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Uzupełnienie instrukcji obsługi wag z wbudowanym złączem Ethernet  
 
 
Jeżeli opcja ta jest wbudowana w wadze, dzięki temu dodatkowemu interfejsowi istnieje 
możliwość sprzężenia wagi z dowolną siecią lokalną. 
 
Dzięki temu interfejsowi użytkownik ma możliwość dostępu do wagi z całej sieci lokalnej. 
W wyniku tego udostępniana jest taka sama funkcja (polecenia SICS) jak dotychczas dla 
interfejsu szeregowego. 
Polecenia SICS wymienione są w instrukcji wagi w rozdziale „Opis interfejsu”. 
 
W celu podłączenia do sieci wymagane są informacje i wsparcie administratora sieci 
lokalnej. Wprowadzenie poniższej konfiguracji powinno być wykonane przez 
administratora sieci. 
 
 
W tym celu w wadze należy wprowadzić następujące ustawienia. 
 
Sposób nawigacji w menu opisano w instrukcji obsługi wagi. 
 
Instalacja: 
W zasadzie opcja „Ethernet” w punkcie menu „Opcje” wyświetlana jest jako 
niezainstalowana. Taki sposób przedstawienia dotyczy wszystkich opcji i daje 
użytkownikowi możliwość szybkiego przeglądu dostępnych opcji. 
 

COM 1 
COM 2 
COM 3 
Opcja 

 
ETHERNET           niezainstalowana 
USB                       niezainstalowana 
Analog                   niezainstalowana 

 
 
Uwaga: Po pierwszym zainstalowaniu opcji ETHERNET jej konfiguracja możliwa jest 
dopiero po uzyskaniu zezwolenia w postaci polecenia SICS o treści SOP. 
 
Dzięki poleceniu SICS SOP (USTAW opcję) następuje jednoczesne włączenie/wyłączenie 
napięcia zasilającego opcję (złącza) Ethernet. Składnia przedstawiona jest poniżej. 
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Polecenie Odpowiedź Opis 
SOP EO 1 SOP A Zezwól na opcję Ethernet 
SOP EO 0 SOP A Zablokuj opcję Ethernet 
SOP EO  

SOP A 1 
SOP A 0 

Odpytanie o ustawienia 
Opcja Ethernet dozwolona 
Opcja Ethernet zablokowana 

 
 
Interfejs szeregowy:  
Podłączenie opcji Ethernet do wagi odbywa się wewnętrznie za pomocą złącza 
szeregowego COM 2 lub wraz z opcją Analog za pomocą złącza COM 3. Na poniższym 
rysunku 
przedstawiono ustawienia fabryczne. Ustawienia fabryczne można odtworzyć poprzez  
zresetowanie ustawień COM. 
 

COM 1 
COM 2 
COM 3 
Opcja 

 Ethernet 
 Modus (Tryb)                          Dialog 
 Baud                            9600 
 Parzystość                          8-none           

 
Uwaga: Opcja Ethernet dostarczana jest z ustawieniem fabrycznym 9600, 8-none. Przy 
późniejszej instalacji lub wymianie opcji Ethernet interfejs szeregowy należy koniecznie 
ustawić na te ustawienia fabryczne. 
 
 
Sieć: 
W punkcie menu Komunikacja – Opcja – Ethernet należy ustawić parametry  
adres IP, maska podsieci i brama w celu uzyskania komunikacji z siecią. Na poniższym 
rysunku przedstawiono ustawienia fabryczne. Ustawienia fabryczne można ponownie 
przywrócić poprzez zresetowanie opcji Ethernet. 
 
 

Ethernet 
USB 
Analog 

  
 Adres IP                   192.168.1.1 
 Maska podsieci              255.255.255.0 
 Brama                      0. 0. 0. 0           

 
Uwaga: Podane adresy są jedynie przykładami, o stosowane ustawienia należy 
koniecznie zapytać swojego administratora sieci. 
 
