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O ZAŘÍZENÍ 

Quido USB je rodina I/O modulů s digitálními vstupy, výstupy a teploměrem. Vstupy jsou 

určené pro připojení napětí nebo kontaktu – rozlišují dva stavy (0 a 1). Výstupy jsou relé 

s přepínacím kontaktem. Externí teploměr může být připojen na kabelu délky až 15 metrů 

a je schopen měřit teploty v rozsahu až od -55 do +125 °C. Quida komunikují přes USB. 

 

obr. 1 – Základní funkce a blokové zapojení Quido USB 

Název 

Počet vstupů 
Pro připojení kontaktů, 

napěťových a impulzních 

výstupů apod. 

Počet výstupů 
Výkonové relé s jedním 

přepínacím kontaktem 

Počet teploměrů 
Senzor pro -55 až +125 °C 

na kabelu délku až 15 m 

Quido USB 10/1 10 1 0 

Quido USB 2/2 2 2 1 

Quido USB 4/4 4 4 1 

Quido USB 8/8 8 8 1 

Quido USB 30/3 30 3 1 

Quido USB 60/3 60 3 0 

Quido USB 100/3 100 3 0 

Quido USB 2/16 2 16 1 

Quido USB 2/32 2 32 1 

Tabulka 1 - seznam standardních variant Quida s rozhraním USB 

V l a s t n o s t i  

• Galvanicky oddělené digitální vstupy pro napětí nebo kontakt. 

• Výstupy typu přepínací kontakt relé. 

• Teploměr s měřicím rozsahem -55 až +125 °C. 

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

• Indikace zapnutí, komunikace a stavu vstupů a výstupů kontrolkami. 

http://www.papouch.com/
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• Napájení z USB nebo z externího zdroje 8 až 30 V 1 

• Ovládání: 

o Dodaným softwarem zdarma (QuidoFX a Wix). 

o Jednoduchým ASCII protokolem Spinel. 

o Standardním protokolem Modbus RTU.  

Z á k l a d n í  f u n k c e  

• Čtení aktuálního stavu vstupů 

• Automatické odesílání informace o změně na vstupech 

• Počítání impulzů na vstupech nebo počítání změn stavu vstupu (pro prvních 60 vstupů) 2 

• Ovládání výstupních relé s přepínacím kontaktem 

• Nastavování výstupů na definovanou dobu 

• Teploměr: měření teplot -55 až +125 °C 

• Funkce hlídání teploty (sepnutí relé při různých pohybech teploty, také sepnutí na 

nastavenou dobu při dosažení zadané teploty) 

P r a k t i c k é  a p l i k a c e  

• Čtení stavu čidel nebo snímačů z PC. 

• Počítačový monitoring bezpečnostních čidel a ovládání různých zařízení. 

• Sledování stavu dveřních kontaktů a dálkové otevírání vstupních dveří. 

• Počítání průchodů osob. 

• Malá automatizace objektů a výrobních procesů. 

• Autonomní ovládání nebo vzdálené řízení na základě naměřené teploty. 

M o ž n o s t i  o v l á d á n í  I / O  m o d u l u  Q u i d o  

• Softwarem QuidoFX (pro Windows). Software je společný pro všechna Quida. 

• 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 online parser a  komfortní terminál pro ladění komunikace. 

• Standardním průmyslovým protokolem Modbus RTU. 

• Softwarem Wix (pro Windows). 

• Na Vaše přání protokol v Quidu upravíme nebo implementujeme Váš protokol. Neváhejte 

se na nás obrátit. 

 

1 Externí zdroj je třeba připojit u Quido s větším počtem relé nebo vstupů. Externí zdroj je nutný, protože port 
USB neumožňuje dodat dostatečný proud pro napájení většího počtu relé. 

