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ZÁKLADNÍ INFORMACE
QuidoDuplex ETH umožňuje synchronizovat dva I/O moduly připojené do Ethernetu.
Aktivace vstupu na jednom modulu způsobí sepnutí relé na druhém modulu a obráceně.
Takto je možné přenášet přes Ethernet například stav kontaktů nebo jiných dvoustavových
signálů, jak je vidět z příkladu na obr. 2.
Aplikace
 Obousměrný přenos čtyř nebo osmi digitálních signálů.
 Vzdálené ovládání dvoustavovými signály přes Ethernet.
 Využití stávající Ethernetové sítě pro přenos řídících signálů. Pro přenos není nutné
pokládat nové datové vodiče.
Blokové zapojení
Schématický nákres na obr. 2 ukazuje způsob činnosti sady Quido Duplex. Stav vstupu 1 na
Quidu vlevo je přenášen na výstup 1 na Quidu vpravo, podobně i sepnutý vstup 2 je přenášen
na výstup 2, takže připojená žárovka svítí. Podobně jsou virtuálně propojené také ostatní vstupy
a výstupy. Propojení funguje i v opačném směru, takže sepnutý vstup na Quidu vpravo rozsvítil
žárovku na výstupu 1 levého Quida.

obr. 2 – schematický nákres funkce QuidoDuplex ETH

V základním provedení tohoto firmwaru jsou takto propojeny všechny vstupy a výstupy na
Quidu.
Na přání můžeme provést úpravu firmwaru a přizpůsobit jej pro Vaší situaci. Jeden z výstupů
může být například použitý pro indikaci navázaného spojení.
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Činnost
Po zapnutí se oba moduly synchronizují do deseti vteřin, pokud nenastanou komplikace
v Ethernetovém spojení. V případě problémů se spojením se moduly periodicky pokouší o
zahájení komunikace, dokud se jí nepodaří navázat.
V případě, že dojde k výpadku Ethernetového spojení na dobu delší než 5 vteřin, oba moduly
rozepnou výstupní relé.
Pokud na některém ze vstupů dojde ke změně, odešle se okamžitě druhému modulu příkaz ke
změně stavu odpovídajícího relé (pro vstup 1 je to relé 1, pro vstup 2 relé 2, atd.). Doba, po jaké
dojde ke změně výstupu, závisí pouze na době přenosu informace přes Ethernet. Na straně
modulů nevzniká prakticky žádné zpoždění.
Sada je určena pro přenos stavových signálů. Z jedné na druhou stranu umí přenášet až 10
změn za vteřinu (s ohledem na vytížení sítě a množství síťových prvků na přenosové cestě i
více).

ZAPOJENÍ A KONFIGURACE
Tip: Součástí dodávky Quida je plastová páčka pro snadné připojování vodičů ke Quidu.
Způsob použití páčky je patrný z následujícího obrázku.1

obr. 3 – použití páčky pro snadné připojování vodičů

1) Připojte stejnosměrné napájecí napětí z rozsahu 8 až 30 V ke svorkám PWR (+ oranžová
svorka) a GND ( modrá svorka). Quido má integrovánu ochranu proti poškození
přepólováním napájecího napětí. Po připojení napájení se na desce rozsvítí kontrolka PWR.

obr. 4 – příklad konektorů na Quidu ETH 4/4 (zleva): senzor, ethernet, napájení a vstupy

2) Zapojte podle potřeby vstupní a výstupní svorky. Podrobný popis možností je v kapitole
Zapojení vstupů a výstupů na straně 9.

1

Svorky lze ovládat také malým plochým šroubovákem.
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3) Nyní je třeba připojit Quido k počítačové síti.
a. Připojte Quido 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 Quido, nastavte
Quidu adresu vhodnou pro Vaši síť programem Ethernet configurator.

obr. 5 – Ethernet Configurator pro snadné nastavení IP adresy Quida

c. Prvnímu Quidu ze sady nastavte jinou IP adresu než druhému. V následujících
příkladech budeme pro příklad uvádět adresy 192.168.1.44 a 192.168.1.45.
d. Po nastavení IP adresy se již ke Quidu můžete připojit webovým prohlížečem.
Konfigurace Quid
Následující nastavení není potřeba provádět, pokud jste objednali dvě Quida jako sadu
Quido Duplex! Nastavení jsou potřeba provést v případě, že chcete nastavit do režimu
duplex dvě Quida se standardním firmwarem ve výchozím nastavení.
Dále uvedená nastavení jsou odstupná pouze u Quido ETH 4/4 a 8/8 dodávaná od konce
března 2020, s firmwarem od verze 6.9/20 a jádrem 04.39 (na obr. 6 zvýrazněno červeně).

obr. 6 - Umístění informace o verzi firmwaru ve webovém rozhraní Quida

4) Na obou Quidech propojte zkratovací propojku Duplex.
2

Pokud chcete Quido připojit přímo k jednomu PC, použijte křížený kabel.
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obr. 7 - umístění propojky k aktivaci režimu Duplex (jedna zkratovací propojka je součástí dodávky)

