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0 Rozsah dodávky 

Před zahájením montáže a uvádění do provozu zkontrolujte prosím, zda dodané 
balení obsahuje všechny díly příslušenství: 
• 1 zařízení INSYS Ethernet 
• 1 propojovací kabel RS-232 (9-pólový konektor pro 9-pólovou zásuvku) 
• 1 uživatelská příručka 
Pokud by nebyl obsah kompletní, spojte se prosím s dodavatelem Vašeho zařízení. 
Kromě toho zkontrolujte zařízení INSYS Ethernet z hlediska škod vzniklých při 
přepravě; v případě poškození se rovněž spojte s dodavatelem Vašeho zařízení. 
Uschovejte prosím obalový materiál za účelem případného zasílání v budoucnu nebo 
pro účely skladování. 

1 Technické údaje 

1.1 Všeobecné údaje 

1.1.1 Výkonové charakteristiky 

• Montáž na připevňovací lištu DIN EN 500 22 
• Protokoly: ARP, ICMP, TCP/IP, UDP/IP 
• Napájecí napětí 10..60 V =, zvlnění 5 % 

50..80 V =, zvlnění 5 % 
• Úroveň na rozhraní V.24 podle V.28 
• Jištěné rozhraní V.24/V.28 s 9-pólovou zásuvkou D-SUB (šroubovací) 
• Připojení Ethernet: 10Base-T na RJ-45 
• Reset pomocí tlačítka nebo šroubové svorky 
• Rozšířená sada příkazů AT 
• Hardwarový handshake 
• Rychlost nastavitelná automaticky a pevně 
• Výstražná funkce, 2 vstupy výstražných signálů, 2 spínací výstupy 
• Detekce chodu naprázdno ("nečinnosti") (Data Transmit Control) 

1.1.2 Mechanické vlastnosti 

Hmotnost 250 g 
Rozměry (max.) š x h x v = 55 x 110 x 75 
Teplotní rozsah 0 °C ...55 °C 
Třída ochrany skříňka IP 40 / šroubové svorky IP 20 
Vlhkost vzduchu 0 - 95 % nekondenzující     
 
Upozornění: Zařízení INSYS Ethernet se nesmí používat v mokrém prostředí. 
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1.2 Rozhraní a zobrazovací prvky 

Pohled zepředu 

1.2.1 Indikační prvky 

Pro provozní indikaci má zařízení INSYS Ethernet 4.0 čtyři světelné diody. 
Název Barva nesvítí svítí 
Power zelená Bez napájecího napětí Napájecí napětí je přítomno  

Žádné spojení Spojení je navázáno nebo je aktivní OH (off hook – 
přihlašovací 
signál) 

žlutá 
AT&O0:   OH se rozsvítí, jakmile se naváže fyzikálně funkční spojení 

připojení zařízení Ethernet (Link ok - spojení v pořádku, 
default - implicitní). 

AT&O1:  OH se rozsvítí, jakmile je spojení aktivní. 
DCD (Data 
Carrier Detect  
- detekce 
nosiče dat) 

zelená Spojení není navázáno  Spojení je navázáno (detekován nosič 
dat) 

RX/TX 
(Receive / 
Transmit – 
příjem / 
vysílání) 

zelená Neprobíhá výměna dat Data jsou zasílána nebo přijímána 

1.2.2 Rozmístění svorek 

Řada svorek na horní straně skříňky: 
 Svorka Význam 
1 GND Ground (Kostra) 

2 50..80VDC Napájecí napětí 50 V - 80 V = 

3 10..60VDC Napájecí napětí 10 V - 60 V = 

4 GND Ground (Kostra) 

5 GND Ground (Kostra) 

6 Reset Resetovací vstup 

7 GND Ground (Kostra) 

8 Input 1 Vstup výstražného signálu 1 

9 Input 2 Vstup výstražného signálu 2 

 10 GND Ground (Kostra) 
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Řada svorek na spodní straně skříňky: 
 Svorka Význam 

11 OUT1NC Výstup 1, rozpínací kontakt 
12 OUT1COM Výstup 1 

13 OUT1NO Výstup 1, zapínací kontakt 

14 OUT2NC Výstup 2, rozpínací kontakt 
15 OUT2COM Výstup 2 

16 OUT2NO Výstup 2, zapínací kontakt 

17 RX+ Přijímací vedení 
18 RX- Přijímací vedení 

19 TX+ Odchozí vedení 

 20 TX- Odchozí vedení 

1.2.3 Napájecí napětí 

Napájecí napětí: 10...60 V = nebo  50...80 V = 
Příkon: přibližně 2 W 
 
Odběr proudu: 
Vstupní napětí Proud (v klidu) Proud (při spojení) Max. zapínací proud 
10 V = 150 mA 150 mA 250 mA 
24 V =   70 mA   70 mA 120 mA 
 

1.2.4 Sériové rozhraní 

Zapojení 9-pólového konektoru D-SUB 

 
 
Popis signálů na 9-pólovém konektoru D-SUB na DCE: 
9-pól. D-SUB DCE 
č. pinu 

Popis Funkce CCITT 
V-24 

EIA 
RS-232 

DIN 
66020 

I/O DCE 
vůči DTE 

1 DCD Data Carrier Detect  - 
detekce nosiče dat 

109 CF M5 O 

2 RXD Receive Data – Příjem dat 104 BB D2 O 
3 TXD Transmit Data – Vysílání 

dat 
103 BA D1 I 

4 DTR Data Terminal Ready – 
Datový terminál připraven 

108 CD S1 I 

5 GND Ground - Kostra 102 AB E2  
6 DSR Data Set Ready – Datový 

soubor připraven 
107 CC M1 O 

7 RTS Request To Send - 
Požadavek na vysílání 

105 CA S2 I 

8 CTS Clear To Send – Uvolnit 
pro vysílání 

106 CB M2 O 

9 RI Ring Indication - Indikace 
volání 

125 CE M3 O 
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Rychlosti rozhraní zařízení INSYS Ethernet: 
300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 b/s. 
Přenosová rychlost udává počet bitů přenesených za sekundu. 

1.2.5 Rozhraní Ethernet 10MBit/10Base-T 

 
8-pólový konektor Western (pohled zepředu) 
 
Uspořádání zásuvky Western 

 
Přípojka RJ-45 Signál 

1 TX+ 
2 TX- 
3 RX+ 
6 RX- 

 

1.2.6 Reset 

prostřednictvím šroubové svorky 
Reset lze provést prostřednictvím šroubové svorky s označením Reset pomocí 
externího zařízení. Za tímto účelem se musí na svorku přivést potenciál Low po dobu 
minimálně 3 s. 

prostřednictvím tlačítka Reset 
Aby bylo možné spustit reset, je třeba držet tlačítko Reset stisknuté po dobu 
minimálně 3 s. 

1.3 Homologace 

Zařízení INSYS Ethernet má značku konformity CE. Tento symbol znamená, že zařízení 
INSYS Ethernet svou konstrukcí a implementací vyhovuje aktuálně platným zněním 
následujících směrnic EU: 
• CE 
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2 Instalace a uvedení do provozu 

2.1 Přehled instalace 

 

2.2 Postup instalace 

1. Montáž na připevňovací lištu DIN: 
jednoduché "zacvaknutí" 

2. Připojení napájení:  
a) Zapojte ukostření GND. 
b) Zapojte napájení 10...60 V = nebo 50…80 V =. 
Pozor: Hodnoty uvedené na horní straně skříňky (pin 

2, pin 3) jsou maximální hodnoty. 
c) Zapněte napájení. 
Po úspěšně provedené instalaci se rozsvítí světelná dioda 
Power. 

