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POPIS
eMonica je univerzální monitorovací zařízení s digitálními a analogovými vstupy a
výstupy. Je určeno pro připojení k nadřazenému systému. Komunikuje s ním přes RS232
(protokol Spinel nebo Modbus RTU) nebo přes Ethernet (protokolem Spinel na TCP/UDP
spojení).
Je také ideální pro zákaznické úpravy a firmware psaný na míru pro Vaší aplikaci.

Hlavní vlastnosti
 2× silový výstup s přepínacím kontaktem relé
 8× digitální vstup
 8× digitální obousměrný vstup/výstup
 Komunikace přes rozhraní RS232 nebo Ethernet
 Komunikační protokoly Spinel nebo Modbus RTU
 2× napěťový výstup v rozsahu 0 až 10 V (rozdělený na 10000 dílků)
 2× proudový výstup v rozsahu 0 až 20 mA (rozdělený na 10000 dílků)
 4× analogový vstup pro napětí 0 až 10 V (rozdělený na 10000 dílků) nebo
proudový vstup 0 až 20 mA (rozdělený na 10000 dílků)
 4× externí teplotní senzor
 Dodáváno jako deska elektroniky nebo v kovovém boxu

www.papouch.com
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ZAPOJENÍ
Tip: Součástí dodávky zařízení je plastová páčka pro snadné připojování vodičů ke
svorkám. Způsob použití páčky je patrný z následujícího obrázku.1

obr. 1 – použití páčky pro snadné připojování vodičů

Hlavní komunikační linka RS232
(Na zařízení je osazena buď komunikační linka RS232 nebo Ethernet.)

obr. 2 - komunikační linka RS232

Připojte zařízení k nadřazenému systému linkou RS232. Pro komunikaci se zařízením můžete
použít komunikační protokol Spinel nebo Modbus RTU – oba jsou popsány dále v tomto
dokumentu.
Tip: Pro připojení můžete použít redukci WagoCan, která umožňuje pohodlné připojení běžným
kříženým kabelem.

1

Svorky lze ovládat také malým plochým šroubovákem.
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Hlavní komunikační linka Ethernet
(Na zařízení je osazena buď komunikační linka RS232 nebo Ethernet.)

obr. 3 - komunikační linka Ethernet

a. Připojte zařízení k síťovému switchi běžným nekříženým kabelem.2
b. Pokud Vaše síť nemá rozsah adres kompatibilní s IP adresou (192.168.1.254) a
maskou sítě (255.255.255.0), kterou má z výroby nastaveno zařízení, nastavte mu
adresu vhodnou pro Vaši síť programem Ethernet configurator. Tento software je
ke stažení na webu www.papouch.com.

obr. 4 – Ethernet Configurator pro snadné nastavení IP adresy zařízení

c. Po nastavení adresy se k zařízení připojte webovým prohlížečem.3 Webové
rozhraní je dostupné přímo na nastavené IP adrese. Otevřete jej a na záložce
Serial Settings nastavte položku Protocol na RS232 a položku Baud Rate na
115 200 Bd. Poté stiskněte tlačítko Ok a vlevo Apply Settings.
d. Pro komunikaci se zařízením můžete nyní použít komunikační protokol Spinel
(komunikační port se nastavuje v sekci Connection u položky Local Port).

2

Pokud chcete zařízení připojit přímo k jednomu PC, použijte křížený kabel.

3

Doporučujeme použít prohlížeč Mozilla Firefox nebo Internet Explorer. (Nedoporučujeme ke konfiguraci
používat Google Chrome.)
www.papouch.com
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Výstupní relé
Zařízení má dva reléové výstupy s přepínacím kontaktem určené maximálně pro spínání
síťového napětí 230 V.

obr. 5 - zapojení silových výstupů

Univerzální vstupy a výstupy
Svorky GND na této straně zařízení jsou galvanicky odděleny od všech ostatních částí! (Tato
zem je společná pro svorky IO1 až IO8 a I1 až I8.)
Osm svorek je vyhrazeno pro univerzální použití. Lze je využít volitelně jako vstupy nebo
výstupy.

obr. 6 - zapojení univerzálních obousměrných svorek
IO3 je využit jako vstup pro kontakt a IO7 je využit jako výstupní

Pokud jsou některé ze svorek využity jako výstupní, je třeba přivést napětí z externího zdroje ke
svorce VIN. Toto napětí se po sepnutí výstupu objeví na příslušné výstupní svorce. V případě,
že není požadován vyšší výstupní proud (na výstupech je například připojena jen digitální
logika), stačí propojit svorky VOUT a VIN. Tím bude na výstupech napětí 15V z interního DCDC
měniče.
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Digitální vstupy
Svorky GND na této straně zařízení jsou galvanicky odděleny od všech ostatních částí! (Tato
zem je společná pro svorky IO1 až IO8 a I1 až I8.)
Tyto svorky slouží jako vstupní – je možné je využít pro připojení kontaktů (dle následujícího
obrázku), případně pro připojení napětí.

obr. 7 - zapojení digitálních vstupů

Analogové výstupy
Zem AGND analogových vstupů a výstupů je galvanicky oddělená od ostatních částí zařízení!
Analogové výstupy umožňují realizovat proudové nebo napěťové ovládání externích zařízení.
První a druhý výstup jsou napěťové (0-10V), třetí a čtvrtý je proudový (4-20 mA). Příklad
zapojení proudového i napěťového výstupu je na následujícím obrázku.

obr. 8 - zapojení analogových výstupů

www.papouch.com
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Analogové vstupy
Zem AGND analogových vstupů a výstupů je galvanicky oddělená od ostatních částí zařízení!
Analogové vstupy je možné propojkami nakonfigurovat jako proudové nebo napěťové. J4 až J7
představují nastavení proudových vstupů. J8 až J11 znamenají volbu napěťových vstupů.
Na následujícím obrázku je příklad, kdy vstupy 1 a 2 jsou nastaveny jako napěťové a vstupy 3 a
4 jako proudové.

obr. 9 - zapojení analogových vstupů

1Wire – Teploměry a iButtony
Zařízení má čtyři sběrnice 1Wire, přes které lze připojit až čtyři teplotní senzory nebo čipy
iButton. Konektory pro připojení a způsob zapojení senzoru je na následujícím obrázku.

obr. 10 - konektor pro připojení zařízení k 1Wire sběrnici

Komunikační linka RS485 (B)
Tato druhá komunikační linka RS485 slouží jako převodník Ethernetu na RS485, případně jako
sběrnice pro rozšíření o další připojená zařízení (v zakázkově modifikovaných firmwarech).
Některá základní doporučení pro zapojování linky RS485:
 Doporučujeme použít běžný TP kabel pro počítačové sítě (UTP, FTP nebo STP) a jako vodiče
pro RS485 použít jeden kroucený pár z tohoto kabelu.


Všechna zařízení na lince je třeba propojovat “od jednoho k druhému” a ne
do tzv. “hvězdy” (viz obrázek vpravo). Max. délka vedení je 1,2 km (pro 9,6kBd).



Na koncích linky musí být připojeno zakončení (propojkou Term).



Na jednom ze zařízení na lince musí být připojeny rezistory definující klidový stav (propojky Bias).



Případné stínění kabelu připojte jen na jednom místě linky!
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Příklad propojení s protějším zařízením je na následujícím obrázku.

obr. 11 - komunikační linka RS485, propojení s protějším zařízením a související propojky

* Propojku „Term“ zkratujte v případě, že je komunikační linka v zarušeném prostředí (vede
souběžně se silovými vodiči, apod.). Na jedné lince mohou být maximálně dva moduly
s připojeným zakončením (na opačných koncích linky). Ve většině případů není nutné
propojku používat.
#

Zem komunikační linky je možné, v případě RS485, použít pro připojení stínění. Stínění
komunikační linky není nutné. Doporučujeme jej použít v případě, kdy linka vede
v zarušeném prostředí (souběžně se silovými vodiči, apod.). Stínění by mělo být připojeno
pouze k jednomu zařízení na komunikační lince! Jinak by došlo k propojení nezávislých
zemí a vytvoření tzv. „zemní smyčky“, která může poškodit zařízení na lince.
Upozornění: Zem DGND sériové linky je galvanicky oddělena od ostatních zemí. Pokud
k tomu není zvláštní důvod, nepropojujte zem komunikační linky se žádnou další zemí. Propojením
zemí se zruší galvanické oddělení komunikační linky a zařízení je pak ohroženo zemními
smyčkami a mezi zdrojem a řídicím systémem.

Napájení
Pro napájení slouží svorky PWR a GND v rohu desky elektroniky, které jsou na následujícím
obrázku. Napájecí rozsah je 7 až 30 V DC. Vstup pro napájení má integrovánu ochranu proti
poškození přepólováním.

obr. 12 - připojení napájení

www.papouch.com
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INDIKACE

obr. 13 - kontrolky na zařízení

I1 až I8
Stav vstupů – svítí, pokud je vstup aktivní.
IO1 až IO8
Stav univerzálních I/O – svítí, pokud je vstup aktivní nebo pokud je tento výstup aktivován.
OUT1 a OUT2
Stav výstupních relé – svítí, pokud je relé sepnuté.
COM
Svítí, při komunikaci po RS485.
PWR
Svítí, pokud je připojeno napájecí napětí.
OUTPWR
Svítí, když je připojeno externí napájení pro IO1 až IO8.
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KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL MODBUS RTU
Tento protokol zařízení používá při komunikaci přes sériové rozhraní. Pro prvotní konfiguraci
adresy, apod. doporučujeme použít například program ModbusConfigurator, který je ke stažení
zde:
http://www.papouch.com/cz/website/mainmenu/software/modbus-configurator/

Seznam instrukcí
Zařízení umožňuje přistupovat ke své paměti – v závislosti na typu registru – těmito instrukcemi:










0x01 ..... čtení coils
0x02 ..... čtení diskrétních vstupů
0x03 ..... čtení holding registrů
0x04 ..... čtení vstupních registrů
0x05 ..... nastavení jednoho z diskrétních výstupů
0x06 ..... nastavení jednoho holding registru
0x0F ..... nastavení několika diskrétních výstupů najednou
0x10 ..... zapsání do několika holding registrů
0x11 ..... identifikace

Identifikace zařízení
Čtení identifikačního řetězce zařízení (Report slave ID).
Funkční kódy:
0x11 – Report slave ID
Parametry:
Počet bytů
ID
RI

1 Byte
1 Byte
1 Byte

Data

N Byte

dle řetězce
ID je totožné s adresou zařízení
Run Indikator – zde vždy 0xFF (zapnuto)
Řetězec stejný jako v protokolu Spinel. Tedy například:
eMonica; v0516.00.00; f66 97; t3

Holding Register
Konfigurace zařízení, obsluha počítadel impulzů a analogových výstupů.
Adresa

Přístup

Funkce

Název
Povolení konfigurace

04

1

4

zápis

0x06

čtení, zápis

0x03, 0x06, 0x10

Zápis hodnoty 0x00FF do tohoto paměťového místa musí
předcházet všem instrukcím, zapisujícím do holding registru
na adresy 0 až 15. Slouží k ochraně před nechtěnou změnou
konfigurace.
Není povoleno zapisovat Povolení konfigurace pomocí
Multiply write zároveň s dalšími parametry.

Adresa (ID)5

První registr s adresou 0 je někdy označován také pořadovým číslem 1. Podobně i s následujícími registry.

5

Zápisu do tohoto paměťového místa musí předcházet zápis hodnoty 0x00FF na adresu 0 do pozice Povolení
konfigurace. Jde o ochranu před nechtěnou změnou konfigurace. Není povoleno zapisovat Povolení
konfigurace pomocí Multiply write zároveň s dalšími parametry.
www.papouch.com
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Unikátní adresa zařízení v protokolu Modbus. Je očekáváno
číslo z rozsahu 1 až 247. Adresa je unikátní pro protokol
Modbus. Výchozí adresou je 0x0031.

Komunikační rychlost5

2

čtení, zápis

0x03, 0x06, 0x10

Rychlosti a jim odpovídající kódy:
1 200 Bd ......... 0x0003
2 400 Bd ......... 0x0004
4 800 Bd ......... 0x0005
9 600 Bd ......... 0x0006 (výchozí nastavení)
19 200 Bd ......... 0x0007
38 400 Bd ......... 0x0008
57 600 Bd ......... 0x0009
115 200 Bd ......... 0x000A

Datové slovo5
Datové slovo je vždy osmibitové.

3

čtení, zápis

0x03, 0x06, 0x10

Hodnota

Parita

Počet stopbitů

0x0000 (výchozí)
0x0001
0x0002
0x0003
0x0004
0x0005
0x0006 až 0x00FF

není (N)
sudá (E)
lichá (O)
není (N)
sudá (E)
lichá (O)
není (N)

1
1
1
2
2
2
1

Rozlišení konce paketu5
4

čtení, zápis

0x03, 0x06, 0x10

Konfiguruje, jak velká prodleva mezi byty bude považována
za konec paketu. Prodleva se zadává v počtu bytů. Je možné
zadat hodnotu 4 až 100. Výchozí hodnota je 10.

