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Jednotka ethernetového rozhraní slouží pro integraci systému 
POSEIDON® do nadřazených řídicích systémů budov (BMS), 
nebo umožňuje její ovládání z počítače, tabletu i mobilního te-
lefonu. Lze tak přímo ovládat jednotlivé přijímače systému, 
získávat informace o stavu jejich výstupů nebo získá-
vat naměřené hodnoty z bezdrátových senzorů pro další 
zpracování. 
 

FUNKCE JEDNOTKY 

Integrace do jiných systému probíhá prostřednictvím protokolu 
Modbus TCP.  
Jednotka je schopná obsloužit až: 

 40 ks 1÷8 kanálových přijímačů s reléovým výstupem, 
 40 ks 1 kanálových přijímačů pro ovládání rolet a žaluzií, 

 40 ks 1÷4 kanálových přijímačů s funkcí stmívání (Dimmer, 
Výstup 0-10 V, DALI, …), 

 40 ks vysílačů analogové hodnoty (teplota, vlhkost, …), 
 25 ks tlačítkových vysílačů, 
 25 ks vysílačů stavu (kontakt, napětí), 

 25 ks vysílačů procentuální hodnoty, 
 20 ks virtuálních tlačítek. 
Konkrétní přiřazení přístrojů POSEIDON® do adresního pro-
storu Modbus TCP se provádí pomocí SW POSEIDON® Asis-
tent. Pro mapování protokolu Modbus slouží tabulka proměn-
ných. 
Nastavení parametrů Ethernetového rozhraní se provádí po-
mocí samostatného programu volaného z SW POSEIDON® 
Asistent.  
 

Jednotka P8 TR IP je v některých modifikacích vybavena také 
GSM komunikátorem a sériovými linkami RS232 a RS485. 
Komunikace GSM, rozhraní RS485 ani rozhraní RS323 není 
standartní aplikací využíváno. Mohou však být použita zákaz-
níkem při zakázkovém řešení konkrétní aplikace. 
 

Poznámka:  
Tabulku mapování proměnných naleznete v úvodní záložce 
nastavení přístroje v SW POSEIDON® Asistent, příp. na we-
bových stránkách:  
http://www.enika.cz/cz/instalacni-elektronika/bezdratove-
ovladani---poseidon-868mhz/modul-pro-integraci-do-jinych-
systemu.html?vyrobek=45250&jazyk=cz 
 

UVEDENÍ DO PROVOZU 

Jednotka je určena pro montáž pomocí čtyř děr o průměru 
5 mm s roztečí 142 × 76 mm. Jednotku lze montovat v libo-
volné poloze jak v rozvaděči tak v i podhledech místnosti. 

- Připojte jednotku podle obr. 1. 
- Drátovou anténu přišroubuje do prostřední svorky RF. 
- Napájecí napětí přiveďte ke konektoru WAGO (poz. 1 na 

obr. 2) pomocí dodávaného protikusu a montážní pomůcky 
se šrouby (poz. 2 a 3 na obr. 2).  

Upozornění: 
Připojení (odpojení) jednotky k síti mohou provádět alespoň 
pracovníci znalí podle §5 vyhlášky 50/1978 Sb. 
Ochranný vodič musí být vždy připojen (třída ochrany 1)! 
Jednotka musí být jištěna externím jističem. 
Jako odpojovací prvek musí být použit dvojpólový vypínač, 
případně jistič se spřaženým rozpínacím kontaktem. Odpojo-
vací prvek musí být součástí instalace, musí být umístěn 
v bezprostřední blízkosti zařízení, dostupný obsluze a musí 
být označen jako odpojovací prvek zařízení. 

Z důvodu možného zmenšení dosahu není vhodné umístění 
jednotky blízko zdrojů elektromagnetického rušení. Silné elek-
tromagnetické pole může zhoršit nebo i znemožnit správnou 
funkci jednotky!  
Dosah jednotky je závislý i na materiálu, do kterého je jednot-
ka zabudována. Vodivé materiály a vodivé předměty v blíz-
kosti jednotky dosah snižují. 
 

DÁLKOVÁ SPRÁVA 

Programování a nastavování parametrů je nutné provádět vý-
hradně dálkovou správou pomocí SW POSEIDON® Asistent a 
vysílače P8 TR USB. 
Z výroby je přístroj nastaven do stavu tzv. časově omezeného 
vyhledávání, kdy se lze s přístrojem, který se pomocí dálkové 
správy připojuje poprvé, spojit pouze během prvních pěti mi-
nut po připojení k napájecímu napětí Pomocí dálkové správy 
lze vyhledávání změnit na časově neomezené (! lze zneužít k 
neoprávněnému přístupu k dálkové správě !) nebo lze vyhle-
dávání i úplně zakázat. 

Technická data / Technical data P8 TR IP  

Napájení / Power supply: 230 V ±10 % 50 Hz 

Stupeň krytí / Protection: 
IP 20 podle / according 
to ČSN EN 60529 

Provozní teplota /  
Operating temperature: 

0  + 50 °C 

Hmotnost / Weight: 0,66 kg 

Rozměry / Dimensions: 157 × 96 × 45 mm 

Provozní kmitočet / Frequency: 868,3 MHz 

Dosah / Range: 
150 m ve volném prosto-
ru / in open space 

Rozhraní ethernet /  
Ethernet interface: 

2x RJ 45  

Přenosová rychlost / 
Transmission speed: 

10/100 Mbps 

Na zařízení není dovoleno provádět dodatečné technické 
úpravy! / It is forbiden to do any technical modifikations on 
the device! 
 
Zařízení lze provozovat na základě aktuálního VO–R/10/. 
(viz www.ctu.cz) a za podmínek v něm uvedených. 
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