3. Připojení k síti 
a) Zasuňte síťový kabel do zásuvky RJ-45 na čelní straně 

skříňky 
 nebo alternativně: 
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 jej pevně přišroubujte šroubovou svorkou na spodní straně skříňky podle 
označení RX+, RX-, TX+, TX-. 

b) Zasuňte síťový kabel do přípojky Ethernet. 
V případě chybného nebo nahodilého chování zařízení INSYS Ethernet okamžitě 
odpojte spojení k síti. V takových případech se prosím spojte se svým servisním 
střediskem. Pro zachování záruky byste neměli provádět žádné zásahy do zařízení 
INSYS Ethernet. 
4. Připojení počítače/terminálu 

Zapojte přiložený propojovací kabel RS-232 na čelní stěně skříňky a propojte s 
počítačem / terminálem. 

5. Kontrola úspěšné instalace: 
Krátký test lze provést prostřednictvím Vašeho terminálového programu (např. 
terminálové okno parametrizačního softwaru HSComm či aplikace 
Hyperterminal, TeraTermPro nebo ProcomPlus). Zadejte příkaz "AT" a stiskněte 
klávesu "Enter". Pokud se na Vaší obrazovce objeví hlášení "OK", je zařízení 
"INSYS Ethernet" úspěšně nainstalováno. 
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3 Funkce 

3.1 Přednastavení a reset 

Při hardwarovém a softwarovém resetu (zapnutí, tlačítko RESET) se načtou 
přednastavení z výrobního podniku.  
Tato přednastavení z výrobního podniku (implicitní hodnoty) se načtou příkazem 
AT&F. 
Zařízení lze pomocí sekvence příkazů AT&F&WZ opět nastavit do stavu při dodávce 
(kromě síťových nastavení). 
Příkaz AT&F má vliv na všechna nastavení, která lze uložit pomocí AT&W (netýká se 
síťových nastavení, viz také popis AT&W). Nezmění se však nastavení uložená pomocí 
příkazu AT&W, ale pouze právě aktivní. 
Příkaz AT&W uloží všechna okamžitá nastavení v permanentní paměti. Nastavení se 
při zapnutí zařízení obnoví z permanentní paměti. 
Uloží se následující nastavení AT: 
AT&C, AT&D, AT#DTC, ATE, AT&K, AT&O, ATQ, AT#QUIET, ATS0, ATS2, ATS8, 
ATS12, AT*S, AT&S, ATT/ATU, AT*U, ATV, AT*Y 

3.2 Výstražné funkce 

Zařízení INSYS Ethernet má dva vstupy výstražných signálů např. pro sledování 
provozních stavů  a dva ovládatelné spínací výstupy.  
Výstražné hlášení lze odeslat ve formě e-mailu. 

3.2.1 Spínací výstupy 

Zařízení INSYS Ethernet je vybaveno od verze 4.0 dvěma spínacími výstupy OUT1 a 
OUT2 na spodní straně skříňky, které jsou provedeny jako bezpotenciální reléové 
přepínače. Tyto přepínače lze ovládat nezávisle na sobě prostřednictvím 
softwarových příkazů (AT*Y).  

3.2.2  Vstupy výstražných signálů 

Zařízení INSYS Ethernet je vybaveno od verze 4.0 dvěma digitálními vstupy, které se 
aktivují připojením na kostru. V případě výstražného signálu může zařízení INSYS 
Ethernet zaslat hlášení ve formě e-mailu. 
 
Princip funkce: 
Vstup výstražného signálu má vnitřní zdvihací odpor, takže vstup je neaktivní, dokud 
zůstane nezapojený. Výstražný signál lze vyvolat jednoduchým kontaktem vstupu 
výstražného signálu na GND (na kostru). 
 
Aktivace: 
E-mail se zašle tehdy, když vstup výstražného signálu se připojí po dobu minimálně 
300 ms do polohy ”Low” a když byla nastavena adresa příjemce (nastavení se provádí 
pomocí příkazu AT AT#MTO). Rušivé impulzy s trváním kratším než 100 ms na vstupu 
výstražného signálu jsou ignorovány. 
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Nastavení odesílatele e-mailu 
Příkaz AT#MFROM nastaví odesílatele e-mailu, který bude odesílat výstražné hlášení. 
Příklad: AT#MFROM=test@insys-tec.de 
Dotaz na nastavení lze provést pomocí příkazu AT#MFROM?. 
Důležité upozornění: Většina poštovních relé očekávají platného odesílatele, aby 

e-maily byly doručeny (z důvodů ochrany před spamem). Uživatelské 
jméno odesílatele většinou není kontrolováno, provádí se pouze kontrola 
domény. 

 
Nastavení adresy poštovního relé 
Příkaz AT#MRELAY nastaví IP adresu poštovního relé pro odeslání SMTP e-mailu. 
Příklad: AT#MRELAY=192.168.100.220 
 
Nastavení e-mailové adresy pro odpověď 
Příkaz AT#MREPLY nastaví pro e-mail adresu pro odpověď. 
Poštovní relé se nastaví pomocí příkazu „AT#MRELAY=“. 
Příklad: AT#MREPLY=test@insys-tec.de 
Dotaz na nastavení lze provést pomocí příkazu AT#MREPLY?. 
 
Nastavení předmětu e-mailu 
Příkaz AT#MSUBJ nastaví předmět výstražného hlášení. 
Příklad: AT#MSUBJ=Výstražný signál zařízení 2 
Dotaz na nastavení lze provést pomocí příkazu AT#MSUBJ?. 
 
Nastavení textu e-mailu 
Příkaz AT#MTEXT nastaví text výstražného hlášení (maximálně 120 znaků). 
Příklad: AT#MTEXT=Teplota příliš vysoká! 
Dotaz na nastavení lze provést pomocí příkazu AT#MTEXT?. 
Vlastní zaslání e-mailu se spustí buď příkazem AT%A nebo připojením GND (kostry) na 
vstup výstražného signálu (aktivován přechodem ze stavu High do stavu Low). 
 
Nastavení cílové adresy e-mailu 
Příkaz AT#MTO nastaví adresu e-mailu, na kterou se má výstražné hlášení zaslat. 
Příklad: AT#MTO=melder@insys-tec.de 
Dotaz na nastavení lze provést pomocí příkazu AT#MTO?. 