Komunikační protokol5

5

čtení, zápis

0x03, 0x06, 0x10

Umožňuje přepnout zařízení do komunikace protokolem
Spinel. Po odeslání odpovědi se zařízení přepne do
zvoleného protokolu a dále komunikuje pouze jím. (V každém
z protokolů existuje instrukce pro přepnutí protokolů.)
Kód pro protokol Spinel: 0x0001 (výchozí)
Kód pro protokol Modbus RTU: 0x0002

Nastavení adresy sériovým číslem5
7–9

zápis

0x06, 0x10

adr. 7 – nová adresa
adr. 8 – číslo výrobku
adr. 9 – sériové číslo
Číslo výrobku a sériové číslo výrobu je uvedeno na štítku na
zařízení jako 0516/0001, kde 0516 je číslo výrobu a 0001 je
sériové číslo.

Analogový proudový výstup 1 – RAW
16

čtení, zápis

0x03, 0x06, 0x10

RAW: Surová hodnota přímo z AD převodníku bez jakéhokoli
přepočtu.

17
18
19
20
21
22
23
24, 25

čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis

0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x10

Analogový proudový výstup 2 – RAW
Analogový napěťový výstup 1 – RAW
Analogový napěťový výstup 2 – RAW
Analogový proudový výstup 1 – 0 až 10 000 dílků
Analogový proudový výstup 2 – 0 až 10 000 dílků
Analogový napěťový výstup 1 – 0 až 10 000 dílků
Analogový napěťový výstup 2 – 0 až 10 000 dílků
Čítač událostí 1
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26, 27
28, 29
30, 31
32, 33
34, 35
36, 37
38, 39
40, 41
42, 43
44, 45
46, 47
48, 49
50, 51
52, 53
54, 55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72, 73
74, 75
76, 77
78, 79
80, 81
82, 83
84, 85
86, 87
88, 89
90, 91
92, 93
94, 95
96, 97
98, 99
100, 101
102, 103

čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
zápis
zápis
zápis
zápis
zápis
zápis
zápis
zápis
zápis
zápis
zápis
zápis
zápis
zápis
zápis
zápis
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0x03, 0x10
0x03, 0x10
0x03, 0x10
0x03, 0x10
0x03, 0x10
0x03, 0x10
0x03, 0x10
0x03, 0x10
0x03, 0x10
0x03, 0x10
0x03, 0x10
0x03, 0x10
0x03, 0x10
0x03, 0x10
0x03, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x03, 0x06, 0x10
0x10
0x10
0x10
0x10
0x10
0x10
0x10
0x10
0x10
0x10
0x10
0x10
0x10
0x10
0x10
0x10

Čítač událostí 2
Čítač událostí 3
Čítač událostí 4
Čítač událostí 5
Čítač událostí 6
Čítač událostí 7
Čítač událostí 8
Čítač událostí 9
Čítač událostí 10
Čítač událostí 11
Čítač událostí 12
Čítač událostí 13
Čítač událostí 14
Čítač událostí 15
Čítač událostí 16

Konfigurace čítačů 1 až 16
0x0000 … počítadlo vypnuto
0x0001 … počítat náběžné hrany
0x0002 … počítat sestupné hrany
0x0003 … počítat náběžné i sestupné hrany

Odečtení hodnoty od čítače 1 až 16
Zapsaná hodnota je odečtena od aktuální hodnoty
čítače. Odečítaná hodnota nesmí být větší než je
aktuálně napočítaná hodnota.
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Input Register
Čtení hodnot z analogových vstupů a čtyř sběrnic 1Wire (zahrnuje také teploměry).
Adresa

Přístup

Funkce

Název
Status analogových vstupů AIN1 a AIN2
Horní byte – status AIN1:
00 = naměřená hodnota je v měřícím rozsahu
bit 3,2

01 = měřená hodnota je menší než dolní hranice měřícího rozsahu (underflow)
10 = překročení horní hranice měřeného rozsahu (overflow)

06

čtení

0x04

bit 7
(MSb)

0 = naměřená hodnota je neplatná
1 = naměřená hodnota je platná

Dolní byte – status AIN2:
00 = naměřená hodnota je v měřícím rozsahu
bit 3,2

01 = měřená hodnota je menší než dolní hranice měřícího rozsahu (underflow)
10 = překročení horní hranice měřeného rozsahu (overflow)

bit 7
(MSb)

1

čtení

0x04

2
3
4
5
6
7
8
9

čtení
čtení
čtení
čtení
čtení
čtení
čtení
čtení

0x04
0x04
0x04
0x04
0x04
0x04
0x04
0x04

10

čtení

0x04

0 = naměřená hodnota je neplatná
1 = naměřená hodnota je platná

RAW hodnota analogového vstupu AIN1
RAW: Surová hodnota přímo z AD převodníku bez jakéhokoli přepočtu.

RAW hodnota analogového vstupu AIN2
Přepočítaná hodnota AIN1
Přepočítaná hodnota AIN2
Status analogových stupů AIN3 a AIN4
RAW hodnota analogového vstupu AIN3
RAW hodnota analogového vstupu AIN4
Přepočítaná hodnota AIN3
Přepočítaná hodnota AIN4
Status 1WireA a 1WireB
Horní byte – status 1WireA:
0x00 ......................... Hodnota je platná, sběrnice je připojená
0x04 ......................... Sběrnice není připojená
Ostatní hodnoty ....... Chyba senzoru/iButtonu
Dolní byte – status 1WireB:
0x00 ......................... Hodnota je platná, sběrnice je připojená
0x04 ......................... Sběrnice není připojená
Ostatní hodnoty ....... Chyba senzoru/iButtonu

11

čtení

0x04

Teplota z 1WireA jako celé číslo
Příklad: Hodnota 30,6 °C je zde uvedena jako 306.

12
13
14
15
16-19
20-23

čtení
čtení
čtení
čtení
čtení
čtení

0x04
0x04
0x04
0x04
0x04
0x04

Teplota 1WireB jako celé číslo
Status 1WireC a 1WireD
Teplota z 1WireC jako celé číslo
Teplota z 1WireD jako celé číslo
ID připojeného senzoru 1WireA
ID připojeného senzoru 1WireB

6

První registr s adresou 0 je někdy označován také pořadovým číslem 1. Podobně i s následujícími registry.
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24-27
28-31

čtení
čtení

eMonica
0x04
0x04

ID připojeného senzoru 1WireC
ID připojeného senzoru 1WireD

Discrete Inputs
Čtení stavu vstupů a obousměrných portů.
Adresa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Přístup

Funkce

Název

čtení
čtení
čtení
čtení
čtení
čtení
čtení
čtení
čtení
čtení
čtení
čtení
čtení
čtení
čtení
čtení

0x02
0x02
0x02
0x02
0x02
0x02
0x02
0x02
0x02
0x02
0x02
0x02
0x02
0x02
0x02
0x02

Čtení IO1
Čtení IO2
Čtení IO3
Čtení IO4
Čtení IO5
Čtení IO6
Čtení IO7
Čtení IO8
Čtení I1
Čtení I2
Čtení I3
Čtení I4
Čtení I5
Čtení I6
Čtení I7
Čtení I8

Coils
Přístup k obousměrným portům a ovládání relé.
Adresa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Přístup

Funkce

Název

čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis
čtení, zápis

0x01, 0x05, 0x0F
0x01, 0x05, 0x0F
0x01, 0x05, 0x0F
0x01, 0x05, 0x0F
0x01, 0x05, 0x0F
0x01, 0x05, 0x0F
0x01, 0x05, 0x0F
0x01, 0x05, 0x0F
0x01, 0x05, 0x0F
0x01, 0x05, 0x0F

Přístup k obousměrnému IO1
Přístup k obousměrnému IO2
Přístup k obousměrnému IO3
Přístup k obousměrnému IO4
Přístup k obousměrnému IO5
Přístup k obousměrnému IO6
Přístup k obousměrnému IO7
Přístup k obousměrnému IO8
Přístup k relé RE1
Přístup k relé RE2

www.papouch.com
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KOMPLETNÍ POPIS KOMUNIKAČNÍHO PROTOKOLU
Do zařízení je implementován standardizovaný protokol Spinel7, formáty 66 (ASCII) a
97 (binární).

Formát 97
Formát 97 používá v komunikaci binární 8bit znaky (dekadicky v rozsahu 0 až 255). Pro snadné ladění
komunikace je určen program Spinel Terminál. Instrukce jsou rozděleny na dotaz odpověď:

Struktura
Dotaz:

PRE FRM NUM NUM ADR SIG INST DATA… SUMA CR
Odpověď:

PRE FRM NUM NUM ADR SIG ACK

DATA… SUMA CR

PRE

1 Byte

Prefix, 2AH (znak “*“).

FRM

1 Byte

Číslo formátu 97 (61H).

NUM

2 Byty

Počet bytů instrukce od následujícího bajtu do konce rámce.

ADR

1 Byte

Adresa modulu, kterému je posílán dotaz nebo který posílá odpověď.

SIG

1 Byte

Podpis zprávy - libovolné číslo od 00H do FFH. Stejné číslo, které bylo
posláno v dotazu, se vrátí v odpovědi, čímž lze snadno rozpoznat, na který
dotaz odpověď přišla.

INST8 1 Byte

Kód instrukce - Instrukce modulu jsou podrobně popsány v kapitole
Kompletní přehled instrukcí na straně 22.

ACK

1 Byte

Potvrzení dotazu (Acknowledge), zda a jak byl proveden. ACK jsou
z intervalu 00H až 0FH.

DATA8

n Byte

Data. Podrobně popsány v kapitole Kompletní přehled instrukcí (strana 22)
pro každou instrukci.

SUMA

1 Byte

Kontrolní součet.

CR

1 Byte

Zakončovaní znak (0DH).

Vysvětlivky
Příklad

2AH, 61H, 00H, 05H, 01H, 02H, 60H, 0CH, 0DH
Zakončovací znak
SDATA
Délka dat – délka SDATA (4 byty) +
0DH (1 byte). Počet je menší než
256, proto je horní byte nulový.
Formát
Prefix

7

Podrobné informace o protokolu Spinel naleznete na spinel.papouch.com .

8

Instrukce a data jsou v příkladech na následujících stranách zvýrazněny pro přehlednost takto.
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Délka dat (NUM)
Šestnáctibitová hodnota určující počet bytů do konce instrukce; počet všech bytů následujících za
NUM, až po CR (včetně). Nabývá hodnot 5 až 65535. Je-li menší než 5, považuje se taková
instrukce za chybnou a odpovídá se na ni (je-li určena danému zařízení) instrukcí s ACK „neplatná
data“.
Postup tvorby NUM:
Sečtěte počet bytů následujících za oběma byty NUM (tzn. počet byte SDATA + 1 byte CR).
Výsledný počet uvažujte jako šestnáctibitové číslo. To rozdělte na horní a dolní byte. První byte NUM
je horní byte počtu, druhý byte NUM je dolní byte počtu. (Je-li počet bytů menší než 256, první byte
NUM je 00H.)
Adresa (ADR)
Adresa FFH je rezervována pro broadcast. Pokud je v dotazu adresa FFH, zařízení se chová tak,
jako by byla uvedena jeho adresa. Na dotazy s touto adresou se nevrací žádná odpověď.
Adresa FEH je univerzální adresa. Pokud je v dotazu adresa FEH, zařízení se chová tak, jako by
byla uvedena jeho adresa. V odpovědi zařízení uvede skutečnou právě nastavenou adresu.
Univerzální adresa se používá jen v případech, kdy je na lince připojené jen jedno zařízení.
Potvrzení dotazu (ACK)
ACK informuje nadřazené zařízení o způsobu zpracování přijaté instrukce. Kódy potvrzení:
00H ....... VŠE V POŘÁDKU
Instrukce byla v pořádku přijata a kompletně provedena.
01H ....... JINÁ CHYBA
Blíže nespecifikovaná chyba zařízení.
02H ....... NEPLATNÝ KÓD INSTRUKCE
Přijatý kód instrukce není známý.
03H ....... NEPLATNÁ DATA
Data nemají platnou délku nebo obsahují neplatnou hodnotu.
04H ....... NEPOVOLEN ZÁPIS/PŘÍSTUP ODMÍTNUT
- Dotaz nebyl proveden, protože nebyly splněny určité podmínky.
- Pokus o zápis dat do nepřístupné paměti.
- Snaha o aktivování funkce zařízení, která vyžaduje jiné nastavení (např. vyšší
komunikační rychlost).
- Snaha o změnu konfigurace, bez bezprostředně předcházejícího povolení nastavení.
- Přístup do paměti chráněné heslem.
05H ....... PORUCHA ZAŘÍZENÍ
- Porucha zařízení, vyžadující servisní zásah.
- Chyba vnitřní paměti zařízení nebo paměti nastavení.
- Chyba některé vnitřní periferie zařízení (běhová chyba nebo chyba při inicializaci).
- Jakákoli jiná chyba ovlivňující správnou funkci zařízení.
06H ....... NEJSOU K DISPOZICI ŽÁDNÁ DATA
0DH ....... AUTOMATICKY VYSLANÁ INSTRUKCE – ZMĚNA STAVU DIGITÁLNÍHO VSTUPU
0EH ....... AUTOMATICKY VYSLANÁ INSTRUKCE – KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ
- Periodické odesílání naměřených hodnot.
Kontrolní součet (SUMA)
1 Byte. Součet všech bytů instrukce (sčítají se úplně všechna odesílaná data kromě CR) odečtený
od 255. Výpočet: SUMA = 255 – (PRE + FRM + NUM + ADR + SIG + ACK (INST) + DATA)
Na zprávu s chybným kontrolním součtem se neodpovídá. (Na příjem CR se čeká, i pokud přijde
nesprávný kontrolní součet.)

www.papouch.com
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Formát 66
Formát 66 používá jen dekadické proměnné nebo znaky, které lze psát na běžné klávesnici. Tento
formát je proto vhodný při ladění aplikací se Spinelem. Mezi jednotlivými znaky nesmí být prodleva delší
než 5 sec. Instrukce jsou rozděleny na dotaz odpověď:

Struktura
Dotaz:

PRE FRM ADR INST DATA… CR
Odpověď:

PRE FRM ADR ACK

DATA… CR

PRE

Prefix, 2AH (znak “*“).

