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Informacje prawne 
Zawartość tego dokumentu dostarczona jest w formie” jak jest”. Za wyjątkiem sytuacji 
wymaganych przez obowiązujące prawo, treść, dokładność i wiarygodność niniejszego 
dokumentu nie może być podstawą do udzielenia jakiejkolwiek gwarancji, wyrażonej ani 
domniemanej, w tym, ale nie wyłącznie, domniemanej gwarancji przydatności handlowej 
lub przydatności do określonego celu. Westermo zastrzega sobie prawo do dokonywania 
zmian lub wycofania niniejszego dokumentu, w dowolnym czasie bez wcześniejszej 
informacji na ten temat. W żadnym wypadku Westermo nie będzie odpowiadać za 
utracone dane lub dochody ani za żadnego rodzaju uszkodzenia pośrednie, powstałe w 
konsekwencji. Więcej informacji na temat Westermo można znaleźć na stronie 
internetowej: 
http://www.westermo.com 
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Wymogi bezpieczeństwa 
 

 Przed użyciem: 
Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi i upewnij się, że wszystko zrozumiałeś. 
Sprawdź czy aplikacja, w której zamierzasz wykorzystać urządzenie nie 
przekracza jego technicznych wymogów bezpieczeństwa. 
Gdy urządzenie jest podłączone do zasilania lub obwodów TNV w jego wnętrzu 
mogą pojawić się niebezpieczne napięcia. 
Aby uniknąć dostępu do niebezpiecznego napięcia należy odłączyć modem od 
zasilania i wszystkich innych obwodów elektrycznych. 
Aby zabezpieczyć urządzenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi należy 
odprowadzić ładunki ze swego ciała (np. opaską antystatyczną). 

 Przed instalacją urządzenia: 
Urządzenie powinno zostać zainstalowane przez wykwalifikowany personel. 
Urządzenie powinno być zamknięte w specjalnej obudowie, do której dostęp ma 
jedynie serwis. 
Kabel zasilania musi być dostatecznie zabezpieczony i w razie potrzeby łatwy do 
odłączenia od zasilania. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym 
kraju. 
Obwód, w którym ma pracować urządzenie powinien być zabezpieczony 
bezpiecznikiem nie większym niż 20A. 
Urządzenie jest chłodzone konwekcyjne. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących 
miejsca pracy urządzenia, aby nie utrudniać przepływu powietrza wokół niego. 
(patrz Instalacja). 

 

Dbałość o urządzenie 
Przestrzegaj zaleceń dotyczących dbałości aby utrzymać urządzenie w pełnej sprawności 
oraz zachować prawa do gwarancji. 
Urządzenia nie wolno eksploatować ze zdemontowanymi obudowami lub pokrywami. 
Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Wewnątrz obudowy nie ma elementów 
wymagających obsługi. 
Nie należy rzucać, uderzać lub potrząsać urządzeniem, niewłaściwa obsługa może 
spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów elektronicznych urządzenia.. 
Nie używaj agresywnych środków chemicznych, substancji czyszczących lub silnych 
detergentów do czyszczenia urządzenia. 
Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować otwory wentylacyjne oraz konektory i 
spowodować niewłaściwą pracę urządzenia. 
Nie wystawiaj urządzenia na działanie żadnych płynów (np. deszcz, napoje itp.). To 
urządzenie nie jest wodoodporne. Utrzymuj je w otoczeniu o odpowiedniej wilgotności. 
Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w zapylonych, brudnych pomieszczeniach 
ponieważ konektory, jak również inne mechaniczne elementy mogą ulec uszkodzeniu. 
Jeśli urządzenie nie pracuje poprawnie, skontaktuj się ze Sprzedawcą, najbliższym 
dystrybutorem Westermo lub Wsparciem Technicznym Westermo.  
 

Utrzymanie i konserwacja 

Jeśli urządzenie pracuje w odpowiednich warunkach i wykorzystywane jest zgodnie z 
przeznaczeniem to nie wymaga żadnej konserwacji. 
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 ATEX – informacje (dotyczy tylko EDW-120 Ex) 
 
Informacje ogólne 
Urządzenie może być używane w obszarach niebezpiecznych strefy II. 
 
Oznaczenia 

 II 3 G  
Ex nA IIC T4 Gc 
SPECJALNE WARUNKI 
UWAGA – NIE ROZŁĄCZAĆ GDY JEST ZASILANE 
 

 Oznacza, że urządzenie spełnia odpowiednie normy europejskie 
zharmonizowane z Dyrektywą 94/9/EC (ATEX) 

II Urządzenie grupy II. Może być instalowane we wszystkich miejscach 
zagrożonych wybuchem gazu innych niż kopalnie narażone na wybuch 
metanu.  

3 Urządzenie kategorii 3 zgodnie z klasyfikacją ze względu na poziom 
wymaganego zabezpieczenia. Urządzenie zapewnia wymagany poziom 
zabezpieczeń podczas normalnej pracy, jest przeznaczone do 
stosowania w obszarach, w których zagrożenie wybuchem 
spowodowane gazem, mgłą lub pyłem jest mało prawdopodobne, a jeśli 
występuje to rzadko i na krótki czas. 

G Oznacza ochronę przed zagrożeniami powodowanymi przez gazy, mgły i 
pary (G). 

Ex Oznacza , że urządzenie spełnia odpowiednie europejskie normy EX. 
nA Rodzaj stosowanego zabezpieczenia. Jest to urządzenie nieiskrzące “nA”  

o konstrukcji minimalizującej ryzyko wystąpienia łuków lub iskier 
mogących stworzyć zagrożenie pożarowe w normalnych warunkach 
pracy. 