3.2.3  První a druhý vstup výstražného signálu 

Pro druhý vstup výstražného signálu se následující příkazy rozšíří o index “1”:  
Konfigurace e-mailu 1. výstražný signál  2. výstražný signál  
Text AT#MTEXT0 AT#MTEXT1 
Poštovní relé (SMTP) AT#MRELAY0 AT#MRELAY1 
Nadpis AT#MSUBJ0 AT#MSUBJ1 
Odesílatel AT#MFROM0 AT#MFROM1 
Příjemce AT#MTO0 AT#MTO1 
Adresa pro odpověď AT#MREPLY0 AT#MREPLY1 
Index “0” pro 1. výstražný signál je volitelný. 
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3.2.4  Specifikace elektrických vlastností 

Vstup výstražného signálu: 
LOW 0 .. 1 V 
HIGH 4 .. 12 V 
Vstupní proud LOW k internímu napětí +5 V: typicky 0,5 mA 
 
Spínací výstup: 
jako bezpotenciální reléový přepínače 
Max. spínací napětí: 30 V (=) / 42 V (~) 
Max. proudové zatížení: 1 A (=) / 0,5 A (~) 

3.3 Funkce zavádění do flash paměti EPROM 

Tato funkce umožňuje aktualizaci softwaru zařízení INSYS Ethernet bez výměny 
paměti EPROM. 
Předpoklad: 
Pro funkci zavedení do flash paměti je potřebný počítač a terminálový program. 
Terminálový program musí umět provádět upload (přenos dat) ASCII (komunikační 
protokol ASCII). Bezpodmínečně je třeba nastavit hardwarové řízení toku dat. Z 
důvodů bezpečnosti je třeba zamezit jakékoliv interpretaci znaků (např. TAB, CR, 
BS...) protokolem pro upload ASCII. 
Přenosová rychlost musí být v rozmezí od 9 600 Baud do 57 600. Jiné přenosové 
rychlosti mohou způsobit chyby. 
Aktivace a průběh: 
Příkaz AT** spustí aktualizaci firmwaru (aktualizace flash paměti). 
Po zadání příkazu AT** se musí firmware (přípona souboru IHX) zaslat jako textový 
soubor.  
Po aktualizaci flash paměti zařízení samočinně restartuje. 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
- Za účelem aktualizace firmwaru se musí na terminálu aktivovat hardwarový 

handshake (RTS(CTS). 
- Aktualizace firmwaru potřebuje pro mazání flash paměti vícekrát během 

aktualizace pauzu několika vteřin (až 30), během které se zdá, že se 
aktualizace zastavila (Na terminálu se nezobrazují již žádné body a přenos 
dat se případně prostřednictvím handshake zastaví). V žádném případě se 
nesmí započatá aktualizace flash paměti předčasně ukončit! 

Zařízení, která byla při aktualizaci flash paměti přerušena, lze opět reaktivovat 
pouze u firmy INSYS. 
Příkazy AT pro funkci zavádění do flash paměti: 
Příkaz Popis 
AT** Spuštění funkce zavádění do flash paměti 
 
Upozornění:  U terminálového programu Telix je třeba v nastaveních pro 

protokol ASCII nastavit časové prodlevy mezi znaky a řádky na "0". Kromě 
toho vypněte místní echo. 
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3.4 Sériový přenos dat 

Zařízení INSYS Ethernet je vybaveno automatickou detekcí přenosové rychlosti. 
Automaticky rozpozná ze znaku AT předřazeného před každým příkazem přenosovou 
rychlost připojeného počítače. Označuje se také jako rychlost rozhraní, tedy rychlost 
mezi zařízením INSYS Ethernet a počítačem.  

3.4.1  Řízení toku dat 

Mezi počítačem a zařízením INSYS Ethernet je možné provádět řízení toku dat. 
Hardwarové řízení toku dat RTS/CTS 
Pro řízení toku dat se zde k využívají oba vodiče řídicích signálů RTS a CTS sériového 
rozhraní. Jakmile je vyrovnávací paměť zařízení INSYS Ethernet plná, signalizuje 
zařízení INSYS Ethernet deaktivací vodiče CTS, že již nemůže z počítače přijímat další 
data. 
Když je obsah interní datové vyrovnávací paměti zařízení INSYS Ethernet zpracován, 
nastaví se stav signálu na tomto vodiči znovu na "ON" a tím se signalizuje počítači, že 
lze opět přijímat data. 
Vodič řídicího signálu RTS je ovládán z počítače. Aktivovaný vodič RTS (stav "ON") 
signalizuje do zařízení INSYS Ethernet, že může vyžadovat data z počítače. 
Hardwarové řízení toku dat se nastaví v zařízení INSYS Ethernet pomocí příkazu 
AT&K. 
To, zda se budou ovládat vodiče signálů RTS/CTS, záleží na příslušném softwaru 
běžícím v počítači. 
Příkazy AT k ovládání sériového přenosu dat 
Příkaz Popis 
AT&K nastaví funkci řízení toku dat. V současné době je podporován 

pouze hardwarový handshake (RTS/CTS). 
AT&K0 vypne řízení toku dat (implicitní nastavení). 
AT&K3 zapne hardwarové řízení toku dat (RTS/CTS). 

3.5 Detekce chodu naprázdno ("nečinnosti") (Data Transmit 
Control) 

Detekce chodu naprázdno je funkce pro sledování přenosu dat v provozu online. 
Slouží k samočinnému odstranění nepoužívaného spojení.  
Pomocí příkazu AT#DTC=n lze nastavit čas (čas = n*10 vteřin), po jehož uplynutí 
zařízení ukončí spojení, když se již nezasílají žádná data.  
Maximálně nastavitelná hodnota prodlevy činí 2 550 vteřin (AT#DTC=255). Kontrolní 
prvek přenosu dat lze vypnout tak, že se čas nastaví na hodnotu "0" (AT#DTC=0). 
Toto nastavení je také implicitní nastavení. 
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4 Sada příkazů AT 

4.1 Syntaxe standardních příkazů AT 

Z hlediska časového sledu příkazů pro rozhraní je třeba aplikovat směrnici pro 
modemy V.25. Standard AT (Hayes) je řádkově orientovaný příkazový jazyk. Každý 
příkaz obsahuje tři prvky: prefix, tělo a koncový znak. 
Prefix se skládá vždy z písmen "AT", jedinou výjimkou je příkaz "A/". 
Tělo se skládá z jednotlivých znaků, které jsou blíže popsány v této kapitole. 
Obsahuje název a popřípadě příslušné hodnoty. Pokud je příslušná hodnota volitelná, 
je uvedena v hranatých závorkách ([...]). 
Standardní koncový znak je <CR> (=0X0D). 
Příkazy lze sloučit do jednoho příkazového řádku. Mezery mezi jednotlivými těly jsou 
ignorovány.  
Příkazy jsou potvrzovány odpovědí "OK" nebo "ERROR". Rozpracovaný příkaz se 
přeruší každým dalším přijatým znakem. Z tohoto důvodu musí další příkaz počkat až 
na potvrzení, neboť jinak se aktuální příkaz smaže. 
Podporované příkazy jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

4.2 Zpětná hlášení při normální datové komunikaci 

Zařízení zobrazuje následující texty hlášení (při nastavení ATV1), resp. čísla hlášení 
(při nastavení ATV0): 
Číslo hlášení  Text hlášení Význam 
Zkrácený tvar   Dlouhý tvar 
(ATV0)   (ATV1) 
0    OK   Příkaz byl přijat 
1    CONNECT  Spojení bylo navázáno 
2    RING   Byl detekován požadavek na spojení 
3    NO CARRIER Spojení bylo ukončeno 
4    ERROR  Chyba v řetězci příkazu AT 
7    BUSY   Protější strana nepřijala spojení 
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4.3 Přehled příkazů AT 

Příkaz Popis 
A/ Zopakovat poslední příkaz 

Zopakuje se naposledy zadaný příkaz. 
Výjimka: Příkaz „A/“ nefunguje po spojení, tzn. aktivním 

spojením se příkazový řádek vymaže. 
 

