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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

P o p i s  

wiGNOME Vám umožní připojit prakticky jakékoli zařízení se sériovou linkou k WiFi. S 

wiGNOME mohou být Vaše produkty přístupné či konfigurovatelné přes bezdrátovou síť. Není 

nutné pokládat propojovací vodiče, což je někdy velmi obtížné nebo nemožné. 

wiGNOME převádí WiFi na dva porty: jeden RS232 a druhý přepínatelný mezi RS232 a 

RS485.1 

K převodníku wiGNOME je dodáván „virtuální sériový port“, tedy software, které v operačním 

systému Windows vytvoří nový sériový port přesměrovaný přes WiFi na sériovou linku na 

modulu wiGNOME. Převodník lze snadno konfigurovat pomocí dodaného softwaru. 

 

obr. 1 – blokové zapojení 

A p l i k a c e  

 Připojení zařízení se sériovou linkou k PC přes WiFi. 

 Prodloužení sériové linky přes WiFi. 

V l a s t n o s t i  

 Převodník sériové linky na bezdrátové rozhraní WiFi v pásmu 2,4 GHz. 

 Bezdrátové standardy IEEE 802.11b a 802.11g. 

 Dvě nezávislé sériové linky – jedna RS232 a druhá přepínatelná mezi RS232 a RS485. 

 Virtuální sériový port pro připojení zařízení se sériovou linkou k PC přes WiFi. (Pro každou 

sériovou linku je možné vytvořit samostatný virtuální port.) 

 Dva moduly wiGNOME lze zapojit proti sobě a prodloužit tak sériovou linku. 

                                                
1
 První varianty převodníku označené jako wiGNOME232 mají pouze dvě sériové linky RS232. Neumí 

komunikovat po RS485. 
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 Sériové linky s rychlostí až 460 kBd. 

 Konfigurace dodaným softwarem nebo přes WEBové rozhraní. 

 Konektor R-SMA pro externí anténu. 

 Možnost montáže na lištu DIN 35 mm nebo na zeď. 

 Napájení 5 až 30 V. 

T y p y  k o m u n i k a c e  

Převodník wiGNOME používá pro komunikaci několik portů: Datový port (pro běžný přenos 

dat) je volitelný, standardně je pro sériovou linku 1 (CH1) nastaven port 10001 a pro linku 2 

(CH2) port 10002. Port pro nastavení přes Telnet je 9999. Port pro nastavení přes WEBové 

rozhraní má ve výchozím nastavení číslo 80 (je také volitelný). 

Převodník může fungovat v jednom z těchto komunikačních režimů. 

TCP server/klient 

Po zapnutí zařízení očekává převodník data ze sériové linky a současně je připraven přijmout 
požadavek na spojení z Ethernetu. 

Pokud přijdou data ze sériové linky, aktivuje se režim TCP klient (viz níže). Pokud přijde požadavek 
o navázání spojení z Ethernetu (WiFi), modul se přepne do režimu TCP server (viz níže). 

V aktivovaném režimu může modul již zůstat nebo po určité době klidu od poslední komunikace 
zrušit spojení a přejít opět do režimu čekání na data ze sériové linky nebo z Ethernetu. 

TCP server 

Po zapnutí převodník poslouchá na datovém portu a očekává připojení klienta. 

Po připojení klienta jsou ihned data od klienta vysílána do sériové linky a naopak data ze sériové 
linky posílána klientovi v Ethernetu. Pokud není klient připojen a přicházejí data ze sériové linky, 
jsou ukládána do vyrovnávací paměti a odeslána ihned po připojení klienta. 

Pokud se klient odmlčí nebo nekorektně ukončí spojení, převodník spojení po uplynutí nastavené 
doby ukončí. 

TCP klient 

V klidu převodník očekává data ze sériové linky. Jakmile nějaká data přijdou, pokusí se převodník 
navázat spojení se serverem na zadané IP adrese. Pokud se to nepodaří, jsou data ukládána do 
vyrovnávací paměti. Po navázání spojení jsou data z vyrovnávací paměti odeslána a ostatní data ze 
sériové linky jsou poté dále plynule odesílána do Ethernetu. Data jsou plynule přenášena také 
v opačném směru. 

UDP 

Data z Ethernetu jsou očekávána na zadaném portu. Pokud přijdou data ze sériové linky, jsou 
odeslána na nastavenou IP adresu. Při přenosu UDP se nekontroluje odezva od protější strany. 
Bezpečné doručení dat musí při tomto způsobu komunikace kontrolovat nadřazená softwarová 
aplikace. 
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KOMUNIKAČNÍ MOŽNOSTI – PŘÍKLADY 

S wiGNOME lze snadno připojit sériovou linku bezdrátově k PC, prodloužit sériovou linku přes 

WiFi nebo prodloužit přes WiFi a Ethernet. 

V z d á l e n á  s é r i o v á  l i n k a  

Vaše zařízení, které má sériový port RS232 máte připojeno k sériovému portu PC. S wiGNOME 

může být zařízení libovolně daleko. Stačí, aby bylo v dosahu Vaší sítě – vzdálenost lze 

překonat pomocí WiFi a Ethernetu. Pokládání nových kabelů k zařízení může být nepraktické, 

časově a finančně náročné nebo úplně nemožné. S WiFi stačí nainstalovat antény, 

nakonfigurovat zařízení, a už můžete komunikovat. 

