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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Popis
Quido USB 0/1 230 je zařízení pro ovládání jednoho výstupu 230 V. Lze tak snadno z počítače
ovládat různá zařízení pracující se síťovým napětím. Quido komunikuje přes USB rozhraní, ze
kterého je i napájeno.
Quido USB 0/1 230 je kompatibilní s ostatními I/O moduly z rodiny Quido.

obr. 1 – Blokové zapojení Quido USB 0/1 230

Vlastnosti


Galvanicky oddělený bezkontaktní výstup pro síťové střídavé napětí 230 V.



Spínání proudu 3 A.



Komunikace přes USB rozhraní (USB 1.1, 2.0, 3.0 kompatibilní).



Indikace zapnutí a komunikace kontrolkou.



Napájení z USB rozhraní.



Ovládání:
o Dodaným softwarem zdarma (QuidoCX a Wix).
o Jednoduchým ASCII protokolem Spinel.1
o Standardním protokolem MODBUS RTU.1

Základní funkce
 Ovládání jednoho 230 V výstupu.
 Nastavení výstupů do požadovaného stavu na definovanou dobu.

1

Dokumentace protokolů Spinel a MODBUS RTU je k dispozici v samostatných dokumentech. (Na dodaném
CD nebo ke stažení na www.papouch.com.) K protokolu Spinel je k dispozici zdarma také software Spinel
Terminál pro snadné ladění aplikací.
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Možnosti ovládání I/O modulu Quido
(Více o následujících možnostech je uvedeno na straně 16.)


Softwarem QuidoCX pro OS Windows. Software je společný pro všechna Quida.2



Protokolem Spinel – to je sériový protokol, kterým komunikují všechna zařízení společnosti
Papouch s.r.o. Protokol je dobře dokumentován, včetně příkladů ke každé instrukci, a je
k němu k dispozici i komfortní terminál pro ladění komunikace. 3



Standardním průmyslovým protokolem MODBUS RTU.4



Softwarem Wix.2



Na Vaše přání protokol v Quidu upravíme nebo implementujeme Váš protokol. Neváhejte
se na nás obrátit.

Příslušenství dostupné k zařízení
USB kabel
Kabel pro připojení k USB portu na PC. Kabel typu A-B (oba konektory standardní velikosti).
Kabel pro připojení 230 V zařízení se standardní zásuvkou
Prodlužovací kabel s jednou zásuvkou pro připojení do zařízení s IEC konektorem (tzv.
"eurokonektor").

obr. 2 – Kabel pro připojení 230 V zařízení se standardní zásuvkou

2

Software je na dodaném CD a je ke stažení také na www.papouch.com.

3

SpinelTerminál je zdarma ke stažení na spinel.papouch.com .

4

Dokumentace MODBUSu je k dispozici v samostatném dokumentu.

www.papouch.com
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PRVNÍ ZAPOJENÍ
1) Připojte Quido z jedné strany ke zdroji síťového napětí a z druhé strany do něj zapojte
spotřebič. K připojení slouží standardní napájecí ISO konektory – vidlice (je vedle USB
konektoru) slouží pro připojení ke zdroji a zásuvka pro připojení spotřebiče.
2) Připojte Quido k počítači PC USB kabelem typu A-B. Na desce se rozsvítí kontrolka
PWR.
3) V OS Windows je na PC třeba instalovat ovladač. Návod k instalaci USB začíná o několik
řádků níže...
4) Poté je instalace kompletní a Quido je možné používat. Informace o ovládacím softwaru
a komunikačních protokolech, které je možné použít pro ovládání a komunikaci
s Quidem, jsou na straně 16.