FRM

Číslo formátu 66 (znak „B“).

ADR

Adresa modulu, kterému je posílán dotaz nebo který posílá odpověď.

INST8

Kód instrukce - Kódy instrukce daného zařízení. Jsou jimi ASCII kódy písmen „A“
až „Z“ a „a“ až „z“ a číslice „0“ až „9“. Instrukce modulu jsou podrobně popsány
v kapitole Kompletní přehled instrukcí na straně 22.

ACK

Potvrzení dotazu (Acknowledge), zda a jak byl proveden. ACK jsou z intervalu
00H až 0FH.

DATA8

Data. ASCII vyjádření přenášených proměnných. Doporučuje se data přenášet
v běžném tvaru a jednotkách. Nesmí obsahovat prefix ani CR. Podrobně
popsáno v kapitole Kompletní přehled instrukcí (strana 22) pro každou instrukci.

CR

Zakončovaní znak (0DH).

Vysvětlivky
Příklad – jednorázový odměr

* B 1 TR <CR>
Zakončovací znak (0DH; )9
Kód instrukce
Adresa
Formát
Prefix (2AH)
Adresa (ADR)
Adresa je jeden znak, který jednoznačně určuje konkrétní zařízení mezi ostatními na jedné
komunikační lince. Zařízení toto číslo vždy používá pro svou identifikaci v odpovědích na dotazy
z nadřazeného systému. Adresou mohou být tyto ASCII znaky: číslice „0“ až „9“, malá písmena „a“
až „z“ a velká „A“ až „Z“. Adresa nesmí být shodná s prefixem nebo CR.
Adresa „%“ je rezervována pro „broadcast“. Pokud je v dotazu adresa „%“, zařízení se chová tak,
jako by byla uvedena jeho adresa. Na dotazy s touto adresou se nevrací žádná odpověď.
Adresa „$“ je univerzální adresa. Pokud je v dotazu adresa „$“, zařízení se chová tak, jako by byla
uvedena jeho adresa. V odpovědi zařízení uvede skutečnou právě nastavenou adresu. Univerzální
adresa se používá jen v případech, kdy je na lince připojené pouze jedno zařízení.

9

U příkladů instrukcí v kapitole Kompletní přehled instrukcí není zakončovací znak <CR> vypisován! (Je
nahrazen znakem  .)
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Kód instrukce (INST)
Kód instrukce příslušného zařízení.
Je-li přijata platná instrukce (souhlasí ADR) a je nastaven příznak přijaté zprávy, zařízení na takovou
instrukci již musí odpovědět.
Potvrzení dotazu (ACK)
ACK informuje nadřazené zařízení o způsobu zpracování přijaté instrukce. Kódy potvrzení:
0 ............ VŠE V POŘÁDKU
Instrukce byla v pořádku přijata a kompletně provedena.
1 ............ JINÁ CHYBA
Blíže nespecifikovaná chyba zařízení.
2 ............ NEPLATNÝ KÓD INSTRUKCE
Přijatý kód instrukce není známý.
3 ............ NEPLATNÁ DATA
Data nemají platnou délku nebo obsahují neplatnou hodnotu.
4 ............ NEPOVOLEN ZÁPIS/PŘÍSTUP ODMÍTNUT
- Dotaz nebyl proveden, protože nebyly splněny určité podmínky.
- Pokus o zápis dat do nepřístupné paměti.
- Snaha o aktivování funkce zařízení, která vyžaduje jiné nastavení (např. vyšší
komunikační rychlost).
- Snaha o změnu konfigurace, bez bezprostředně předcházejícího povolení nastavení.
- Přístup do paměti chráněné heslem.
5 ............ PORUCHA ZAŘÍZENÍ
- Porucha zařízení, vyžadující servisní zásah.
- Chyba vnitřní paměti zařízení nebo paměti nastavení.
- Chyba některé vnitřní periferie zařízení (běhová chyba nebo chyba při inicializaci).
- Jakákoli jiná chyba ovlivňující správnou funkci zařízení.
6 ............ NEJSOU K DISPOZICI ŽÁDNÁ DATA
D ........... AUTOMATICKY VYSLANÁ INSTRUKCE – ZMĚNA STAVU DIGITÁLNÍHO VSTUPU
E ........... AUTOMATICKY VYSLANÁ INSTRUKCE – KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ
- Periodické odesílání naměřených hodnot.
Data (DATA)
Data instrukce.

www.papouch.com
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KOMPLETNÍ PŘEHLED INSTRUKCÍ
Instrukce

Kód 97

Kód 66 Strana

Vstupy
Čtení stavu vstupů.................................................................................................................... 31H ................. IR ...................... 24
Nastavení samovolného vysílání .............................................................................................. 10H ................. IS ...................... 25
Čtení nastavení samovolného vysílání ..................................................................................... 11H ................. IX ...................... 26
Čtení čítačů .............................................................................................................................. 60H ................. CR..................... 27
Odečet od čítače ...................................................................................................................... 61H ................. CD..................... 28
Vložení hodnoty do čítače ........................................................................................................ 64H ................. .......................... 28
Nastavení čítačů....................................................................................................................... 6AH ................. CO .................... 29
Čtení nastavení čítačů.............................................................................................................. 6BH ................. CX ..................... 30
Výstupy
Zjištění režimu výstupu ............................................................................................................. 38H ................. .......................... 35
Nastavení délky pulzu na výstupu ............................................................................................ 26H ................. .......................... 34
Nastavení výstupů .................................................................................................................... 20H ................. OS..................... 32
Čtení výstupů ........................................................................................................................... 30H ................. OR .................... 31
Nastavení výstupů na určitou dobu .......................................................................................... 23H ................. OT ..................... 32
Čtení nastavení výstupů na určitou dobu ................................................................................. 33H ................. ORT .................. 33
Čtení délky pulzu na výstupu.................................................................................................... 36H ................. .......................... 34
Spuštění pulzu na výstupu ....................................................................................................... 25H ................. .......................... 35
Sériová linka převodníku
Zápis komunikačních parametrů .............................................................................................. E5H ................. .......................... 36
Čtení komunikačních parametrů............................................................................................... F5H ................. .......................... 36
1-Wire
Čtení teploty ............................................................................................................................. 59H ................. .......................... 37
Nastavení typu periferie ........................................................................................................... 5BH ................. .......................... 37
Čtení typu periferie ................................................................................................................... 5CH ................. .......................... 38
Čtení ID iButtonu ...................................................................................................................... 5AH ................. .......................... 38
D/A převodník
Nastavení výstupní hodnoty – s přepočtem ............................................................................. 42H ................. .......................... 39
Čtení výstupní hodnoty – s přepočtem ..................................................................................... 43H ................. .......................... 39
Nastavení přepočítávacích hodnot ........................................................................................... 44H ................. .......................... 40
Čtení přepočítávacích hodnot................................................................................................... 45H ................. .......................... 40
Kalibrace – zápis ...................................................................................................................... 4EH ................. .......................... 41
Kalibrace – čtení....................................................................................................................... 4FH ................. .......................... 41
Nastavení výstupní hodnoty – RAW ......................................................................................... 40H ................. .......................... 42
Čtení výstupní hodnoty – RAW ................................................................................................ 41H ................. .......................... 42
Měření A/D převodníků
Jednorázové měření................................................................................................................. 51H ................. .......................... 43
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Datum a čas
Nastavení času ........................................................................................................................ 70H .................. ......................... 45
Čtení času ................................................................................................................................ 71H .................. ......................... 46
Nastavení času (ASCII)............................................................................................................ 72H .................. ......................... 46
Čtení času (ASCII) ................................................................................................................... 73H .................. ......................... 47
Nastavení času (NTP) .............................................................................................................. 74H .................. ......................... 47
Čtení času (NTP) ..................................................................................................................... 75H .................. ......................... 48
Nastavení parametrů času ....................................................................................................... 76H .................. ......................... 48
Čtení nastavených parametrů času.......................................................................................... 77H .................. ......................... 49
Konfigurace komunikační linky a nastavení adresy
Povolení konfigurace................................................................................................................ E4H ..................E ....................... 49
Nastavení komunikačních parametrů ....................................................................................... E0H ..................AS a SS ............ 50
Čtení komunikačních parametrů .............................................................................................. F0H ..................CP..................... 51
Doplňkové
Čtení jména a verze ................................................................................................................. F3H ..................? ....................... 52
Uložení uživatelských dat ......................................................................................................... E2H ..................DW.................... 53
Čtení uložených uživatelských dat ........................................................................................... F2H ..................DR .................... 54
Čtení chyb komunikace ............................................................................................................ F4H .................. ......................... 54
Reset ........................................................................................................................................ E3H ..................RE..................... 55
Přepnutí komunikačního protokolu ........................................................................................... EDH ................. ......................... 56

Pro přehlednost jsou dále podrobně popsány jen instrukce (INST), potvrzení (ACK) a data
(DATA). Adresa (ADR), podpis (SIG) a kontrolní součet (SUMA) jsou podrobně popsány výše
v popisu protokolu a v podrobné dokumentaci k protokolu Spinel (k dispozici ke stažení
na spinel.papouch.com).
Indexy 97 nebo 66 před některými odstavci na následujících stránkách označují pro jaký formát
protokolu Spinel je takto označený odstavec určen. Není-li před odstavcem žádný index,
vztahuje se daná informace na protokol 97 i 66. (Viz také poznámku pod čarou 9 na straně 20.)
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Vstupy
Čtení stavu vstupů
Popis:

Instrukce čte aktuální stav vstupů.

97

31H

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)(stav vstupů)

97

Legenda: (stav vstupů) 2 byty; byty mají tvar: [161514131211109][87654321], kde bity 1 až 16 značí číslo
vstupu. Hodnota bitů odpovídá log. hodnotám jednotlivých vstupů. (Bity s vstupy, které
nejsou použity na konkrétním modulu, mají vždy hodnotu 0.)

97

Příklad:

Čtení stavu vstupů, adresa 01H, podpis 02H
2AH,61H,00H,05H,01H,02H,31H,3BH,0DH
Odpověď – vstupy 2, 7 a 8 jsou v log. 1, ostatní log. 0
2AH,61H,00H,06H,01H,02H,00H,C2H,A9H,0DH

66

Dotaz:

„IR“(vstup)

(Input Read)

66

Odpověď: (ACK „0“)(stav)

66

Legenda:

66

Příklad:

(vstup)

Číslo vstupu – například znak „1“ (pro výstup 1), „8“ (pro 8), „15“, „32“, apod.

(stav)

Vstup je sepnutý („H“) nebo rozepnutý („L“).

Dotaz – vstup 29
*B1IR29
Odpověď – vstup 29 rozepnutý
*B10L
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Nastavení samovolného vysílání
Popis:

Povoluje nebo zakazuje automatické vyslání zprávy při změně logické úrovně na vstupech.
Tato instrukce umožňuje automaticky informovat nadřazený systém o změně stavu
některého ze vstupů. (Z výroby je automatické vysílání vypnuto.)

97

10H(stav)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)

97

Automaticky odeslaná odpověď:

97

Legenda: (stav)

(ACK 0DH)(stav vstupů)

1 byte; 00H = samovolné vyslání zakázáno, 01H = povoleno

(stav vstupů) Je-li automatické vyslání povoleno, při každé změně log. úrovně alespoň na
jednom vstupu, zařízení automaticky vyšle zprávu nadřazenému systému s aktuálním stavem
vstupů. Zpráva je ve tvaru (ACK 0DH)(stav vstupů) kde (ACK 0DH) je příznak samovolně
vyslané zprávy a (stav vstupů) je aktuální stav vstupů (viz instrukce „Čtení stavu vstupů“ na
straně 24). Jako podpis se posílá 01H. Samovolně vyslaná zpráva se pak posílá ve stejném
formátu, jako byl formát instrukce „Nastavení samovolného vysílání“. Je doporučeno povolit
samovolné vyslání jen v případě, kdy je na lince připojeno jen jedno zařízení (týká se pouze
zařízení připojených přes RS485). Z výroby je samovolné vyslání vypnuto.
97

Příklad:

Aktivování samovolného vyslání; adresa 01H, podpis 02H:
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,10H,01H,2AH,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH
Automaticky odeslaná odpověď (vstup 1 je aktivní):
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,0DH,01H,2DH,0DH

66

Dotaz:

„IS“(stav)

66

Odpověď: (ACK „0“)

66

Legenda: (stav)

66

Příklad:

Povolení („1“) nebo zákaz („0“) automatického vysílání.