 

obr. 2 – ukázka připojení k PC nebo jinému nadřazenému systému přes WiFi 

V PC stačí nainstalovat dodaný ovladač – tzv. „virtuální sériový port“. To je software, který ve 

správci zařízení OS Windows vytvoří další sériový port COM, který je přesměrovaný přes WiFi 

na sériovou linku wiGNOME. Díky tomu můžete beze změn používat Váš stávající software bez 

nutnosti programování složité komunikace po Ethernetu. 

 
obr. 3 – ukázka připojení k PC nebo jinému nadřazenému systému přes WiFi a Ethernet 
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P r o d l o u ž e n í  s é r i o v é  l i n k y  p ř e s  W i F i  

Dva moduly wiGNOME umožňují snadno bezdrátově propojit dvě zařízení se sériovým portem 

na větší vzdálenost. Ke každému ze zařízení se připojí jeden wiGNOME, nainstalují se antény, 

wiGNOME se nakonfigurují, a je možné přenášet data. Připojená zařízení není třeba nijak 

upravovat. 

 

obr. 4 – prodloužení sériové linky přes WiFi 

 

P r o d l o u ž e n í  p ř e s  W i F i  a  E t h e r n e t  

Předchozí možnost je vhodná v případech, kdy je mezi oběma moduly wiGNOME přímá 

viditelnost nutná pro WiFi spojení. Sériovou linkuje možné prodloužit i v případech kdy na sebe 

obě strany „nevidí“. Spojení lze realizovat přes různé kombinace sítí takřka až „na druhou 

stranu zeměkoule“. Na následujícím obrázku je příklad kombinace bezdrátového (WiFi) a 

drátového (Ethernet) spojení. 

 

obr. 5 – prodloužení sériové linky přes WiFi a Ethernet 
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PRVNÍ ZAPOJENÍ 

1) Nejprve je třeba převodník nakonfigurovat. Propojte tedy převodník s počítačem PC 

dodaným kříženým kabelem.2 

2) Spusťte konfigurační software.3 

3) V softwaru vyberte číslo sériového portu, ke kterému je připojen převodník, a klepněte na 

Open. 

4) Nyní připojte k převodníku napájení v rozsahu 5 až 30 V. (Převodník má ochranu proti 

přepólování napájení.) 

5) Po zapnutí se software automaticky k převodníku připojí a načte z něj aktuální 

nastavení.4 

6) Nyní nastavte požadované parametry. 

7) Změny v nastavení uložte klepnutím na tlačítko „Apply Settings“. 

8) Oba sériové porty na převodníku wiGNOME jsou z výroby nakonfigurovány na RS232. 

Pokud si přejete změnit typ portu CH2 na RS485, postupujte dle popisu uvedeného na 

straně 24 pod nadpisem Změna typu portu 2. 

9) Konfigurace převodníku je hotova. K wiGNOME je možné připojit zařízení a uvést jej do 

provozu. 

                                                
2
 Lze použít jakýkoli běžný křížený kabel pro sériovou linku RS232. 

3
 Je k dispozici ke stažení na www.papouch.com . 

4
 Pokud software automaticky převodník nerozpozná, překontrolujte následující: 

a. Je vybráno správné číslo portu? 

b. Je port otevřený? (Klepnutím na tlačítko Open.) 

c. Je použit správný kabel? (RS232 křížený kabel) 

d. Je kabel připojen k portu 1 (CH1)? 

http://www.papouch.com/
http://www.papouch.com/
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KONFIGURACE 

Většina parametrů převodníku se konfiguruje přes konfigurační software nebo webové rozhraní. 

V některých případech je třeba zařízení konfigurovat i hardwarově – jde o změnu typu linky 2 a 

konfiguraci prodlevy v případě linky RS485. Konfiguraci je možné provést i přes Telnet. 

S o f tw ar e  

Konfigurační software má následující záložky: 

Network – Nastavení síťových parametrů jako IP adresa, Maska sítě, apod. 

Server – Nastavení hesla pro přístup a pokročilých parametrů zařízení. 

Services – Zde se zapínají jednotlivé služby převodníku a nastavuje se šifrování otevřeného 

datového TCP/IP kanálu. 

Channel 1 – Veškeré parametry související s komunikací po sériové lince CH1. 

Channel 2 – Veškeré parametry související s komunikací po sériové lince CH2. 

WLAN – Nastavení WiFi části, tedy SSID, Typ sítě, šifrování WiFi vrstvy, apod. 

Podrobný popis parametrů na jednotlivých záložkách je na následujících stránkách. 

 

http://www.papouch.com/
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N e t w o r k  –  n a s t a v e n í  E t h e r n e t u  

V této části se nastavují síťové parametry převodníku, jako IP adresa, Brána, apod. 

 

obr. 6 – Konfigurace síťových parametrů (IP adresa, maska sítě, apod.) 