2 Stav čítačů není uchován po odpojení od napájení nebo při resetu. 

http://www.papouch.com/
https://papouch.com/quidofx-software-pro-i-o-moduly-quido-p4020/
https://papouch.com/spinel-parser-online/
https://papouch.com/spinel
https://papouch.com/wix-merici-software-p4810/
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M o ž n á  p r o v e d e n í  

Napěťové úrovně vstupů: 

• 4,5 až 9 V 

• 7 až 28 V (standardní provedení) 

Provedení teplotního čidla: 

• Zatavené ve smrštitelné bužírce (standardní provedení) 

 

obr. 2 – čidlo ve smršťovací bužírce 

• V kovovém stonku 

 

obr. 3 – čidlo v kovovém stonku 

Délka kabelu k teplotnímu čidlu: 

• 3 m (standardní provedení) 

• 1 m, 5 m, 10 m, 15 m 

Teplotní odolnost kabelu k teplotnímu čidlu: 

• -10 až +70 °C (standardní provedení) 

• -60 až +200 °C Silikonový kabel. Modrá barva. 

Krytí a montáž: 

• Pouze deska elektroniky (standardní provedení) 

 

obr. 4 – ukázka standardního provedení 

• Všechny možnosti montáže jsou patrné z následujícího obrázku (ukázka na Quido ETH 

4/4): 

http://www.papouch.com/
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Příklady funkcí, které je možné doplnit na přání: 

• Sepnutí výstupů v závislosti na nastavené kombinaci vstupů. 

• Přizpůsobení pro Váš komunikační protokol. 

• Paměť pro větší počet změn stavů na vstupech. 

• … rádi přidáme funkce na míru pro Vaši aplikaci. 

Neváhejte nás kontaktovat v případě dalších specifických požadavků na 

provedení a funkce modulů Quido USB. 

http://www.papouch.com/
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P ř í s l u š e n s t v í  d o s t u p n é  k  z a ř í z e n í  

Zdroj pro Quido – zásuvkový adaptér 

Spínaný napájecí zdroj pro 100 až 240 V v provedení zásuvkový adaptér. 

Dostupné varianty: 12V/0,5A; 12V/2A; 24V/1A 

 

Zdroj pro Quido – s uchycením na lištu DIN 

Spínaný napájecí zdroj 100 až 240 V v provedení na lištu DIN 35 mm. 

Dostupné varianty: 12V/0,5A; 12V/2A; 12V/4,5A; 24V/1,5A; 24V/2,5A 

 

Páčka pro svorky Wago 236 – plastová 

Nástroj pro snadné ovládání svorek Wago 236 (páčka je standardní součástí dodávky zařízení). 

 

Páčka pro svorky Wago 236 – kovová 

Nástroj pro snadné ovládání svorek Wago 236 v odolném kovovém provedení. 

 

USB kabel 

Kabel pro připojení k USB portu na PC. Kabel typu A-B (oba konektory standardní velikosti). 

 

http://www.papouch.com/
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PRVNÍ ZAPOJENÍ 

Tip: Součástí dodávky Quida je plastová páčka pro snadné připojování vodičů ke Quidu. Způsob 

použití páčky je patrný z následujícího obrázku.3 

 
obr. 5 – použití páčky pro snadné připojování vodičů 

1) Ke třípinovému konektoru připojte teplotní senzor. Konektor pro senzor na Quidu je 

označen textem SENSOR nebo TEMP. (Teploměr je nutné připojit, pouze pokud budete 

využívat měření teploty nebo některou z funkcí hlídání teploty.) 4 

 

obr. 6 – Konektory (zleva) pro teplotní senzor, USB, napájení a vstupy – příklad z Quida USB 4/4 

2) USB: Připojte Quido k počítači PC USB kabelem typu A-B. Na desce se rozsvítí kontrolka 

USB ON (nebo PWR). 

• Pokud má Quido svorky PWR (+ oranžová svorka) a GND (− modrá svorka), 

připojte z externího zdroje stejnosměrné napájecí napětí 8 až 30 V.5 

3) Ovladače: Ve Windows 10 a vyšších, ani v Linuxu není třeba instalovat pro Quido 

speciální ovladače. Více o připojení přes USB je v kapitole Připojení přes USB port. 