Dotaz – povolení automatického vysílání:
*B1IS1
Odpověď:
*B10
Automaticky odeslaná odpověď – příklad pro osm vstupů: Vstup číslo 7 je sepnut. Výstupy
jsou po pěti odděleny mezerou pro lepší čitelnost.
*B1D LLLLL LHL
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Čtení nastavení samovolného vysílání
Popis:

Čte nastavení samovolného vysílání zpráv o změně stavu některého ze vstupů.

97

11H

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)(stav)

97

Legenda: (stav)
1 byte; 00H = samovolné vyslání vypnuto; 66D (42H) = zapnuto formátem 66;
97D (61H) = zapnuto formátem 97

97

Příklad:

Povolení samovolného vyslání zprávy; adresa 31H, podpis 02H
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,11H,2BH,0DH
Odpověď – automatické vysílání je zapnuto, bylo zapnuto formátem 97 (61H):
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,00H,61H,DAH,0DH

66

Dotaz:

„IX“

66

Odpověď: (ACK „0“)(stav)

66

Legenda: (stav)
„0“ – automatické vysílání zakázáno; „B“ – automatické vysílání bylo zapnuto
formátem 66; „a“ – automatické vysílání bylo zapnuto formátem 97

66

Příklad:

Dotaz
*B1IX
Odpověď – automatické vysílání zapnuto formátem 66
*B10B
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Čtení čítačů
Popis:

Instrukce čte stav počítadel změn na vstupech.
Čítač umožňuje počítat jednotlivé změny stavu vstupu. Za změnu je považována změna
logického stavu (nebo stavu připojeného kontaktu). Každý vstup má vlastní čítač.
K hodnotě čítače je přičtena jednička při vybraných změnách na příslušném vstupu (změna
z 1 do 0; změna z 0 do 1; případně obě změny).

97

Dotaz:

60H(parametr1)…(parametrN)

97

Odpověď: (ACK 00H)(počet-bitů)(stav-čítače1)…(stav-čítačeN)

97

Legenda:

97

Příklad:

(parametr)

1 byte ve tvaru Cxnnnnnn; Je-li bit C=1, bude čítač po přečtení vynulován;
pokud je C=0, bude čítač pouze přečten a jeho obsah bude ponechán beze
změn. Je-li n>0, bude přečten pouze čítač s uvedeným číslem. Je-li n=0,
budou přečteny všechny čítače. (Je-li n=0, musí být odeslán pouze jeden
(parametr).)

(počet-bitů)

1 byte; informace o tom, jaké rozlišení mají čítače (tedy binární číslo 8, 16,
24 nebo 32 bitů)

(stav-vstupů)

jeden nebo více
v (počet-bitů)

bytů

s hodnotou

čítače/čítačů,

podle

informace

Čtení čítačů
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,60H,00H,DBH,0DH
Odpověď (příklad z desetivstupového zařízení)
2AH,61H,00H,1AH,31H,02H,00H,10H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,17H,0DH

66

Dotaz:

„CR“(parametr)(čítač) (Counter Read)

66

Odpověď: (ACK „0“)(stav)

66

Legenda:

66

Příklad:

(parametr)

Je-li roven „1“, bude čítač po přečtení vynulován. Pokud je roven „0“, bude
hodnota čítače po přečtení ponechána beze změny.

(čítač)

Číslo čítače – například „1“, „5“, „12“.

(stav)

Hodnota čítače/čítačů.

Dotaz – čítač 5 – čítač bude vynulován
*B1CR15
Odpověď – čítač má hodnotu 230 (dekadicky)
*B10230
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Odečet od čítače
Popis:

Instrukce odečte zadanou hodnotu od aktuálního stavu čítače.
Tato funkce zamezuje ztrátě případných zaznamenaných změn během čtení instrukcí
„Čtení čítačů“ spolu s mazáním hodnoty čítače. Pokud totiž během této instrukce nastane
změna na vstupu, není již zaznamenána (Pokud změna nastane v krátkém časovém úseku
mezi přečtením stavu čítače a nulováním.).
Tomu lze předejít právě touto instrukcí „Odečet od čítače“. Nejdřív použijte instrukci „Čtení
čítačů“ a poté přečtenou hodnotu odečtěte touto instrukcí od aktuálního stavu čítače.
Zajistíte tak, že nebude ztracena žádná změna na vstupu.

97

Dotaz:

61H(čítač1)(hodnota1)… (čítačN)(hodnotaN)

97

Odpověď: (ACK 00H)

97

Legenda:

97

Příklad:

(čítač)

1 byte; určuje číslo čítače (1 až 60).

(hodnota)

4 byty – hodnota, která má být od čítače odečtena

Dotaz – čítač 2, odečíst hodnotu 1:
2AH,61H,00H,0AH,31H,02H,61H,02H,00H,00H,00H,01H,D5H,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH

66

Dotaz:

„CD“(čítač)(hodnota)

66

Odpověď: (ACK „0“)

66

Legenda:

(čítač)

Číslo čítače – například „01“, „05“, „12“. (Číslo je vždy dvojmístné.)

(hodnota) Hodnota, která má být od čítače odečtena.
66

Příklad:

Dotaz - čítač 2, odečíst hodnotu 1:
*B1CD021
Odpověď
*B10

Vložení hodnoty do čítače
Popis:

Takto lze aktuální hodnotu čítače přepsat zadanou hodnotou.

97

64H(čítač)(hodnota)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)

97

Legenda:

97

Příklad:

(čítač)

1 byte; určuje číslo čítače (1 až 60); 0 = pro všechny

(hodnota)

4 byty; nová hodnota čítače (minimálně číslo 1)

Dotaz:
2AH,61H,00H,0AH,31H,02H,64H,01H,00H,00H,20H,22H,90H,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH
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Nastavení čítačů
Popis:

Instrukce nastavuje parametry počítadel změn na vstupech.
Čítač umožňuje počítat jednotlivé změny stavu vstupu. Za změnu je považována změna
logického stavu (nebo stavu připojeného kontaktu). Každý vstup má vlastní čítač.
K hodnotě čítače je přičtena jednička při vybraných změnách na příslušném vstupu (změna
z 1 do 0; změna z 0 do 1; případně obě změny).

97

Dotaz:

6AH(parametr1)…(parametrN)

97

Odpověď: (ACK 00H)

97

Legenda:

1 byte ve tvaru CCnnnnnn; nnnnnn určuje číslo čítače (0 až 63). Pokud je 0,
režim nastavený bity CC platí pro všechny čítače.

(parametr)

CC určují režim čítače:
CC=00 … čítač je vypnut
CC=10 … čítač přičte ke své hodnotě jednotku při každé zaznamenané
náběžné hraně signálu na příslušném vstupu.
CC=01 … čítač přičte ke své hodnotě jednotku při každé zaznamenané
sestupné hraně signálu na příslušném vstupu.
CC=11 … čítač přičte ke své hodnotě jednotku při každé zaznamenané
hraně (náběžné i sestupné) signálu na příslušném vstupu.
97

Příklad:

Nastavení čítačů
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,6AH,80H,51H,0DH
Odpověď – ok
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH

66

Dotaz:

„CO“(parametr)(čítač) (Counter Options)

66

Odpověď: (ACK „0“)

66

Legenda:

(čítač)

Číslo čítače – například „1“, „5“, „12“. Číslem „0“ je možné změnit všechny
čítače.

(parametr) „0“ … čítač je vypnut
„1“ … čítač přičte ke své hodnotě jednotku při každé zaznamenané náběžné
hraně signálu na příslušném vstupu.
„2“ … čítač přičte ke své hodnotě jednotku při každé zaznamenané sestupné
hraně signálu na příslušném vstupu.
„3“ … čítač přičte ke své hodnotě jednotku při každé zaznamenané hraně
(náběžné i sestupné) signálu na příslušném vstupu.
66

Příklad:

Dotaz – čítač 5, čítání na náběžnou hranu
*B1CO15
Odpověď
*B10
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Čtení nastavení čítačů
Popis:

Instrukce čte nastavení počítadel změn na vstupech.

97

6BH(parametr1)…(parametrN)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)(nastavení1)… (nastaveníN)

97

Legenda:

(parametr)

1 byte; určuje číslo čítače (0 až 63). Pokud je 0 přečtou se všechny čítače.

(nastavení)

1 byte ve tvaru CCnnnnnn; nnnnnn je číslo čítače (1 až 60).
CC definují režim čítače:
CC=00 … čítač je vypnut
CC=10 … čítač přičte ke své hodnotě jednotku při každé zaznamenané
náběžné hraně signálu na příslušném vstupu.
CC=01 … čítač přičte ke své hodnotě jednotku při každé zaznamenané
sestupné hraně signálu na příslušném vstupu.
CC=11 … čítač přičte ke své hodnotě jednotku při každé zaznamenané
hraně (náběžné i sestupné) signálu na příslušném vstupu.

97

Příklad:

Nastavení čítačů – přečíst čítače 1,5,7 a 9:
2AH,61H,00H,09H,31H,02H,6BH,01H,05H,07H,09H,B7H,0DH
Odpověď – čítač 1 na náběžnou hranu, čítač 5 na obě hrany, čítače 7 a 9 na sestupnou
hranu:
2AH,61H,00H,09H,31H,02H,00H,81H,C5H,47H,49H,62H,0DH

66

Dotaz:

„CX“(čítač)

66

Odpověď: (ACK „0“)(stav)

66

Legenda:

(čítač)

Číslo čítače – například „1“, „5“, „12“.

(stav)

„0“ … čítač je vypnut
„1“ … čítač přičte ke své hodnotě jednotku při každé zaznamenané náběžné
hraně signálu na příslušném vstupu.
„2“ … čítač přičte ke své hodnotě jednotku při každé zaznamenané sestupné
hraně signálu na příslušném vstupu.
„3“ … čítač přičte ke své hodnotě jednotku při každé zaznamenané hraně
(náběžné i sestupné) signálu na příslušném vstupu.

66

Příklad:

Dotaz – čítač 3
*B1CX3
Odpověď – čítač na vstupu 3 čítá na náběžnou hranu
*B11
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Výstupy
Čtení výstupů
Popis:

Instrukce čte aktuální stav výstupů.

97

30H

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)(stav OUT)

97

Legenda: (stav OUT) 2 byty; byty mají tvar: [000000109][87654321], kde bity 1 až 10 značí číslo výstupu
(bit 9 je RE1, bit 10 je RE2). Výstupy, jejichž bity jsou 1, jsou sepnuty.

97

Příklad:

Čtení stavu výstupů, adresa 01H, podpis 02H
2AH,61H,00H,05H,01H,02H,30H,3CH,0DH
Odpověď - výstup 1 a 5 sepnutý
2AH,61H,00H,06H,01H,02H,00H,11H,5AH,0DH

66

Dotaz:

„OR“(výstup)

(Output Read)

66

Odpověď: (ACK „0“)(stav)

66

Legenda: (výstup)
(stav)

66

Příklad:

Číslo výstupu – například znak „1“ (pro výstup 1), „8“ (pro 8), „15“, „32“, apod.
Vybraný výstup je sepnut („H“) nebo rozepnut („L“).

Dotaz
*B1OR14
Odpověď – sepnuto relé 14
*B10H
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Nastavení výstupů
Popis:

Základní instrukce pro ovládání výstupů – tedy okamžité sepnutí nebo rozepnutí.

97

20H (OUTx)…(OUTy)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)

97

(OUTx)
1 byte; byte má tvar: SOOOOOOO, kde „S“ je stav, na který má být výstup
nastaven (1 = sepnout; 0 = rozepnout) a „O“ je číslo výstupu (binární vyjádření čísla 1 až
127). Instrukce může obsahovat více těchto bytů, na pořadí nezáleží.

97

Nastavení výstupu 2, adresa 01H, podpis 02H

Legenda

Příklad:

2AH,61H,00H,06H,01H,02H,20H,82H,C9H,0DH
Odpověď
2AH,61H,00H,05H,01H,02H,00H,6CH,0DH
66

Dotaz:

„OS“(výstup)(stav)

(Output Set)

66

Odpověď: (ACK „0“)

66

Legenda: (výstup)
(stav)

66

Příklad:

Číslo výstupu – například znak „1“ (pro výstup 1), „8“ (pro 8), „15“, „32“, apod.
Sepnutí („H“) nebo rozepnutí („L“) vybraného výstupu.

Dotaz – sepne relé 25
*B1OS25H
Odpověď
*B10

Nastavení výstupů na určitou dobu
Instrukce aktivuje vybrané výstupy na určitou dobu – spustí na vybraném výstupu pulz
zadané polarity na zadanou dobu. Pulz se spustí okamžitě po přijetí této instrukce.
Opětovné spouštění pulzu, když ještě neskončil předchozí, je možné.

Popis:

(Délka pulzu, zadaná touto instrukcí nemá vliv na délku pulzu uloženou instrukcí „Nastavení
délky pulzu na“ na straně 34.)
97

Dotaz:

23H(čas)(OUTx)…(OUTy)

97

Odpověď: (ACK 00H)

97

Legenda: (čas)
1 byte; prodleva, po kterou má být relé sepnuto/rozepnuto. Rozsah 1 až 255,
jednotka je 0.5 sec.
(OUTx)
1 byte; byte má tvar: SOOOOOOO, kde „S“ je stav, na který má být výstup
nastaven (1 = sepnout; 0 = rozepnout) a „O“ je číslo výstupu (binární vyjádření čísla 1 až
127). V případě, že relé, které má sepnout, je již sepnuto, zůstane sepnuté a za
stanovenou dobu rozepne (stejně tak v opačném případě). Instrukce může obsahovat tolik
těchto čísel výstupů, kolik jich je osazeno (na pořadí nezáleží).