IP address, Netmask, Gateway 

IP adresa, Maska sítě a IP adresa brány převodníku wiGNOME. Tyto síťové parametry Vám 

přidělí Váš správce sítě. 

DHCP Host Name 

Jméno DHCP serveru, který přidělí wiGNOME automaticky IP adresu. 

BOOTP, DHCP, Auto IP 

Jednotlivé služby, které může podporovat DHCP server jako způsoby pro přidělení IP adresy. 

http://www.papouch.com/
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S e r v e r  

Zde se nastavuje heslo pro přístup přes Telnet a WEB a také některé další pokročilé parametry. 

 

obr. 7 – Konfigurace hesla a speciálních parametrů Ethernetu 

Change Telnet Password 

Toto pole zaškrtněte, pokud si přejete změnit heslo pro Telnet. Toto heslo je společné pro 

přístup přes Telnet a webové rozhraní. Nové heslo pak zapište do kolonky Telnet Password a 

poté ještě jednou do Retype Password. Heslo má délku 4 znaky. (Je možné použít heslo délky 

až 16 znaků při použití Enhanced password – viz str. 13.) 

HTTP Server Port 

Číslo portu, na kterém je dostupné webové rozhraní pro konfiguraci ze strany WiFi. Výchozí 

hodnota je 80. 

 

Položky ARP Cache Timeout, TCP Keepalive, Monitor mode @ Bootup, CPU Performance 

Mode a MTU Size jsou určeny pouze pro odborníky a doporučujeme neměnit jejich nastavení. 

http://www.papouch.com/
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S e r v i c e s  

Zde se nastavuje, které služby serveru uvnitř převodníku mají být aktivní, a je zde také 

nastavení šifrování datového kanálu (jde o šifrování dat na úrovni TCP/IP, ne WiFi). 

Tip: Pokud si přejete maximálně zabezpečit zařízení proti neoprávněnému přístupu přes 

Ethernet (WiFi), vypněte služby Telnet (konfigurace), TFTP download (vzdálené nahrávání 

firmwaru), Port 77FEh (vzdálený přístup do paměti), Web server a Web setup. 

 

obr. 8 – Speciální služby zařízení – Telnet, WEB, Šifrování, TFTP, … 

SNMP 

Služba umožňuje komunikaci přes SNMP. Název komunity zadejte do pole SNMP comunity 

name. Standardní název komunity je: public 

Telnet 

Pokud je služba aktivní, lze konfigurovat zařízení přes Telnet ze strany Ethernetu (WiFi). Telnet 

je na portu 9999. 

TFTP download 

Tento způsob se používá pro přehrání vnitřního firmwaru zařízení. 

Port 77FEh 

Port pro přímý přístup do některých částí paměti zařízení. 

Web server a Web setup 

Pokud jsou obě tyto služby aktivní, lze zařízení konfigurovat přes Webový prohlížeč. 

http://www.papouch.com/


Papouch s.r.o.  wiGNOME 

www.papouch.com  Strana 13 

ECHO 

Umožňuje na portu 7 aktivovat echo (tzv. „loopback“). Pokud je funkce aktivní, jsou data 

poslaná na tento port beze změny odeslána zpět. 

Encryption 

Tato volba umožňuje až 256ti bitové AES šifrování datového kanálu. Pod položkou Key length 

jsou k dispozici volby délky klíče – tj. 128, 192 nebo 256 bit klíč. Podle zvolené délky kláče 

zadejte i klíč odpovídající délky do položky Key (32 znaků pro 128 bit, 48 znaků pro 192 bit a 64 

znaků pro 256 bit klíč). 

Enhanced password 

Umožňuje zvýšit maximální délku hesla pro WEB a Telent až na 16 znaků. Pokud si přejete tuto 

volbu využít, zaškrtněte políčko Change Password a zadejte heslo do pole Password a pak 

ještě jednou do Retype Password. 

Port 77F0h 

Tuto volbu není možné u wiGNOME použít. 

C h a n n e l  –  S e r i a l  S e t t i n g s  

Na této záložce jsou nastavení související s komunikací po sériové lince. Záložka je 

v konfiguračním softwaru dvakrát – pro každý kanál samostatně. Channel 1 odpovídá sériové 

lince CH1, Channel 2 sériové lince CH2. 

 

obr. 9 – Konfigurace sériové linky – nastavení rozhraní a paketování dat do sítě 

http://www.papouch.com/
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Baudrate 

Nastavení komunikační rychlosti sériové linky. Jsou k dispozici tyto rychlosti (v Baudech): 300, 

600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 a 460800. Výchozí 

komunikační rychlost je 9600 Bd. 

Data Bits 

Počet datových bitů jednoho slova na sériové lince. Jsou k dispozici možnosti 8 a 7. Jako 

výchozí je nastaveno 8 bitů. 

Parity 

Základní zabezpečení komunikace na sériové lince – je možné vybrat z těchto možností: No 

Parity (bez parity), Even Parity (sudá parita), Odd Parity (lichá parita). 

Stop Bits 

Počet stopbitů – je možné vybrat jeden nebo dva. Výchozí hodnotou je jeden. 