4) Vstupy a výstupy: Zapojte vstupní a výstupní svorky. Podrobný popis možností je 

v kapitole Zapojení vstupů a výstupů na straně 13. 

5) Software a ovládání: Informace o ovládacím softwaru a komunikačních protokolech, které 

je možné použít pro ovládání a komunikaci s Quidem, jsou na straně 16. 

K o n f i g u r a č n í  p r o p o j k y  

Na Quidech se od roku 2020 postupně po revizích hardwaru objevují konfigurační propojky, které 

usnadňují použití Quid v některých typických situacích. 

 

3 Svorky lze ovládat také malým plochým šroubovákem. 

4 Pokud na desce elektroniky tento konektor je, ale teplotní senzor nemáte, je možné senzor objednat 
dodatečně. 

5 Quido má integrovánu ochranu proti poškození přepólováním napájecího napětí. 

http://www.papouch.com/
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obr. 7 - příklad propojek na Quido RS 2/2 

Propojky jsou tři – Duplex, Info a Modbus. (Jak je vidět na obrázku, někdy je popisek v potisku 

zkrácený.) 

Propojka Modbus 

Pokud je v okamžiku zapnutí napájení tato propojka zkratována, komunikuje Quido protokolem 

Modbus bez ohledu na softwarovou konfiguraci. 

Propojka Info 

Pokud je při připojeném napájení tato propojka krátce zkratována, Quido pošle na komunikační 

linku aktuální nastavení komunikačních parametrů.6 Tato informace se posílá vždy v protokolu 

Spinel. Quido USB posílá informaci vždy rychlostí 115,2 kBd. 

Quido odešle nejdříve odpověď na instrukci Čtení jména a verze a poté ještě paket, kde je 

v datech uvedena v ASCII formátu adresa, rychlost a protokol. Příklad: 

*a?"4N?Address:34 Speed:6 Protocol:1ü? 

Adresa je hexadecimální, rychlost je kód podle instrukce Nastavení komunikačních parametrů a 

protokol je číslo protokolu podle instrukce Přepnutí komunikačního protokolu. Instrukce jsou 

detailně popsány v dokumentaci protokolu Spinel. 

Propojka Duplex 

Tato propojka není na Quidech USB využitá. 

 

 

6 Na dřívějších verzích Quid je možné stejnou akci vyvolat zkratováním dvou pinů na konektoru Z-SERV. 
Umístění pinů na starších Quidech je patrné z obrázku: 

 

http://www.papouch.com/
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PŘIPOJENÍ PŘES USB PORT 

V  L i n u x u  

U většiny standardních distribucí je ovladač obsažen v jádře. 

• Zařízení je k dispozici mezi USB zařízeními, tj. například jako /dev/ttyUSB0 

• Příklad přepnutí komunikačního protokolu mezi Spinelem a Modbusem pomocí Pythonu 

je popsán v příkladu zde: papouch.com/modbus-configurator-prepinac-typu-protokolu-

p4024/#python 

• Detaily o připojeném USB zařízení lze zjistit například příkazem lsusb -v, kde mezi 

vypsanými informacemi jsou mj. i tyto řádky: 

idVendor           0x0403 Future Technology Devices International, Ltd 
idProduct          0x6015 Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO) 
iManufacturer           1 Papouch s.r.o. 
iProduct                2 Papouch Quido USB 4/4 
iSerial                 3 PP6D6MQ7 

V e  W i n d o w s  

Ve Windows 10 a Windows 11 není třeba ručně instalovat žádné ovladače. Po připojení Quida 

se ovladače nainstalují automaticky. 

 

obr. 8 - Správce zařízení s připojeným Quidem: USB Serial Port COM3 a USB Serial Converter 

http://www.papouch.com/
https://papouch.com/modbus-configurator-prepinac-typu-protokolu-p4024/#python
https://papouch.com/modbus-configurator-prepinac-typu-protokolu-p4024/#python


Quido USB  Papouch s.r.o. 

Strana 12  www.papouch.com 

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. Postup je vidět na obr. 9. 