IIC Grupa gazów, typowy gaz wodór. 
T4 Klasa temperatury T4 (T4 = 135°C). 

Urządzenie zostało sklasyfikowane na podstawie maksymalnej 
temperatury powierzchniowej (wewnątrz i na zewnątrz). 

Gc Poziom ochrony urządzenia Gc (EPL Gc).Urządzenie do stref 
zagrożonych wybuchem gazu, posiadające podwyższony poziom 
zabezpieczeń, które w normalnych warunkach pracy nie jest źródłem 
zapłonu, może mieć dodatkowe zabezpieczenia zapewniające, że nie 
będzie takim źródłem w przypadku wystąpienia określonych, 
spodziewanych zdarzeń. EPL Gc jest analogiczne do kategorii ATEX 
(Kategoria 3 G = EPL Gc). 

SPECIAL 
 CONDITION 

Urządzenie ma określone specjalne warunki użytkowania. Podają one 
informacje dotyczące bezpieczeństwa, które są niezbędne do 
prawidłowej instalacji i bezpiecznego użytkowania sprzętu 
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Parametry urządzenia 

Zasilanie 12 – 48 VDC; 200 mA 
Temperatura pracy –25ºC ≤ Ta ≤ +70ºC 
Klasa szczelności obudowy (IP) IP21 
Max. temp. powierzchniowa 135ºC (klasa T4) 
 

Zasady bezpieczeństwa 

Stopień ochrony IP21 
Temperatura otoczenia –25°C do +70°C 
Sposób montażu - odległości Min. 25mm odstępu nad i pod urządzeniem 

Min. 10mm odstępu po bokach 

  

  

Pozycja Opis Wartości we/wy 
1 We/wy/TD+  

U=±1V (4µV/s) 
I=±20mA 
Prędkość: 
10/100 Mbit/s 

2 We/wy/TD- 
3 We/wy/RD+ 
4 Nie podłączony 
5 Nie podłączony 
6 We/wy/RD- 
7 Nie podłączony 
8 Nie podłączony 

Galwanicznie izolowane transformatorami sygnałowymi  oraz pojemnościowo 
izolowane od masy sygnału kondensatorem 3 kV 470 pF. Informacje na temat 
ochrony przeciwprzepięciowej w sekcji: Rodzaje badań i warunki środowiska 

Pozycja Opis Wartości we/wy 
1 Nie podłączony (DCD)  

Umax=±12Vpk 
Imax=±60mA 
Prędkość: 
0.3 – 115.2 kbit/s 

2 We/ odbiór danych (RD) 
3 Wy/ transmisja danych (TD) 
4 Wy/ gotowość terminala (DTR) 
5 -/ masa 
6 We/ gotowość modemu (DSR) 
7 Wy/ żądanie wysyłania (RTS) 
8 We/ gotowość wysyłania (CTS) 
9 Nie podłączony 

 

Pozycja Opis Wartości we/wy  
1 We/Common Umin/max =10-60 VDC 

Imax= 300 mA 
Pmax= 3 W 

 

2 We/+Voltage A 
3 We/+Voltage B 
4 We/ Common 

Informacje na temat ochrony przeciwprzepięciowej w sekcji: Rodzaje badań i warunki 
środowiska 
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SPECJALNE WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 

Temperatura otoczenia: 
Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w ekstremalnych temperaturach otoczenia: 
–25 ºC ≤ Ta ≤ +70 ºC 
Instalacja w szafkach: 
Urządzenie wymaga instalacji w szafkach posiadających certyfikat Ex, odpowiednich do 
obszaru zastosowania, posiadających stopień ochrony minimum IP54. 
Odporność na uderzenia: 
Urządzenie powinno być instalowane w szafkach zapewniających odpowiednią odporność 
na uderzenia. Szafki powinny spełniać wymagania podane wyżej. 
Odporność na światło: 
Urządzenie powinno być instalowane w szafkach zapewniających ochronę przed światłem 
(dziennym lub z opraw oświetleniowych). Szafki powinny spełniać wymagania podane 
wyżej. 
Bezpieczne wtyczki: 
Gdy urządzenie jest zainstalowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, wszystkie 
złącza muszą być mechanicznie zabezpieczone aby zapobiec poluzowaniu. 
Temperatura przewodów: 
Gdy urządzenie jest zainstalowane w obszarach o wysokiej temperaturze otoczenia 
należy zwrócić szczególną uwagę na dobór zewnętrznych przewodów o odpowiednich 
parametrach temperaturowych. 
Dyrektywa 94/9/EC wraz z innymi dyrektywami: 
Ma zastosowanie Dyrektywa 2004/108/EC (EMC), aby zapewnić bezpieczną pracę 
urządzenie w zakresie Dyrektywy 94/9/EC, należy odnieść się do poziomów odporności 
wyszczególnionych w rozdziale "Rodzaje badań i warunki środowiska" niniejszej 
instrukcji. 
Certyfikaty zgodności i daty ich wydania: 
EN 60079-0 i  EN 60079-15 
2011-01-21 
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Certyfikaty i zgodność ze standardami 
 
Rodzaj Certyfikat/Zgodność 
Kompatybilność 
elektromagnetyczna 
EMC 

EN 61000-6-2 Odporność, środowisko przemysłowe 
EN 61000-6-4 Emisja, środowisko przemysłowe 
EN 55024 Odporność, sprzęt IT 
EN 50121-4 Sygnalizacja kolejowa i urządzenia 
telekomunikacyjne 
IEC 62236-4 Sygnalizacja kolejowa i urządzenia 
telekomunikacyjne 

