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Wstęp 
 

Instrukcja zawiera podstawowe informacje umożliwiające podłączenie, uruchomienie i użytkowanie 
konwertera. Konwerter powstał na bazie „WEB serwera STW” i jest dedykowany do różnego typu układów 
automatyki. 
Podstawowymi funkcjami są: 
- konwersja protokołów Modbus RTU slave / Modbus TCP- IP serwer (maksymalnie 3 połączenia TCP/IP master,  
  1 urządzenie slave)  
- wbudowany WEB serwer do podglądu i zapisu rejestrów- funkcjonalność diagnostyczna 
 
Dla zapewnienia jak najlepszej jakości i funkcjonalności oprogramowania, dalsze prace rozwojowe będą 
podyktowane głównie opiniami użytkowników. W związku z powyższym wszelkie uwagi i spostrzeżenia prosimy 
kierować na adres automatyka@bartosz.com.pl  

 
DANE TECHNICZNE: 
- zasilanie 9 VDC (zasilacz 230VAC/9VDC w komplecie) 
- wymiary: 110 x 75 x 30 mm (bez obudowy) 
- stopień ochrony: IP 00 (urządzenie przeznaczone do wstawienia w obudowę) 
- temperatura pracy 5-40 ⁰C 
- pobór mocy: maksymalnie 3 W 
- konfiguracja: poprzez 3 przyciski funkcyjne 
- wyświetlacz: 2x8 znaków 
- obsługa DHCP: brak 
- porty: 1x RS-485, 1x IEEE 802 
- obsługiwane protokoły: Modbus RTU Master od strony konwertera (RS-485), Modbus TCP-IP Serwer od strony 
konwertera (IEEE 802) 
- liczba podłączony urządzeń Slave do RS-485: 1 
- liczba jednoczesnych połączeń Modbus TCP-IP: 3 
- wbudowany WEB serwer: tak 
- dostęp do WEB serwera chroniony hasłem: konfigurowane

mailto:automatyka@bartosz.com.pl
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Podłączenie elektryczne 
 

Opis Web Serwera: 
C1, C2, C3, C4 – nieużywane 

C5, C6, C7, C8 – nieużywane 

Gniazdo zasilające 9VDC – umożliwia podłączenie zasilacza 

(-)M, (+)9VDC – umożliwiają podłączenie zasilacza 

Potencjometr „KONTRAST” – umożliwia ustawienie kontrastu 

wyświetlacza LCD 

Przycisk „RESET” – umożliwia reset modułu internetowego 

Gniazdo RJ-45 – umożliwia podłączenie do switcha lub routera 

Zaciski A, B – port komunikacyjny RS-485- obsługuje protokół 

Modbus RTU. 

+5V, M – wyjście zasilacza 5VDC 

Przyciski P3/-, P4/+ – umożliwiają  zmianę aktualnej 

wyświetlanej wartości 

Przycisk P5/M – umożliwia zmianę wyświetlanego ekranu 

nastaw 

                Rys. 1. Konwerter v1- opis zacisków 
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Konfiguracja 
 

Ekrany 

statusu 

 Ekrany 

konfiguracji 
   

pak. WWW 
0 

 Haslo 
niekaty. 

 
 

  

pak. mod1 
0 

 Wylogow. 
1 m 

 
 

  

pak. mod2 
0 

 Haslo 
12345678 

 
 

  

pak. mod3 
0 

 Ustaw IP 
IP-1 192 

 
 

  

  Ustaw IP 
IP-2 168 

 
 

  

  Ustaw IP 
IP-3 0 

 
 

  

  Ustaw IP 
IP-4 116 

 
 

  

  Ustaw 
MAC6 255 

 
 

  

  PortwwwH 
80 

 
 

  

  PortwwwL 
80 

 
 

  

  485-szyb 
19200 

 
 

  

  485-parz 
brak 

   
 

  adr-slav 
1 

   
 

   
   

 
   

 

Rys. 2. Ekrany statusu i konfiguracji konwertera 
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Po podłączeniu konwertera do zasilania pojawiają się domyślnie w pętli następujące ekrany statusu: 
 

pak. www - na tym ekranie liczone są kolejne pakiety danych WEB Serwera. 
 
pak. mod1 - na tym ekranie liczone są kolejne pakiety danych Modbus połączenie nr 1, port 502 
 
pak. mod2 - na tym ekranie liczone są kolejne pakiety danych Modbus połączenie nr 2, port 502 
 
pak. mod3 - na tym ekranie liczone są kolejne pakiety danych Modbus połączenie nr 3, port 502 
 
Po wciśnięciu przycisku „P5/M” wchodzimy do menu konfiguracji. Następnie za pomocą przycisku „P5/M” 
przechodzimy między kolejnymi ekranami konfiguracji. Przyciskami „P3/-” i „P4/+” zmieniamy aktualnie 
wyświetlaną wartość parametru.  
 
