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converter 
of rs-485/ ethernet interface

PD9

service manuaL 
quicK start

full version of user’s manual 
available at  www.lumel.com.pl
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1. Hardware inSTaLLaTion

• use a standard ethernet cable to connect the Pd9 
to an ethernet router or connect it directly to a Pc.

• rS-485 can connect with a Pc or other serial port device 
by serial cables.

2. communicaTion inTerfaceS

rS-485/rS-232 Terminal Port (G, B/r, a/T)

Pin Definition Description

1 Power interface Power supply: 5-36V dc wiring 
needs to check marks ‘+’ “-”

2 rS485/rS232 
Terminal

Based on the photo,from right to left 
is G, B/r, a/T

3 Lan Port rJ45 socket

3. SofTware inSTaLLaTion

• Setup software Pd9config available for download from the website  
www.lumel.com.pl

4. confiGure Pd9 Via weB PaGe

• assign a static iP address to your computer in the 192.168.0.2 
to	192.168.0.254 range.
mask 255.255.255.0. This is necessary to ensure that your com-
puter can communicate with Pd9 converter.

• The default	IP	address	is	192.168.0.7 open your web browser 
and enter this iP to connect with Pd9 for configure.

Default	Parameters
user name admin

Password admin

iP address 192.168.0.7

mask 255.255.255.0

Gateway 192.168.0.1

work mode TcP client

Local Port 0

Baud rate 115200 bit/s

Target Port 8234

Target iP 192.168.0.201

Parity bit/data bit/Stop bit none/8/1
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Export department:
tel.: (+48 68) 45 75 130, 45 75 132
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1. Podłączenie urządzenia

• Przy użyciu standardowego przewodu skrętka typu STP 
(ekranowana z wtykiem rJ45) konwerter Pd9 można pod-
łączyć do urządzenia sieciowego (np. router) lub bezpo-
średnio do Pc. 

• od strony interfejsu rS-485 konwerter może być podłączony 
do magistrali rS-485 lub bezpośrednio do urządzenia z in-
terfejsem rS-485.

Konwerter interfejsów 
rs-485/ethernet

PD9
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Pełna wersja instrukcji dostępna 
na www.lumel.com.pl

2. inTerfeJSy komunikacyJne

Port rS-485 / rS-232 (G, B/r, a/T)

Symbol 
na rysunku

Funkcja Opis

1 zasilanie modułu

napięcie zasilania: 5-36V 
dc należy podłączyć 
zgodnie z oznaczeniem 
‘+’ “-”

2 interfejsy rS485 
/ rS232

zgodnie z rysunkiem od 
lewej do prawej sygnały 
G, B/r, a/T

3 interfejs Lan gniazdo rJ45
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3. inSTaLacJa oProGramowania

• Program konfiguracyjny Pd9config dostępny do pobrania 
ze strony www.lumel.com.pl

4. konfiGuracJa urządzenia  
PoPrzez inTerfeJS Lan

• w celu zapewnienia komunikacji z konwerterem konieczne 
jest przypisanie do komputera statycznego adresu iP z zakre-
su od 192.168.0.2 do 192.168.0.254
ustawić maskę 255.255.255.0. 

•	 Domyślny	adres	IP	to	192.168.0.7 należy użyć tego adresu 
w przeglądarce internetowej w celu skonfigurowania konwer-
tera Pd9.

Parametry	fabryczne
nazwa użytkownika admin

Hasło admin

adres iP 192.168.0.7

maska 255.255.255.0

Bramka 192.168.0.1

Tryb pracy TcP client

Port lokalny 0

Prędkość transmisji 115200 bit/s

Port zdalny 8234

adres iP zdalny 192.168.0.201

Parzystość /ilość bitów danych /
ilość bitów stopu

Brak /8 /1
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Informacja techniczna:
tel.: (68) 45 75 140, 45 75 141, 45 75 142, 45 75 145, 45 75 146  
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl

Wzorcowanie:
tel.: (68) 45 75 163
e-mail: laboratorium@lumel.com.pl

Realizacja zamówień:
tel.: (68) 45 75 150, 45 75 151, 45 75 152, 45 75 153, 45 75 154, 
45 75 155