Bezpieczeństwo UL/CSA/IEC/EN 60950-1, sprzęt IT* 
EN 60950-1, sprzęt IT** 

ATEX** EN 60079-0, EN 60079-15 
*   Dotyczy tylko EDW-120 
** Dotyczy tylko EDW-120Ex 
 
FCC część 15.105 
Uwaga: 
Urządzenie zostało poddane testom, które potwierdziły, że spełnia ograniczenia stawiane cyfrowym 
urządzeniem klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie 
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy urządzenie pracuje w środowisku komercyjnym. Ten sprzęt 
generuje, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używany 
zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Działanie tego sprzętu w 
pomieszczeniach mieszkalnych może powodować szkodliwe zakłócenia, które użytkownik będzie zobowiązany 
usunąć na własny koszt. 
 
EN 55022 
Uwaga: Jest to produkt klasy A. W  warunkach domowych może powodować zakłócenia radiowe. W takim 
wypadku użytkownik może być zobowiązany do podjęcia odpowiednich czynności. 
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Deklaracja zgodności, EDW-120/EDW-120Ex 

 

Deklaracja zgodności 
Producent  Westermo Teleindustri AB 
   SE-640 40 Stora Sundby, Szwecja 
Niniejszym oświadcza, że produkty 

Rodzaj produktu Model Numer artykułu 
Serwer portów szeregowych 
(ethernet adapter) 

EDW-100 3616-0020 
EDW-100Ex 3616-5020 
EDW-120 3616-0010 
EDW-120Ex 3616-5010 

 
Są zgodne z następującymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej: 

Numer dokumentu Nazwa skrócona 
2004/108/EC Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
94/9EC1 Sprzęt do stref zagrożonych wybuchem (ATEX) 

 
Wykaz norm zharmonizowanych, mających zastosowanie dla tej deklaracji zgodności: 

Numer dokumentu Tytuł Wydanie 
EN 55022 Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń 

radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru 
2006 
+A1:2007 

EN 55024 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia 
informatyczne - Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i 
dopuszczalne poziomy 

1998 
+A1:2001 
+A2:2003 

EN 50121-4 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna 
-- Część 4: Emisja i odporność na zakłócenia urządzeń 
sygnalizacji  i telekomunikacji 

2006 

EN 61000-6-1 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-1: 
Normy ogólne – Odporność w środowiskach mieszkalnych, 
handlowych i lekko uprzemysłowionych 

2007 

EN 61000-6-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: 
Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowych 

2005 

EN 61000-6-3 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: 
Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, 
handlowych i lekko uprzemysłowionyh 

2007 

EN 61000-6-4 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-3 
Normy ogólne - Wymagania dotyczące 
emisyjności w środowisku przemysłowym 

2007 

EN 60079-01 Urządzenia elektryczne w obszarach zagrożonych wybuchem – 
Wymagania ogólne 

2009 

EN 60079-151 Urządzenia elektryczne w obszarach zagrożonych wybuchem – 
Konstrukcja, badania i oznaczenie “n” rodzaju zabezpieczenia 

2005 

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym uzyskano oznaczenie CE:    11 

Pierre Öberg 
Kierownik ds. Technicznych 
13 stycznia 2011 
      
1 Dotyczy tylko EDW-100Ex i EDW-120Ex 
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Rodzaje badań i warunki środowiska 
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Wprowadzenie 
 
EDW-120 to przemysłowy serwer portów szeregowych, adapter pozwalający na 
podłączenie do Ethernetu urządzeń wyposażonych w interfejsy szeregowe. Urządzenie 
posiada dwa porty szeregowe RS-232 i jeden port Ethernet 10/100Base-T, obsługuje 
protokoły TCP, UDP, ICMP, IGMP, HTTP, ARP. Dwa adaptery EDW-120 mogą utworzyć 
szeregowe połączenie punkt-punkt wykorzystujące sieć Ethernet oraz protokół TCP lub 
UDP. W przypadku protokołu TCP adapter EDW-120 może być zarówno serwerem jak i 
klientem.  
 

   
 

 

  
  

Każde urządzenie przesyła dane 
przez swój interfejs szeregowy do 
interfejsu szeregowego drugiego 
urządzenia. Rozwiązanie to 
pozwala na prowadzenie transmisji 
szeregowej na duże odległości, w 
oparciu o istniejącą sieć. 

 

 

Gdy EDW-120 pracuje w protokole 
UDP możliwa jest komunikacja 
jeden do wielu (np. master do 
wielu slave’ów) przy wykorzystaniu 
adresowania grupowego 
(multicast) lub rozgłoszeniowego 
(broadcast) 

EDW-120 może zapewnić komputerom podłączonym do sieci 
TCP/IP zdalny dostęp do urządzeń szeregowych za pomocą 
wirtualnych portów COM. Do stworzenia wirtualnych portów 
można wykorzystać odpowiednie oprogramowanie lub 
stworzyć własne, które przekieruje dane wysyłane na lokalny 
port COM do zdalnego interfejsu szeregowego adaptera 
EDW-120. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba wprowadzać 
zmian w zainstalowanej na komputerze aplikacji. Razem z 
EDW-120 dostarczane jest oprogramowanie Virtual IP, które 
pozwala na utworzenie do 255 wirtualnych portów COM.  
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Od strony sieci EDW-120 posiada po dwa serwery portów szeregowych dla każdego z 
interfejsów RS-232. Serwery oczekują na połączenia na różnych portach lokalnych. Każdy 
z nich daje możliwość nawiązania połączenia zdalnym klientom. Gdy połączenie jest 
nawiązane dane przesłane do serwera są transmitowane do odpowiedniego interfejsu 
szeregowego, CH1 lub CH2. I odwrotnie, dane otrzymane na CH1 lub CH2 są pakowane 
do ramki i przesyłane do zdalnego klienta. Kanały szeregowe mogą być konfigurowane 
niezależnie (np. osobny algorytm pakowania i format danych). 

