
AVT
MOD06

Uniwersalny modu³ 
portów I/O na USB

W³aœciwoœci
• interfejs w standardzie USB 
• 8 programowanych linii we/wy 
• sterowniki dla Windows 98/98SE/Me/2000/XP/CE/Vista/7 oraz MAC-OS i Linuksa  
• mo¿liwoœæ ³atwego do³¹czenia elementów wykonawczych (np. PrzekaŸników) 
• operacje na liniach I/O przebiegaj¹ z wykorzystaniem komend ASCII
• do³¹czona aplikacja dla Windows 
• zasilanie z portu USB
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Instalacja
Modu³ do³¹czony do portu USB komputera zostanie wykryty przez system jako FT232R USB UART, nastêpnie 
nast¹pi instalacja sterowników urz¹dzenia. Nale¿y wykorzystaæ sterowniki dostarczane bezp³atnie przez firmê FTDI 
(producenta uk³adu FT232R).

Sterowniki USB dla modu³u AVTMOD06 s¹ dostêpne pod adresem: 

Sterowniki VCP – Virtual COM Port:     http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

W systemie operacyjnym urz¹dzenie rozpoznawane jest jako wirtualny port szeregowy (COM), pozwala to na 
sterowanie uk³adem przy pomocy zwyk³ego terminala lub w³asnego oprogramowania.
Do obs³ugi w systemach Windows s³u¿y dedykowane oprogramowanie USB I/O, wymaga ono pakietu 
NETframework w wersji 3.5 lub wy¿szej. 
Po uruchomieniu musimy wskazaæ na liœcie numer portu COM, do którego do³¹czone jest urz¹dzenie i klikn¹æ na 
Connect. Konfigurowanie linii mo¿liwe jest po przejœciu do okienka Settings. Ka¿da linia mo¿e pracowaæ jako wejœcie 
(Input) lub jako wyjœcie (Output), dodatkowo ka¿dej linii mo¿e byæ nadana nazwa. Konfiguracja wraz z numerem 

Do pobrania
instrukcja pdf:  

sterowniki i oprogramowanie (USB, aplikacja):  

http://serwis.avt.pl/manuals/AVTMOD06.pdf

http://serwis.avt.pl/files/AVTMOD06.zip

http://serwis.avt.pl/manuals/AVTMOD06.pdf
http://serwis.avt.pl/files/AVTMOD06.zip
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portu COM jest zapisywana w pliku po klikniêciu na Save Settings. Podczas uruchamiania programu konfiguracja jest 
automatycznie odtwarzana.
Urz¹dzenie mo¿e byæ sterowane za pomoc¹ programu typu terminal. Nale¿y wtedy ustawiæ parametry komunikacji: 
prêdkoœæ transmisji 19200kbps, data bits = 8, stop bits = 1, parity = none.
W przypadku tworzenia w³asnego oprogramowania do obs³ugi urz¹dzenia, nale¿y pamiêtaæ o w³aœciwym ustawieniu 
parametrów komunikacji a tak¿e o tym aby zachowaæ odpowiedni¹ postaæ polecenia. Znak Esc poprzedzaj¹cy ka¿de 
polecenie odpowiada wartoœci 1B w tablicy ASCII a Enter koñcz¹cy ka¿de polecenie to wartoœæ 0D. W tabeli dok³adnie 
opisano wszystkie obs³ugiwane polecenia.
Ka¿da zmiana stanu portu I/O powoduje automatyczne dwukrotne zwrócenie nowego stanu w postaci "Rxx" w odstêpie 
czasu ok 0,2 s. Takie rozwi¹zanie pozwala wyeliminowaæ zak³ócenia i drgania styków obwodów do³¹czonych do 
urz¹dzenia. Ponadto stan portu zwracany jest okresowo co ok 1 s. Maksymalna czêstotliwoœæ zmian stanu portu I/O to 
ok 3...5 razy na sekundê.

Linie wejœciowe maj¹ domyœlny stan niski (s¹ podci¹gniête do masy zasilania przez rezystory 10k). Próba ustawienia 
stanu niskiego b¹dŸ wysokiego na linii skonfigurowanej jako wejœcie nie spowoduje ¿adnej reakcji. Dla linii ustawionej 
jako wyjœcie maksymalny pr¹d wynosi 20mA, wystarczy to do zaœwiecenia diody LED lub wysterowania tranzystora. 
Przyk³ady do³¹czenia ró¿nych obwodów (diody led, transoptora, tranzystora bipolarego, tranzystora mosfeT, triaka, 
przekaŸnika, przycisku, styku) przedstawiono na rys.1.



AVTMOD06    Uniwersalny modu³ portów I/O na USB 1

Urz¹dzenie doskonale wspó³pracuje z zestawem AVT1560 tworz¹c 8 kana³owy system przekaŸników sterowanych z USB. 



2

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
tel.:(22) 257-84-61

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

www.sklep.avt.pl
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AVT1560/1 
AVT1560/2 

8-kana³owa karta przekaŸników 5V 
8-kana³owa karta przekaŸników 12V 

Sterowanie urz¹dzeniami elektrycznymi i 
elektronicznymi z komputera daje 
mo¿liwoœci automatycznego za³¹czania 
pewnych urz¹dzeñ w  domu czy w  
warsztacie. Uk³ad ten mo¿e sterowaæ do 
8 urz¹dzeñ, a w po³¹czeniu z 
AVTMOD06, daje siê sterowaæ z 
u¿yciem portu USB komputera PC. 
Dziêki temu p³ytka mo¿e byæ 
elementem instalacji inteligentnego 
budynku, uk³adu automatyki itp.

Wymiary p³ytki: 120x100 mm

Wiêcej na stronie:


