
Avalon EPS interface 
 
 
 
 
Technické parametry: 
 

Pracovní teplota.................................................................................. -40°C až +60°C 
Pracovní napětí JACK......................................................................9VDC až 40VDC 
Pracovní napětí PoE .......................................................................12VDC až 40VDC 
Pracovní příkon ............................................................................................... 600mW 
Rozměry ...........................................................................................125 x 66 x 18mm 
Služby........................................................... WEB, ICMP, ARP, DHCP-client, EICP 
 
EICP= EPS Interface Comunication Protocol  
 

 
Nastavení: 

Zařízení vyžaduje základní znalosti práce se sítí ethernet a protokolem TCP/IP. 
 
 Základní IP konfigurace ...............................IP: 192.168.1.16 MASK: 255.255.255.0 
 Základní login ............................................................ LOGIN: admin PASS.: admin 
 
 
 Pro propojení zařízení s PC potřebujeme křížený Cat5e UTP kabel! 
Nejprve připojíme UTP kabel, poté připojíme napájení. Nastavím v PC IP adresu ze stejného 
rozsahu sítě např.: IP: 192.168.1.10 MASK: 255.255.255.0 . Po naběhnutí jednotky(svítí 
pouze zelená LED) otevřeme WEB prohlížeč internetu a zadáme adresu zařízení 
(192.168.1.16). Po úspěšném přihlášení otevřeme odkaz Edit settings a nastavíme 
požadovanou konfiguraci.  
 
 
 
Address type: 
 
 
 HW settings =základní(doporučeno) – můžeme měnit nastavení ze StaticIP na 
DHCPclient přepínačem číslo 1 umístěným na zařízení. 
 
 Static IP =napevno zvolené síťové nastavení, které vyplníme níže v patřičných 
kolonkách 
 
 DHCP settings =napevno zvolený mód DHCPclient 
 
 
 
IP address, Mask, Gateway, DNS1, DNS2: 
 Vyplníme informace, které jsme získaly od správce počítačové sítě 
nebo poskytovatele internetových služeb v místě budoucího použití zařízení. 
 



Bridge mode: 
 
Funkce Bridge slouží pro propojení: 
   dvou ústředen DF6000 pomocí sítě ethernet 
   jedné ústředny DF6000 a existující LON sítě pomocí sítě ethernet 
   dvou existujících LON sítí 
 Tip.:při použití optických konvertorů na ethernet, tak můžeme výrazně prodloužit dosah 
LON sítě např. až o desítky kilometrů. 
 
 None =funkce bridge je vypnuta 
 
 Master mode =funkce bridge je zapnuta a tato jednotka je nastavena jako 
Master(hlavní, řídící jednotka), ke které se může připojit Slave jednotka a vytvoří mezi sebou 
most. 
 
 Slave mode =funkce bridge je zapnuta a tato jednotka je nastavena jako 
Slave(podřízená jednotka), která se připojuje k jednotce Master a vytvoří mezi sebou most. 
V tomto režimu je nutné vyplnit IP adresu Master jednotky. 
 
Far master IP: 
 
  Do této kolonky  je nutné vyplnit, v případě použití Slave mode, IP adresu protistrany 
(jednotky nastavené jako Master mode). Nemusíme nic vyplňovat pokud používáme funkci 
Master mode nebo None. 
 
 
Workgroup: 
 
 Do této kolonky  je nutné vyplnit název pracovní skupiny, která byla vaší firmě přidělena 
při registraci. Na základě správného vyplnění se vaše jednotka přihlásí k vašemu firemnímu 
účtu na internetu, odkud bude možno monitorovat a ovládat vámi připojené požární systémy. 
 
 
Location, Contact, Description : 
 
 Do každé kolonky můžeme vyplnit maximálně 60 znaků. Tyto vyplňené informace se poté 
budou zobrazovat ve vašem firemním účtu na internetu. 
 
 
Password: 
 
 Zadejte vaše nové heslo (maximálně 25 znaků) pro budoucí  změny nastavení této jednotky. 
 
Retype password: 
 
 Opakujte heslo znovu (maximálně 25 znaků) pro správnost zadání nového hesla. 
 
 
Save Data  =klikněte pro uložení nově nastavených parametrů, následuje 
automatický restart jednotky. 