 

Istniej możliwość przypisania dwóch serwerów szeregowych do jednego kanału 
szeregowego, jest to przydatne w przypadku redundantnych systemów SCADA. 
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Więcej informacji na temat aplikacji oraz dane techniczne na www.westermo.com 

Narzędzie do konfiguracji przez sieć (Web tool) zawiera wiele przydatnych informacji 
i szegółowych opisów poszczególnych trybów pracy. 

Podczas konfiguracji adaptera EDW-120 dużo pomocnych informacji można 
znaleźć po kliknięciu na ”?” 
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Opis urządzenia 
 

EDW-120 to przemysłowy adapter szeregowy Ethernet zaprojektowany do  pracy w 
trudnych środowiskach. Pozwala on na łączenie urządzeń szeregowych za pośrednictwem 
nowych lub już istniejących sieci Ethernet. Urządzenie wyposażone jest w dwa interfejsy 
RS-232, pracujące z prędkościami transmisji do 115.2kbit/s. Podłączenie do sieci 
Ethernet realizowane jest przez standardowy port RJ-45, z obsługą MDI/MDI-X. Do 
komunikacji w sieci wykorzystywane są protokoły UDP lub TCP. W związku z tym adapter 
EDW-120 może być skonfigurowany jako TCP-serwer lub TCP-klient, może również 
pracować w trybie UDP. 
 
Konfiguracja 
 
Adapter EDW-120 konfigurowany jest w prosty sposób z poziomu przeglądarki 
internetowej, oprócz tego niektóre funkcje mogą być ustawiane za pomocą znajdujących 
się na płytce elektroniki mikroprzełączników DIP. 
 

 
 
Z poziomu przeglądarki istnieje możliwość monitorowania i wymuszenia zmiany nastaw 
sprzętowych, dokonanych przełącznikami, taka sytuacja sygnalizowana jest diodą RC 
(Remotely Controlled). 
Właściwości interfejsu szeregowego, takie jak prędkość transmisji, kontrola przepływu, 
liczba bitów danych itd. konfigurowane są z poziomu przeglądarki. 
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Adres IP adaptera EDW-120 można skonfigurować za pomocą programu terminalowego. 
(np. Hyperterminal) 
 
 

 
 
 
Unikalne własności 
 

 Algorytm pakowania, który pozwala użytkownikowi zdecydować kiedy i jak dane z 
interfejsu szeregowego zostaną zapakowane do ramki TCP lub UDP i wysłane do 
sieci. 

 Izolacja galwaniczna eliminująca błędy w komunikacji. Jedną z głównych przyczyn 
występowania błędów w komunikacji jest różnica potencjałów między łączonymi 
urządzeniami. 

 Redundancja zasilania, szeroki zakres napięcia wejściowego. 
 
Powyższe własności w połączeniu z wysoką odpornością na promieniowanie 
elektromagnetyczne (EMC) powodują, że EDW-120 doskonale nadaje się do zastosowania 
w aplikacjach wymagających niezawodności na najwyższym poziomie. 
 

Informacje diagnostyczne 

Pierwszy poziom diagnostyki stanowi status urządzenia podawany za pomocą diod LED. 
Diody LED opisane są na str. 25 
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Za pomocą Telnetu można uzyskać takie informacje jak: tryb pracy - UDP lub TCP, stan 
urządzenia - podłączone czy w stanie oczekiwania (TCP listening) i inne. 
 

 

 

Wprowadzenie 

 
Adres IP 
 
Domyślny adres IP z jakim dostarczany jest adapter EDW-120 to: 169.254.100.100 
Domyślny port: 9000 (A:RS-232) 
Domyślny port: 9001 (B:RS-232) 
Domyślna brama sieciowa (gateway): 169.254.100.1 
 
Konfiguracja adresu IP 
 
Adres IP można skonfigurować za pomocą przeglądarki internetowej lub programu 
terminalowego. Niżej opisany jest sposób konfiguracji wykorzystujący program 
terminalowy. 
 

1. Otworzyć port A:RS-232 z programu terminalowego, z następującymi 
parametrami transmisji: 
Prędkość transmisji:  9600 bit/s 
Liczba bitów danych: 8 
Liczba bitów stopu:  1 
Kontrola parzystości: brak 
Kontrola przepływu:  brak 
Uwaga! Do połączenia EDW-120 z komputerem należy użyć 
kabla krosującego („null modem”), ponieważ oba urządzenia, (komputer i  
komputer i EDW-120 mają interfejs typu DTE. 
 

2. Przestawić przełącznik DIP S1:1 w położenie „On” i włączyć zasilanie. 
Pozwoli to na konfigurację adresu IP przez interfejs szeregowy. 
Po nawiązaniu połączenia można zmienić adres IP, adres bramy 
sieciowej i maskę podsieci, jak na poniższym rysunku: 
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3. Wyłączyć zasilanie, przestawić przełącznik DIP S1:1 w położenie „Off” i ponownie 
włączyć zasilanie. 