 

obr. 9 - Změna čísla COM portu ve Windows 11 

• Pro změnu čísla portu je třeba oprávnění administrátora. 

• Pokud chcete přiřadit port, který využívá jiné zařízení, bude změna provedena a 

původnímu zařízení se přiřadí jiný port. 

• Po provedení změny může někdy být potřeba restart počítače.  

http://www.papouch.com/
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ZAPOJENÍ VSTUPŮ A VÝSTUPŮ 

V s t u p y  

Vstupy lze ovládat připojením napětí nebo kontaktu. 

 

obr. 10 – vstupní svorkovnice na Quido USB 10/1 

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

 

obr. 11 – zapojení vstupního obvodu 

Vstup pro kontakt 

 

obr. 12 - připojení kontaktu ke vstupu přivedením napětí z externího zdroje (Quido bez osazeného DC/DC měniče 
– viz nadpis Svorka +OUT na straně 13) 

Pokud je jako externí napájecí zdroj použit stejný zdroj jako pro Quido, je tím narušeno galvanické oddělení vstupů 
a vstupy pak jsou přes zem zdroje galvanicky spojeny s Quidem! 

 

obr. 13 – připojení kontaktu (Quido s osazeným DC/DC měničem – viz nadpis Svorka +OUT na straně 13) 

SVORKA +OUT 

DC/DC měnič pro napájení galvanicky oddělených vstupů může být osazen na Quidech, která mají u 

vstupů svorku s označením +OUT. V takovém případě je možné Quido objednat ve variantě označené 

jako „Napájení pro vstupy: Ze svorky +OUT“ a vstupy zapojit podle obr. 13. 

Quido v provedení „s napájením ze svorky +OUT“ (a s osazeným DC/DC měničem) je možné 

objednat na e-shopu pro tyto typy (aktualizováno 12/2022): 

http://www.papouch.com/
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• Quido USB 2/2  

Provedení se svorkou +OUT a osazeným měničem si můžete také objednat jako zakázkovou úpravu 

na základě individuální cenové nabídky. 

Vstup pro napětí 

Zapojení vstupu pro napětí je patrné z následujícího obrázku. 

 

obr. 14 – vstup pro napětí (příklad připojení impulzního výstupu) 

V ý s t u p y  

Každý výstup je osazen relé s přepínacím kontaktem – maximálně 60 V AC nebo 85 V DC! 7 

 

obr. 15 – přepínací kontakty výstupních relé 

Výstup je zapojen v klidovém stavu takto: 

 

obr. 16 – vnitřní zapojení kontaktů jednoho relé na Quidu 

 

7 Příklad zapojení pro spínání vyšších napětí je na následující straně. 

http://www.papouch.com/
https://papouch.com/quido-usb-2-2-2-vstupy-2-vystupy-teplomer-p4652/
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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.8 

Příklad zapojení je na následujícím obrázku a schématu. 

 

obr. 17 – Příklad zapojení Quida pro spínání 230 V AC 

 

 

obr. 18 – Schematický nákres zapojení z obr. 17 a příklad spínání 230 V žárovky 

 

8 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). 

http://www.papouch.com/
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P r i n c i p  v y h o d n o c e n í  z m ě n  n a  v s t u p e c h  

 
obr. 19 – princip vyhodnocování změn na vstupech 

Hodnota na vstupu je vzorkována s periodou 1 ms. Změna na vstupu se považuje za platnou, 

pokud je opakovaně přečtena stejná hodnota. Počet vzorků pro platnou změnu stavu lze změnit 

v nastavení, výchozí počet je 20 (tedy 20 ms). 

Při platné změně se odešle automatická informace o změně na vstupu (je-li odesílání v protokolu 

Spinel aktivní). Pokud je na příslušném vstupu aktivní čítač, inkrementuje se dle jeho nastavení. 

OVLÁDÁNÍ – SOFTWARE A PROTOKOLY 

Quido je možné po zapojení ovládat některým z následujících způsobů: 

• Dodaným ovládacím softwarem QuidoFX pro Windows. 

