
Instrukcja obsługi konwertera RS485 TO ETH 

https://www.elty/pl


Instrukcja obsługi konwertera RS485 TO ETH 

Spis treści
Specyfikacja:...........................................................................................................................................................3
1. Potrzebne oprogramowanie.................................................................................................................................3

1.1 Schemat podłączenia....................................................................................................................................3
1.2 Schemat konwertera......................................................................................................................................4

2. Funkcje produktu.................................................................................................................................................4
2.1. PODSTAWOWE FUNKCJE ......................................................................................................................5

2.1.1. Statyczne IP/DHCP..............................................................................................................................5
2.1.2. Ustawienia domyślne...........................................................................................................................6
2.1.3. Aktualizacja oprogramowania..............................................................................................................7

2.2. Funkcje konwertera.....................................................................................................................................7
2.2.1. Klient TCP ..........................................................................................................................................8
2.2.2. Serwer TCP .........................................................................................................................................9
2.2.3. Klient UDP.........................................................................................................................................11
2.2.4. Serwer UDP.......................................................................................................................................13
2.2.5. Klient HTTPD....................................................................................................................................14

2.3. Port seryjny „serial port”...........................................................................................................................15
2.3.1. Parametry portu seryjnego.................................................................................................................15
2.3.2. Aplikacja VCOM ..............................................................................................................................15
2.3.3. Metody pakietu seryjnego .................................................................................................................16
2.3.4. Synchronizacja szybkości transmisji ................................................................................................16

2.4. Cechy.........................................................................................................................................................17
2.4.1. Funkcja identyfikacji pakietu Pakiet tożsamości „Identity Packet”.......................................................17

2.4.2. Funkcja pakietu pulsu „heartbeat packet”..........................................................................................18
2.4.3. Edytowalny serwer www ..................................................................................................................19
2.4.4. Funkcja resetowania ..........................................................................................................................19
2.4.5. Funkcja indeksu „Index function”.....................................................................................................20
2.4.6. Ustawienia serwera TCP....................................................................................................................21
2.4.7. Nietrwałe połączenie..........................................................................................................................23
2.4.8. Funkcja resetowania limitu czasu......................................................................................................23

3. Ustawienia parametrów ....................................................................................................................................24
3.1. Konfiguracja oprogramowania instalacyjnego..........................................................................................24
3.2. Konfiguracja serwera WEB.......................................................................................................................26
3.3. Komendy AT..............................................................................................................................................27

3.3.1. Seryjne komendy AT..........................................................................................................................27
4. Kontakt..............................................................................................................................................................28

4.1 Kontakt do producenta................................................................................................................................28
4.2 Kontakt do dystrybutora.............................................................................................................................28

https://www.elty/pl


Instrukcja obsługi konwertera RS485 TO ETH 

Specyfikacja:

• Port Ethernet 10/100 Mb/s, obsługuje Auto-MDI/MDIX. 
• Obsługa serwera TCP, klienta TCP, klienta UDP, serwera UDP, klienta HTTPD. 
• Obsługa szybkości transmisji od 600bps do 230,4bps 
• Obsługa serwera WWW, komend AT i oprogramowania konfiguracyjnego do konfiguracji 

modułu.
• Obsługa funkcji resetowania limitu czasu. 
• Obsługa nietrwałej funkcji klienta TCP. 
• Obsługuje DHCP/statyczny adres IP. 
• Wsparcie przeładowania oprogramowania/sprzętu. 
• Obsługa wirtualnego portu szeregowego z oprogramowaniem USR-VCOM. 

1. Potrzebne oprogramowanie
Wszystkie potrzebne programy są do pobrania na stronie naszego sklepu lub z źródeł producenta:

• Wiki: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH

• Pliki instalacyjne: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_Software

• Demo: https://www.waveshare.com/wiki/File:PC_Socket_Demo.zip

1.1 Schemat podłączenia

Rys.1. Schemat podłączenia.

https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_Software
https://www.waveshare.com/wiki/File:PC_Socket_Demo.zip
https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH
https://www.elty/pl
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1.2 Schemat konwertera

Rys.2. Schemat konwertera.

2. Funkcje produktu

Ten rozdział przedstawia funkcje konwertera RS485 TO ETH. Ogólny schemat pokazano na poniższym 
rysunku, możesz uzyskać ogólną wiedzę na ten temat. 
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Rys.3. Schemat funkcji.

2.1. PODSTAWOWE FUNKCJE 

2.1.1. Statyczne IP/DHCP

Moduł może uzyskać adres IP na dwa sposoby: Statyczny adres IP i DHCP. 