4. Adapter EDW-120 jest gotowy do dalszej konfiguracji za pomocą przeglądarki.  
 

Nazwa użytkownika i hasło dla konfiguracji 
 
Dostęp do EDW-120 jest zabezpieczony. Aby połączyć się z urządzeniem z przeglądarki w 
celu konfiguracji lub Telnetem w celu diagnostyki należy podać nazwę użytkownika i 
hasło. 
Domyślna nazwa użytkownika: edw120 
Domyślne hasło:   edw120 
 
Logowanie z przeglądarki 
 
Urządzenie pozwala na logowanie na dwa różne konta. 
Pierwsze konto EDW-120 Guest (gość) pozwala tylko na odczyt konfiguracji, ale nie 
pozwala na wprowadzenie żadnych zmian. Nazwa użytkownika i hasło dla tego konta są 
stałe, nie można ich zmienić. 
 
EDW-120 Guest 
 
Nazwa użytkownika: guest 
Hasło:   guest 
 
lub 
Nazwa użytkownika: anonymus 
Hasło:   anonymus 
 
EDW-120 Config 
 
Drugie konto to EDW-120 Config, które daje użytkownikowi prawo do wprowadzania 
zmian w konfiguracji urządzenia. Po zalogowaniu się na to konto można również zmienić 
nazwę użytkownika i hasło dla tego konta. 
Domyślna nazwa użytkownika: edw120 
Domyślne hasło:   edw120 

Konfiguracja przez 
przeglądarkę opisana 
jest na stronie 18 
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Przywracanie domyślnej konfiguracji fabrycznej 
 

Uwaga! Twoja własna konfiguracja zostanie skasowana. 
Domyślną konfigurację fabryczną można przywrócić za 
pomocą przełącznika DIP S1:2. 
 

1. Ustawić przełącznik DIP S1:2 w pozycję „On” i włączyć zasilanie EDW-120 na co 
najmniej 5 sekund. 
 

2. Wyłączyć zasilanie, przestawić przełącznik DIP S1:2 w pozycję „Off” i ponownie 
włączyć zasilanie. 

 
Adapter EDW-120 ma konfigurację fabryczną. 
 

Uwaga! Jeśli domyślny adres IP adaptera EDW-120 jest poprawnym adresem w podsieci, 
do której jest podłączony, można od razu rozpocząć konfigurację z przeglądarki. 
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Konfiguracja za pomocą przeglądarki internetowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Serial/IP® i opcja Telnet 
 
EDW-120 dostarczane jest w pakiecie z oprogramowaniem Serial/IP®, aplikacją służącą 
do tworzenia i obsługi wirtualnych portów COM. Serial/IP® korzysta ze środowiska Telnet 
(Telnet Environment Option RFC1572) w celu sprawdzenia połączenia z EDW-120. 
Adapter EDW-120 częściowo obsługuje opcję sterowania portem szeregowym z poziomu 
Telnetu (Telnet Com Port Control Option RFC2217). Dzięki temu możliwa jest zdalna 
konfiguracja „w locie” parametrów portu szeregowego. Aktualnie można w ten sposób 
ustawić prędkości transmisji, kontrolę parzystości, liczbę bitów danych i stopu. Domyślnie 
opcja Telnet jest wyłączona. Jeśli ma być wykorzystywane oprogramowanie Serial/IP® 
trzeba włączyć opcję Telnet za pomocą przeglądarki. Parametr ten znajduje się na stronie 
Serial. 
  

 

EDW-120 posiada łatwe w obsłudze narzędzie do 
konfiguracji przez sieć. Zawiera ono wiele 
przydatnych informacji na temat konfigurowanych 
parametrów i jest intuicyjnie proste w obsłudze. Za 
pomocą standardowej przeglądarki internetowej 
należy połączyć się z EDW-120, przy wykorzystaniu 
jego domyślnego adresu IP i zalogować się na konto 
EDW-120 Config podając domyślną nazwę 
użytkownika i hasło (lub swoje własne jeśli 
wcześniej zostały skonfigurowane). Korzystając z 
Kreatora Konfiguracji (Configuration Wizard) 
ustawić żądane parametry i zapisać je w urządzeniu 
za pomocą przycisku Program Unit” lub zachować je 
w pliku. 
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Diagnostyka przez Telnet 
 
EDW-120 zapewnia użytkownikowi dostęp do informacji diagnostycznych za pomocą 
Telnetu, na porcie 23. 
Prezentowane informacje diagnostyczne: 

 Tryb pracy (UDP, TCP-serwer, TCP-klient) 
 Status urządzenia (oczekiwanie na połączenie <TCP-serwer>, podłączony do 

hosta <TCP-serwer lub TCP-klient>, próba podłączenia <TCP-klient>) 
 Podczas sesji Telnet świeci się dioda ‘Status’ 

Niżej opisany jest sposób nawiązywania sesji Telnet i pobierania informacji 
diagnostycznych z adaptera EDW-120. 
 