INSTALACE USB
Instalace ovladačů v OS Windows
(Následující postup je přesným návodem pro OS Windows Vista. V předchozích systémech
Windows 2000 a XP je postup podobný.5)
1) Po připojení USB kabelu ke Quido USB 0/1 230 se rozsvítí zelená kontrolka PWR a
v systému se spustí průvodce „Nalezen nový hardware“. V něm klepněte na „Vyhledat a
nainstalovat ovladač“.

obr. 3 – Nalezen nový hardware

6

5

Popis instalace USB ovladačů pro OS Windows XP je popsán například v dokumentaci k převodníku SB485.
Tato dokumentace je ke stažení na www.papouch.com na stránce SB485. Postup je shodný – v systémových
dialozích je pouze jako instalované zařízení uveden převodník SB485.
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2) Nyní budete službou „Řízení uživatelských účtů“ vyzváni k potvrzení této akce. V okně
klepněte na „Pokračovat“.

obr. 4 – Řízení uživatelských účtů

3) Nyní se operační systém pokusí automaticky najít ovladač.

obr. 5 – Automatické hledání ovladače na WEBu Windows Update

6

Obrazovky z instalace mají v popiscích uveden název DRAK6 USB – moduly Quido mají postup instalace
shodný.
www.papouch.com

Strana 7

Quido USB 0/1 230

Papouch s.r.o.

4) Když se ovladač nepodaří nalézt automaticky, zobrazí se okno z obr. 6. V něm klepněte
na „Disk nemám. Jaké jsou další možnosti?“.

obr. 6 – Ovladač se nepodařilo automaticky nalézt

5) Nyní vyberte „Vyhledat ovladač v počítači“.

obr. 7 – Pokyn k ručnímu vyhledání ovladače
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6) Nyní najděte adresář s USB ovladači na dodaném CD nebo stáhněte USB ovladače
z domácí stránky zařízení Quido USB 0/1 230 na http://www.papouch.com/ .

obr. 8 – Nalezení ovladačů

7) Než začne instalace, zobrazí se dotaz centra zabezpečení systému, jestli se skutečně
má ovladač instalovat. Klepněte na „Přesto nainstalovat tento software“.

obr. 9 – Dotaz centra zabezpečení
www.papouch.com
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8) Tímto je ukončena instalace USB driveru. Pokračuje se instalací virtuálního portu…

obr. 10 – Instalace USB ovladače byla dokončena

9) Nebyl nalezen ovladač pro virtuální port. Klepněte na „Disk nemám. Jaké jsou další
možnosti?“.

obr. 11 – Ovladač se nepodařilo automaticky nalézt
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10) Nyní vyberte „Vyhledat ovladač v počítači“.

obr. 12 – Pokyn k ručnímu vyhledání ovladače

11) Nyní najděte adresář s ovladači na dodaném CD nebo stáhněte ovladače z domácí
stránky zařízení Quido USB 0/1 230 na http://www.papouch.com/ .

obr. 13 – Nalezení ovladačů

www.papouch.com
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12) Než začne instalace, zobrazí se dotaz centra zabezpečení systému, jestli se skutečně
má ovladač instalovat. Klepněte na „Přesto nainstalovat tento software“.

obr. 14 – Dotaz centra zabezpečení

13) Tímto je instalace ovladačů ukončena.

obr. 15 – Úspěšný konec instalace
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Změna čísla sériového portu
Při instalaci je zařízení přiřazeno nejbližší neobsazené číslo portu z intervalu 1 až 255. Někdy
může být potřeba číslo portu změnit. Postupujte podle následujících bodů.
1) Otevřete Správce zařízení. Rozbalte položku „Porty (COM a LPT)“ a klepněte pravým
tlačítkem myši na položku „USB Serial Port“ a vyberte „Vlastnosti“.

obr. 16 – Správce zařízení – položky patřící k USB zařízení

www.papouch.com
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2) Objeví se okno z obr. 17. Zde vyberte záložku „Port Settings“, kde klepněte
na „Advanced…“.

obr. 17 – Port Settings
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3) V okně z obr. 18 je v horní části položka „COM Port Number“. Zde je zobrazeno aktuální
číslo portu COM. V poli pro výběr je možné přiřadit Quido USB 0/1 230 port s číslem od 1
do 255. (Pokud chcete přiřadit port, který využívá jiné zařízení, bude změna provedena a
původnímu zařízení se přiřadí jiný port.)

obr. 18 – Rozšířené nastavení pro virtuální COM port

4) Klepněte na „OK“. Zavřete také ostatní okna. V některých případech je třeba restartovat
počítač, aby mohla být změna provedena.
5) Quido USB 0/1 230 nyní pracuje s novým číslem portu.

www.papouch.com
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OVLÁDÁNÍ – SOFTWARE A PROTOKOLY
Quido je možné po zapojení ovládat některým z následujících způsobů:


Dodaným ovládacím softwarem QuidoCX pro Windows.