• Softwarem Wix (strana 18). 

• Vlastním softwarem protokoly Spinel (strana 18) nebo Modbus RTU (strana 18). 

Q u i d o F X  

Tímto softwarem je možné kompletně konfigurovat a ovládat všechny I/O moduly Quido.9 

Software je zdarma ke stažení zde na papouch.com. 

 

obr. 20 – Obrazovka programu QuidoFX 

 

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

http://www.papouch.com/
https://papouch.com/quidofx-software-pro-i-o-moduly-quido-p4020/
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obr. 21 - Konfigurace výstupu 

 
obr. 22 - Připojení ke Quidu (včetně možnosti konfigurace adresy sériovým číslem) 

http://www.papouch.com/
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W i x  

 

obr. 23 – 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. 

 

 

 

P r o t o k o l e m  S p i n e l  

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 online parser a program 

SpinelTerminál pro komfortní ladění komunikace v protokolu Spinel. Kompletní dokumentace 

Spinelu je v samostatném dokumentu Quido – Spinel. 

Knihovna Spinel.NET v C# 

Protokolem Spinel komunikuje také knihovna Spinel.NET pro prostředí .NET, která je zdarma ke 

stažení na GitHubu. 

Příklad sepnutí výstupu OUT 3 na 5 sec (dokumentace zde):  

if (MyQuido.CmdSetOutput(3, true, 10))  

    Console.WriteLine("Ok"); 

else 

    Console.WriteLine("Error"); 

Příklad přečtení počtu jednotek z počítadla na vstupu IN 2 (dokumentace zde): 

if (MyQuido.CmdGetCounter(2, out int counter)) 

    Console.WriteLine($"Counter value is {counter}."); 

http://www.papouch.com/
https://papouch.com/wix
https://papouch.com/spinel-parser-online/
https://papouch.com/spinel
https://papouch.com/spinel
https://github.com/Papouchcom/spinel.net/wiki/Dokumentace:-Quido
https://github.com/Papouchcom/spinel.net/wiki/Dokumentace:-Quido
https://github.com/Papouchcom/spinel.net/wiki/Dokumentace:-Quido#cmdsetoutput---ovl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-v%C3%BDstup%C5%AF-rel%C3%A9
https://github.com/Papouchcom/spinel.net/wiki/Dokumentace:-Quido#cmdgetcounter---%C4%8Dten%C3%AD-stavu-po%C4%8D%C3%ADtadla-zm%C4%9Bn-na-vstupu
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P r o t o k o l e m  M o d b u s  R T U  

Quido umí komunikovat také standardním průmyslovým protokolem Modbus RTU. Kompletní 

dokumentace Modbus RTU je ke stažení na stránkách Quida na papouch.com. 

K přepínání komunikačního protokolu je určen program Modbus Configurator (pro Windows). Do 

protokolu Modbus jde Quido snadno přepnout také pomocí propojek. 

KONTROLKY 

Na Quidu jsou kontrolky pro napájení, komunikaci, stav vstupů a výstupů. 

• Signalizace napájení je řešena dvěma způsoby podle typu Quida. Postupně přecházíme 

na signalizaci se dvěma kontrolkami. 

o Jedna kontrolka ON (nebo PWR), která se rozsvítí, pokud je připojeno napájení. 

o Dvě kontrolky: 

▪ USB ON: Kontrolka svítí při připojeném USB. Quido v té chvíli může 

fungovat až do dosažení limitu proudového odběru z USB. 

▪ EXT ON: Kontrolka svítí jako indikace připojeného externího napájení. 

• Kontrolka COM blikne vždy při přijetí instrukce s platnou adresou modulu. Blikne také při 

odeslání automatické zprávy a po připojení k napájení. 

• Kontrolky vstupů (INx) svítí, pokud je vstup x aktivní (tj. na vstup je připojeno napětí). 