Statyczny adres IP: Domyślne ustawienie modułu to Statyczny adres IP, a domyślny adres to 
192.168.0.7. Gdy użytkownik ustawi moduł w trybie Statycznego IP, użytkownik musi ustawić IP, 
maskę podsieci i bramę oraz musi zwrócić uwagę na relacje między IP, maską podsieci i bramą. 

DHCP: Moduł w trybie DHCP może dynamicznie pobierać adresy IP, bramy i serwera DNS z hosta 
bramy. Gdy użytkownik łączy się bezpośrednio z komputerem, moduł nie może być ustawiony w 
trybie DHCP. Ponieważ zwykły komputer nie ma możliwości przypisywania adresów IP. 

Użytkownik może zmienić statyczny adres IP/DHCP za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego. 
Schemat ustawień w następujący sposób: 

https://www.elty/pl
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2.1.2. Ustawienia domyślne

• Sprzęt: Użytkownik może nacisnąć przycisk Reload przez 5 sekund i mniej niż 15 sekund, a 
następnie zwolnić, aby przywrócić Ustawienia domyślne. 

• Oprogramowanie: Użytkownik może użyć oprogramowania konfiguracyjnego, aby przywrócić 
ustawienia domyślne. 

• Polecenie AT: Użytkownik może wejść w tryb poleceń AT i użyć AT + RELD, aby przywrócić 
ustawienia domyślne. 

https://www.elty/pl
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2.1.3. Aktualizacja oprogramowania

Użytkownik może skontaktować się ze producentem w celu uzyskania potrzebnej wersji 
oprogramowania i aktualizacji za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego w następujący sposób: 

2.2. Funkcje konwertera

Konwerter RS485 na ETH obsługuje serwer TCP, klient TCP, serwer UDP, klient UDP oraz 
klient HTTPD

https://www.elty/pl
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2.2.1. Klient TCP 

Klient TCP zapewnia połączenia klienckie dla usług sieciowych TCP. Urządzenie klienta TCP 
połączy się z serwer do realizacji transmisji danych pomiędzy portem szeregowym a serwerem. 
Zgodnie z protokołem TCP, Klient TCP ma różnice w stanie połączenia/rozłączenia, aby zapewnić 
niezawodną transmisję danych. 

Obsługa trybu klienta TCP Funkcja Keep-Alive: Po nawiązaniu połączenia moduł wyśle Pakiety Keep-
Alive mniej więcej co 15 sekund, aby sprawdzić połączenie i wtedy się rozłączą ponownie połączyć się 
z serwerem TCP, jeśli nieprawidłowe połączenie zostało sprawdzone przez pakiety Keep-Alive. Klient 
TCP tryb obsługuje również funkcję nietrwałą. 

RS485 na ETH praca w trybie klienta TCP wymaga połączenia z serwerem TCP i ustawienia 
parametrów: Adres zdalnego serwera i numer portu zdalnego. Praca RS485 TO ETH w kliencie TCP 
nie akceptuje innych żądanie połączenia z wyjątkiem serwera docelowego i uzyska dostęp do serwera z 
losowym portem lokalnym, jeśli użytkownik ustawi lokalny port do zera. 

Użytkownik może ustawić RS485 na ETH w trybie klienta TCP i powiązane parametry za pomocą 
oprogramowania konfiguracyjnego lub Internetu serwer w następujący sposób: 

https://www.elty/pl
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2.2.2. Serwer TCP 

Serwer TCP będzie nasłuchiwał połączeń sieciowych i budował połączenia sieciowe, 
powszechnie używane do komunikacja z klientami TCP w sieci LAN. Zgodnie z protokołem TCP 
serwer TCP ma różnice stanu połączenia/rozłączenia w celu zapewnienia niezawodnej transmisji 
danych. 

Tryb serwera TCP obsługuje również funkcję Keep-Alive. 

RS485 TO ETH praca w trybie serwera TCP będzie nasłuchiwać portu lokalnego, który użytkownik 
ustawi i zbuduje połączenie po odbieranie żądania połączenia. Dane szeregowe będą wysyłane do 
wszystkich urządzeń klienckich TCP podłączonych do RS485 TO ETH w trybie serwera TCP 
jednocześnie. 

RS485 TO ETH działa w serwerze TCP obsługuje maksymalnie 16 połączeń klienckich i rozpocznie 
się najstarsze połączenie przekraczające maksymalne połączenia (Użytkownik może włączyć/wyłączyć 
tę funkcję przez serwer WWW). 

