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Opis modu³u
Uniwersalny modu³ pozwalaj¹cy sterowaæ dowolnymi urz¹dzeniami przy pomocy komputera. Pod³¹czenie do 
jednostki centralnej stanowi interfejs USB. Jego zastosowanie pozwala wykorzystaæ obecne na z³¹czu napiêcie do 
zasilania modu³u. Jako elementy wyjœciowe zastosowano tradycyjne przekaŸniki. Jest to rozwi¹zanie tanie, pewne i 
gwarantuj¹ce pe³n¹ separacjê od sieci 230 V. 

 
Rekomendacje: Urz¹dzenie szczególnie polecane osobom pragn¹cym sterowaæ komputerem dowolnymi urz¹dzeniami 
zewnêtrznymi.

Modu³ do³¹czony do portu USB komputera zostanie wykryty przez system jako AVT_MOD04 (rys.1), 
nastêpnie nast¹pi instalacja sterowników urz¹dzenia. Wymagane sterowniki znajduj¹ siê na p³ycie CD w katalogu 
/Sterowniki/ Mo¿na je równie¿ pobraæ ze strony . Wymagany jest sterownik wirtualnego portu COM. 
Prawid³owe zainstalowanie sterowników powinno zaowocowaæ pojawieniem siê w systemie dodatkowego  
wirtualnego portu COM.

PrzekaŸniki posiadaj¹ styki prze³¹czne, dlatego w zale¿noœci od potrzeb 
w stanie spoczynku przekaŸnika obwód mo¿e byæ roz³¹czony lub za³¹czony.

Poniewa¿ komunikacja modu³u z komputerem odbywa siê przez z³¹cze USB do pracy konieczne jest zainstalowanie 
sterowników. 

 Utworzony zostanie wirtualny port COM, przez który mo¿na komunikowaæ siê z kart¹ 
u¿ywaj¹c do³¹czonej aplikacji, b¹dŸ dowolnej innej obs³uguj¹cej transmisjê danych przez port szeregowy. 
Komunikacja odbywa siê w trybie znakowym, dlatego do sterowania mo¿na zastosowaæ program HyperTerminal, 
który znajduje siê w systemie Windows. Prêdkoœæ jest ustalona na 9600 b/s, bez bitu parzystoœci, z jednym bitem stopu 
(9600 8–N–1). Oprogramowanie zawarte w module umo¿liwia zapis, a tak¿e odczyt stanu danego przekaŸnika. W tab. 
1 przedstawiono zestaw znaków steruj¹cych modu³em zapisanych w kodzie ASCII, a tak¿e realizowane funkcje. W 
przypadku Hyperterminala wysy³anie danych w kodzie ASCII odbywa siê poprzez naciœniêcie klawisza 
numerycznego. Wydanie polecenia odczytu stanu przekaŸnika zwraca jeden znak w kodzie ASCII: 0 – gdy przekaŸnik 
jest wy³¹czony, 1 – gdy przekaŸnik jest w³¹czony.
Obs³uga modu³u z poziomu Hyperterminala jest jednak niewygodna, dlatego zosta³ stworzony prosty program 
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Diody sygnalizacyjne

Wyjœcie  przekaŸnika 1 Wyjœcie przekaŸnika 2

•  po³¹czenie z komputerem poprzez interfejs USB 

•  dwa kana³y steruj¹ce urz¹dzeniami zewnêtrznymi 

•  elementy wyjœciowe: przekaŸniki maksymalne obci¹¿enie zestyków 8 A/230 V 

•  sygnalizacja stanu pracy: diody LED 

•  zasilanie: 5 V (ze z³¹cza USB) 

Instalacja/obs³uga
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umo¿liwiaj¹cy sterowanie przekaŸnikami za pomoc¹ myszki. Program zosta³ napisany w Delphi 2005, a do³¹czone Ÿród³a 
pozwalaj¹ na w³asne  modyfikacje. Okno programu  przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2
Tab.1

Rys. 1

Znak Funkcja

0 Wy³¹czenie przekaŸnika 1

1 W³¹czenie przekaŸnika 1

2 Odczyt stanu przekaŸnika 1

3 Wy³¹czenie przekaŸnika 2

4 W³¹czenie przekaŸnika 2

5 Odczyt stanu przekaŸnika 2

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55

! UWAGA
Maksymalne dopuszczalne 

obci¹¿enie: 8A/230VAC
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