97

Příklad:

Sepnutí relé 1 a 4 dobu 2 sec, adresa 35H, podpis 02H
2AH,61H,00H,08H,35H,02H,23H,04H,81H,84H,09H,0DH
Odpověď
2AH,61H,00H,05H,35H,02H,00H,38H,0DH

66

Dotaz:

10

„OT“(výstup)(stav)(čas)

(Output Timing)

„OST“ (výstup)(stav)(čas)

(Output Set Timing)

10

Lze použít obě varianty.
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66

Odpověď: (ACK „0“)

66

Legenda:

66

Příklad:

(výstup)

Číslo výstupu – například znak „1“ (pro výstup 1), „8“ (pro 8), „15“, „32“, apod.

(stav)

Sepnout („H“) nebo rozepnout („L“).

(čas)

Číslo 1 až 255.Jednotka je 0,5sec.Je tedy možné nastavit čas 0,5 až 127,5 sec.

Dotaz – sepnutí výstupu 5 na 10 sec
*B1OT5H20
Odpověď
*B10

Čtení nastavení výstupů na určitou dobu
Popis:

Instrukce přečte momentální stav časového nastavení výstupů. Touto instrukcí je možné
zjistit na kterých výstupech probíhá časové nastavení a také kolik zbývá do konce pulzů.

97

33H(out)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)(OUT)(čas)

97

Legenda: (out)
n bytů; čísla výstupů, které se mají přečíst – pro každé číslo jeden byte; je-li
zadána jediná hodnota 0, odešlou se v odpovědi stavy všech výstupů; instrukce může
obsahovat tolik čísel výstupů, kolik jich je osazeno (na pořadí nezáleží).
(čas)
1 byte; prodleva, po kterou ještě bude relé sepnuto/rozepnuto. Rozsah 1 až
255, jednotka je 0.5 sec. Výstupy, které nemají nastaveno časování mají jako (čas)
uvedenu nulovou hodnotu.
(OUT)
1 byte; byte má tvar: SnnnOOOO, kde „S“ je stav, do kterého je výstup
nastaven (1 = sepnut; 0 = rozepnut) a „O“ je číslo výstupu (binární vyjádření čísla 1 až 10).
Sekvencí (OUT)(čas) je v odpovědi tolik, kolik bylo v dotazu zadáno výstupů, respektive
tolik, kolik je výstupů, pokud byla v dotazu zadána 0.

97

Příklad:

Přečtení všech výstupů, adresa 35H, podpis 02H
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,33H,00H,08H,0DH
Odpověď – výstup 1 sepnut ještě 13,5 sec, výstup 2 rozepnut ještě 13,5 sec, výstup 3
sepnut ještě 4,5 sec.
2AH,61H,00H,0BH,31H,02H,00H,81H,1BH,02H,1BH,83H,09H,F1H,0DH

66

Dotaz:

„ORT“(výstup) (Output Read Timing)

66

Odpověď: (ACK „0“)(stav)(čas)

66

Legenda:

(výstup)

Číslo výstupu – například znak „1“ (pro výstup 1), „8“ (pro 8), „15“, „32“, apod.

(stav)

Sepnuto („H“) nebo rozepnuto („L“).

(čas)
Číslo 1 až 255. Jednotka je 0,5sec. Výstupy, které nemají nastaveno časování
mají jako (čas) uvedenu nulovou hodnotu.
66

Příklad:

Dotaz na výstup 3
*B1ORT3
Odpověď – výstup bude sepnut ještě 4,5 sec
*B10H9
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Nastavení délky pulzu na výstupu
Popis:

Umožňuje předem nastavit dobu a polaritu pulzu odděleně pro každý výstup. Poté je možné
spustit pulz na tuto dobu instrukcí „Spuštění pulzu na výstupu“ (str. 35) a není již nutné
dobu zadávat.

97

26H(výstup)(status)(čas)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)

97

Legenda: (výstup)
(status)

1 byte; číslo výstupu (OUT1 = 01H)
1 byte; může nabývat těchto hodnot:
00H = bez nastavení pulzu
02H = režim kladný pulz
03H = režim záporný pulz

(čas)
1 byte; prodleva, po kterou má být relé sepnuto/rozepnuto. Rozsah 1 až 255,
jednotka je 0.5 sec.
Sekvencí (výstup)(status)(čas) může být v dotazu až 12. To umožňuje nastavit pulzy na
více výstupech současně.
97

Příklad:

Nastavení doby 2 sec pro relé 4.
2AH,61H,00H,08H,31H,02H,26H,04H,02H,04H,09H,0DH
Odpověď
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH

Čtení délky pulzu na výstupu
Popis:

Přečte z paměti nastavené délky pulzů na výstupech a jejich polaritu.

97

36H(výstup)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)(status)(čas)

97

Legenda: (výstup)
(status)

x byte; číslo nebo čísla výstupů, případě 0 pro všechny výstupy
1 byte; může nabývat těchto hodnot:
00H = bez nastavení pulzu
02H = režim kladný pulz
03H = režim záporný pulz

(čas)
1 byte; prodleva, po kterou má být relé sepnuto/rozepnuto. Rozsah 1 až 255,
jednotka je 0.5 sec.
97

Poznámka:Sekvencí (status)(čas) je v odpovědi tolik, kolik je uvedeno výstupů v dotazu, případně tolik
kolik je výstupů na zařízení, pokud byla v dotazu uvedena 0.

97

Příklad:

Čtení dob pro všechny výstupy (ukázka pro čtyři výstupy):
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,36H,00H,05H,0DH
Odpověď – OUT1: záporný pulz 10 sec; OUT2: kladný pulz 10 sec; OUT3: režim on/off;
OUT4: kladný pulz 2 sec.
2AH,61H,00H,0DH,31H,02H,00H,03H,14H,02H,14H,00H,00H,02H,04H,01H,0DH
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Spuštění pulzu na výstupu
Popis:

Spustí na výstupu pulz nastavený instrukcí „Nastavení délky pulzu na výstupu“ ze strany
34. Opětovné spouštění pulzu, když ještě neskončil předchozí, je možné. Po spuštění pulzu
je možné zjistit čas do ukončení pulzu instrukcí „Čtení nastavení výstupů na určitou dobu“
(str. 33).

97

25H(výstup)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)

97

Legenda: (výstup)

97

Příklad:

x byte; číslo nebo čísla výstupů, na kterých se má spustit nastavený pulz

Spustit pulz na výstupech 2 a 4:
2AH,61H,00H,07H,31H,02H,25H,02H,04H,0FH,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH

Zjištění režimu výstupu
Popis:

Tato instrukce umožňuje zjistit, v jakém režimu výstup právě pracuje.

97

38H(výstup)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)(status)

97

Legenda: (výstup)
x byte; číslo nebo čísla výstupů, u kterých má být zjištěn režim, případě 0 pro
všechny výstupy
1 bitově orientovaný byte (bit 7 = MSB); význam jednotlivých bitů je následující:

(status)

7 6 5 4 3 2 1 0 Bit
A M1 M0
S3 S2 S1 S0 Název bitu

Význam

0

0

0

0

0

0

1

0

Výstup je v manuálním režimu a je nastavena délka
kladného pulzu.

0

0

0

0

0

0

1

1

Výstup je v manuálním režimu a je nastavena délka
záporného pulzu.

0

0

0

0

0

0

0

0

Výstup je v manuálním režimu a není nastaven žádný
pulz.

Bytů (status) je v odpovědi tolik, kolik je uvedeno výstupů v dotazu, případně tolik kolik je
výstupů na zařízení, pokud byla v dotazu uvedena 0.
97

Příklad:

Přečíst režimy všech výstupů (ukázka pro čtyři výstupy):
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,38H,00H,03H,0DH
Odpověď – OUT1: statický režim; OUT2: kladný pulz; OUT3: záporný pulz; OUT4: hlídání
teploty (bity SSK = 0):
2AH,61H,00H,09H,31H,02H,00H,A0H,02H,03H,A0H,F3H,0DH
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Sériová linka převodníku
Následující instrukce slouží pro přístup k parametrům sériové linky převodníku Ethernetu na
RS485. Před těmito instrukcemi je nutné poslat ještě instrukci Povolení konfigurace.
Zápis komunikačních parametrů
Popis:

Nastavuje rychlost sériové linky.

97

E5H (rychlost)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)

97

Legenda:

97

Příklad:

(rychlost) 1 byte; kód rychlosti dle tab.1. na straně 50.
Nastavení:
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,E5H,06H,18H,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH

Čtení komunikačních parametrů
Popis:

Instrukce čte nastavenou komunikační rychlost.

97

F5H

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H) (adresa) (rychlost-master) (rychlost-slave)

97

Legenda:

(adresa)

1 byte; adresa v protokolu Spinel

(rychlost) 1 byte; kód rychlosti dle tab.1. na straně 50.
97

Příklad:

Nastavení:
2AH,61H,00H,05H,FEH,02H,F5H,7FH,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,08H,31H,02H,00H,06H,35H,0DH
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1-Wire
Následující instrukce slouží pro přístup k univerzální 1-Wire sběrnici. Zařízení umí komunikovat
s 1-Wire periferiemi DS18B20 a DS1990.
Čtení teploty
Popis:

Čte teplotu z připojených 1-Wire teplotních senzorů. Umožňuje číst teplotu až ze čtyřech
senzorů.

97

59H (čidlo)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H) [(čidlo)(status)(teplota)]

97

Legenda:

(čidlo)

1 byte; číslo 1 až 4 dle čidla nebo 0 pro přečtení všech čtyřech

(status)

1 byte; prezentuje aktuální status teploměru
1 = chyba kontrolního součtu
2 = interní chyba senzoru
4 = senzor není připojen
128 = hodnota je naměřená v pořádku

(teplota)
97

Příklad:

teplota jako celé číslo – jde o teplotu vynásobenou deseti

Dotaz – čtení teploty z čidla 4:
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,59H,04H,E6H,0DH
Odpověď – teplota 22,1 °C:
2AH,61H,00H,09H,31H,02H,00H,04H,80H,00H,DDH,D7H,0DH
Dotaz – čtení teploty ze všech čidel:
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,59H,00H,EAH,0DH
Odpověď – teploty: 22,1 °C; 22,2 °C; 22,5 °C; 22,3 °C:
2AH,61H,00H,15H,31H,02H,00H,01H,80H,00H,DDH,02H,80H,00H,DEH,03H,80H
,00H,E1H,04H,80H,00H,DFH,A7H,0DH

Nastavení typu periferie
Popis:

Nastavuje typ připojené periferie a v případě, že jde o teplotní senzor, volí se jednotka pro
měření teploty.

97

5BH (vstup) (typ) (jednotka)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)

97

Legenda:

(vstup)

1 byte; pořadové číslo periferie z intervalu 1 až 4

(typ)

1 byte; 0 pro teploměr nebo 1 pro iButton

(jednotka) pokud jde o teploměr, zde je teplotní jednotka: 0 = °C; 1 = F; 2 = K (v případě
iButtonu zadejte 0)
97

Příklad:

Dotaz – nastavení periferie 2 na teploměr s jednotkou Celsius:
2AH,61H,00H,08H,31H,02H,5BH,02H,01H,00H,DCH,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH
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Čtení typu periferie
Popis:

Zjistí typ připojené periferie a také teplotní jednotku, pokud jde o teplotní senzor.

97

5CH (vstup)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H) [(vstup)(typ)(jednotka)]

97

Legenda:

(vstup)

1 byte; pořadové číslo periferie z intervalu 1 až 4 nebo nula, pokud je třeba
přečíst všechny

(typ)

1 byte; 0 pro teploměr nebo 1 pro iButton

(jednotka) pokud jde o teploměr, zde je teplotní jednotka: 0 = °C; 1 = F; 2 = K
97

Příklad:

Dotaz – čtení periferie 1:
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,5CH,03H,DCH,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,08H,31H,02H,00H,03H,00H,00H,37H,0DH

97

Příklad:

Dotaz – čtení všech:
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,5CH,00H,DFH,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,0DH,31H,02H,00H,01H,01H,02H,01H,03H,00H,04H,00H,28H,0DH

Čtení ID iButtonu
Popis:

Zjistí ID připojeného čipu iButton.

97

5AH (vstup)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H) [(vstup)(status)(id)]

97

Legenda:

97

Příklad:

(vstup)

1 byte; pořadové číslo iButtonu z intervalu 1 až 4 nebo nula, pokud jde o
všechny najednou

(status)

1 byte; 01H = chyba kontrolního součtu; 04H = čidlo není připojeno; 80H = ok

(id)

8 byte; id iButtonu

Dotaz – čtení iButtonu číslo1:
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,5AH,01H,E0H,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,0FH,31H,02H,00H,01H,80H,28H,B4H,C2H,B6H,00H,00H,00H,FCH
,61H,0DH
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D/A převodník
Instrukce pro obsluhu analogových výstupů. První a druhý výstup jsou napěťové (0-10V), třetí a
čtvrtý je proudový (4-20 mA).
Nastavení výstupní hodnoty – s přepočtem
Popis:

Nastaví výstupní napětí nebo proud přepočtený na rozsah 0 až 10 000 dílků.