ATA Ruční přijetí spojení 
Příkaz ATA přijme příchozí spojení. 
Příkaz ATA je funkční jen tehdy, když zařízení předtím přijalo na 
lokálním portu pakety, tzn. provedlo výstup „RING“. 
 

AT%A Odeslání výstražného e-mailu 
Příkaz AT%A odešle e-mail dříve definovaný pomocí příkazů AT#M.... 
Příkaz AT%A lze použít pro test zaslání e-mailu nebo alternativně pro 
manuální zaslání e-mailu ke vstupu výstražného signálu. 
 

AT#ARP Zaslání ARP-Request 
Příkaz AT#ARPa.b.c.d zašle dotaz na ARP (Address Resolution Protocol 
– adresový rozlišovací protokol) do sítě. Pokud během 2 vteřin přijde 
odpověď, provede se výstup MAC síťové karty, která zpracuje zadané 
IP číslo. 
Příkaz AT#ARP slouží pro diagnostiku nejnižší úrovně, zda ve stejném 
síťovém segmentu existuje spojení k jiné IP adrese. 
Většinou poskytuje příkaz AT#PING přesnější možnost diagnostiky. 
 

AT&C Zpracování signálu DCD 
&C0: DCD je vždy aktivní 
&C1: DCD je aktivní jen při existujícím spojení (implicitní 

nastavení) 
 

ATD Volba protější stanice 
Protější stanice se zadává ve formě IP čísla:port. 
Volitelně je možný před údajem protější stanice údaj o požadovaném 
protokolu (TCP/IP nebo UDP/IP). 
Příklad: 
ATD192.168.100.111:1234 zvolí port „1234“ IP adresy 
192.168.100.111. 
ATDU192.168.100.111:1234 zvolí port explicitně v režimu UDP/IP. 
Při volbě v režimu UDP/IP se zašle k do protější stanice prázdný paket 
UDP/IP, aby tato stanice rozpoznala požadavek na navázání spojení. 
Uložená IP čísla (která lze definovat prostřednictvím příkazu AT&Z) se 
volá pomocí ATDS=n (n je číslo registru, 0...3). 
 

AT&D Chování při DTR-Drop 
Pokud se během existujícího spojení deaktivuje vedení signálu DTR, 
provede se funkce nastavená příkazem AT&D. 
AT&D0: Ignorování DTR-Drop (pro provoz na zařízeních, která 
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Příkaz Popis 
neovládají vedení signálu DTR) 

AT&D1: DTR-Drop dá podnět do zařízení pro přerušení spojení. 
AT&D2: Jako příkaz AT&D1 (implicitní nastavení) 
AT&D3: DTR-Drop dá podnět do zařízení pro provedení resetu. 

AT#DTC Data Transmit Controller – Kontrolní prvek přenosu dat  
Data Transmit Controller slouží k samočinnému odstranění 
nepoužívaného spojení. Pomocí příkazu AT#DTC=n lze nastavit čas 
(čas = n*10 vteřin), po jehož uplynutí zařízení ukončí spojení, když se 
již nezasílají žádná data. Maximálně nastavitelná hodnota prodlevy 
činí 2550 vteřin (AT#DTC=255). Kontrolní prvek přenosu dat lze 
vypnout tak, že se čas nastaví na hodnotu "0" (AT#DTC=0). Toto 
nastavení je také implicitní nastavení. 
 

ATE Echo 
ATE0 vypne echo zadaných příkazů v příkazovém režimu. 
ATE1 zapne echo (implicitní nastavení). 
 

AT&F Načtení nastavení z výrobního podniku 
Načtou se přednastavení z výrobního podniku (implicitní hodnoty). 
Zařízení lze pomocí sekvence příkazů AT&F&WZ opět nastavit do 
stavu při dodávce (kromě síťových nastavení). 
Příkaz AT&F má vliv na všechna nastavení, která lze uložit pomocí 
AT&W (netýká se síťových nastavení, viz také popis AT&W). Nezmění 
se však nastavení uložená pomocí příkazu AT&W, ale pouze právě 
aktivní. 
 

AT#GW Nastavení adresy brány 
Příkaz AT#GW nastaví adresu standardní brány. Pro vzdálené IP 
adresy, které nejsou dosažitelné přímo, ale pouze prostřednictvím 
směrovače, je toto nastavení potřebné. 
IP pakety, které nelze zaslat do lokální sítě (definované pomocí 
příkazů AT#IP a AT#NM), jsou zaslány pro přenos na adresu 
stanovenou prostřednictvím příkazu AT#GW. 
Příkaz AT#GW se používá ve spojení s příkazem AT#NM, pro navázání 
spojení prostřednictvím směrovače. Pokud se používá směrovač, musí 
se nastavit příkazy AT#GW a AT#NM, aby bylo možné navázat spojení 
prostřednictvím směrovače. 
Implicitní nastavení je AT#GW=0.0.0.0. 
Nastavení příkazu AT#GW se okamžitě uloží v permanentní paměti 
(nezávisle na příkazu AT&W). 
 

ATH Fiktivní příkaz 
Příkaz ATH byl implementován z důvodu kompatibility modemu. 
Příkaz ATH dovoluje 1 parametr a nemá žádný účinek, neboť zařízení 
Ethernet nepodporuje žádný příkazový režim online. 
 

ATI Výstup informací 
Pomocí příkazu ATI se provádí výstup různých informačních řetězců: 
ATI0 vypíše typ zařízení ("ETHERNET"). 
ATI1 vypíše kontrolní součet a typ procesoru (např. „A473-P“). 
ATI2 žádná funkce 
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Příkaz Popis 
ATI3 vypíše číslo verze softwaru a charakteristiky zařízení. 
ATI4 vypíše rozpoznávací řetězec a číslo verze. 
 

AT*I Ruční dotazování na vstup výstražného signálu 
Zpětné hlášení <Vstup 1>,<Vstup 2> 
Zpětné hlášení poskytuje hodnoty "1" pro neaktivní (otevřený) a "0" 
pro aktivní (připojený na kostru) 

AT#IP Nastavení vlastni IP adresy 
Příkaz AT#IP nastaví vlastní IP adresu zařízení, např. 
AT#IP=192.168.1.1 
Implicitní nastavení je AT#IP=192.168.100.200. 
Nastavení příkazu AT#IP se okamžitě uloží v permanentní paměti 
(nezávisle na příkazu AT&W). 
 

AT&K Řízení toku dat 
Příkaz AT&K nastaví funkci řízení toku dat. V současné době je 
podporován pouze hardwarový handshake (RTS/CTS). 
AT&K0 vypne řízení toku dat (implicitní nastavení). 
AT&K3 zapne hardwarové řízení toku dat (RTS/CTS). 
 