Przyciskając przycisk „P5/M” pojawiają się kolejne ekrany konfiguracji: 

 
Haslo nieakt.- hasło logowania do strony WWW nieaktywne. Aktywacji dokonuje się poprzez naciśnięcie 
przycisku „P3/-” lub „P4/+”, który aktywuje ekran „Wylogow.” 
 
Wylogow. - hasło logowania do strony WWW aktywne. Na tym ekranie ustawia się czas automatycznego 
wylogowania ze strony WWW w przypadku braku aktywności. Zakres 1-255 minut. 
 
Haslo - hasło logowania do strony WWW. Kolejno należy wprowadzić znak, cyfrę lub literę. 
 
Ustaw IP-1- na tym ekranie ustawiamy pierwszy oktet adresu IP WEB Serwera (zakres: 0 – 255). 
 
Ustaw IP-2 - na tym ekranie ustawiamy drugi oktet adresu IP WEB Serwera (zakres: 0 – 255). 
 
Ustaw IP-3 - na tym ekranie ustawiamy trzeci oktet adresu IP WEB Serwera (zakres: 0 – 255). 
 
Ustaw IP-4 - na tym ekranie ustawiamy czwarty oktet adresu IP WEB Serwera (zakres: 0 – 255). 
 
Ustaw MAC6 - na tym ekranie ustawiamy czwarty oktet adresu MAC WEB Serwera (zakres: 0 – 255). 
 
PortwwwH - na tym ekranie ustawiamy numer portu, na którym ma pracować WEB Serwer - zmiana starszego 
bajtu (zmiana aktualnej wartości o 256 w zakresie 0 – 65535). 
 
PortwwwL- na tym ekranie ustawiamy numer portu, na którym ma pracować WEB Serwer – zmiana młodszego 
bajtu (zmiana aktualnej wartości o 1 w zakresie 0 – 255). 
 
485-szyb - na tym ekranie ustawiamy prędkość transmisji portu komunikacyjnego Modbus (zaciski A i B). 
Wartości możliwe do ustawienia 9600 oraz 19200. 
485-parz- na tym ekranie ustawiamy parzystość portu komunikacyjnego Modbus (zaciski A i B). 
Wartości możliwe do ustawienia: brak, normalna oraz zanegowana. 
 
adr-slave - na tym ekranie ustawiamy adres slave urządzenia Modbus -  sterownika STW – 2 lub STW – 3. 
Wartości możliwe do ustawienia: 1 – 250. 
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Należy pamiętać! 
Wszystkie urządzenia, które chcą połączyć się z konwerterem muszą znajdować się w tej samej sieci. W 
przypadku chęci połączenia z sieci spoza routera, należy odpowiednio przekierować porty w routerze (Ports 
forwarding), do którego podłączony jest konwerter. W przypadku trudności z konfiguracją  należy zwrócić się 
do osoby, która, na co dzień zajmuje się sieciami internetowymi. 
 

Podłączanie do konwertera przez przeglądarkę internetową 
W pasek adresu przeglądarki internetowej wpisujemy ustawiony w konwerterze adres IP zakończony po 
dwukropku numerem portu. Nie ma potrzeby wpisywana nr portu dla wartości 80. 
W naszym przykładzie będzie to adres: 192.168.1.116:100 
 

 
Rys. 3. Przykładowa strona WEB Serwera  zainstalowanego w konwerterze 

 
Po poprawnym skonfigurowaniu powinna pojawić się strona WEB serwera, z której można przeglądać i 
zapisywać jednocześnie 10 rejestrów. Dostęp może być chroniony ośmioznakowym hasłem, które ustawia się 
bezpośrednio na urządzeniu.  
 