Flow Control 

Řízení toku dat na sériové lince. Je možné vybrat z možností None (bez řízení), XON/XOFF a 

XON/XOFF (Pass Character). 

Enable Packing 

Tímto zatržítkem se aktivuje řízení tvorby paketů z dat ze sériové linky na Ethernet. Všechny 

funkce ze sekce Pack Control jsou závislé na to, zda je zatrženo toto pole. 

Idle Grap Time 

Tato volba určuje, po jaké době klidu na lince (doba, po kterou nepřijdou z RSxxx žádná data) 

se přijatá data zabalí do paketu a odešlou do Ethernetu. Je možné vybrat dobu 12 ms, 52 ms, 

250 ms, 5 s. Výchozí hodnota je: 12 ms 

Match 2 Byte Sequence 

Zatržítko umožňuje aktivovat režim, kdy převodník očekává znak(y) (Match Bytes), které jsou 

signálem k přípravě paketu k odeslání. Jakmile je tento znak (znaky) přijat, paket se připraví a 

odešle, jakmile přijde další znak (jakýkoli). (Tato položka je praktická například při rozpoznání 

znaků, předcházejících kontrolnímu součtu. Jako ukončovací znak se nastaví znak, který je 

vždy stejný a předchází kontrolnímu součtu. Jakmile tento znak přijde, převodník počká ještě na 

další byte a zařadí jej jako poslední do paketu, který odešle.) Hexadecimální kód znaků se 

zadává k do polí Match Bytes. 

Nastavením Send Trailing bytes je možné vybrat kolik byte následujících po zadané sekvenci 

se má ještě poslat: None (žádný), One (jeden), Two (dva). 

Následující položky se týkají vyrovnávacích bufferů. Jednak bufferu pro tok dat ze sériové linky 

do sítě (Seriál to Network) a pro tok ze sítě do sériové linky (Network to Serial). 

With Active Connect 

Jakmile se převodníku podaří navázat datové spojení přes WiFi, bude buffer vymazán a bude 

čistý pro příjem dalších dat. 

With Passive Connect 

Buffer bude vymazán po přijetí datového připojení aktivovaného ze sítě. 

http://www.papouch.com/
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At Time of Disconnect 

Buffer bude vymazán po přerušení datového spojení. 

C h a n n e l  –  C o n n e c t i o n  –  T C P  s p o j e n í  

Na této záložce jsou nastavení související s komunikací po sériové lince. Záložka je 

v konfiguračním softwaru dvakrát – pro každý kanál samostatně. Channel 1 odpovídá sériové 

lince CH1, Channel 2 sériové lince CH2. 

Tato záložka se týká nastavení datového kanálu směrem do WiFi sítě, respektive Ethernetu, 

konkrétně TCP/IP datového spojení. U položky Protocol je tedy vybráno TCP. (UDP je 

popsáno v další kapitole – viz stranu 17.) 

 

obr. 10 – Konfigurace sériové linky – nastavení TCP/IP socketu, způsobu připojení, apod. 

Accept Incoming 

Toto nastavení řídí chování wiGNOME při požadavku na příchozí datové spojení z Ethernetu 

(WiFi). 

Yes...... Požadavek na příchozí datové spojení bude vždy přijat. Tento režim je označován jako 

TCP server. (Pokud je současně aktivní i Active Connect, jde o režim 

TCP server/klient.) 

No ....... Požadavek na spojení z Ethernetu nebude přijat. 

With Active Mdm cntrl ....... Navázat spojení při Modem módu (k wiGNOME musí být připojen 

modem). 
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Password Required 

Pokud je převodník v režimu TCP server nebo TCP server/klient, bude při připojení vzdáleného 

klienta vyžadováno zadání hesla uvedeného u následující položky Password. 

Active Connect 

Toto nastavení řídí chování převodníku jako TCP klienta. Nastavuje, zda se převodník aktivně 

připojuje a pokud ano, tak za jakých okolností. Tyto režimy jsou označovány jako TCP klient. 

K dispozici jsou tyto volby: 

None .... Převodník nebude aktivně iniciovat připojení do Ethernetu (WiFi). 

With any Characters ....... Po příjmu jakéhokoli znaku ze sériové linky převodník naváže spojení 

do Ethernetu (WiFi). 

With Active Mdm Ctrl In .. Pokud je aktivní řízení modemu („Modem mode“), převodník se bude 

připojovat. 

With Start Character ....... Převodník naváže spojení do Ethernetu, jakmile bude ze sériové linky 

přijat znak nastavený v následujícím políčku Start Character. 

Manual Connection ........ Pokusí se o spojení na vzdálenou IP adresu, pokud přijde na sériovou 

linku příkaz ke spojení v následujícím tvaru: C[IP adresa]/[port] 

Příklad příkazu, který přijde po sériové lince, k navázání spojení s IP 192.168.1.105 na 

port 4567: C192.168.1.105/4567 

Pokud maska sítě omezuje rozsah IP adres například jen na 8 bitů (maska typu C – 

tedy 255.255.255.0), jako příkaz ke spojení na výše uvedenou IP stačí následující 

řetězec: C105/4567 

Auto Start ....................... Po zapnutí se ihned pokusí o spojení na vzdálenou IP adresu. 