5) Potom proveďte nastavení prvního Quida podle následujícího obrázku. Klíčové je
nastavení červeně zvýrazněných polí.

obr. 8 - Nastavení síťových parametrů prvního Quida

(Pole IP adresa zařízení a Vzdálená IP adresa asi budou s ohledem na nastavení Vaší
sítě jiná než na obrázku. Musí jít o dvě rozdílné IP adresy.)
Provedená nastavení uložte tlačítkem Uložit.
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6) Potom podobně proveďte nastavení druhého Quida podle následujícího obrázku.
Klíčové je nastavení modře zvýrazněných polí. Nepřehlédněte, že druhé Quido je
nastaveno do jiného komunikačního režimu než první.

obr. 9 - Nastavení síťových parametrů druhého Quida

Provedená nastavení uložte tlačítkem Uložit.
7) Sada Quido Duplex je připravena k činnosti.
Jednoduchá indikace ztráty spojení
Navázané spojení je možné jednoduše otestovat v případě, že nejsou využity všechny
přenosové signály.
Na jednom z modulů trvale aktivujte jeden z nevyužitých vstupů. To způsobí trvalé sepnutí
jednoho relé na druhém modulu. Na jeho kontaktech, které jsou při navázaném spojení
rozepnuty, může být připojena žárovka, bzučák, apod. Pokud pak dojde ke ztrátě spojení,
modul po pěti vteřinách rozepne všechny kontakty a tedy i relé na kterém je připojena indikace
rozepnutého spojení. Tím se rozsvítí indikační žárovka, zazní bzučák, apod.
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ZAPOJENÍ VSTUPŮ A VÝSTUPŮ
Vstupy
Vstupy lze ovládat připojením napětí nebo kontaktu.

obr. 10 – vstupní svorkovnice na Quidu ETH 8/8

Každý ze vstupů je zapojen dle obr. 11. Zem IGND je galvanicky oddělena od GND zařízení.

obr. 11 – zapojení vstupního obvodu3

obr. 12 – příklad připojení kontaktu

4

obr. 13 – příklad připojení zdroje napěťových impulzů (viz oddíl Činnost na straně 5)

3

Hodnoty rezistorů se mohou lišit podle objednané varianty.

4

Pokud je použit Externí zdroj pro připojení kontaktů, jsou vstupy galvanicky oddělené. Pokud je jako „Externí
zdroj“ použit stejný zdroj jako pro Quido, je tím narušeno galvanické oddělení a vstupy pak jsou přes zem zdroje
galvanicky spojeny s Quidem.
papouch.com
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Výstupy
Každý výstup je osazen relé s přepínacím kontaktem (max. 60 V AC nebo 85 V DC! 5).

obr. 14 – přepínací kontakty výstupních relé na Quidu ETH 4/4

Výstup je zapojen v klidovém stavu takto:

obr. 15 – zapojení kontaktu relé včetně ochranných varistorů

Příklad zapojení výstupu pro spínání vyšších napětí (např. 230 V)
Pro spínání napětí například 230 V je třeba výstupy Quida posílit externím relé nebo stykačem. 6
Příklad zapojení je na následujícím obrázku a schématu.

obr. 16 – Příklad zapojení Quida pro spínání 230 V AC

5

Příklad zapojení pro spínání vyšších napětí je na následující straně.

6

Výkonové relé pro až 300 V AC, které je na obrázku, lze objednat pod kódem RELE_DIN_5 (pro 5 V napájení),
RELE_DIN_12 (pro 12 V), RELE_DIN_24 (pro 24 V), RELE_DIN_48 (pro 48 V).
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obr. 17 – Schematický nákres zapojení a příklad spínání 230 V žárovky

TECHNICKÉ PARAMETRY
Zde jsou uvedeny pouze základní technické parametry. Kompletní přehled všech parametrů
najdete v dokumentaci Vašeho modulu Quido. Je ke stažení na webu papouch.com.
Vstupy
Vstupní napětí pro stav „1“.......................7 – 28 V
Vstupní proud při 12 V..............................typ. 3,5 mA
Vstupní proud při 24 V..............................typ. 7,8 mA
Výstupy
Maximální spínané napětí........................střídavé: 60 V, stejnosměrné 85 V
Maximální spínaný proud.........................5 A
Ochranný varistor.....................................UAC = 60 V; EMAX = 5 J; C = 0,64 nF
Ostatní
Napájení....................................................8 až 30 V DC, s ochranou proti přepólování
Quido ETH 4/4 - proudový odběr..............typ. 280 mA při 12 V (při sepnutí všech relé)
typ. 140 mA při 12 V (bez sepnutých relé)
Quido ETH 8/8 - Proudový odběr.............typ. 385 mA při 12 V (při sepnutí všech relé)
typ. 140 mA při 12 V (bez sepnutých relé)
Připojovací svorkovnice............................Wago 236, max. průřez vodiče 2,5 mm
Pracovní teplota........................................–20 C až +60 C
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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
Internet:

www.papouch.com
E-mail:

papouch@papouch.com

p a p o u c h . c o m