97

42H [(kanál)(int)]

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)

97

Legenda:

97

Příklad:

(kanál)

1 byte; kanál 1 až 4

(int)

2 byty; hodnota z rozsahu 0 až 10 000, která má být zapsána do výstupního
D/A převodníku

Dotaz – nastavení výstupu 1:
2AH,61H,00H,08H,31H,02H,42H,01H,07H,85H,6EH,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH

97

Příklad:

Dotaz – nastavení všech výstupů:
2AH,61H,00H,11H,31H,02H,42H,01H,07H,86H,02H,06H,DEH,03H,0AH,45H,04H
,02H,86H,A1H,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH

Čtení výstupní hodnoty – s přepočtem
Popis:

Přečte výstupní napětí nebo proud přepočtený na rozsah 0 až 10 000 dílků.

97

43H (kanál)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H) [(kanál)(int)]

97

Legenda:

97

Příklad:

(kanál)

1 byte; kanál 1 až 4 nebo 0 pro přečtení všech kanálů

(int)

2 byty; hodnota z výstupního D/A převodníku z rozsahu 0 až 10 000

Dotaz – přečtení výstupu 1:
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,43H,01H,F7H,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,08H,31H,02H,00H,01H,06H,29H,09H,0DH

97

Příklad:

Dotaz – přečtení všech výstupů:
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,43H,00H,F8H,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,11H,31H,02H,00H,01H,06H,29H,02H,07H,29H,03H,08H,29H,04H
,09H,29H,64H,0DH
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Nastavení přepočítávacích hodnot
Popis:

Zde se nastavuje počet dílků, který se používá jako cílový v přepočtu v instrukcích na
předchozí stránce. Jako výchozí hodnota je nastaveno 10 000 dílků. Nastavená hodnota
představuje maximum rozsahu, tedy 10 V nebo 20 mA.

97

44H [(kanál)(int)]

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)

97

Legenda:

97

Příklad:

(kanál)

1 byte; kanál 1 až 4

(int)

2 byty; hodnota z rozsahu 0 až 10 000

Dotaz – nastavení výstupu 1 na hodnotu 8000 dílků:
2AH,61H,00H,08H,31H,02H,44H,01H,1FH,40H,95H,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH

97

Příklad:

Dotaz – nastavení všech výstupů:
2AH,61H,00H,11H,31H,02H,44H,01H,1FH,40H,02H,1FH,40H,03H,1FH,40H,04H
,1FH,40H,66H,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH

Čtení přepočítávacích hodnot
Popis:

Přečte aktuálně nastavený přepočítávací rozsah – tedy údaj o tom, kolika dílkům odpovídá
100% měřicího rozsahu.

97

45H (kanál)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H) [(kanál)(int)]

97

Legenda:

97

Příklad:

(kanál)

1 byte; kanál 1 až 4

(int)

2 byty; hodnota z rozsahu 0 až 10 000

Dotaz – čtení výstupu 2:
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,45H,02H,F4H,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,08H,31H,02H,00H,02H,27H,10H,00H,0DH

97

Příklad:

Dotaz – čtení nastavení všech výstupů:
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,45H,00H,F6H,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,11H,31H,02H,00H,01H,1FH,40H,02H,27H,10H,03H,27H,10H,04H
,27H,10H,22H,0DH
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Kalibrace – zápis
Popis:

Touto instrukcí se kalibrují analogové výstupy. Zařízení je z výroby kalibrováno – pokud
k tomu není zvláštní důvod, novou kalibraci neprovádějte. Postup je následující:
1) Pomocí instrukce 40H (Nastavení výstupní hodnoty – RAW) nastavte výstup na
hodnotu 0 V, resp. 0 mA. Skutečnou výstupní hodnotu sledujte voltmetrem, resp.
ampérmetrem.
2) Touto instrukcí (4EH) aktuální hodnotu uložte jako nulovou.
3) Pomocí instrukce 40H (Nastavení výstupní hodnoty – RAW) nastavte výstup na
hodnotu 10 V, resp. 20 mA. Skutečnou výstupní hodnotu sledujte voltmetrem, resp.
ampérmetrem.
4) Touto instrukcí (4EH) aktuální hodnotu uložte jako maximální hodnotu rozsahu.
5) Kalibrace je hotová.

97

Dotaz:

4EH (kanál) (mez)

97

Odpověď: (ACK 00H)

97

Legenda:

97

Příklad:

(kanál)

1 byte; kanál 1 až 4

(mez)

1 byte; 0 pro dolní mez (např. 0V) nebo 1 pro horní mez (např. 10V)

Dotaz – uložení hodnoty pro dolní mez na výstupu 1:
2AH,61H,00H,07H,31H,02H,4EH,01H,00H,EBH,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH

Kalibrace – čtení
Popis:

Touto instrukcí lze přečíst kalibrační konstanty D/A převodníku.

97

4FH (kanál)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H) [(kanál)(dolni)(horni)]

97

Legenda:

97

Příklad:

(kanál)

1 byte; kanál 1 až 4 nebo 0 pro všechny kanály

(dolni)

2 byty; konstanta pro dolní mez rozsahu

(horni)

2 byty; konstanta pro horní mez rozsahu

Dotaz – čtení konstant výstupu 1:
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,4FH,01H,EBH,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,0AH,31H,02H,00H,01H,00H,C8H,0EH,10H,50H,0DH

97

Příklad:

Dotaz – čtení všech konstant:
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,4FH,00H,ECH,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,19H,31H,02H,00H,01H,00H,B6H,0EH,60H,02H,00H,C8H,0EH,10H
,03H,00H,C8H,0EH,10H,04H,00H,C8H,0EH,10H,48H,0DH
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Nastavení výstupní hodnoty – RAW
Popis:

Nastaví výstupní napětí nebo proud přímým zápisem hodnoty do výstupního D/A
převodníku.

97

40H [(kanál)(raw)]

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)

97

Legenda:

97

Příklad:

(kanál)

1 byte; kanál 1 až 4

(raw)

2 byty; hodnota, která má být zapsána do výstupního D/A převodníku

Dotaz – nastavení výstupu 1:
2AH,61H,00H,08H,31H,02H,40H,01H,07H,85H,6CH,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH

97

Příklad:

Dotaz – nastavení všech výstupů:
2AH,61H,00H,11H,31H,02H,40H,01H,07H,86H,02H,06H,DEH,03H,0AH,45H,04H
,02H,86H,9EH,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH

Čtení výstupní hodnoty – RAW
Popis:

Přečte výstupní napětí nebo proud jako hodnotu přímo z D/A převodníku bez přepočtu.

97

41H (kanál)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H) [(kanál)(raw)]

97

Legenda:

97

Příklad:

(kanál)

1 byte; kanál 1 až 4 nebo 0 pro přečtení všech kanálů

(raw)

2 byty; hodnota z výstupního D/A převodníku

Dotaz – přečtení výstupu 1:
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,41H,01H,F9H,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,08H,31H,02H,00H,01H,02H,E0H,56H,0DH

97

Příklad:

Dotaz – přečtení všech výstupů:
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,41H,00H,FAH,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,11H,31H,02H,00H,01H,02H,E0H,02H,03H,37H,03H,03H,8EH,04H
,03H,E5H,91H,0DH
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Měření A/D převodníků
Jednorázové měření
Tato instrukce přečte poslední naměřené hodnoty ze všech analogových kanálů.
Dotaz:
Kód instrukce: 51H
Parametry: (const)
const

Konstanta

délka: 1 byte

Konstanta 00H. Tento byte je zde z důvodu kompatibility s jinými zařízeními a také pro pozdější
využití.

Odpověď:
Kód potvrzení: ACK 00H
Parametry: {(chn1)(status1)(value1)} {…} {…} {(chn4)(status4)(value4)}
chn

Číslo kanálu

délka: 1 byte

Tento byte značí číslo kanálu a vztahuje se na všechny následující byty až do dalšího bytu chn.
Znamená, že následující byty (status měření, měřená hodnota) přísluší ke kanálu s uvedeným
číslem.
Nabývá hodnot 01H až 04H podle čísla kanálu.
status

Status naměřené hodnoty

délka: 1 byte

Status naměřené hodnoty pro kanál s číslem uvedeným v předcházejícím bytu chn.
00 = naměřená hodnota je v měřícím rozsahu
bit 3,2

01 = měřená hodnota je menší než dolní hranice měřícího rozsahu (underflow)
10 = překročení horní hranice měřeného rozsahu (overflow)

bit 7 (MSb)

value

0 = naměřená hodnota je neplatná
1 = naměřená hodnota je platná
Naměřená hodnota

Naměřená hodnota z kanálu s číslem uvedeným v předcházejícím bytu chn. 16 bit hodnota z rozsahu
0 až 10000. Byty jsou v pořadí MSB:LSB.
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Příklady:
Dotaz:
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,51H,00H,EAH,0DH
Příkaz k jednorázovému odměru.
Odpověď:
2AH,61H,00H,15H,31H,02H,00H,01H,80H,15H,F3H,02H,80H,00H,00H,03H,80H,22H,7BH
,04H,88H,28H,2BH,22H,0DH
Popis významu jednotlivých položek ve zvýrazněné části. Je zvýrazněn status, a pak střídavě
jednotlivé kanály různým odstínem šedé.
00H – příkaz přijat v pořádku
Kanál 1 s hodnotou 5619:
01H – byte chn s číslem kanálu 1
80H – status naměřené hodnoty pro kanál 1. Naměřená hodnota je platná a je v rozsahu.
15H,F3H – naměřená hodnota z kanálu 1 jako 16 bit číslo z intervalu 0 až 10000
Kanál 2 s hodnotou 0:
02H – byte chn s číslem kanálu 2
80H – status naměřené hodnoty pro kanál 2. Naměřená hodnota je platná a je v rozsahu.
00H,00H – naměřená hodnota z kanálu 2 jako 16 bit číslo z intervalu 0 až 10000
Kanál 3 s hodnotou 8827:
03H – byte chn s číslem kanálu 3
80H – status naměřené hodnoty pro kanál 3. Naměřená hodnota je platná a je v rozsahu.
22H,7BH – naměřená hodnota z kanálu 3 jako 16 bit číslo z intervalu 0 až 10000
Kanál 4 s překročenou hranicí rozsahu (hodnota 10283):
03H – byte chn s číslem kanálu 4
88H – status naměřené hodnoty pro kanál 4. Naměřená hodnota je platná a je mimo horní rozsah.
28H,2BH – naměřená hodnota z kanálu 4 jako 16 bit číslo z intervalu 0 až 10000

Ve formátu 66:
Dotaz:

„MR0“

Odpověď:

(ACK „0“)(ch1)(stat1)(val1)…(ch4)(stat4)(val4)

Legenda:

(chX)

2 znaky; znak mezera a číslovka kanálu; „1“ pro první kanál, „2“ pro druhý
kanál, atd.

(statX)

3 znaky; znak mezera a dva znaky status naměřené hodnoty:

(Measure Read)

80 … naměřená hodnota je platná
88 … překročení horní hranice měřeného rozsahu
(valX)
Příklad:

2 až 6 znaků; znak mezera a naměřená hodnota zaokrouhlená na tři desetinná
místa.

Dotaz
*B1MR0
Odpověď – kanál 1: platná hodnota 806.00; kanál 2: platná hodnota 0.00; kanál 3: přetečení
měřené hodnoty přes horní rozsah; kanál 3: platná hodnota 1874.50; zaokrouhlování
nastaveno na 2 desetinná místa.
*B10 1 80 809.00 2 80 0.00 3 88 655.47 4 80 1874.50
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Datum a čas
Poznámka: Funkce pro zadávání přes NTP jsou platné pouze pro časy od 0:00:00 1.1.2000 do 6:28:15 7.2.2036.
Ostatní časové údaje jsou platné pouze pro roky 2000 až 2099.
Dny v týdnu jsou číslovány od neděle (neděle má číslo 1).

Nastavení času
Příkaz nastavuje datum a čas v interním obvodu reálného času (RTC). Parametry se vkládají
odděleně jako jednotlivá čísla.
Dotaz:
Kód instrukce: 70H
Parametry: (hh)(mm)(ss)(dd)(MM)(yy)
hh

Počet hodin

délka: 1 byte

Číslo z intervalu 0 až 23.
mm

Počet minut

délka: 1 byte

Číslo z intervalu 0 až 59.
ss

Počet sekund

délka: 1 byte

Číslo z intervalu 0 až 59.
dd

Číslo dne v měsíci

délka: 1 byte

Číslo z intervalu 1 až 31.
MM

Číslo měsíce

délka: 1 byte

Číslo z intervalu 1 až 12.
yy

Číslo roku

délka: 1 byte

Číslo z intervalu 0 až 99. Jde o poslední dvojčíslí z pořadového čísla roku.