AT#KEEP TCP/IP-Keepalive 
Příkaz AT#KEEP nastavuje časovač TCP/IP-Keepalive. Tento časovač 
umožňuje sledovat existující TCP/IP, když se nepřenášejí žádná data. 
AT#KEEP=n (n=1..255) nastaví dobu mezi jednotlivými 
monitorovacími pakety na n*10 vteřin. Pokud nejsou zodpovězeny 3 po 
sobě následující monitorovací pakety, spojení se přeruší a případně se 
znovu naváže (v režimu pronajaté linky, viz příkaz AT&L). Implicitní 
nastavení je AT#KEEP=0, tedy žádný keepalive. Nastavení příkazu 
AT#KEEP se okamžitě uloží v permanentní paměti (nezávisle na 
příkazu AT&W). 
 

AT&L Nastavení režimu pronajaté linky  
Pomocí příkazu AT&L lze nastavit 3 různé provozní režimy zařízení. 
AT&L0 zvolí normální režim, ve kterém se zařízení chová jako 

modem, tzn. spojení se navazuje ručně prostřednictvím 
příkazu ATD, resp. přijetí volání (ATA nebo ATS0=n). 

AT&L1 zvolí režim pronajaté linky. Zařízení se pokouší hned po 
zapnutí navázat spojení. Parametry spojení jsou uloženy v 
registru spojení 0 (tzn. je třeba je předtím nastavit pomocí 
příkazu AT&Z0=...). Pokud se spojení přeruší, tak se v 
intervalu 10 vteřin stále provádějí pokusy navázat spojení. 

AT&L2 zvolit režim On-Demand (na požádání). Jakmile data dorazí 
k sériovému rozhraní, zařízení automaticky naváže spojení. 
Protější stanice se uloží v registru spojení 0 tak, jako u je 
tomu v případě příkazu AT&L1. 

Po provedení přenosu dat se může spojení ukončit buď vzdálenou 
stranou nebo pomocí DTC (viz AT#DTC). Jakmile při ukončeném 
spojení dorazí k sériovému spojení data, opět se automaticky naváže 
spojení, avšak nejdříve po pauze v trvání 10 vteřin po ukončení 
spojení. 
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Příkaz Popis 
AT#MFROMn Nastavení odesílatele e-mailu 

Příkaz AT#MFROMn nastaví odesílatele e-mailu, který bude odesílat 
výstražné hlášení.  
 n = 0 pro výstražný signál na vstupu 1 
 n = 1 pro výstražný signál na vstupu 2 
Pokud není parametr n nastaven, předpokládá se nastavení n=0. 
Příklad: AT#MFROM=test@insys-tec.de 
Dotaz na nastavení lze provést pomocí příkazu AT#MFROM?. 
Důležité upozornění: Většina poštovních relé očekávají platného 
odesílatele, aby e-maily byly doručeny (z důvodů ochrany před 
spamem). Uživatelské jméno odesílatele většinou není kontrolováno, 
provádí se pouze kontrola domény. 
 

AT#MRELAYn Nastavení adresy poštovního relé 
Příkaz AT#MRELAYn nastaví IP adresu poštovního relé pro odeslání 
SMTP e-mailu. 
 n = 0 pro výstražný signál na vstupu 1 
 n = 1 pro výstražný signál na vstupu 1 
Pokud není parametr n nastaven, předpokládá se nastavení n=0. 
Příklad: AT#MRELAY=192.168.100.220 
 

AT#MREPLYn Nastavení e-mailové adresy pro odpověď 
Příkaz AT#MREPLYn nastaví pro e-mail adresu pro odpověď. 
 n = 0 pro výstražný signál na vstupu 1 
 n = 1 pro výstražný signál na vstupu 1 
Pokud není parametr n nastaven, předpokládá se nastavení n=0. 
Příklad: AT#MREPLY=test@insys-tec.de 
Dotaz na nastavení lze provést pomocí příkazu AT#MREPLY?. 
 

AT#MSUBJn Nastavení předmětu e-mailu 
Příkaz AT#MSUBJn nastaví předmět výstražného hlášení. 
 n = 0 pro výstražný signál na vstupu 1 
 n = 1 pro výstražný signál na vstupu 2 
Pokud není parametr n nastaven, předpokládá se nastavení n=0. 
Příklad: AT#MSUBJ=Výstražný signál zařízení 2 
Dotaz na nastavení lze provést pomocí příkazu AT#MSUBJ?. 
 

AT#MTEXTn Nastavení textu e-mailu 
Příkaz AT#MTEXTn nastaví text výstražného hlášení (maximálně 120 
znaků). 
 n = 0 pro výstražný signál na vstupu 1 
 n = 1 pro výstražný signál na vstupu 2 
Pokud není parametr n nastaven, předpokládá se nastavení n=0. 
Příklad: AT#MTEXT=Teplota příliš vysoká! 
Dotaz na nastavení lze provést pomocí příkazu AT#MTEXT?. 
Vlastní zaslání e-mailu se spustí buď příkazem AT%A nebo připojením 
GND (kostry) na vstup výstražného signálu UE. 
(UE reaguje na čela impulzů, tzn. e-mail se zašle vždy, když UE přejde 
ze stavu High, resp. otevřený do stavu Low.) 
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Příkaz Popis 
AT#MTOn Nastavení cílové adresy e-mailu 

Příkaz AT#MTOn nastaví adresu e-mailu, na kterou se má výstražné 
hlášení zaslat. 
 n = 0 pro výstražný signál na vstupu 1 
 n = 1 pro výstražný signál na vstupu 2 
Pokud není parametr n nastaven, předpokládá se nastavení n=0. 
Příklad: AT#MTO=melder@insys-tec.de 
Dotaz na nastavení lze provést pomocí příkazu AT#MTO?. 

AT#NM Nastavení masky sítě  
Příkaz AT#NM nastaví ve spojení s příkazem AT#IP rozsah adres 
lokální sítě. Všechny pakety, které nelze zaslat do lokální sítě, jsou 
zaslány na adresu stanovenou prostřednictvím příkazu AT#GW. 
Implicitní nastavení je AT#NM=255.255.255.0. 
Nastavení příkazu AT#NM se okamžitě uloží v permanentní paměti 
(nezávisle na příkazu AT&W). 
 

AT&O Nastavení funkce vedení signálu OH 
AT&O0: Signál OH se aktivuje (Low), jakmile se naváže fyzikálně 

funkční spojení připojení zařízení Ethernet (Link ok - 
spojení v pořádku, default - implicitní). 

AT&O1: OH se aktivuje (Low), jakmile je spojení aktivní. 
 

AT#PING Zaslání PING 
Příkaz AT#PINGa.b.c.d zašle do protější stanice (podobně jako u 
standardního programu TCP/IP) požadavek na echo (=PING). Pokud se 
echo přijme během doby prodlevy v trvání 2 vteřin, provede se výstup 
potřebného času. 
Příkaz AT#PING slouží ke kontrole, zda je nějaké IP číslo dosažitelné. 
Pokud příkaz AT#PING je neúspěšný, nelze také zpravidla s udaným IP 
číslem navázat spojení. 
Příčinou může být mj. chybná konfigurace nebo firewall mezi oběma  
účastníky sítě. 
 

AT#PORT= Nastavení čísla lokálního portu 
Příkaz AT#PORT=n nastaví číslo lokálního portu na hodnotu n 
(1..65535). 
Číslo lokálního portu se používá 
- při výběru prostřednictvím „ATD“ pro hodnotu lokálního portu 
- při automatickém přijetí volání jako číslo portu, na které zařízení 

"slyší" 
Implicitní nastavení je AT#PORT=1234. 
Nastavení příkazu AT#PORT se okamžitě uloží v permanentní 
paměti (nezávisle na příkazu AT&W). 
 