Endpoint Configuration 

Zde je nastaven vzdálený server, ke kterému se převodník připojuje. V poli Remote Host se 

nastavuje IP adresa, v poli Remote port je číslo vzdáleného portu. 

V poli Port je číslo portu převodníku, ze kterého bude spojení navázáno. 

Disconnect Mode 

Tyto volby řídí automatiku ukončování spojení. 

Pokud má být ukončeno datové spojení, když přejde modem do klidového stavu, zatrhněte 

volbu On Mdm_Ctrl_In Drop. 

Je-li vybráno Hard Disconnect, převodník ukončí spojení i pokud nepřijde na TCP výzvu 

k ukončení spojení od protistrany žádná odpověď. 

Pokud má převodník ukončit spojení po určité době, kdy se nepřenáší žádná data, zadejte tuto 

dobu jako minuty a sekundy do polí Inactivity Timeout. 
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C h a n n e l  –  C o n n e c t i o n  –  U D P  s p o j e n í  

Na této záložce jsou nastavení související s komunikací po sériové lince. Záložka je 

v konfiguračním softwaru dvakrát – pro každý kanál samostatně. Channel 1 odpovídá sériové 

lince CH1, Channel 2 sériové lince CH2. 

Tato záložka se týká nastavení datového kanálu směrem do WiFi sítě, respektive Ethernetu, 

konkrétně UDP/IP datového spojení. U položky Protocol je tedy vybráno UDP. (TCP je 

popsáno v předchozí kapitole – viz stranu 15.) 

 

obr. 11 – Konfigurace sériové linky – nastavení UDP/IP 

Pro povolení příjmu UDP paketů vyberte u nastavení Accept Incoming položku Yes. 

Datagram Type 

Nastavuje typ paketu. Pro UDP vyberte 01. 

Endpoint Configuration 

Zde je nastaven vzdálený klient, kterému se pomocí UDP posílají data. V poli Remote Host se 

nastavuje IP adresa, v poli Remote port je číslo vzdáleného portu. Pokud mají být data 

odeslána bez směrování volně do sítě (tzv. „broadcast“), zaškrtněte volbu Use Broadcast. 

V poli Local Port je číslo portu převodníku, ze kterého bude spojení navázáno. 
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W L AN  

Na této záložce jsou nastavení související s WiFi rozhraním převodníku. 

 

obr. 12 – nastavení WiFi 

Network name 

Jméno sítě (SSID – Service Set Identifier) je název sítě, do které je převodník připojen. 

Network Type 

Tato volba nastavuje k jakému typu sítě je převodník připojen: 

Ad-Hoc ........ Převodník je připojen k síti typu Ad-hoc. (Nezávislý typ sítě, kde není žádný 

centrální bod nebo AP. Zařízení v síti komunikují mezi sebou přímo nezávisle na 

nějakém prostředníkovi. Jednotlivá zařízení mezi sebou musí mít přímý radiový 

kontakt.) 

Infrastructure Převodník je připojen k síti typu Infrastruktura. (Síť s přesně danou infrastrukturou. 

Jednotlivá zařízení se propojují pomocí přístupových bodů – „access pointů“. 

Přístupový bod tak plní funkci datového mostu – „bridge“. To znamená, že 

propojuje drátovou a bezdrátovou síť.) 

Channel 

(Dostupné jen pro síť Ad-Hoc.) Číslo radiového kanálu. 

TX Date rate 

Pokud není zatržena volba Auto fallback, je zde nastavena pevná přenosová rychlost na WiFi. 

Pokud položka Auto fallback je zatržena, nastavuje se zde maximální přenosová rychlost. 

Převodník v tom případě podle okolností bude automaticky nastavovat přenosovou rychlost. 
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Je možné nastavit tyto přenosové rychlosti: 1, 2, 5.5, 11, 18, 24, 36, 54 Mbps (Výchozí: 11) 

Radio Power Managment 

(Dostupné jen pro síť Infrastructure.) Pokud je tato volba zatržena, převodník automaticky 

redukuje vysílací výkon a tím i celkový proudový odběr. Pokud volba není zatržena, zvýší se 

rychlost odezvy ze strany WiFi. 

Security 

Způsob zabezpečení datového přenosu na úrovni WiFi. Je možné vybrat z možností None 

(žádné zabezpečení), WEP, WPA a WPA2/802.11i. V závislosti na vybrané možnosti jsou 

v dalších položkách dostupná podrobná nastavení šifrování. 
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W e b o vé  r oz hr a n í  

Webová konfigurace je možná přes bezdrátové rozhraní na IP adrese převodníku. Pokud 

wiGNOME ještě není nakonfigurován, proveďte první nastavení přes konfigurační software. 

Webové rozhraní obsahuje shodné parametry jako konfigurační software. Vysvětlení 

jednotlivých nastavení je možné na předchozích stránkách v popisu konfigurace softwarem. 

 
obr. 13 – vnitřní konfigurační web 

Zabezpečení webu 

Webové konfigurační rozhraní lze zabezpečit heslem (stejným jak pro Telnet – nastavuje se na 

záložce Server v konfiguračním softwaru), případně je možné jej úplně vypnout (na záložce 

Services v konfiguračním softwaru). 