Odpověď:
Kód potvrzení: ACK 00H

Příklad:
Dotaz:
2AH,61H,00H,0BH,31H,02H,70H,11H,2CH,00H,1FH,07H,09H,5AH,0DH
Nastavení času 16:43:00 31.7.2009.
Odpověď:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH
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Čtení času
Přečte aktuální datum a čas v zařízení.
Dotaz:
Kód instrukce: 71H

Odpověď:
Kód potvrzení: ACK 00H
Parametry: (hh)(mm)(ss)(wd)(dd)(MM)(yy)
wd

Číslo dne v týdnu

délka: 1 byte

Číslo z intervalu 1 až 7. Neděle má číslo 1.
(Popis ostatních parametrů je shodný jako u předchozí instrukce pro nastavení data a času.)

Příklad:
Dotaz:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,71H,CBH,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,0CH,31H,02H,00H,11H,2CH,0DH,06H,1FH,07H,09H,B6H,0DH
Aktuální čas v zařízení je 17:44:13 pátek 31.7.2009.

Nastavení času (ASCII)
Příkaz nastavuje datum a čas v interním obvodu reálného času (RTC). Parametry se vkládají
jako textový řetězec.
Dotaz:
Kód instrukce: 72H
Parametry: (ascii_datetime)
ascii_datetime

Datum a čas v textovém formátu

délka: 19 byte

Datum a čas je očekáváno jako textový řetězec v tomto formátu: mm/dd/yyyy hh:mm:ss

Odpověď:
Kód potvrzení: ACK 00H

Příklad:
Dotaz:
2AH,61H,00H,18H,31H,02H,72H,30H,37H,2FH,33H,31H,2FH,32H,30H,30H,39H,20H,31H
,37H,3AH,34H,38H,3AH,30H,30H,FBH,0DH
Nastavení času 17:48:00 31.7.2009.
Odpověď:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH
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Čtení času (ASCII)
Přečte aktuální datum a čas v zařízení jako textový řetězec v ASCII formátu.
Dotaz:
Kód instrukce: 73H

Odpověď:
Kód potvrzení: ACK 00H
Parametry: (ascii_datetime)
(Popis parametrů je shodný jako u předchozí instrukce pro nastavení data a času.)

Příklad:
Dotaz:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,73H,C9H,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,18H,31H,02H,00H,30H,37H,2FH,33H,31H,2FH,32H,30H,30H,39H,20H,31H
,37H,3AH,34H,38H,3AH,30H,38H,65H,0DH
V zařízení je nastaven čas 17:48:08 31.7.2009 (07/31/2009 17:48:08).

Nastavení času (NTP)
Příkaz nastavuje datum a čas v interním obvodu reálného času (RTC). Parametry se vkládají
jako číslo z NTP protokolu – tj. 32bit číslo s počtem sekund od 1.1.1900 0:00:00.
Dotaz:
Kód instrukce: 74H
Parametry: (ntp_datetime)
ntp_datetime

Datum a čas jako NTP číslo

délka: 4 byte

32bit číslo s počtem sekund od 1.1.1900 0:00:00. Standardní číslo z NTP protokolu.

Odpověď:
Kód potvrzení: ACK 00H
Parametry: (ascii_datetime)
ascii_datetime

Datum a čas v textovém formátu

délka: 19 byte

Datum a čas vrací jako textový řetězec ve formátu: mm/dd/yyyy hh:mm:ss

Příklad:
Dotaz:
2AH,61H,00H,09H,31H,02H,74H,CEH,1DH,91H,64H,E4H,0DH
Nastavení 17:51:00 31.7.2009 – v NTP ale jde 15:51:00, zařízení provede přepočet a korekci o +1h
časové zóny o +1h letního času proto vrací 07/31/2009 17:51:00
Odpověď:
2AH,61H,00H,18H,31H,02H,00H,30H,37H,2FH,33H,31H,2FH,32H,30H,30H,39H,20H,31H
,37H,3AH,35H,31H,3AH,30H,30H,73H,0DH
V zařízení je nastaven čas 17:51:08 31.7.2009 (07/31/2009 17:51:00).
www.papouch.com
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Čtení času (NTP)
Přečte aktuální datum a čas v zařízení jako NTP číslo s počtem sekund.
Dotaz:
Kód instrukce: 75H

Odpověď:
Kód potvrzení: ACK 00H
Parametry: (ntp_datetime)
(Popis parametrů je shodný jako u předchozí instrukce pro nastavení data a času.)

Příklad:
Dotaz:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,75H,C7H,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,09H,31H,02H,00H,CEH,1DH,ADH,8DH,13H,0DH
Vrací počet sekund od 1.ledna.1900 0:00:00 korigovaný o letní čas a zónu.

Nastavení parametrů času
Příkaz nastavuje parametry času jako automatická změna letního/zimního času a časový
posun.
Dotaz:
Kód instrukce: 76H
Parametry: (flags)(offset)(zone)
flags

Parametry času

délka: 1 byte

LSB 0 .... Nastavení automatického přepínání letní/zimní čas. 1 = automatické přepínání zapnuto
(ostatní bity ponechte nastavené na 0)
offset

Časový posun

délka: 2 byty

Časový posun v minutách. Kladné nebo záporné číslo z rozsahu -11 hodin až +13 hodin. Časový
posun má vliv pouze při nastavení času přes NTP.
zone

Časová zóna

délka: 2 byty

Index označení časové zóny. (Toto nastavení slouží pouze pro zobrazení na webu.)

Odpověď:
Kód potvrzení: ACK 00H

Příklad:
Dotaz:
2AH,61H,00H,0AH,31H,02H,76H,01H,FEH,20H,00H,EAH,B8H,0DH
Automatické přepínání letní/zimní čas, časový posun -480 minut, zóna 234 (Vancouver).
Odpověď:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH
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Nastavení bylo uloženo.

Čtení nastavených parametrů času
Příkaz čte parametry času jako je automatická změna letního/zimního času a časový posun.
Dotaz:
Kód instrukce: 77H

Odpověď:
Kód potvrzení: ACK 00H
Parametry: (flags)(offset)(zone)
(Popis parametrů je shodný jako u předchozí instrukce.)

Příklad:
Dotaz:
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,77H,C5H,0DH
Odpověď:
2AH,61H,00H,0AH,31H,02H,00H,03H,00H,3CH,00H,BAH,3EH,0DH
Automatické přepínání zapnuto, časový posun +60 minut, zóna 186 (Praha). (Toto je výchozí
nastavení zařízení.)

Konfigurace komunikační linky a nastavení adresy
Povolení konfigurace
Popis:

Povoluje provedení konfigurace. Musí předcházet bezprostředně před některými
instrukcemi pro nastavení komunikačních parametrů. Po následující instrukci (i neplatné) je
konfigurace automaticky zakázána. (U této instrukce není možné použít universální
adresu.)

97

E4H

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)

97

Příklad:

Povolení konfigurace
2AH,61H,00H,05H,01H,02H,E4H,88H,0DH
Odpověď
2AH,61H,00H,05H,01H,02H,00H,6CH,0DH

66

Dotaz:

„E“

(Enable)

66

Odpověď: (ACK „0“)

66

Příklad:

Dotaz
*B1E
Odpověď
*B10
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Nastavení komunikačních parametrů
Popis:

Nastavuje adresu a komunikační rychlost. (U této instrukce není možné použít universální
adresu.11)

97

E0H(adresa)(rychlost)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)

97

Legenda:

97

Příklad:

(adresa)

1 byte; Může být z intervalu 00H až FDH. Pokud je pro komunikaci využit i
protokol 66, je nutné použít jen adresy, které je možno vyjádřit i jako
zobrazitelný ASCII znak (viz odstavec Adresa na straně 20).

(rychlost)

1 byte; kód rychlosti dle tab. 1.

Nastavení adresy 02H a komunikační rychlosti 115200Bd; stará adresa 01H
2AH,61H,00H,07H,01H,02H,E0H,02H,0AH,7EH,0D
Odpověď
2AH,61H,00H,05H,01H,02H,00H,6CH,0DH

Poznámky: Nová adresa a komunikační rychlost se nastaví po odeslání odpovědi.
Před nastavením konfiguračních parametrů musí předcházet instrukce Povolení
konfigurace (strana 49). Po nastavení komunikačních parametrů se nastavení opět zakáže.
66

Dotaz:

„AS“(adresa)12 (Address Set)

66

Odpověď: (ACK „0“)

66

Legenda: (adresa)

66

Příklad:

Viz odstavec Adresa na straně 20.

Dotaz: Adresa 4
*B1AS4
Odpověď
*B10

66

Dotaz:

„SS“(kód)12

(Speed Set)

66

Odpověď: (ACK „0“)

66

Legenda: (kód)
Kód komunikační rychlosti dle tab. 1
(sloupec 66)

66

Příklad:

Dotaz: Rychlost 19200Bd (kód 7)
*B1SS7

Komunikační
rychlost Bd
110
300
600
1200
2400
4800
9600
19200
38400
57600
115200
230400

Kód
97
66
00H
01H
02H
03H
04H
05H
06H
07H
08H
09H
0AH
0BH

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B

tab. 1 – kódy komunikačních rychlostí

Odpověď
*B10

11

V případě, že adresa není známa a na lince není připojené žádné další zařízení, lze adresu zjistit instrukcí
„Čtení komunikačních parametrů“. (Jako adresu zařízení použijte univerzální adresu FEH.)
12

Adresu a komunikační rychlost je nutné v protokolu 66 nastavit dvěma různými instrukcemi. (U protokolu 97
je to jen jedna instrukce.)
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Čtení komunikačních parametrů
Popis:

Vrací adresu a komunikační rychlost.

97

F0H

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)(adresa)(rychlost)

97

1 byte; adresa přístroje

Legenda: (adresa)
(rychlost)

97

Příklad:

1 byte; komunikační rychlost kódy rychlostí jsou uvedeny v tab. 1.

Čtení komunikačních parametrů; univerzální adresa FEH, podpis 02H
2AH,61H,00H,05H,FEH,02H,F0H,7FH,0DH
Odpověď - adresa 04H, komunikační rychlost 9600Bd
2AH,61H,00H,07H,04H,02H,00H,04H,06H,5DH,0DH

97

Poznámky: Použití této instrukce je určeno pro zjištění nastavené adresy v případě, kdy není známa.
Dotaz se přitom posílá na univerzální adresu FEH. Pokud není známa ani komunikační
rychlost, je třeba vyzkoušet všechny komunikační rychlosti zařízení. Na lince ale nesmí být
připojeno žádné další zařízení.

66

Dotaz:

„CP“

(Comm Parameter)

66

Odpověď: (ACK „0“)(adresa)(rychlost)

66

Legenda: (adresa)
(rychlost)

66

Příklad:

Viz odstavec Adresa na straně 20.
Kód komunikační rychlosti dle tab. 1 (sloupec 66)

Dotaz s univerzální adresou
*B$1CP
Odpověď – Adresa B, rychlost 9600Bd (kód 6)
*B10B6

www.papouch.com
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Doplňkové
Čtení jména a verze
Popis:

Čte jméno přístroje, verzi vnitřního software a seznam možných formátů komunikace.
Nastaveno při výrobě.
Parametry (číslo-výrobku) a (sériové-číslo) v dotazu
nemusejí být uvedeny. Pokud jsou zadány, musejí být
zadány oba. Pokud jsou tyto parametry uvedené a instrukce
přijde s broadcast adresou (FFH), odešle zařízení odpověď.
Toto je jediný případ, kdy zařízení odpovídá na broadcast
adresu. Tato funkčnost slouží k vyhledání zařízení, když
není známa jeho adresa.
Příklad označení zařízení výrobními údaji je na obrázku vpravo. Číslo je uvedeno ve
formátu (číslo-výrobku)/(sériové-číslo).

97

Dotaz:

F3H(číslo-výrobku)(sériové-číslo)

97

Odpověď: (ACK 00H)(řetězec)

97

Legenda: (číslo-výrobku) 2 byty; číslo výrobku
(sériové-číslo) 2 byty; sériové číslo
(řetězec)

97

Příklad:

Řetězec s identifikací.

Dotaz
2AH,61H,00H,05H,FEH,02H,F3H,7CH,0DH
Příklad odpovědi modulu Quido ETH 4/4:
2AH,61H,00H,2BH,31H,02H,00H,51H,75H,69H,64H,6FH,20H,45H,54H,48H,20H
,34H,2FH,34H,3BH,20H,76H,30H,32H,35H,34H,2EH,30H,32H,2EH,30H,37H,3B
H,20H,66H,36H,36H,20H,39H,37H,3BH,20H,74H,31H,DEH,0DH

97

Poznámka: V instrukci mohou být kromě výše popsaných informací uvedeny také další údaje v sekcích
uvozených středníkem, mezerou a malým písmenem určujícím jaká informace následuje.
(Příklad: Quido USB 8/8; v0227.00.03; f66 97; t1; s358; dDG21)

66

Dotaz:

„?“

66

Odpověď: (ACK „0“)

66

Příklad:

Dotaz
*B1?
Odpověď – příklad odpovědi modulu Quido ETH 4/4:
*B10Quido ETH 4/4; v0254.02.07; f66 97; t1

97

Poznámka: V instrukci mohou být kromě výše popsaných informací uvedeny také další údaje v sekcích
uvozených středníkem, mezerou a malým písmenem určujícím jaká informace následuje.
(Příklad: Quido ETH 4/4; v0254.02.07; f66 97; t1; s358; dDG21)

Strana 52

www.papouch.com

Papouch s.r.o.

eMonica

Uložení uživatelských dat
Popis:

Instrukce uloží uživatelská data. Prostor pro uživatelská data je paměť, do které si může
uživatel uložit libovolná data, která si bude zařízení pamatovat i po vypnutí napájení nebo
resetu. Tento prostor je vhodný například pro pojmenování měřícího místa.