ATQ Řízení Quiet (klid) 
ATQ0 uvolní zpětné hlášení zařízení (OK, ERROR...). 
ATQ1 zablokuje tato zpětná hlášení. 
Implicitní nastavení je ATQ0. 
 

AT#QUIET Potlačení hlášení zapnutí 
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Příkaz Popis 
AT#QUIET=1 potlačí hlášení zapnutí zařízení. 
AT#QUIET=0 při studeném startu zobrazí hlášení zapnutí (implicitní 

nastavení) 
Nastavení příkazu AT#QUIET se uloží pomocí příkazu AT&W v paměti 
zařízení jištěné pro případ výpadku proudu (energeticky nezávislá 
paměť). 
 

AT#RESET Studený start 
Příkaz AT#RESET provede studený start (stejné jako při připojení 
signálu RESET k zařízení). 
 

ATS0= Nastavení počtu vyzvánění do automatického přihlášení 
ATS0=n stanoví počet vyzvánění (přijatých paketů), po který se 

provede automaticky přihlášení ("zvednutí").  
ATS0=1 přihlášení se provede při prvním přístupu k lokálnímu portu.  
ATS0=0 deaktivuje automatické přihlášení při přístupu k lokálnímu 

portu.  
Vyzvánění představují u spojení UDP/IP jednotlivé (také prázdné) 
síťové pakety UDP/IP. U spojení TCP/IP jsou požadavky na spojení 
protější stanice ("SYN") rozpoznány jako vyzvánění. 
Zařízení zašlou při navazování spojení UDP na začátku prázdný datový 
paket UDP, takže zařízení protější stanice spojení přijme, pokud bylo 
nakonfigurováno pomocí ATS0=1. 
Implicitní nastavení je ATS0=1. 
Důležitý rozdíl v porovnání s modemem: V režimu TCP/IP se při S0=0 
úplně zablokuje přijetí spojení, tzn. při požadavku na spojení se také 
neobjeví žádné hlášení "RING". 
Pro ruční přijetí spojení by mělo být nastaveno S0=200. 
 

ATS2= Nastavení znaku ESC 
Příkaz ATS2=n nastaví znak pro sekvenci escape (sled změny). 
Implicitní hodnota je 43 (sekvence ESC "+++"). Nastavení >127 
deaktivuje rozpoznání sekvence escape. Nastavení se uloží při AT&W v 
permanentní paměti. 
 

ATS3= Nastavení znak návratu vozíku (CR) 
Příkaz ATS3=n nastaví znak pro návrat vozíku (Carriage Return) na 
hodnotu n. Implicitní hodnota je "13". Nastavení se při AT&W neuloží v 
permanentní paměti. 
 

ATS4= Nastavení znaku nového řádku (LF) 
Příkaz ATS4=n nastaví znak pro nový řádek (Line Feed) na hodnotu n. 
Implicitní hodnota je "10". Nastavení se při AT&W neuloží v 
permanentní paměti. 
 

ATS5= Nastavení znaku zrušení (BS) 
Příkaz ATS5=n nastaví znak pro zpětné vymazání (Backspace) na 
hodnotu n. Implicitní hodnota je "8". Nastavení se při AT&W neuloží v 
permanentní paměti. 
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Příkaz Popis 
ATS8= Nastavení doby čekání na vytvoření bloku 

Příkaz ATS8=n nastaví dobu, po kterou se čeká, až se přes síť přenese 
blok. Jednotka je v 1/100 vteřin, implicitní nastavení pro dobu čekání 
100 ms je "10". Doba začne běžet, když se přijme znak. Jakmile se po 
dobu nastavenou v S8 nepřijímají ze sériového rozhraní žádná data, 
odešle se datový paket. Menší hodnoty v S8 způsobují rychlejší přenos 
krátkých telegramů, zvyšují však počet paketů a tím zatížení na síťové 
straně. Velké hodnoty v S8 způsobí zpoždění malých datových paketů. 
Nastavení se při AT&W neuloží v permanentní paměti. 
S8 lze nastavit v rozsahu 2..255 odpovídající 20 ms ... 2,55 s. 
 

ATS12= Nastavení doby předstihu a zpoždění ESC 
ATS12=n nastaví minimální předstih a zpoždění, který musí být 
dodržen při zasílání sekvence escape („+++“). Hodnota udaná v S12 je 
v desetinách vteřin, implicitní hodnota je "10" pro předstih a zpoždění 
1 s. Nastavení se uloží při AT&W v permanentní paměti. S12 lze 
nastavit v rozsahu 2..255 odpovídající 200 ms ... 25,5 s. 
 

ATSn= Nastavení S registrů 
 

ATSn? Dotaz na S registry 
Jsou definovány pouze S registry S0, S2, S3, S4, S5, S8 a S12 (viz výše). 
Přístup k jiným S registrům nezpůsobí žádnou chybu, nemá však také 
žádný vliv. Při čtení implementovaných S registrů se vrátí hodnota "0". 
 

AT*S Nastavení přenosové rychlosti 
Příkaz AT*S nastaví přenosovou rychlost na sériovém rozhraní. 
Podporovány jsou následující přenosové rychlosti: 

AT*S1         300 Baud 
AT*S2         600 Baud 
AT*S3      1 200 Baud 
AT*S4      2 400 Baud 
AT*S5      4 800 Baud 
AT*S6      9 600 Baud 
AT*S7    19 200 Baud 
AT*S8    38 400 Baud 
AT*S9    57 600 Baud 
AT*S10 115 200 Baud 

Upozornění: Každé zadání příkazu "AT" nastaví prostřednictvím 
Autobaud znovu přenosovou rychlost. Příkazy AT*S mají 
význam především ve spojení s &W ve stejném řádku, aby 
bylo možné při opětovném spuštění pracovat s určitou 
přenosovou rychlostí bez toho, aby se do zařízení zasílal 
příkaz AT. 

Implicitní nastavení je AT*S5 (9 600 Baud). 
 

AT&S Chování DSR 
&S0: DCR je vždy aktivní (implicitní nastavení)  
&S1: DSR následuje DCD, tzn. DSR je aktivní jen při existujícím 

spojení. 
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Příkaz Popis 
AT#STAT Výstup statistiky paketů  

Příkaz AT#STAT provádí výstup následujících dat: 
LINK: OK nebo ERROR   (stav síťového spojení) 
#RX-ERRORS: Počet přijatých chybných paketů 
#TX-ERRORS: Počet vzniklých chyb zasílání 
Počitadla chyb počítají až do 65535 a potom se zastaví. Počitadla lze 
opět vynulovat pomocí příkazu AT#STAT1. 
 

AT#TEL Stanovení portu Telnet (pro dálkovou údržbu) 
Příkaz AT#TEL=n stanoví pro přístup Telnet dálkové údržby zařízení 
port TCP/IP "n". AT#TEL=0 deaktivuje přístup Telnet. Implicitní 
nastavení je AT#TEL=23. 
Nastavení příkazu AT#TEL se okamžitě uloží v permanentní paměti 
(nezávisle na příkazu AT&W). 
 

