporu 

support@domat.cz 

v131 Vydaná verze 16. 1. 2019 verze pro sériové čísla 148040 a vyšší 

•  Oprava přípravy proměnných ke komunikaci 

• Zavedení Segger systemview 

v130 

• Oprava zpracování HTTP POST při příjmu FW 

v129 

• Úpravy pro novou paralelní NOR flash 

• Úprava FS 

• Úprava updatu FW pres POST 

• Úprava kopírování nového FW v bootloaderu 

v128 

• Kontrola platnosti dat při zápisu 

v127 

• Ošetření update firmware, pokud POST header nepřijde v jeden okamžik 

v126 

•  Časové programy se nyní vyčítají jednorázově při vstupu do editace (týdenní i výjimkové) 

•  Oprava heap paměti pro časové programy a alarmy o operačního systému FreeRTOS  

•  Oprava rozsahu editovaných hodnot v analog setteru a časového programu typu real 

•  Oprava kontroly přestupného roku 

•  Oprava focusu při vstupu do sekce 

•  Oprava a zpřehlednění podmínek zablokování kláves 

v125  Vydána verze 14. 12. 2017 verze pro sériové čísla 148039 a nižší 

• Deaktivováno a odstraněno „Delete“ při vytvářeni nové položky TPG 

v124 

• Zajištěno vyčtení všech dat z POST 

• Oprava časovače pro objekt login 

v123 

• Oprava TCP endpointu 
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• Vyčtení času pro RTC z PLC, perioda 10min 

• Login se nyní nepočítá z RTC, ale z uptime 

• Při vytváření nové výjimky se nastaví hodnoty na RTC 

• Úprava focusu při vytváření, editaci a mazáni TPG výjimek, esc i enter vrátí focus na původní položku, 

při mazání na následující 

v122 

• Oprava nastaveni flagu chyby komunikace pro všechny proměnné 

v121 

• Při odpojeni jednoho SSCP serveru přestal komunikovat i druhý server 

• Změna resetu a checku timeoutu v TCP endpointu, check se nyní provádí jen při čekání na 

connect/read/write 

• Snížen timeout v TCP klientu 1000->100ms 

• Doplněn reset po DELE konfiguračního souboru a QUIT v FTP 

v120 

• Překlad textu „Nastaveni casu“ a „Zadejte PIN“ 

v119 

• Změna „scrollování“ dlouhých textu 

v118 

• Oprava rozsahu objektu „Date Time“ 

• Oprava zobrazeni ‚%‘ v objektech (static text, login, alarm status) 

v117 

• Opravena chyba symbolu „%%“ před formátovacím řetězcem 

v116 

• Změna ošetření min/max u analog setteru 

v115 

• Scroll všech textu s variabilní délkou 

• Oprava převodu textu v menu 

v114 

• Upraven sleep v SscpRequestsMaster 

v113 Vydána verze 16. 2. 2017 

• Zavedení Timeoutu pro zápis proměnných alarmu 

• Odstranění varování 

v112 Vydána verze 1. 12. 2016 

• Opraven zápis proměnných alarmu (prováděl se 2x) 

v111 

• Doplnění odstranění ACK a RST proměnných alarmu z komunikace pokud nejsou potřeba 

 



v110 Vydána verze 12. 9. 2016 

• Odverzování FW 

v109 

• Opraven zápis TPG výjimek  

• Opravena editace časového programu 

• Ošetření mezních stavů TPG double 

v108 

• Ošetření nulové dílky výjimek v časovém programu  

• Vylepšení reakce tlačítek 

• Oprava názvu zařízení na webu serveru 

v107 

• Odstranění diakritických čárek 

• Oprava zápisu na server s větším bufferem (FreeRTOS -> Linux) 

• Oprava kontroly času u výjimek časového programu 

v106 

• Fix zobrazeni znaku '%' 

• Čteni / zápis časových programů po SSCP najednou 

v105 

• Ošetření maximálního počtu výjimek u TPG 

• Nahrazení SSCP funkce Time Setup za Time Setup Extended 

v104 

• Nové formáty alarmů, RTC a TPG, časů položek v TPG 

• Nelze zadat výjimku s vyšším časem startu než konce 