• Kontrolky výstupů (OUTx) svítí, když je relé x sepnuto. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

V s t u p y  

Počet digitálních vstupů ..................... 0 až 100 (podle typu Quida) 

Typ vstupu ......................................... pro připojení napětí nebo pro spínací kontakt 

Galvanické oddělení .......................... optické 

Vzorkování ......................................... od 1 ms (dle nastavení; viz obr. 19; výchozí 20 ms) 

Maximální počet zaznamenaných změn v režimu počítání změn na vstupu ........ 65 535 10 

Varianta I.: 

Vstupní napětí pro stav „1“ ............... 4,5 – 10 V 

Vstupní napětí pro stav „0“ ............... 0 – 2,5 V 

Vstupní proud při 5 V........................ typ. 3,2 mA 

Vstupní proud při 9 V........................ typ. 8,9 mA 

Maximální vstupní napětí ................. 10,0 V 

Varianta II.: 

(Tato varianta je výchozí, pokud v objednávce neuvedete jinak.) 

 

10 Počítadlo změn je vynulováno při vypnutí nebo restartu zařízení. 

http://www.papouch.com/
https://papouch.com/modbus-configurator-prepinac-typu-protokolu-p4024/
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Vstupní napětí pro stav „1“ .............. 7 – 28 V 

Vstupní napětí pro stav „0“ .............. 0 – 3 V 

Vstupní proud při 12 V ..................... typ. 3,5 mA 

Vstupní proud při 24 V ..................... typ. 7,8 mA 

Maximální vstupní napětí ................. 28 V 

V ý s t u p y  

Počet digitálních výstupů .................. 0 až 32 (podle typu Quida) 

Typ .................................................... přepínací kontakt relé 

Maximální spínané napětí ................. střídavé: 60 V, stejnosměrné 85 V 

Maximální spínaný proud .................. 5 A 

Ochranný varistor u 30/3 ................... UAC = 60 V; EMAX = 5 J; C = 0,64 nF 

T e p l o m ě r  

Počet ................................................. 1 

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 

Teplotní senzor nesmí být používán pro: 

• Měření teploty v chemicky agresivním prostředí. 

• Měření teploty v místech s velkým elektrickým rušením. 

• Měření teploty předmětů nebo zařízení pod elektrickým napětím. 

Senzor ve smrštitelné bužírce: 

Teplotní časová odezva ................................. 6 s 

PVC kabel k senzoru v bužírce: 

Venkovní plášť ............................................... PVC 

Délka .............................................................. 1, 3, 5, 10 nebo 15 metrů 

Rozsah pracovních teplot ............................... -10 až +70 °C 

Průměr kabelu ................................................ max. 4 mm 

Senzor v kovovém pouzdře: 

Teplotní časová odezva ................................. 50 = 6 s, 90 = 18 s 

Stupeň krytí .................................................... IP 68 (trvalé ponoření max. do hloubky 1 metr) 

Materiál pouzdra ............................................ nerez ČSN 17240 (DIN 1.4301) 

Průměr pouzdra ............................................. 5,7 ± 0,1 mm 

Délka pouzdra ................................................ 60 mm 

http://www.papouch.com/
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Izolační odpor ................................................ min 200 M při 500 Vss, při teplotě 15 až 35 °C 
a max. 80 % relativní vlhkosti 

Jmenovitý tlak ................................................ PN 25 

Silikonový kabel k senzoru v kovovém pouzdře: 

Venkovní plášť ...............................................silikonová pryž, modrá 

Délka .............................................................1, 3, 5, 10 nebo 15 metrů 

Rozsah pracovních teplot – trvale .................-60 °C až +200 °C 

Maximální dovolená teplota ...........................+220 °C 

Průměr kabelu ...............................................4,3 mm (±0,1 mm) 

Ř í d i c í  r o z h r a n í  

Typ .................................................... USB verze 1.1 (USB 2.0, 3.0 kompatibilní) 

Konektor ............................................ typu B 

Komunikační rychlost......................... 115 200 Bd (fixní) 

Počet datových bitů ........................... 8 

Parita ................................................. bez parity 

Počet stopbitů .................................... 1 

Komunikační protokoly ...................... Spinel (výchozí) nebo Modbus RTU 

Výchozí adresa v protokolu Spinel .... „1“ (hexadecimálně: 31) 

K o n e k t o r y  

(Konektory napájení, vstupy, výstupy.) 

