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Wstęp 

 

Sterownik swobodnie konfigurowalny montowany na szynie DIN 35mm. 
Moduł systemu magistralnego IUVO Smart Home. Konfiguracja sterownika odbywa 
się za pomocą programu IUVO Expert. Sterownik może pracować autonomicznie 
lub w sieci. Sterownik może sterować 4 niezależnymi obwodami rolet (L1,L2,N).  
Głównym zadaniem modułu jest sterowanie 4 niezależnymi obwodami rolet, których 
silniki są zasilanie napięciem zmiennym 230V. Moduł jest zasilany napięciem 12VDC. 
Posiada 8 wejść bezpotencjałowych, które można dowolnie konfigurować. Wejścia 
rozróżniają następujące akcje: krótkie naciśniecie, długie przytrzymanie, moment 
zwarcia, moment rozwarcia.  
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Podstawowe parametry 
 

Parametry techniczne (elektryczne): Wartość 

Napięcie zasilające 12[V]DC (+/- 5%) 

Materiał obudowy polistyren / uniepalniona 

Prąd zasilania modułu / Pobór Mocy (Maksymalne 
wartości) 

390[mA] / 4,68[W] 

Sposób montażu szyna DIN 

Przekrój zacisków łączeniowych 0,5 – 2,5 [mm2] 

Wymiary obudowy X/Y/Z (X- długość, Y- szerokość, Z-
wysokość) 

138.8/88.8/62.8 [mm] 

Liczba wejść bezpotencjałowych 8 

Liczba wyjść roletowych (góra/dół) 4 

Obciążalność prądowa wyjścia 5[A](230VAC) 

Zajętość pól na szynie DIN 8 

Temperatura pracy -5…+35 oC 

Schemat połączeń- konfiguracja sterownika 
 

Sterownik może być konfigurowany poprzez kabel USB/RS232 lub poprzez 
siec Ethernet. Przy konfiguracji poprzez sieć Ethernet, musi zostać użyty 
serwer XP3 (RTI). Program do konfiguracji sterownika można pobrać ze strony 
producenta: 

www.iuvo.it/download/iuvoexpert.zip 

Opis obsługi programu IUVO Expert znajduje się w dokumentacji 

www.iuvo.it/download/projekty/iuvoexpert-pierwsze-uruchomienie.pdf 
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Konfiguracja poprzez kabel USB/RS232 

 

Rys .1. Do konfiguracji sterownika, należy użyć przejściówki USB/RS232. W zakładce 
komunikacja należy wybrać właściwy port COM. 

Konfiguracja poprzez sieć Ethernet 
 

 

Rys. 2. Do konfiguracji poprzez sieć Ethernet, należy zastosować serwer XP3 (RTI). 
Port serwera XP3, podłączony jest do portu 0 sterownika IUVO. Przy konfiguracji 

sterownika należy wybrać zakładkę komunikacja->TCP/IP i wpisać adres IP serwera. 
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Schemat połączeń sterowników IUVO w sieć 
Każdy ze sterowników IUVO wyposażony jest w dwa porty PORT0 oraz PORT1. 

PORT0 jest to port wejściowy, PORT1 jest to port wyjściowy. Sterowniki są połączone w 
sposób szeregowy. Podczas konfiguracji, każdy ze sterowników otrzymuje indywidualny 
adres IP. Adresy są nadawane na stałe, nie można ich edytować. Adresy zaczynają się od 
numeru 1. Jako magistralę można zastosować kabel OMY 3x0,5 mm2 . Zaleca się nie 
przekraczanie 30 sterowników w jednej magistrali. Przy przekroczeniu 30 sterowników w 
sieci należy zastosować 2 serwer XP3.  

Dokładny opis połączenia sterowników IUVO w sieć znajduje się w dokumentacji:4 

www.iuvo.it/download/projekty/polaczenie-sterownikow-iuvo-w-siec.pdf 

 

Rys. 3. Schemat połączeń modułów IUVO w sieć. 
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Przykładowy program 
 

Cel projektu: Należy tak skonfigurować sterownik, że krótkie naciśnięcie wejścia 3, ma 
spowodować zamknięcie rolety 1 i 3. Natomiast długie przytrzymanie tego wejścia ma 
spowodować otworzenie rolety 1 i 3. 

Konfiguracja odbędzie się poprzez sieć TCP/IP, czyli należy wykonać połączenie jak na 
rysunku 2. Po poprawnym podłączeniu należy uruchomić program IUVO Expert i przejść 
do zakładki Komunikacja->Port komunikacji: TCP/IP 

 

Rys. 4 W polu adres IP lokalny. Należy wpisać adres serwera XP3. 

Jeżeli moduł ma być konfigurowany zdalnie w pole Adres IP Zdalny, należy wpisać 
publiczny statyczny adres IP. Następnie w ruterze należy zrobić przekierowanie portów 
na lokalny adres IP serwera XP3. W naszym wypadku adres serwera to: 192.168.1.200 

 

Rys. 5. Należy wykonać przekierowanie dwóch portów na serwer XP3. Jeden z portów będzie 
odpowiadał za wizualizacje serwera XP3, drugi za komunikację z programem IUVO Expert.  
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Jeżeli połączenie jest prawidłowo skonfigurowane, należy kliknąć w przycisk: Szukaj 
modułów, cała struktura modułów jakie znajdują się na magistrali powinna zostać 
znaleziona.  

 

 

Rys. 6. Konfiguracja krótkiego naciśnięcia: Krótkie naciśnięcie spowoduje otworzenie rolety 1 i 3  

 

 

Rys. 7. Konfiguracja przytrzymania: Dłuższe zwarcie wejścia 3 spowoduje zamknięcie rolety 1 i 3 

 

Dane kontaktowe: 
WEB: www.iuvo.it 

e-mail: kontakt@iuvo.it 
GSM: 510 30 99 70 

Adres.: Szczecin, Teofila Firlika 48/8  
  