Kompatibilní prohlížeče 

Vnitřní webové stránky pro konfiguraci převodníku jsou kompatibilní s prohlížeči Internet 

Explorer (od 8.0) a Mozilla Firefox. 
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T e l ne t  

Konfigurace přes Telnet je možné provést následujícím způsobem v závislosti na tom, zda je 

známá IP adresa modulu nebo ne. 

P ř i p o j e n í :  I P  a d r e s a  n e n í  z n á m a  

1) Otevřete si okno příkazu cmd. (V OS Windows zvolte Start/Spustit a do řádku napište 

cmd a stiskněte Enter.) 

2) Proveďte následující zápis do ARP tabulky: 

a. Zadejte arp –d a potvrďte Enterem. Tím smažte stávající ARP tabulku. 

b. Následujícím příkazem přidělte MAC adrese modulu IP adresu 192.168.1.254: 

arp –s [nová_ip_adresa] [MAC_adresa_zarizeni] 

příklad: arp -s 192.168.1.254 00-20-4a-80-65-6e 

3) Nyní si otevřete Telnet. (Zadáním telnet a stiskem Enteru. 5) 

4) Zadejte open [nová_ip_adresa] 1 a potvrďte. 

5) Terminál po chvíli vypíše chybovou zprávu, že se nepodařilo připojit. Přesto je třeba tuto 

akci provést, aby si mohl modul zapsat IP adresu do své ARP tabulky. 

6) Připojte se na IP adresu modulu. (Zadáním open [IP adresa v tečkovaném 

tvaru] 9999 a stiskem Enteru.) 

7) Tímto způsobem jste vstoupili pouze do konfigurace modulu. IP adresa stále ještě není 

nastavena. Je třeba ji nastavit pomocí položky v menu 

Server Configuration > IP Address. Po opuštění konfigurace bez uložení nastavení a 

konfigurace IP adresy je třeba celou akci opakovat! 

8) Je-li IP adresa platná, vypíše zařízení úvodní informace, které končí tímto textem: 

Press Enter for Setup Mode 

 Nyní je třeba do třech vteřin stisknout Enter, jinak se konfigurace ukončí. 

9) Zařízení vypíše kompletní vlastní nastavení. 

10) Na konci výpisu je odstavec „Change setup:“, ve kterém jsou vypsány skupiny 

parametrů, které lze nastavovat. Pro změnu síťových parametrů má význam sekce 

Server. Zde nastavte novou síťovou adresu a další parametry. 

                                                
5
 V OS Windows Vista není klient pro Telnet standardně součástí sytému. Doinstalujete jej podle následujícího 

postupu: 

a) Otevřete dialog Ovládací panely/Programy a funkce. 
b) Vlevo klepněte na „Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows“ (tato volba vyžaduje přihlášení 

Správce). 
c) Otevře se okno „Funkce systému Windows“. V něm zatrhněte políčko „Klient služby Telnet“ a klepněte 

na Ok. Poté bude do systému nainstalován klient pro Telnet. 
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P ř i p o j e n í :  I P  a d r e s a  j e  z n á m a  

1) V OS Windows zvolte Start/Spustit a do řádku napište telnet a stiskněte Enter. 6 

2) Připojte se na IP adresu modulu. (Zadáním open [IP adresa v tečkovaném 

tvaru] 9999 a stiskem Enteru.) 

3) Je-li IP adresa platná, vypíše zařízení úvodní informace, které končí tímto textem: 

Press Enter for Setup Mode 

 Nyní je třeba do třech vteřin stisknout Enter, jinak se konfigurace ukončí. 

4) Zařízení vypíše kompletní vlastní nastavení. 

5) Na konci výpisu je odstavec „Change setup:“, ve kterém jsou vypsány skupiny 

parametrů, které lze nastavovat. Pro změnu síťových parametrů má význam sekce 

Server. 

H l a v n í  m e n u  T e l n e t u  

Položky menu lze volit pomocí čísel zapsaných před nimi. Volte požadované číslo a stiskněte 

Enter. 

Struktura menu je následující: 

Change Setup: 

  0 Server 

... 

  7 Defaults 

  8 Exit without save 

  9 Save and exit            Your choice ?  

S e r v e r  

Základní Ethernetová nastavení. 

V této části jsou následující položky: 

IP Address : (192) .(168) .(001) .(122) 

Set Gateway IP Address (N) ? 

Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (16) 

Change telnet config password (N) ? 

                                                
6
 V OS Windows Vista není klient pro Telnet standardně součástí sytému. Doinstalujete jej podle následujícího 

postupu: 

d) Otevřete dialog Ovládací panely/Programy a funkce. 
e) Vlevo klepněte na „Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows“ (tato volba vyžaduje přihlášení 

správce). 
f) Otevře se okno „Funkce systému Windows“. V něm zatrhněte políčko „Klient služby Telnet“ a klepněte 

na Ok. Poté bude do systému nainstalován klient pro Telnet. 
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IP Address 
(IP adresa) 

IP adresa modulu. Čísla IP adresy zadávejte jednotlivě a oddělujte je Enterem. 