Użytkownik może ustawić RS485 na ETH w trybie serwera TCP i powiązane parametry za pomocą 
oprogramowania konfiguracyjnego lub sieci serwer w następujący sposób: 

https://www.elty/pl
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2.2.3. Klient UDP

Protokół transportowy UDP zapewnia proste i zawodne usługi komunikacyjne. Brak połączenia 
podłączony/odłączony. 

W trybie klienta UDP, RS485 TO ETH będzie komunikować się tylko z docelowym adresem 
IP/portem. Jeśli dane nie pochodzą z celu IP/Port, nie będzie odbierane przez RS485 TO ETH. 

W trybie klienta UDP, jeśli użytkownik ustawi zdalny adres IP jako 255.255.255.255, RS485 TO ETH 
może transmitować do całego segment sieci i odbieraj dane rozgłoszeniowe. Po wersji 
oprogramowania 4015, 304 obsługuje nadawanie w tym samym segmencie sieci (np. sposób 
nadawania xxx.xxx.xxx.255). 

Użytkownik może ustawić RS485 na ETH w trybie klienta UDP i powiązane parametry za pomocą 
oprogramowania konfiguracyjnego lub Internetu serwer w następujący sposób: 

https://www.elty/pl
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2.2.4. Serwer UDP

W trybie serwera UDP, RS485 TO ETH zmieni docelowy adres IP za każdym razem po 
otrzymaniu danych UDP z nowy adres IP/port i wyśle dane do najnowszego adresu IP/portu 
komunikacji. 

Użytkownik może ustawić RS485 na ETH w trybie serwera UDP i powiązane parametry za pomocą 
oprogramowania konfiguracyjnego lub sieci serwer w następujący sposób:

https://www.elty/pl
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2.2.5. Klient HTTPD

W trybie klienta HTTPD, RS485 TO ETH może osiągnąć transmisję danych między 
urządzeniem portu szeregowego a Serwer HTTP. Użytkownik musi tylko ustawić RS485 TO ETH w 
kliencie HTTPD i ustawić nagłówek HTTPD, adres URL i niektóre inne powiązane parametry, a 
następnie mogą osiągnąć transmisję danych między urządzeniem portu szeregowego a Serwer HTTP i 

https://www.elty/pl
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nie musisz dbać o format HTTP danych. 

Użytkownik może ustawić RS485 NA ETH w trybie klienta HTTPD i powiązane parametry przez 
serwer WWW w następujący sposób: 

2.3. Port seryjny „serial port”

2.3.1. Parametry portu seryjnego

Parametr Domyślne Zakres
Szybkość transmisji 115200 600~230.4Kbps 

Bity danych 8 5~8 

Bity stopu 1 1~2 

Parity None None, Odd, Even, Mark, Space 

2.3.2. Aplikacja VCOM 

Użytkownik może pobrać oprogramowanie VCOM z Waveshare Wiki. Dzięki temu 
oprogramowaniu użytkownik może skonfigurować połączenie między RS485 TO ETH a wirtualnym 
portem szeregowym w celu rozwiązania problemu tradycyjnego sprzętu; Oprogramowanie 
komputerowe używane w komunikacji portu szeregowego.

https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_Software
https://www.elty/pl
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2.3.3. Metody pakietu seryjnego 

Ponieważ prędkość sieci jest szybsza niż szeregowa. Moduł umieści dane szeregowe w buforze 
przed wysłaniem ich do sieć. Dane zostaną przesłane do sieci jako pakiet. Istnieją 2 sposoby 
zakończenia paczki i wysłania pakiet do sieci - Time Trigger Mode i Length Trigger Mode. 

RS485 TO ETH przyjmuje stały czas pakietu (cztery bajty czasu wysyłania) i stałą długość pakietu 
(400 bajty) 

2.3.4. Synchronizacja szybkości transmisji 

Gdy moduł współpracuje z urządzeniami USR lub oprogramowaniem, parametr szeregowy 
będzie się dynamicznie zmieniał zgodnie z protokołem sieciowym. Klient może zmodyfikować 
parametr seryjny, wysyłając dane zgodne do określonego protokołu przez sieć. Jest to tymczasowe, po 
ponownym uruchomieniu modułu parametry wracają do oryginału parametry. 