 
 
1. Rozpocznij sesję Telnet 
 

 
 
2. Połącz się z EDW-120 wpisując polecenie „o 169.254.100.100” lub skonfigurowany 

wcześniej adres IP adaptera EDW-120. 
3. Zaloguj się podając domyślną nazwę użytkownika i hasło (lub własne jeśli wcześniej 

zostały skonfigurowane) 
 
Tryby pracy 
 
Edw-120 może pracować w jednym z trzech dostępnych trybów: 
• TCP serwer  • TCP klient  • UDP 
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Krótki opis protokołów TCP i UDP 

UDP (User Datagram Protocol) 

UDP jest protokołem bezpołączeniowym. Oznacza to, że nie ma kontroli dostarczenia 
pakietów do odbiorcy, a za niezawodność transmisji odpowiada protokół warstwy 
wyższej, warstwy aplikacji. Przez to protokół UDP realizuje komunikację prościej niż TCP. 
Ponieważ dane są wysyłane i odbierane bez ustanowionego połączenia transmisja jest 
bardzie wydajna i często szybsza. Dlatego protokół UDP stosowany jest w aplikacjach, 
które wymagają efektywnego wykorzystania pasma, a jednocześnie w warstwie wyższej 
mają odpowiednie protokoły zarządzające utraconymi pakietami. 
 
TCP (Transmission Control Protocol) 
 
TCP jest protokołem transportowym zorientowanym na połączenie (połączeniowym). 
Oznacza to, że zanim nastąpi wymiana danych między hostami najpierw musi zostać 
nawiązane połączenie między nimi. W celu zweryfikowania czy dane dotarły do odbiorcy 
stosowane jest potwierdzenie transmisji. Po otrzymaniu segmentu danych odbierający go  
host musi odesłać potwierdzenie (ACK). Jeśli potwierdzenie (ACK) nie dotrze do nadawcy 
dane są wysyłane ponownie. Kontrola przepływu danych między hostami realizowana jest 
przez protokół TCP. W przypadku konieczności przesłania większej ilości danych, 
wymagającej podziału na pakiety, TCP zapewnia niezawodny sposób odtworzenia 
informacji w odpowiedniej kolejności. Z uwagi na konieczność nawiązywania połączenia 
oraz potwierdzania transmisji, protokół TCP potrzebuje więcej czasu na przesłanie danych 
i zużywa więcej pasma w porównaniu do UDP.  
EDW-120 domyślnie ustawione jest w tryb TCP-serwer.  
 
Tryb TCP serwer 
 
W tym trybie EDW-120 może przyjmować przychodzące połączenia TCP nawiązywane 
przez klienta TCP, np. drugie EDW-120 pracujące w trybie TCP-klient. Inne przykłady 
klientów TCP: klient Telnet nawiązujący połączenie Raw TCP, oprogramowanie typu 
Serial/IP. 
 
Tryb TCP klient 
 
Ten tryb pozwala na nawiązanie połączenia TCP ze zdalnym serwerem TCP, np. drugim 
EDW-120 pracującym w trybie TCP-serwer. W zależności od konfiguracji EDW-120 może 
podejmować próbę nawiązania połączenia po podaniu zasilania lub sygnału DSR. 
 
Tryb UDP 
 
UDP jest protokołem bezpołączeniowym wysyłającym datagramy bez potwierdzenia, 
generującym mniejszy ruch w sieci w porównaniu do TCP. W tym trybie EDW-120 może 
wysyłać i odbierać pakiety rozgłoszeniowe (broadcast) i grupowe (multicast). 
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Algorytm pakowania danych (Packing algorithm) 
 
Gdy na interfejsie szeregowym EDW-120 pojawiają się dane musi być spełniony 
przynajmniej jeden lub kilka warunków aby dane zostały zapakowane (enkapsulacja) do 
ramki i wysłane do sieci. Warunki te ustalane są przez konfigurację różnych parametrów, 
np. algorytm pakowania. Domyślne ustawienia zostały tak dobrane aby spełniały 
wymagania większości aplikacji, ale w razie potrzeby można je zmienić, aby 
zoptymalizować działanie konkretnej aplikacji użytkownika. Dokładny opis znaleźć można 
na stronie konfiguracyjnej. 
 

 
 
Ustawienia zaawansowane 
 
Ustawienia zaawansowane pozwalają na skonfigurowanie urządzenia do pracy w 
specyficznych aplikacjach lub wymagających specjalnych parametrów interfejsu. 
Domyślnie ustawienia zaawansowane są wyłączone. Więcej informacji na ten temat 
znaleźć można na stronie konfiguracyjnej.  
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Specyfikacja interfejsów 

Zasilenie LV 
Napięcie znamionowe 12 do 48 VDC 
Napięcie pracy 10 do 60 VDC 
Prąd znamionowy 200 mA @ 12 V 

100 mA @ 24 V 
  50 mA @ 48 V 

Częstotliwość znamionowa DC 
Początkowy prąd rozruchowy 
@10ms 

0.13 A2s @ 48V 

Prąd rozruchowy <0.3 Ograniczenie prądowe zasilacza musi być ≥0.3 A 
Polaryzacja Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 
Redundantne zasilanie Tak 
Izolacja Od wszystkich pozostałych 2kVrms  
Podłączenie Odłączany terminal śrubowy 
Rozmiar konektorów 0.2 – 2.5 mm2 (AWG 24-12) 
Kabel ekranowany Nie wymagany 
RS-232 
Specyfikacja elektryczna EIA RS-232 
Prędkość transmisji 300 bit/s – 115.2kbit/s 
Format danych 7 lub 8 bitów danych, parzystość (odd, even lub brak), 

1 lub 2 bity stopu 
Protokół Transparentny, optymalizowany przez algorytm 

pakowania 
Retiming Nie dotyczy 
Rodzaj obwodu SELV 
Zasięg transmisji 15 m 
Izolacja Zasilanie: 2 kVrms 

Ethernet 1: 1.5 kVrms 
Podłączenie Złącze 9-pin D-sub żeńskie (DTE) 
Kabel ekranowany Nie wymagany, z wyjątkiem aplikacji kolejowych, w 

których sprzęt sygnalizacyjny i telekomunikacyjny 
instalowany jest w pobliżu torów* 