ATT Volba režimu TCP/IP 
Příkaz ATT zvolí pro následující spojení režim TCP/IP (místo režimu 
UDP/IP). 
Implicitní nastavení je ATT, tzn. režim TCP/IP. 

ATU Volba režimu UDP/IP 
Příkaz ATU zvolí pro následující spojení režim UDP/IP (místo režimu 
TCP/IP). 
Implicitní nastavení je ATT, tzn. režim TCP/IP. 
 

AT*U Volba formátu dat 
Příkaz AT*U nastaví formát dat na sériovém rozhraní. 
Podporovány jsou následující formáty dat (datové bity, parita, 
závěrné bity) 

AT*U0 8N1 
AT*U1 7E1 
AT*U2 7O1  
AT*U4 7E2 
AT*U5 7O2 
AT*U6 7N2 
AT*U7 8E1 
AT*U8 8O1 
AT*U9 8N2 

Implicitní nastavení je AT*U0 (8N1). 
Upozornění: Každé zadání příkazu "AT" nastaví prostřednictvím 

Autobaud znovu formát dat a přenosovou rychlost. Příkazy 
AT*U mají význam především ve spojení s &W ve stejném 
řádku, aby bylo možné při opětovném spuštění pracovat s 
určitým formátem dat bez toho, aby se do zařízení zasílal 
příkaz "AT". 
Výjimku tvoří formáty dat *U4...*U9. Tyto formáty dat 
nelze automaticky detekovat. Pokud se zvolí jeden z těchto 
formátů dat, vypne se automatické rozpoznání formátu dat. 

Automatická detekce formátu dát lze opět aktivovat pomocí příkazu 
AT*U0. 
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Příkaz Popis 
ATV Formát zpětného hlášení 

Při nastavení ATV0 poskytuje zařízení zpětná hlášení (OK, ERROR...) v 
číselné formě. V režimu ATV1 se provádí výstup zpětného hlášení v 
nešifrovaném textu (implicitní nastavení). 
 

AT&V Výstup nastavení nebo statistiky spojení 
AT&V0 provede výstup aktuálních nastavení a uložených nastavení 

zařízení. 
AT&V1 provede výstup diagnostických dat posledního spojení 

(partnera spojení, důvod zrušení spojení). 
 

AT&W  Uložení nastavení 
Příkaz AT&W uloží všechna okamžitá nastavení v permanentní paměti. 
Nastavení se při zapnutí zařízení obnoví z permanentní paměti. 
Uloží se následující nastavení AT: 
AT&C, AT&D, AT#DTC, ATE, AT&K, AT&O, ATQ, AT#QUIET, ATS0, 
ATS2, ATS8, ATS12, AT*S, AT&S, ATT/ATU, AT*U, ATV, AT*Y 
 

ATX Fiktivní příkaz 
Příkaz ATX byl implementován z důvodu kompatibility modemu. 
Příkaz ATX umožňuje 1 parametr a nemá žádný význam. 
 

AT*Yx,y Spínání výstupů 

x: Port (OUT1=0, OUT2=1) 
 Pokud chybí údaj portu (x), vždy se použije OUT1. 
y: Požadovaný stav výstupu (relé rozepnuta =0, relé sepnuta 

=1) 
Implicitní nastavení: AT*Y0,0 
 AT*Y1,0 

ATZ Teplý start 
Příkaz ATZ znovu inicializuje zařízení (teplý start). Nastavení přitom 
zůstanou zachována.  
Upozornění: Po příkazu ATZ se již neprovádějí další příkazy! 
 

AT&Zn Nastavení/dotaz na registr čísla spojení 
Často používaná spojení lze definovat prostřednictvím příkazu AT&Z. 
Příklad: AT&Z1=T192.168.100.201:1234 
Tato čísla není potom třeba u příkazu ATD úplně zadávat. U příkazu 
ATD se musí zadat pouze číslo registru, ve kterém jsou uložena data 
spojení. 
Aby bylo možné navázat spojení výše uvedené v příkladu, stačí nyní 
příkaz ATDS=1. 
Celkově jsou k dispozici 4 registry spojení (AT&Z0..AT&Z3). Spojení se 
okamžitě při příkazu AT&Zn=... uloží do permanentní paměti, tzn. 
není potřebný žádný příkaz AT&W. Na nastavená spojení lze provést 
dotaz pomocí příkazu AT&Zn? (n = číslo registru, 0..3), výstup se však 
také provede při příkazu AT&V. 
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Příkaz Popis 
AT** Aktualizace firmwaru 

Příkaz AT** spustí aktualizaci firmwaru (aktualizace flash paměti). 
Po zadání příkazu AT** se musí firmware (přípona souboru IHX) zaslat 
jako textový soubor.  
Po aktualizaci flash paměti zařízení samočinně restartuje. 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
- Za účelem aktualizace firmwaru se musí na terminálu aktivovat 

hardwarový handshake (RTS(CTS). 
- Aktualizace firmwaru potřebuje pro mazání flash paměti vícekrát 

během aktualizace několik vteřin (až 30) času, během kterého se 
zdá, že se aktualizace zastavila (Na terminálu se nezobrazují již 
žádné body a přenos dat se případně prostřednictvím handshake 
zastaví). V žádném případě se nesmí započatá aktualizace flash 
paměti předčasně ukončit! 

Zařízení, která byla při aktualizaci flash paměti přerušena, lze opět 
reaktivovat pouze u firmy INSYS. 
 

+++ Sekvence escape 
Pokud se během aktivního spojení zašle sekvence „+++“ s pauzou 
jedné vteřiny před a poté, zařízení přeruší spojení. Na rozdíl od 
modemu není podporován příkazový režim online. 
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Příloha 

I. Ovladač Ethernet-COM 

I Popis 

Pomocí ovladače Ethernet-COM lze jednoduchým způsobem navázat z počítače s 
operačním systémem Windows spojení se zařízením INSYS Ethernet. Na straně 
počítače se simuluje normální port COM a provádí se výstup dat transparentním 
způsobem do sériového rozhraní zařízení INSYS Ethernet. 
Tím je možné využít existující software pro komunikaci přes síť LAN (internet / 
intranet) se zařízením na vzdáleném rozhraní RS232. 

 
Příklad použití se zařízením INSYS Ethernet 

I.I Systémové předpoklady 

• PC s operačním systémem Windows 95, 98 nebo ME 
• Instalovaná síťová karta a instalovaná síť TCP/IP 
• Zařízení INSYS Ethernet od verze firmwaru V1.4 (dotaz pomocí ATI4) 

I.II Instalace 

1. Vložte disk CD-ROM do jednotky D. (označení jednotky může být podle systému 
odlišné) 

2. Zvolte příkaz Spustit v nabídce Start. 
3. Zadejte v dialogu Spustit příkazový řádek D:\SETUP, pokud funkce samočinného 

spuštění již instalaci nespustila. 
4. Nyní se spustí instalační program. 
5. Program lze nyní vyvolat následujícím způsobem: 

Přejdete v položce Start-> Programy -> INSYS Ethernet na INSYS Ethernet 
Configuration (Konfigurace zařízení INSYS Ethernet).  

