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Modem LAN jest przeznaczony do współpracy ze sterownikami do instalacji solarnych i pomp 

ciepła a w przyszłości do innych urządzeń oferowanych przez firmę Hewalex. Modem umożliwia 

użytkownikowi komunikowanie się ze sterownikiem za pośrednictwem aplikacji webowej. 

Zadaniem dostarczanego z modemem LAN systemu jest: 

ź podgląd aktualnych parametrów pracy instalacji,

ź zmiany nastaw sterownika w zakresie dopuszczonym do zdalnej obsługi 

ź wysyłanie komunikatów o stanach alarmowych w formie e-mail i SMS,

ź wieloletnia 24-godzinna archiwizacja danych pracy instalacji z częstotliwością odczytów około 10-15 sekund , 

ź możliwość generowania wielu statystyk i wykresów związanych z użytkowaniem instalacji

ź zdalny serwis dostawcy urządzeń pozwalający na zapewnienie maksymalnej efektywność pracy instalacji.

 Modem LAN wyposażony jest w wejście RS485 umożliwiające podłączenie do sterownika współpracującego ze wskazanym  przez Hewalex urządzeniem. 

NAZWA

1     Zastosowanie

Rys. 1.        Schemat podłączenia  modemu LAN do sterownika
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modem EKO-LAN

a)  Wykonać połączenie elektryczne sterownika z modemem zgodnie z rysunkiem 1. 

b)  Podłączenie konwertera G927 w sieci ze sterownikami wykonawczymi (sieć RS485).

Terminatory (rezystory 120 Ohm) muszą znajdować się po obu końcach linii. Modem EKO-LAN pracuje w sieci jako Master i musi być na początku lini. Konwerter posiada już 

wbudowany terminator, konieczne jest więc zamontowanie na drugim końcu lini, terminatora 120 Ohm. Sieci nie należy prowadzić w bliskiej odległości z przewodami 

energetycznymi. Magistrala RS-485 powinna mieć topologię typu „multipoint” (rys. 3), niedopuszczalna jest topologia typu „gwiazda”(rys. 4).

2     Podłączenie modemu do sterownika 

c) Po włączeniu sterownika i wybraniu w MENU pozycji USTAWIENIA STEROWNIKA należy przejść do opcji Port RS485 i ustawić następujące parametry:

· Prędkość transmisji: 38400

· Adres fizyczny: 2 (dla pierwszego sterownika instalacji solarnej, kolejne sterowniki 3, 4, 5, 6)

· Adres logiczny: 2

d) Podłączyć modem do zasilania i zaobserwować sygnalizację z kontrolek diodowych umieszczonych na modemie. Ciągłe świecenie zielonej diody oznacza, że modem 

uwierzytelnił się ze zdalnym serwerem.

e)  Zalogować się na stronie  przy użyciu loginu i hasła podanego w procesie rejestracji co umożliwi pełny dostęp do aplikacji.   www.ekontrol.pl

Należy podłączyć tylko jedno źródło zasilania (w zestawie został dołączony zasilacz USB).

UWAGA: 
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Rys. 2.        Poprawne połączenie jednego urządzeń w sieci RS485 (topologia multipoint)
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Rys. 3.        Poprawne połączenie kilku urządzeń w sieci RS485 (topologia multipoint)

Rys. 4.        Niepoprawne połączenie urządzeń w sieci RS485 (topologia gwiazda)
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4     Informacja dotycząca oznaczenia i zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być zastąpiony nowym przewodem.

Należy podłączyć tylko jedno źródło energii.

Modem należy podłączyć do sieci LAN z włączoną funkcją DHCP. 

Na stronie internetowej www.ekontrol.pl można uzyskać szczegółowe informacje na temat podłączenia wielu sterowników do jednego modemu jak również wykaz 

i opis podłączeń modemu do innych urządzeń np.  pomp ciepła.

UWAGI: 

Symbol umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje na selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. Oznacza to, że produkt ten nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi. Właściwe 

usuwanie starych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych pomoże uniknąć potencjalnie niekorzystnych 

skutków dla środowiska i zdrowia ludzi. 

Obowiązek selektywnego zbierania zużytego sprzętu spoczywa na użytkowniku, który powinien oddać go zbierającemu 

zużyty sprzęt. 

 

Modem LAN komunikuje się ze zdalnym serwerem poprzez gniazdo RJ45. Należy zapewnić dostęp do sieci Ethernet z możliwością dynamicznego przydzielania 

adresów(DHCP). 

3     Podłączenie modemu do sterownika 
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