Przewodząca obudowa Izolowana od wszystkich obwodów 
Liczba portów 2 (port A i port B) 
* W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia interferencji, zaleca się stosowanie kabla 
ekranowanego jeśli jest on prowadzony w odległości do 3m od torów i podłączony do 
tego portu. Ekran kabla powinien być prawidłowo podłączony do punktu uziemiającego, 
w odległości nie większej niż 1m od portu. Punkt uziemienia powinien mieć połączenie 
o niskiej impedancji z przewodzącą częścią obudowy szafki, w której zabudowany jest 
modem. Obudowa ta powinna być podłączona do układu uziemienia instalacji, może być 
podłączona bezpośrednio do uziemienia ochronnego. 
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Ethernet 1 
Specyfikacja elektryczna IEEE 802.3 Wydanie 2000 
Prędkość transmisji 10 Mbit/s lub 100 Mbit/s z autonegocjacją lub 

ustawiane ręcznie mikroprzełącznikami DIP 
Protokół UDP, TCP, ICMP, HTTP i ARP 
Dupleks Dupleks, półdupleks z autonegocjacją lub ustawiane 

ręcznie mikroprzełącznikami DIP 
Rodzaj obwodu TNV-1 
Zasięg transmisji 100 m 
Izolacja Zasilanie: 2 kVrms 

RS-232: 1.5 kVrms 
Podłączenie RJ-45 ekranowane, auto MDI/MDI-X 
Kabel ekranowany Nie wymagany, z wyjątkiem aplikacji kolejowych, w 

których sprzęt sygnalizacyjny i telekomunikacyjny 
instalowany jest w pobliżu torów* 

Przewodząca obudowa Odizolowana od wszystkich obwodów 
 
* W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia interferencji, zaleca się stosowanie kabla 
ekranowanego jeśli jest on prowadzony w odległości do 3m od torów i podłączony do 
tego portu. Ekran kabla powinien być prawidłowo podłączony do punktu uziemiającego, 
w odległości nie większej niż 1m od portu. Punkt uziemienia powinien mieć połączenie 
o niskiej impedancji z przewodzącą częścią obudowy szafki, w której zabudowany jest 
modem. Obudowa ta powinna być podłączona do układu uziemienia instalacji, może być 
podłączona bezpośrednio do uziemienia ochronnego. 
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Opis połączeń 
 
 
 
 
 
 
  

Wskaźniki LED, również zintegrowane 
ze złączem RJ-45.  
(Opis na następnej stronie.) 

Interfejs RS-232 (DTE) 
Pozycja Kierunek Opis 

1 n/c Nie podłączone (DCD) 
2 We Odbiór danych (RD) 

Receive Data 
3 Wy Transmisja danych (TD) 

Transmit Data 
4 Wy Terminal gotowy (DTR) 

Data Terminal Ready 
5 - Masa (SG) 

Signal Ground 
6 We Modem gotowy (DSR) 

Data Set Ready 
7 Wy Żądanie wysyłania (RTS) 

Request To Send 
8 We Gotowość wysyłania (CTS) 

Clear To Send 
9 n/c Nie podłączone (RI) 

 

Złącze zasilania 
Terminal śrubowy 
Pozycja Opis 

1 Common 
2 +VA 
3 +VB 
4 Common 

 

Przełącznik DIP S1, pod pokrywką 
(opis na str. 26) 

 

 

 

Ethernet 1 , złącze R-45 
(Opis na następnej stronie) 
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Ethernet 1 
 
(Auto-negocjacja wyłączona**) 
 
Pozycja Kierunek* Sygnał Opis 

1 We Transmisja+ Transmisja 
2 We Transmisja- Transmisja 
3 Wy Odbiór+ (/-) Odbiór, auto-polaryzacja** 
4 - - zaterminowany 
5 - - zaterminowany 
6 Wy Odbiór- (/+) Odbiór, auto-polaryzacja** 
7 - - zaterminowany 
8 - - zaterminowany 

Ekran - Ekran HF podłączone przez 
kondensator do COM 

*    Kierunek od strony urządzenia 
**  Wyłączenie auto-negocjacji powoduje wyłączenie auto MDI/MDI-X (auto-krosowanie) 
***Auto-polaryzacja zawsze włączona, dotyczy tylko 10BaseT 
Uwaga!  Numery wyprowadzeń i nazwy sygnałów mogą zostać zmienione po włączeniu 
     auto-krosowania i auto-polaryzacji. 
 
 
Wskaźniki LED 
 
LED Status Opis 
PWR 
Zasilanie 

OFF Brak zasilania 
ON Zasilanie w porządku 

TD (A i B) 
Transmisja danych 

OFF Dane szeregowe nie są wysyłane z RS232 A i B 
ON Dane szeregowe wysyłane z RS-232 A i B 

RD (A i B) 
Odbiór danych 

OFF Dane szeregowe nie są odbierane z RS-232 A i B 

ON Dane szeregowe odbierane z RS-232 A i B 

LINK OFF Brak połączenia Ethernet. 
Przewód nie podłączony. 