Výchozí hodnota: 192.168.1.254 

Set Gateway IP Address 
(Nastavit IP adresu brány) 

Gateway IP addr 
(IP adresa brány) 

U položky „Set Gateway IP Address“ zadejte „Y“ pro změnu IP adresy brány. Poté následuje dotaz 
na změnu IP adresy brány. Čísla IP adresy zadávejte jednotlivě a oddělujte je Enterem. 

Netmask 
(Maska sítě) 

Zde se nastavuje, kolik bitů z IP adresy tvoří síťová část. 

Maska sítě se zadává jako počet bitů, které určují rozsah možných IP adres lokální sítě. Je-li 

například zadána hodnota 2, je použita maska 255.255.255.252 . Zadaná hodnota, udává počet 

bitů zprava. Maximum je 32. 

Výchozí hodnota: 8 

Příklad: 
Masce 255.255.255.0 (binárně 11111111 11111111 11111111 00000000) odpovídá číslo 8. 
Masce 255.255.255.252 (binárně 11111111 11111111 11111111 11111100) odpovídá číslo 2. 

Change telnet config password 
(Nastavit heslo pro Telnet) 

Enter new Password 
(Zadat heslo pro Telnet) 

Tato položka nastavuje heslo, které je vyžadováno před konfigurací přes telnet nebo přes WEBové 
rozhraní (administrátorské heslo). 

U položky „Change telnet config password“ zadejte „Y“ pro změnu hesla. Poté následuje dotaz na 
heslo. 

F a c t o r y  D e f a u l t s  

Stisknutím čísla 7 přejde zařízení do výchozího nastavení. 

Výchozí nastavení znamená zejména nastavení IP adresy na 192.168.1.254, zrušení všech 

hesel a smazání jmen a veškerých parametrů. 

E x i t  w i t h o u t  s a v e  

Ukončení nastavení bez uložení změněných parametrů. 

S a v e  a n d  e x i t  

Volba uloží provedené změny. Pokud bylo změněno některé nastavení, zařízení se restartuje. 

Restartování trvá řádově desítky vteřin. 
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H a r dw ar e  

Hardwarově se konfiguruje pouze typ portu 2 (CH2) a komunikační prodleva na RS485 (pouze 

pokud je port 1 přepnut do režimu RS485). 

Z m ě n a  t y p u  p o r t u  2  

1) Pokud si přejete změnit port 2 (CH2) z RS485 na RS232 nebo obráceně, vyšroubujte 

dva šrouby na boku a odklopte vrchní díl krabičky. (Na obr. 14 jsou správné šrouby 

vyznačeny šipkami.) 

 

obr. 14 – šrouby na boku, které je třeba vyšroubovat 

2) Uvnitř krabičky jsou špičky, kterými se přepíná typ portu 2. Umístění špiček a způsob 

přepínání je na obr. 15. 

 
obr. 15 – umístění špiček uvnitř krabičky a způsob přepínání 

3) Pokud přepínáte do komunikace po RS232, přejděte přímo k bodu 5). Pokud přepínáte 

do komunikace po RS485, zvažte, zda připojit zakončovací rezistor. Rezistor se připojuje 

v případě, že je komunikační linka v zarušeném prostředí (vede souběžně se silovými 

vodiči, apod.). Na jedné lince mohou být maximálně dvě zařízení s připojeným 

zakončením (na opačných koncích linky). Ve většině případů není nutné propojku 

používat. 

 
obr. 16 – propojka zakončení RS485 

4) Prodleva pro přepínání směru na RS485 je nastavena na 460 μs. Ve většině případů 

tento čas vyhovuje a není třeba jej měnit. Pokud si přesto přejete prodlevu změnit, 

postupujte dle návodu na následující stránce. 

5) Tím je změna typu portu hotova. Krabičku můžete opět uzavřít. 
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N a s t a v e n í  p ř e p í n a c í  p r o d l e v y  n a  R S 4 8 5  

1) Prodleva určuje, po jakou dobu od odeslání posledního bitu zůstává výstupní budič 

RS485 přepnut na vysílání. Délka prodlevy je standardně 460 μs a lze ji nastavovat 

propojkami uvnitř modulu. 

 

obr. 17 – Doba, po kterou zůstává budič přepnut na vysílání 

2) Pokud si přejete délku prodlevy změnit, vyšroubujte dva šrouby na boku a odklopte 

vrchní díl krabičky. (Na obr. 14 jsou správné šrouby vyznačeny šipkami.) 

3) Uvnitř krabičky jsou pod sebou čtyři dvojice špiček. 

 
obr. 18 – špičky pro nastavení časové prodlevy (z výroby je propojena SW1) 

Propojením špiček lze nastavovat prodlevu T (obr. 17). Jednotlivé kombinace jsou 

v následující tabulce. 