Użytkownik może zastosować funkcję synchronizacji szybkości transmisji za pomocą 
oprogramowania konfiguracyjnego w następujący sposób: 

https://www.elty/pl
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2.4. Cechy

2.4.1. Funkcja identyfikacji pakietu Pakiet tożsamości „Identity Packet”

Identity Packet służy do identyfikacji urządzenia, gdy moduł pracuje jako klient TCP/klient 
UDP. Istnieją dwie metody wysyłania pakietów tożsamości. 

• Dane tożsamości zostaną wysłane po nawiązaniu połączenia. 

• Dane tożsamości będą dodawane z przodu każdego pakietu danych. 

Pakiet tożsamości może być adresem MAC lub danymi edytowalnymi przez użytkownika (dane 
edytowalne przez użytkownika maksymalnie 40 bajtów). 

Użytkownik może ustawić RS485 na ETH z funkcją Identity Packet przez serwer WWW w 
następujący sposób:

https://www.elty/pl
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2.4.2. Funkcja pakietu pulsu „heartbeat packet”

Pakiet pulsu: Moduł będzie okresowo wysyłał dane pulsu do portu szeregowego lub sieciowego.

Użytkownik może skonfigurować dane pulsu i interwał czasowy. Dane pulsu sieci mogą być używane 
do pokazywania stanu połączenia i utrzymywania połączenia (działają tylko w trybie klienta 
TCP/UDP). 

Użytkownik może ustawić RS485 na ETH z funkcją Heartbeat Packet przez serwer WWW w 
następujący sposób: 

https://www.elty/pl
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2.4.3. Edytowalny serwer www 

Obsługa RS485 TO ETH umożliwia użytkownikowi modyfikację serwera WWW w oparciu o 
szablon zgodnie z potrzebami, a następnie użycie odpowiedniego narzędzia do aktualizacji. 

Jeśli użytkownik ma takie zapotrzebowanie, może skontaktować się z producentem w celu uzyskania 
źródła i narzędzia serwera WWW. 

2.4.4. Funkcja resetowania 

Gdy 304 pracuje w trybie klienta TCP, 304 połączy się z serwerem TCP. Gdy użytkownik 
otworzy funkcję Reset, 304 uruchomi się ponownie po próbie połączenia z serwerem TCP 30 razy, ale 
nadal nie będzie mógł się połączyć. 

Użytkownik może włączyć/wyłączyć funkcję resetowania za pomocą oprogramowania 
konfiguracyjnego w następujący sposób: 

https://www.elty/pl
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2.4.5. Funkcja indeksu „Index function”

Funkcja indeksowania: Używana w sytuacji, gdy 304 pracuje w trybie Serwera TCP i nawiązuje 
więcej niż jedno połączenie z Klientem TCP. Po otwarciu funkcji indeksu, 304 zaznaczy każdego 
klienta TCP, aby go odróżnić. Użytkownik może wysyłać/odbierać dane do/od różnych klientów TCP 
zgodnie z ich unikalnym oznaczeniem. 

Użytkownik może włączyć/wyłączyć funkcję indeksowania za pomocą oprogramowania 
konfiguracyjnego w następujący sposób: 

https://www.elty/pl
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2.4.6. Ustawienia serwera TCP

304 pracujące w trybie TCP Server pozwalają na połączenie maksymalnie 16 klientów TCP. 
Domyślnie jest to 4 klientów TCP i użytkownik może zmienić maksymalną liczbę klientów TCP przez 
serwer WWW. Gdy liczba klientów TCP jest większa niż 4, użytkownik musi sprawić, by dane 
każdego połączenia były mniejsze niż 200 bajtów/s. 

Jeśli klienci TCP podłączeni do 304 przekraczają maksymalną liczbę klientów TCP, użytkownik może 
włączyć/wyłączyć funkcję uruchamiania starego połączenia przez serwer WWW. 

Użytkownik może ustawić powyższe ustawienia serwera TCP przez serwer WWW w następujący 
sposób: 

https://www.elty/pl
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2.4.7. Nietrwałe połączenie

RS485 TO ETH obsługuje funkcję połączenia nietrwałego w trybie klienta TCP. Gdy RS485 TO ETH 
przyjmie tę funkcję, RS485 TO ETH połączy się z serwerem i wyśle dane po otrzymaniu danych z 
RS485 NA ETH po stronie portu szeregowego i rozłączy się z serwerem po wysłaniu wszystkich 
danych do serwera i braku danych po stronie portu szeregowego lub po stronie sieci przez określony 
czas. 