Softwarem Wix.



Vlastním softwarem pomocí některého z těchto protokolů:
o Spinel
o MODBUS RTU

QuidoCX
Tímto softwarem je možné kompletně konfigurovat a ovládat všechny I/O moduly Quido. 7
Software je na dodaném CD a také je ke stažení na www.papouch.com.

obr. 19 – Obrazovka programu QuidoCX

obr. 20 – Ukázky nastavovacích obrazovek

7

Quido lze tímto softwarem ovládat, jen pokud je přepnuto do komunikace protokolem Spinel (výchozí
nastavení z výroby).
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Wix

obr. 21 – Univerzální software Wix

Univerzální software Wix umí pracovat s většinou našich zařízení a je
možné do něj snadno začlenit i Quida. Lze sledovat stavy vstupů,
výstupů, čítačů a teploměru na Quidu. Program navíc umožňuje provázat
hodnoty všech zařízení, připojených k Wixu a na základě nich provádět
různé akce. Ovládat výstupy, rozesílat e-maily, zobrazovat upozornění,
posílat SMS přes připojený modem, apod. Wix je na dodaném CD a také
je ke stažení na www.papouch.com.

Protokolem Spinel
Protokol Spinel je výchozí protokol,
kterým Quido komunikuje. Má
ASCII i binární variantu. Lze jím
Quido plně ovládat a nastavovat.
Všechny příkazy jsou podrobně
dokumentovány včetně příkladů
pro každou instrukci. Ke Spinelu je
k dispozici
také
program
SpinelTerminál
pro
komfortní
ladění komunikace v protokolu
Spinel. Kompletní dokumentace
Spinelu
je
v samostatném
dokumentu Quido – Spinel.
Dokumentace
Spinelu
i
SpinelTerminál jsou na dodaném
CD a také jsou ke stažení
na www.papouch.com.
Protokolem MODBUS RTU
Quido umí komunikovat také standardním průmyslovým protokolem MODBUS RTU. Kompletní
dokumentace MODBUS RTU je na dodaném CD a také je ke stažení na www.papouch.com.
www.papouch.com
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INDIKACE
Na Quidu je jedna kontrolka, která svítí zeleně, pokud je výstup sepnutý a červeně pokud není
sepnutý.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Výstupy
Počet výstupů ................................... 1
Typ .................................................... bezkontaktní; triakový; pouze pro střídavé napětí
Maximální spínané napětí ................. 230 V AC
Maximální spínaný proud .................. 3 A trvale, krátkodobě (max. 30 sec) až 5 A
Vstupní konektor ............................... GSD3
Výstupní konektor ............................. GSD4
Řídicí rozhraní
Typ .................................................... USB verze 1.1 (USB 2.0, 3.0 kompatibilní)
Konektor............................................ USB typu B
Komunikační rychlost ........................ 115200 Bd (neměnná)
Počet datových bitů ........................... 8
Parita................................................. bez parity
Počet stopbitů ................................... 1
Komunikační protokoly ...................... Spinel a MODBUS RTU 8
Ostatní parametry
Napájení................................................ 5 V z USB
Pracovní teplota elektroniky .................. -20 C až +40 C
Rozměry................................................ 72 × 89 × 44 mm
Hmotnost............................................... 140 g

8

Kompletní popis komunikačních protokolů je k dispozici ke stažení na www.papouch.com a je také na
dodaném CD.
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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.
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