SW1 SW2 SW3 SW4 Prodleva Doporučeno pro rychlosti 

OFF OFF OFF OFF 1,9 ms < 19 200 Bd 

ON OFF OFF OFF 460 μs 
19 200 nebo 38 400 Bd 

(výrobní nastavení) 

OFF ON OFF OFF 140 μs 57 600 nebo 115 200 Bd 

OFF OFF ON OFF 33 μs  

OFF OFF OFF ON 9 μs  

OFF OFF ON ON 7 μs  

tab. 1 – Nastavení délky prodlevy 
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INDIKACE 

Na převodníku jsou čtyři kontrolky: 

Kontrolka ON svítí, pokud je připojeno napájecí napětí. 

WLAN indikuje aktivitu bezdrátové sítě. 

CH1 a CH2 indikují přenos dat na jednotlivých sériových linkách. (Kontrolka je pro každý kanál 

společná pro oba komunikační směry.) 

RESET ZAŘÍZENÍ 

Na vrchní straně převodníku je tlačítko reset, které umožňuje uvést zařízení do výchozího 

nastavení. Reset se provádí následujícím postupem: 

1) Odpojte zařízení od napájení. 

2) Stiskněte tlačítko Reset a držte jej stisknuté. 

3) Připojte napájení. 

4) Uvolněte tlačítko Reset. V tuto chvíli je zařízení ve výchozím nastavení. 

http://www.papouch.com/


Papouch s.r.o.  wiGNOME 

www.papouch.com  Strana 27 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

WiFi: 

Bezdrátový standard .......................... IEEE 802.11b a 802.11g 

Frekvenční pásmo ............................. 2.412 až 2.484 GHz 

Výstupní výkon .................................. 14 dBm, +1.5 dBm / -1.0 dBm 

Maximální úroveň příjmu ................... -10 dBm (s PER < 8%) 

Citlivost přijímače .............................. -72 dBm pro 54 Mbps 
-87 dBm pro 11 Mbps 
-89 dBm pro 5.5 Mbps 
-90 dBm pro 2.0 Mbps 
-92 dBm pro 1.0 Mbps 

Datová rychlost .................................. 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 

Řízení přístupu k médiu ..................... CSMA/CA s ACK 

Modulace ........................................... OFDM, DSSS, CCK, DQPSK, DBPSK, 
64 QAM, 16 QAM 

Zabezpečení ...................................... IEEE 802.11i – PSK se zabezpečením AES-CCMP,  
WPA – PSK, TKIP šifrování, 64/128-bit WEP 

Dosah ................................................ uvnitř budovy až 100 metrů7 

Konektor pro anténu .......................... R-SMA 

Sériová linka CH1 

Typ .................................................... RS232 

Komunikační linky .............................. RxD, TxD, RTS, CTS 

Konektor ............................................ D-SUB 9 M (Cannon 9 vidlice jako na PC) 

Komunikační rychlost......................... nastavitelná 300 Bd až 460 kBd (z výroby: 9600 Bd) 

Počet datových bitů ........................... 7 nebo 8 

Parita ................................................. sudá, lichá, žádná 

Počet stopbitů .................................... 1 nebo 2 

Řízení toku dat  ................................. RTS/CTS, Xon/Xoff nebo Bez řízení 

                                                
7
 Dosah záleží také na použité anténě a propojovacím kabelu. 
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obr. 19 – zapojení konektoru CH1: RS232 

Sériová linka CH2 

Typ .................................................... RS232 nebo RS485 (z výroby nastaveno na RS232) 

Komunikační linky ............................. RS232: RxD, TxD, RTS, CTS 
RS485: RxTx+, RxTx- 

Konektor ............................................ D-SUB 9 M (Cannon 9 vidlice) 

Komunikační rychlost ........................ nastavitelná 300 Bd až 460 kBd (z výroby: 9600 Bd) 

Počet datových bitů ........................... 7 nebo 8 

Parita ................................................. sudá, lichá, žádná 

Počet stopbitů ................................... 1 nebo 2 

Řízení toku dat na RS232 ................. RTS/CTS, Xon/Xoff nebo Bez řízení 

 

obr. 20 – zapojení konektoru CH2: RS232 nebo RS485 

Napájení: 

Napájecí napětí ................................. DC 5 až 30 V (s ochranou proti přepólování) 

Konektor ............................................ souosý konektor 3,8 × 1,3 mm (+ uvnitř) 

Průměrná spotřeba ........................... 1300 mW při maximální přenosové rychlosti na WLAN 
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300 mW při WLAN v klidu 

Špičková spotřeba ............................. 2200 mW 

Ostatní: 

Pracovní teplota ................................. -40 C až +70 C 

Rozměry ............................................ 115 × 55 × 24 mm 

Hmotnost ........................................... 165 g 

M o ž n á  p r o v e d e n í  

Montáž: 

 Bez držáku (standardní provedení) 

 S držákem na lištu DIN 

 

obr. 21 - s držákem na lištu DIN 

 S držákem na zeď (rozteč středů děr je 73 mm) 

 

obr. 22 – krabička s držákem na zeď 

Neváhejte nás kontaktovat v případě dalších specifických požadavků na provedení a funkce 

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

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 
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