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MODBUS – TCP_RS485 КОНВЕРТОР  

 

ICWN100 ( ICWN100C ) 

 

(инструкция за настройка) 

 

 

Предназначение 

 
Устройството ICWN100 е предназначено да осигури комуникация между контролер (слейв) 

компютър (мастер) по MODBUS протокол.   

 

Технически данни 

 

- Ethernet 10Mbit/s 

- Serial Port – RS485 

- Protocol – MODBUS RTU 

- Type of housing – 4 modules, IP20, DIN rail 

- Mechanical Dimension – 86 x 35 x 58mm 

- Operating Temperature - -40 to +65
o
C 

- Power Supply – 9…32Vdc 

- Power Consumtion - < 2W 

-  

Свързване със слейв контролер 

 

ICWN100 се свързва със слейв контролер чрез RS485 със следните първоначално настройки:  

 

Честота: 57600 bps; 

Данни: 8 bits; 

Контрол по четност: няма; 

Стоп битове: 2 

 

Тези настройки не могат да се променят в ICWN100. Te трябва да бъдат зададени и на 

контролера.  

 

Протоколът за комуникация между ICWN100 и контролера е Modbus. 
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Свързване с компютър  
 

ICWN100 се свързва с един или повече компютри чрез Ethernet мрежа - 10Mbit. 

 

Мрежова настройка  
Мрежовата настройка се извършва чрез Web интерфейс. Могат да се използват програми 

като: Internet Explorer, Chrome, FireFox, Mozila и др.  

Настройват се само следните  параметри: IP address, GateWay, Subnet Mask.    

Първоначалната настройка е: 

 

IP:                      192.168.1.165 

Subnet Mask:   255.255.255.0 

GateWay:         192.168.1.1 
 

Тази настройка трябва да се промени в зависимост от съответната мрежа, към която се 

присъединява устройството. За да се извърши това е необходимо да се направи следното: 

1. Устройството се свързва чрез ethernet crossover кабел директно към настолен 

компютър или лаптоп (например с инсталиран Windows ) 

2. На компютъра се извършва мрежова настройка така, че той да е в една и съща мрежа 

с устройството.  

                 Например:  

                      IP: 192.168.1.2 

                 Mask: 255.255.255.0 

          Gate Way: 192.168.1.1 

3. Стартира се Internet Explorer (или друг браузер)  и в командния му ред се записва  

192.168.1.165. 

 
 

4. Отваря се прозорец подобен на следния: 
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Въвежда се:  

                   User name:  аdmin 

                    Password:   isomatic  

            Забележка: Името напотребителя и паролата за достъп не могат да се променят при                                

настройките на устройството)  

 

5. При правилно въведено име и парола се отваря страница: 

 
 

6. С Network Configuration се задават Ethernet настройките. 

 
 

Тук се въвежда новата мрежовата настройка и се натиска бутона:  “Save”   
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Показва се страницата: 

 
 

Въвеждането на новата настройка най-вероятно ще да доведе загуба на връзката с 

компютъра. За да се установи връзка трябва да се използва нововъведения IP адрес. 

 

7. С „RS Configuration”  се извършва настройка на RS485 комуникацията: 

 
Тук се въвежда новата мрежовата настройка и се натиска бутона:  “Save”   

 

 

 Тук може да се въведат групи от потребители, които могат да четат и / или да записват чрез 

SNMP протокола. 
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Зареждане на настройните по подразбиране 

В случай, че  IP адреса бъде забравен, устройството може да бъде върнато към първоналната 

си настройка. Това става по следния начин: 

 

1. Изключва се захранването 

2. Отваря се кутията 

3. Натиска се и се задържа натиснат бутона S_RESET (софтуерен РЕСЕТ) 

4. Включва се захранването  

5. Изчаква се (с натиснат бутон S_RESET ) докато червения светодиод LED 2 спре да 

мига. 

6. Отпуска се бутона. 

 

 
 

Фиг.1. Разположение на бутоните и индикаторите (LED) върху печатната платка на 

ICWN100 

 

Усройството вече е с първоначалните настройки: 

 

IP:                      192.168.1.165 

Subnet Mask:   255.255.255.0 

GateWay:         192.168.1.1 

 