ON Jest połączenie Ethernet 
Flash Dane transmitowane lub odbierane przez port 

Ethernet, wskaźnik ruchu na porcie. 
STAT 
Status 

OFF Normalnie wyłączone 
ON Zestawinoa sesja diagnostyczna Telnet lub trwa 

konfiguracja przez sieć. 
RC 
Zdalna kontrola 

OFF Ustawienia przełączników DIP są ważne. 
ON Funkcja przynajmniej jednego przełącznika DIP 

zmieniona zdalnie. 
SPD 
Prędkość, zielona na RJ-45 

ON Ethernet 100Mbit/s 
OFF Ethernet 10Mbit/s 

DPX 
Dupleks, żółta na RJ-45 

ON Pełny dupleks 
OFF Półdupleks 

 
OFF- wskaźnik LED wyłączony 
ON – wskaźnik LED świeci 
FLASH – Wskaźnik LED mruga 
  

 

Zalecany przewód CAT 5, 
złącza nieekranowane (UTP) 
lub ekranowane (STP) 
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Konfiguracja mikroprzełącznikami DIP 

 Przed zmianą ustawień mikroprzełączników DIP: 

Aby zapobiec możliwości uszkodzenia wewnętrznych obwodów urządzenia na skutek 
wyładowań elektrostatycznych (ESD) należy się uziemić (np. opaską elektrostatyczną 
nadgarstka) 
 

 

 
 
UWAGA! 
Ustawienia mikroprzełączników są odczytywane tylko przy włączaniu zasilania. 
Podczas normalnej pracy ustawienia dokonane w każdy inny sposób wymusza zmianę 
parametrów ustawionych przełącznikami DIP. Sytuacja taka zostanie zasygnalizowana 
diodą RC. 
 

 
  

Normalnie wyłączony 
 
 
Włączona konfiguracja IP przez 
interfejs szeregowy 
 
 
Normalnie wyłączony 
 
 
Przywracanie ustawień 
fabrycznych 
 
 
Auto-negocjacja włączona. Auto 
MDI/MDI-X włączone. 10 Mbit/s 
 

Auto-negocjacja włączona. Auto 
MDI/MDI-X wyłączone.10Mbit/s  

100Mbit/s gdy auto-negocjacja 
wyłączona 

10Mbit/s gdy auto-negocjacja 
wyłączona 

Półdupleks gdy auto-negocjacja 
wyłączona lub nieaktywny 

Pełny dupleks  gdy auto-
negocjacja wyłączona lub 
nieaktywny 

* Parametry ustawione przełącznikami DIP mogą zostać zmienione przez przeglądarkę. Wymuszenie   
zmiany sygnalizuje dioda RC. Przełączniki S1: 3,4 i 5 nie są wykorzystane. 
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Montaż 
 
Modem powinien zostać zatrzaśnięty na 35mm szynie 
DIN, która zwykle montowana jest poziomo w szafce 
lub innej obudowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chłodzenie 
 
Urządzenie jest chłodzone konwekcyjnie. Aby uniknąć 
problemów z przepływem powietrza dookoła 
urządzenia, przy montażu należy zachować zalecane 
odległości. Minimalne odstępy u góry i na dole to 
25mm, a po bokach 10mm. Zalecane odległości 
pozwolą na pracę w pełnym zakresie temperatury, 
mają również wpływ na czas życia urządzenia. 
 
 
 
 
 
 
Demontaż 
 
Aby zdjąć modem z szyny DIN należy wcisnąć czarny 
przycisk znajdujący się u góry urządzenia. 
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Aplikacje 

 

  

Wielkość buforu 
Bufor nadawczy 8KB 
Bufor odbiorczy 8KB 
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Jeden do wielu przy wykorzystaniu UDP i transmisji rozgłoszeniowej 
(broadcast) lub grupowej (multicast). 

 

Opis 

Transmisja jeden do wielu może być wykorzystana zamiast tradycyjnej aplikacji 
multidropowej. Dane przychodzące do jednego z EDW-120 zostaną rozesłane do 
wszystkich pozostałych członków grupy (multicast) lub wszystkich dostępnych w danej 
podsieci (broadcast). Typowym przykładem jest komputer z systemem SCADA 
komunikujący się ze sterownikami PLC. 

Transmisja punkt-punkt z wykorzystaniem UDP 

 

Opis 

W aplikacji typu punkt-punkt EDW-120 może zastąpić lub wydłużyć połączenie 
przewodowe. Odległość pomiędzy dwoma EDW-120 ograniczona jest tylko wielkością 
sieci LAN. Dane mogą być przesyłane przez sieć przy wykorzystaniu TCP lub UDP. 
Typową aplikacją jest szeregowe połączenie między sterownikami PLC. Róznice między 
protokołami UDP i TCP opisane są na str. 20 
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Transmisja jeden do wielu z wykorzystaniem TCP 

 

Opis 

Wiele starszych aplikacji nie jest w stanie bezpośrednio wykorzystać sieci Ethernet, a 
coraz częściej zachodzi konieczność komunikowania się z urządzeniami szeregowymi 
właśnie za pomocą nowych lub już istniejących sieci LAN. Rozwiązaniem jest 
zainstalowanie na komputerze oprogramowania do tworzenia i obsługi wirtualnych 
portów COM. Taki port może zostać wybrany i wykorzystany przez aplikację starszego 
typu tak samo jak port sprzętowy. Oprogramowanie zarządzające wirtualnymi portami 
Com zapakuje dane w ramkę TCP/IP i prześle do odpowiedniego EDW-120, które 
wypakuje dane z ramki i prześle je do docelowego urządzenia szeregowego. W 
przeciwnym kierunku, EDW-120 zapakuje dane otrzymane od urządzenia szeregowego 
do ramki TCP/IP, a oprogramowanie Virtual IP wypakuje je i prześle do aplikacji. 
Oprogramowanie tego typu pozwala utworzyć do 255 wirtualnych portów COM na jednym 
komputerze.  
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