Ten stały czas może wynosić 2~255s, domyślnie 3s. Użytkownik może ustawić RS485 NA ETH z 
funkcją połączenia nietrwałego przez serwer WWW w następujący sposób: 

2.4.8. Funkcja resetowania limitu czasu

Funkcja resetowania limitu czasu (brak resetowania danych): Jeśli po stronie sieci nie ma 
transmisji danych poza ustalonym czasem (Użytkownik może ustawić ten stały czas w zakresie 
60~65535s, domyślnie 3600s. Jeśli użytkownik ustawi czas krótszy niż 60s, ta funkcja zostanie 
wyłączona) , 304 zostanie zresetowany.

Użytkownik może ustawić funkcję resetowania limitu czasu przez serwer WWW w następujący 
sposób: 

https://www.elty/pl
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3. Ustawienia parametrów 
Istnieją trzy sposoby konfiguracji RS485 TO ETH. Są to 

• Konfiguracja oprogramowania instalacyjnego

• Konfiguracja serwera www 

• Konfiguracja komend at 

3.1. Konfiguracja oprogramowania instalacyjnego

Użytkownik może pobrać oprogramowanie konfiguracyjne z Waveshare Wiki. Gdy użytkownik 
chce skonfigurować RS485 TO ETH za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego, może uruchomić 
oprogramowanie konfiguracyjne, wyszukać RS485 TO ETH w tej samej sieci LAN i skonfigurować 
RS485 TO ETH w następujący sposób: 

https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_Software
https://www.elty/pl
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Po wyszukaniu RS485 TO ETH i kliknięciu RS485 TO ETH, aby skonfigurować, użytkownik musi 
zalogować się za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to admin. 
Jeśli użytkownik zachowa parametry domyślne, logowanie nie jest konieczne. 

https://www.elty/pl
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3.2. Konfiguracja serwera WEB

Użytkownik może podłączyć komputer PC do RS485 TO ETH przez port LAN i wejść do 
serwera WWW w celu konfiguracji. Domyślne parametry serwera WWW w następujący sposób: 

Parametr Ustawienia domyślne

Adres IP serwera WWW 192.168.0.7

Nazwa użytkownika admin

Hasło admin

Po pierwszym podłączeniu komputera PC do RS485 TO ETH, użytkownik może otworzyć 
przeglądarkę i wpisać domyślny adres IP 192.168.0.7 w pasku adresu, a następnie zalogować się jako 
nazwę użytkownika i hasło, użytkownik wejdzie na serwer WWW. Zrzut ekranu serwera WWW w 
następujący sposób: 

https://www.elty/pl
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3.3. Komendy AT

W przypadku poleceń AT należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją poleceń AT. 

3.3.1. Seryjne komendy AT

W trybie transparentnym użytkownik może wejść w tryb komend AT, a następnie wysłać 
komendę AT do modułu. 

Wejdź w tryb poleceń AT:

• Podłącz moduł do komputera przez interfejs UART (wymagany jest moduł UART do USB) 

• Otwórz oprogramowanie Serial Assistant na komputerze i ustaw je na 115200 8N1 

• Wyślij „+++” do modułu, odpowie „a” 

• Wyślij „a”, aby potwierdzić, a otrzymasz odpowiedź „+OK”. Teraz pomyślnie wchodzisz w tryb 
poleceń. 

https://www.waveshare.com/w/upload/8/8b/RS485-To-ETH-AT-Command_Manual.pdf
https://www.elty/pl
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4. Kontakt

4.1 Kontakt do producenta

Email:

(zamówienia) sales@waveshare.com 

(wsparcie techniczne) service@waveshare.com 

(reklamacje) complaint@waveshare.com 

Skype: 

(zamówienia) sales@waveshare 

(wsparcie techniczne) service@waveshare 

Whatsapp: 86-13148830755 

Tel: 86-755-82807524 

Fax: 86-755-83042572 

Adres: Waveshare Electronics 10F, International Science & Technology Building, Fuhong Rd, Futian District, 
Shenzhen, China 

WWW: https://www.waveshare.com

4.2 Kontakt do dystrybutora
Adres dla odbiorów osobistych oraz dostaw:
ELTY Sp. z o.o.
ul. Miliardowicka 17A
43-516 Zabrzeg

E-mail: elty@elty.pl

Telefon: +48 603 871 075
 
Telefon informacje techniczne: +48 663 746 362

WWW: https://www.elty.pl

Blog: https://elty.pl/pl/n/list

https://elty.pl/pl/n/list
https://www.elty.pl/
mailto:elty@elty.pl
https://www.waveshare.com/
https://www.elty/pl
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