 

I.III Nastavení na ovladači 

Pomocí konfiguračního programu lze provádět všechna důležitá nastavení.  
Jsou podporovány až 4 porty COM, které lze jednotlivě konfigurovat. 
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Nejdříve se zvolí požadovaný port COM. Všechna zobrazená nastavení platí jen pro 
tento port COM. 

I.IV Možná nastavení 

"IP-Address" (IP adresa): 
V tomto poli se nastavuje IP adresa, na které je zařízení INSYS Ethernet 
dosažitelné. Tato nastavení musí souhlasit s nastavením AT#IP zařízení INSYS 
Ethernet. 

"Port": 
V tomto poli se nastavuje číslo portu, na kterém je zařízení INSYS Ethernet 
dosažitelné. Tato nastavení musí souhlasit s nastavením AT#PORT. 

"Set IP Address with ATD Command" (Nastavení IP adresy pomocí příkazu ATD):  
Pokud toto pole není zaškrtnuto, tak se při každém otevření portu COM naváže 
automaticky spojení TCP/IP k výše parametrizované IP adrese/portu. 
Když zaškrtnete toto pole, aktivuje se emulace AT ovladače. Otevře-li se nyní 
port COM, ovladač reaguje na příkaz „ATD<IP adresa>:<Port>“ a teprve potom 
naváže spojení k portu uvedenému v příkazu AT. Parametrizovaná IP 
adresa/port nemá potom význam. 
Příklad: "ATD192.168.100.200:1234" naváže spojení TCP/IP k zařízení 

Ethernet s IP adresou "192.168.100.200" a portem "1234". 
Emulace příkazu AT umožňuje u programů, které podporují volbu 
prostřednictvím modemu, zvolit různá zařízení. 
Důležité upozornění: Aby nastavení byla funkční, musí se zvolit tlačítko "Apply" 

(Použít). 
 

I.IV.I Všeobecné pokyny pro použití / FAQ (často kladené 
dotazy) 

Ovladač ignoruje všechna nastavení, která program provede na emulovaných portech. 
Změna přenosové rychlosti nemá tedy žádný vliv na zařízení INSYS Ethernet. Pro 
požadovanou přenosovou rychlost a formát dat sériového rozhraní je třeba na zařízení 
Ethernet nastavit parametry. 
Možné zdroje chyb, když nelze navázat spojení: 
1.) Je zařízení Ethernet dosažitelné pomocí PING?  

(Test: Vyvolejte aplikaci DOS-Shell a „PING<IP adresa>“, vyvolejte tedy např. 
"PING192.168.100.200") 
Pokud se funkce PING nezdaří, není žádné IP síťové spojení mezi počítačem a 
zařízením INSYS Ethernet.  
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Možné příčiny: 
• Chybná nastavení IP adresy na počítači nebo zařízení 
• Síťový kabel není zapojen nebo se používá chybný síťový kabel 
• Firewall nebo směrovač mezi počítačem a zařízením blokuje spojení 

2.) Je na zařízení INSYS Ethernet nastaveno "S0=1"?   
Jen při nastavení S0=1 se automaticky přijme příchozí TCP/IP spojení. 

3.) Jsou nastavení portu pro ovladač počítače a zařízení INSYS Ethernet stejná? 
4.) Je zvolená IP adresa zařízení INSYS Ethernet a počítače jednoznačná?  

Upozornění: Není možné provozovat v jedné síti několik zařízení 
Ethernet se stejným IP číslem – a to  i v případě, když čísla portů 
jsou rozdílná. 

5.) Je sériové rozhraní zařízení INSYS Ethernet správným způsobem nastaveno?  
Otestujte si to jednoduše tak, že připojíte počítač k zařízení INSYS Ethernet 
přes RS232. Zařízení INSYS Ethernet by mělo reagovat na "AT" a při navázání 
spojení hlásit "RING" a "CONNECT". 

6.) Je firewall správně nakonfigurován? 
Pokud je mezi počítačem a zařízením INSYS Ethernet zapnutý firewall, musí 
být tento firewall správně nakonfigurován. Aby byla umožněna komunikace 
ovladače se zařízením, musí pro požadované číslo portu propojen jak TCP/IP, 
tak UDP/IP. 



Příloha  25 

Verze 1.4 / 01.03   

II Parametrizační program HS-Comm 

Pro snadnou parametrizaci zařízení INSYS Ethernet je k dispozici parametrizační 
program HSComm. Ten můžete získat u svého prodejce (objednací číslo: 130.1.V). 

II.I Systémové předpoklady 

Windows 95 nebo vyšší 
Obrazovka s rozlišením 800 x 600 pixelů nebo více 
Jednotka CD-ROM 
Sériové rozhraní 

II.II Popis programu 

Pomocí parametrizačního programu HSComm můžete bez znalostí příkazů AT 
provádět pohodlným a snadným způsobem nejdůležitější nastavení a konfigurace. 
Spojte sériové rozhraní zařízení INSYS Ethernet se sériovým rozhraním počítače.  
Lze provést následující nastavení: 
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Všeobecné údaje  
IP-Adresse (IP adresa) Adresa, na které je zařízení dosažitelné a se kterou 

zařízení zasílá svoje data. 
IP adresa musí být v síti jednoznačně zadána. 

Port Rozlišovací znak pro různá spojení s jednou IP adresou. 
Aby bylo možné zařízení zvolit, musí být známá jeho IP 
adresa a port, který se má zvolit. Některé porty (<1024) 
jsou podle standardů RFC již přiřazeny pevným službám 
(e-mail, Telnet, WWW). 

Netmask (maska sítě) Pomocí masky sítě a cílové IP adresy se rozhoduje, zda 
je protější stanice dosažitelná ve větvi lokální sítě nebo 
pouze prostřednictvím směrovače. 

Standard Gateway 
(standardní brána) 

IP adresy, které nejsou umístěny v lokální síti, jsou 
dosažitelné přes standardní bránu. Standardní brána 
ukazuje tedy na směrovač, který IP data převádí do 
jiných sítí. 

Data Transmit Controller – 
Kontrolní prvek přenosu 
dat  

Při zapnutém DTC se naváže automaticky spojení, když 
po dobu n vteřin již neprobíhá žádný přenos. 

 
Vstup výstražného signálu Nastavení jen pro první výstražné hlášení (viz kap. 0) 
Mailrelay (poštovní relé) Poštovní relé přijímá e-maily a přenáší je 

prostřednictvím SMTP k příjemci. 
Betreff (Předmět) Titulní řádek e-mailu 
an Adresse (na adresu) Příjemce e-mailu 
von Adresse (z adresy) E-mailová adresa odesílatele 
Reply To (Odpověď) Adresa pro odpověď. 

Když se odpovídá na nějaký email pomocí standardního 
poštovního programu, zašle se odpověď na adresu 
uvedenou v položce "Reply To".  

 
Výstup výstražného signálu Nastaví implicitní polohu spínacího výstupu OUTPUT1 na 

stav high nebo low. 
Handshake Nastavení handshake 
Zpracování signálu DTR Nastavení DTR 
Text výstražného hlášení Zadání textu zasílaného pomocí e-mailu 
 
Když stisknete tlačítko Senden (Odeslat), přenesou se nastavení do zařízení INSYS 
Ethernet. 
Na aktuální nastavení se lze dotázat pomocí tlačítka Einstellungen auslesen (Načíst 
nastavení). 