97

E2H(pozice)(data)

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)

97

Legenda: (pozice)
(data)

97

Příklad:

1 byte; adresa paměti, kam se mají data uložit. Číslo z rozsahu 00H až 0FH.
1 až 16 bytů; libovolná uživatelská data.

Uložení slova "Kotelna 1" na adresu paměti 00H; adresa 01H, podpis 02H
2AH,61H,00H,0FH,01H,02H,E2H,00H,"KOTELNA 1",61H,0DH
Odpověď
2AH,61H,00H,05H,01H,02H,00H,6CH,0DH

Poznámky: Paměť pro uživatelská data má velikost 16 bytů. V případě že se zapisuje na adresu paměti
např. 0CH, lze zapsat max. 4 bajty.
66

Dotaz:

„DW“(pozice)(data)

(Data Write)

66

Odpověď: (ACK „0“)

66

Legenda: (pozice)
(data)

66

Příklad:

Adresa pozice v paměti, na kterou se bude zapisovat. Z intervalu 0-9 nebo A-F.
1 až 16 bytů; Libovolná uživatelská data. Z intervalu 0-9 nebo A-F.

Dotaz
*B1DW0KOTELNA 1
Odpověď
*B10

www.papouch.com
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Čtení uložených uživatelských dat
Popis:

Instrukce čte uložená uživatelská data. Prostor pro uživatelská data je paměť, do které si
může uživatel uložit libovolná data, která si bude zařízení pamatovat i po vypnutí napájení
nebo resetu. Tento prostor je vhodný například pro pojmenování měřícího místa.

97

F2H

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)(data)

97

16 bytů; uložená uživatelská data.

Legenda: (data)

97

Příklad:

Čtení uživatelských dat; adresa 01H, podpis 02H
2AH,61H,00H,05H,01H,02H,F2H,7AH,0DH
Odpověď - "Kotelna 1

"

2AH,61H,00H,15H,01H,02H,00H,"KOTELNA 1
66

Dotaz:

„DR“

",5DH,0DH

(Data Read)

66

Odpověď: (ACK „0“)(data)

66

Legenda: (data)

66

Příklad:

1 až 16 bytů; Uživatelská data.

Dotaz
*B1DR
Odpověď
*B10KOTELNA 1

Čtení chyb komunikace
Popis:

Instrukce vrací počet chyb komunikace, které se vyskytly od zapnutí přístroje, nebo od
posledního čtení chyb komunikace.

97

F4H

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H) (chyby)

97

Legenda: (chyby)
1 byte; počet chyb komunikace, které se vyskytly od zapnutí přístroje, nebo od
posledního čtení. Za chyby komunikace jsou považovány následující události:
je očekáván prefix a přijde jiný byte
nesouhlasí kontrolní součet SUMA
zpráva není kompletní

97

Příklad:

Čtení chyb komunikace; adresa 01H, podpis 02H
2AH,61H,00H,05H,01H,02H,F4H,78H,0DH
Odpověď - 5 chyb
2AH,61H,00H,06H,01H,02H,00H,05H,66H,0DH
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Reset
Popis:

Provede reset přístroje. Modul se dostane do shodného stavu jako po zapnutí napájení.

97

E3H

Dotaz:

97

Odpověď: (ACK 00H)

97

Příklad:

Reset; adresa 01H, podpis 02H
2AH,61H,00H,05H,01H,02H,E3H,89H,0DH
Odpověď
2AH,61H,00H,05H,01H,02H,00H,6CH,0DH

Poznámka: Reset se provede až po odeslání odpovědi.
66

Dotaz:

„RE“

(REset)

66

Odpověď: (ACK „0“)

66

Příklad:

Dotaz
*B1RE
Odpověď
*B10

Poznámka: Reset se provede až po odeslání odpovědi.

www.papouch.com
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Souhrn stavu zařízení
Přehled stavů zařízení – takto je možné načíst klíčové parametry jednou instrukcí.
97

Dotaz:

FFH

97

Odpověď: (ACK 00H) (in-stav) [(typ-čítače)(stav-čítače)] (out-stav) [(out-čas)(out-typ)] [(1typ)(1status)
(1value)] [(da-val)(da-const)] [(ad-status)(ad-val)] (ntp)

97

Legenda:

(in-stav)

2 byty; byty mají tvar: [161514131211109][87654321], kde bity 1 až 16 značí číslo
vstupu. Hodnota bitů odpovídá log. hodnotám jednotlivých vstupů. (Bity
s vstupy, které nejsou použity na konkrétním modulu, mají vždy hodnotu 0.)

(typ-čítače)

1 byte ve tvaru CCxxNNNN; NNNN je číslo čítače (1 až 16). CC definují
režim čítače:
CC=00 … čítač je vypnut.
CC=10 … čítač přičte ke své hodnotě jednotku při každé zaznamenané
náběžné hraně signálu na příslušném vstupu.
CC=01 … čítač přičte ke své hodnotě jednotku při každé zaznamenané
sestupné hraně signálu na příslušném vstupu.
CC=11 … čítač přičte ke své hodnotě jednotku při každé zaznamenané
hraně (náběžné i sestupné) signálu na příslušném vstupu.

(stav-čítače)

3 byte; stav čítače

(out-stav)

2 byty; byty mají tvar: [000000109][87654321], kde bity 1 až 10 značí číslo
výstupu (bit 9 je RE1, bit 10 je RE2). Výstupy, jejichž bity jsou 1, jsou
sepnuty.

(out-čas)

1 byte; prodleva, po kterou ještě bude relé sepnuto/rozepnuto. Rozsah 1 až
255, jednotka je 0.5 sec. Výstupy, které nemají nastaveno časování mají
jako (čas) uvedenu nulovou hodnotu.

(out-typ)

1 byte; byte má tvar: SnnnOOOO, kde „S“ je stav, do kterého má být výstup
nastaven (1 = sepnout; 0 = rozepnout) a „O“ je číslo výstupu (binární
vyjádření čísla 1 až 10).

(1typ)

1 byte; 0 teploměr (°C), 1 pro iButton, 2 teploměr (F), 3 teploměr (K)

(1status)

1 byte; prezentuje aktuální status 1-wire zařízení:
01H = chyba kontrolního součtu
02H = interní chyba 1-wire zařízení
04H = nezapojeno
80H = hodnota je v pořádku
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(1value)

8 byte; podle typu zařízení buď teplota jako celé číslo (jde o teplotu
vynásobenou deseti) nebo id iButtonu

(da-val)

2 byty; hodnota z výstupního D/A převodníku z rozsahu 0 až 10 000

(da-const)

2 byty; přepočítávací hodnota z rozsahu 0 až 10 000

(ad-status)

1 byte; bit 7 je 1 = naměřená hodnota je platná; bity 2 a 3: 0 hodnota je
v rozsahu, 1 underflow, 2 overflow

(ad-val)

2 byty; Naměřená hodnota z kanálu z rozsahu 0 až 10 000.

(ntp)

4 byty; 32bit číslo s počtem sekund od 1.1.1900 0:00:00. Standardní číslo
z NTP protokolu korigované o letní čas a zónu.
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Přepnutí komunikačního protokolu
Popis:

Touto instrukcí se přepíná typ komunikačního protokolu. (Instrukci musí předcházet
instrukce Povolení konfigurace popsaná na straně 49.)
K přepnutí protokolu lze použít například program Modbus Configurator, který je k dispozici
ke stažení na www.papouch.com.

97

Dotaz:

EDH (id)

97

Odpověď: (ACK 00H)

97

Legenda: (id)

97

Příklad:

1 byte; identifikační číslo protokolu:
01H – protokol Spinel, formát 97 (binární) i 66 (ascii)
02H – protokol MODBUS RTU
0AH – protokol Spinel, pouze formát 97 (binární)

Dotaz
2AH,61H,00H,06H,31H,02H,EDH,FFH,4FH,0DH
Odpověď
2AH,61H,00H,05H,31H,02H,00H,3CH,0DH

www.papouch.com
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TECHNICKÉ PARAMETRY
Digitální vstupy
Počet digitálních vstupů .................... 8
Typ vstupu ........................................ pro připojení napětí nebo kontaktu
Galvanické oddělení.......................... indukční
Vstupní napětí pro stav „1“ ................ > 10 V
Vstupní napětí pro stav „0“ ................ < 4 V
Vstupní proud pro „1“ ........................ 3,5 mA
Vstupní napětí ................................... (od VIN-0,5 do VOUT) nebo max. 30 V
Izolační pevnost ................................ 500 V
Parametry VOUT .............................. 12 V při 40 mA; Imax = 40 mA
Analogové napěťové vstupy
Počet ................................................. 2
Napěťový rozsah ............................... ± 10 V
Rozlišení ........................................... kalibrováno na 10 000 dílků
Analogové proudové vstupy
Počet ................................................. 2
Proudový rozsah ............................... ± 20 mA
Rozlišení ........................................... kalibrováno na 20 000 dílků
Univerzální I/O
Počet ................................................. 8
Typ .................................................... volitelně vstup pro kontakt/napětí nebo výstup
Napětí na výstupu ............................. odpovídající svorce VIN – 0,5 V
Maximální napájecí napětí pro výstupy .......... 11 až 30 V DC
Maximální spínaný proud .................. 0,5 A
Maximální vstupní napětí .................. VIN nebo max. 30 V
Reléové výstupy
Počet digitálních výstupů .................. 2
Typ .................................................... přepínací kontakt relé
Maximální spínané napětí ................. střídavé: 250 V, stejnosměrné: 24 V
Maximální spínaný proud .................. 10 A
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Analogové výstupy
Počet ................................................. 4
Typ .................................................... unifikovaný proudový nebo napěťový výstup
Rozlišení ............................................ kalibrováno na 10 000 dílků
Teploměry
Počet ................................................. 4
Typ senzoru ....................................... polovodičový
Rozsah měřených teplot .................... -55 °C až +125 °C
Přesnost ............................................ 0,5 °C v rozsahu -10 °C až +85 °C; jinak 2 °C
Teplotní drift....................................... 0,2 °C za 1000 hodin při 125 °C
Řídicí rozhraní RS232
Ochrana proti přepětí ......................... transily 12 V na RS232 (proti svorce GND)
Komunikační rychlost......................... nastavitelná 300 Bd až 230,4 kBd (výchozí: 9,6 kBd)
Počet datových bitů ........................... 8
Parita ................................................. bez parity
Počet stopbitů .................................... 1
Komunikační protokoly ...................... Spinel a MODBUS RTU
Výchozí adresa v protokolu Spinel .... „1“ (hexadecimálně: 31)
Řídicí rozhraní Ethernet
Typ ................................................................10/100 Ethernet
Konektor ........................................................RJ45
Komunikační rychlost virtuálního portu ..........115200 Bd (neměnná)
Výchozí IP adresa .........................................192.168.1.254
Výchozí maska sítě .......................................255.255.255.0
Výchozí IP adresa brány................................0.0.0.0
Rozhraní RS485
Ochrana proti přepětí ......................... transily 6,5 V (proti svorce DGND)
Komunikační rychlost......................... nastavitelná 300 Bd až 230,4 kBd (výchozí: 9,6 kBd)
Počet datových bitů ........................... 8
Parita ................................................. bez parity
Počet stopbitů .................................... 1

www.papouch.com
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Minimální prodleva před odesláním odpovědi ....... 2 ms 13
Konektory
(Konektory napájení, vstupy, výstupy a RS485.)
Typ .................................................... svorkovnice Wago 236
Průřez vodičů .................................... 0,08 až 2,5 mm2
Potřebná délka odizolování vodiče ... 5 až 6 mm
Úhel vodiče k desce elektroniky ........ 45°
Rozteč svorek ................................... 5,08 mm
Způsob uchycení vodiče ................... Wago CAGE CLAMP®14
Ostatní parametry
Stupeň krytí ........................................... IP 00 (vrčeno k vestavbě do vyššího celku)
Napájení................................................ 8 až 30 V DC
Proudový odběr bez zátěže a sepnutých relé .... 110 mA při napájení 12 V
Ochrana proti přepólování napájení ...... ano, dioda v sérii
Pracovní teplota elektroniky .................. -20 C až +70 C
Montážní otvory – průměr ..................... 3,2 mm
Rozměry................................................ 175 × 96 × 20 mm
Neváhejte nás kontaktovat v případě specifických požadavků na
provedení a funkce zařízení.

13

Prodleva je zařazena kvůli čekání na přepnutí směru komunikace na RS485.

14

Plastová páčka pro snadné připojení vodičů do svorek je součástí dodávky. Svorky lze ovládat také plochým
šroubovákem.
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Papouch s.r.o.
Přenosy dat v průmyslu, převodníky linek a
protokolů, RS232/485/422/USB/Ethernet/GPRS/
WiFi, měřicí moduly, inteligentní teplotní čidla, I/O
moduly, elektronické aplikace dle požadavků.
Adresa:

Strašnická 3164/1a
102 00 Praha 10
Telefon:

+420 267 314 267
Fax:

+420 267 314 269
Internet:

www.papouch.com
E-mail:

papouch@papouch.com

w w w . p a p o u c h . c o m