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®11 

O s t a t n í  p a r a m e t r y  

Napájení ................................................ 5 V z USB nebo 8 až 30 V DC 

Ochrana proti přepólování externího napájení ........ ano, dioda v sérii 

Pracovní teplota elektroniky ................... -20 C až +70 C 

Stupeň krytí ....................................... IP 00 (určeno pro vestavbu) 

 

11 Plastová páčka pro snadné připojení vodičů do svorek je součástí dodávky. Svorky lze ovládat také plochým 
šroubovákem. 

http://www.papouch.com/
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Montážní otvory – průměr ..................... 3,2 mm 

 Bez sepnutých relé [mA] Při sepnutí všech relé [mA] Způsob 
 8 V 12 V 24 V 8 V 12 V 24 V napájení12 

Quido USB 10/1  z USB: 23   z USB: 80  USB 

Quido USB 4/4 
15 12 8 310 180 90 EXT 

z USB: 23 z USB: 210 USB 

Quido USB 8/8  15   300  EXT 

Quido USB 30/3 15 11 8 183 142  EXT 

Quido USB 60/3 15 11 8 183 142  EXT 

Quido USB 100/3 15 11 8 183 142  EXT 

Quido USB 2/2 z USB: 23 z USB: 140 USB 

Quido USB 2/16       EXT 

Quido USB 2/32       EXT 

Tab. 1 – Typické proudové odběry I/O modulů Quido USB 

 

 Hmotnost [g] 

Quido USB 10/1 55 

Quido USB 4/4 95 

Quido USB 8/8 165 

Quido USB 30/3 145 

Quido USB 60/3 240 

Quido USB 100/3 365 

Quido USB 2/2 54 

Quido USB 2/16 320 

Quido USB 2/32 580 

Tab. 2 – Hmotnosti I/O modulů Quido USB (hmotnost pouze desky elektroniky bez montážních prvků) 

 

12 Způsob napájení USB znamená, že lze tento typ lze napájet z USB portu. EXT znamená, že typ lze napájet 
z externího zdroje napájení (8 až 30 V DC). 

http://www.papouch.com/
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obr. 24 – Rozměry (konkrétní hodnoty jsou v následující tabulce) 

 A B C D E F G H I Výška 

Quido USB 10/1 74 96 67 80  3 8   20 

Quido USB 4/4 86 96 78 80  4 8   20 

Quido USB 8/8 138 96 130 80  4 8   20 

Quido USB 30/3 176 96 166 66  5 9   20 

Quido USB 60/313 234 123 225 82 112 4 21   20 

Quido USB 100/313 234 123 225 82 112 4 21   40 

Quido USB 2/2 54 96 48 80  3 8   20 

Quido USB 2/16 188 123 176 110  6 7   30 

Quido USB 2/32 188 123 176 110  6 7 137 114 30 

Tab. 3 – Rozměry v milimetrech (desky elektroniky bez montážních prvků) 

Rozměr Quida v úchytu na lištu DIN 

Šířka (rozměr rovnoběžný s DIN)  ......... rozměr Quida + 2 mm14 

Výška (kolmý rozměr k DIN) .................. rozměr Quida + 5 mm 

Hloubka ................................................. cca 20 mm15 

 

 

 

13 Levý horní montážní otvor na desce není. 

14 U modulu Quido USB 2/32 je potřeba počítat s tím, že je složen ze dvou částí, takže uvedený rozměr je 
potřeba přičíst dvakrát. 

15 Hloubkou se má na mysli vzdálenost mezi DIN lištou a deskou plošného spoje Quida. (Uvedený údaj neplatí 
pro Quido USB 60/3.) 

http://www.papouch.com/
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 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 

Internet: 

www.papouch.com 

E-mail: 

papouch@papouch.com 
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