 
 
Uwaga: Jako ustawienia adresu IP, maski podsieci i bramy wyświetlany jest symbol  
---.---.---.---, o ile w opcji Ethernet nie udostępniono jeszcze żadnych parametrów. Należy 
sprawdzić ustawienie interfejsu szeregowego (ustawienie fabryczne). 
Należy sprawdzić prawidłowość zainstalowania opcji Ethernet w wadze. 
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Adres IP:  
Za pomocą adresu IP następuje jednoznaczna identyfikacja użytkownika w sieci. Adres IP 
przydzielany jest użytkownikowi przez serwer DHCP albo statycznie, albo dynamicznie. 
Serwer DHCP nie jest obsługiwany przez opcję Ethernet.Adres IP składa się z 4 
bajtów i zazwyczaj podawany jest w formie dziesiętnej. Zakres wartości jednego bajta 
wynosi od 0 do 255. W celu lepszej czytelności bajty oddzielone są od siebie za pomocą 
kropek. 
 
Maska podsieci: 
Adres IP dzieli się na identyfikator sieci (Net-ID) i identyfikator hosta (Host-ID). Za pomocą 
identyfikatora sieci odbywa się adresowanie sieci, a za pomocą identyfikatora hosta - 
adresowanie użytkownika. Od 32 bitu maski podsieci bity identyfikatora sieci ustawione są 
na 1. Jaka część adresu IP przynależy do identyfikatora sieci, zależy od wielkości sieci. Na 
poniższym rysunku przedstawiono 3 najważniejsze klasy sieci. 
 

Klasa 31              24 23             16 15                8 7                 0 
A Net-ID Host-ID 
B Net-ID Host-ID 
C Net-ID Host-ID 

 
Sieć może być podzielona na dalsze podsieci (Subnets). Do tego podziału 
wykorzystywana jest część identyfikatora hosta. Jednakże metoda ta powoduje 
zredukowanie liczby możliwych użytkowników sieci. W ustawieniu fabrycznym  
maska podsieci ustawiona jest dla sieci klasy C. 
 
 
Brama: 
Dzięki identyfikatorowi sieci opcja Ethernet rozpoznaje, czy odbiorca danych znajduje się 
w tej samej podsieci. Jeżeli ta część adresu IP odbiorcy jest zgodna z opcją Ethernet, 
wówczas dane będą przekazywane bezpośrednio do odbiorcy. Jeżeli występuje różnica, 
odbiorca nie znajduje się w tej samej podsieci. W celu dalszego udostępnienia dane 
zostaną przekazane do skonfigurowanej bramy. 
 
 
Sposób postępowania w celu testowania komunikacji: 
 
Po skonfigurowaniu można przeprowadzić pierwszy test opcji Ethernet. W sieciach do 
najprostszych testów i diagnoz wykorzystywane jest polecenie Ping. Polecenie Ping 
umożliwia sprawdzenie, czy określony użytkownik istnieje w sieci, a także czy odpowiada. 
Wywołanie polecenia Ping odbywa się w wierszu poleceń DOS (Command Prompt). Na 
poniższym rysunku przedstawiono składnię polecenia i możliwe reakcje. 
 
 

Polecenie ping 192.168.1.1 
Odpowiedź Odpowiedź z 192.168.1.1 : bajtów=32, czas=2ms, TTL=64
Brak odpowiedzi Upłynął limit czasu żądania 
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Połączenie sieciowe: 
 
Jeżeli komputer jest już połączony z siecią za pomocą switch'a/hub'a, nie są wymagane 
żadne dalsze ustawienia karty sieciowej w komputerze.  
 
Przy bezpośrednim podłączeniu pomiędzy złączem (opcją) Ethernet a komputerem za 
pomocą kabla połączeniowego z przeplotem należy przestrzegać ustawień dla 
protokołu TCP/IP. 
Do ustawień można przejść w systemie Windows za pomocą menu Start - Ustawienia - 
Połączenia sieciowe. Prawym przyciskiem myszy wybrać właściwości karty sieciowej. W 
menu Protokół internetowy (TCP/IP) - Właściwości należy wprowadzić następujące 
ustawienia. 
 

Zastosować następujące adresy IP: 
Adres IP:             192.168.  1  .  2 
Maska podsieci:         255.255.255.  0  
Brama domyślna :         .      .      . 
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