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Zał cznik:
Przykładowe poł czenia konwertera do współpracy z licznikami ZMD firmy Landis+Gyr
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Uruchomienie:
Prawidłowo podł czony konwerter nie wymaga dodatkowych czynno ci uruchomieniowych,
jednak dla prawidłowego zestawienia ł czy zaleca si sprawdzenie poł cze konwertera ze
współpracuj cymi urz dzeniami, np. za pomoc woltomierza.
RS232
Zmierzy napi cia: pomi dzy mas (⊥
⊥) a Tx, pomi dzy mas (⊥
⊥) a Rx – oba napi cia powinny
mie ci si w zakresie od –5V do –15 V
RS485
Zmierzy napi cie na ko cu niepodł czonej linii RS485.
Napi cie pomi dzy wyprowadzeniami (+) i (-) konwertera to około +5V, napi cie niepodł czonej
linii RS485 to zwykle od +2V do +5V. Lini nalezy podł czy do konwertera w zgodnej
polaryzacji

1.

Opis ogólny

MK-3 jest konwerterem sygnałów interfejsu RS232 na RS485 i słu y do podł czenia urz dze
wyposa onych w interfejs RS232 do standardowej dwuprzewodowej linii (sieci) interfejsu RS485,
zapewniaj c szeregow , asynchroniczn wymian danych w trybie Half Duplex
Znajduje on zastosowanie w ró nych systemach transmisji gdzie konieczne jest przedłu enie linii
lub zamiana standardów przesyłu danych.
Konwerter zmontowany jest w plastykowej obudowie (45 x 75 x 105 mm) umo liwiaj cej
mocowanie na szynie DIN 35 mm. Zasilany jest napi ciem sieci 230V AC.
Konwerter nie wymaga sterowania kierunkiem transmisji, jest on wykrywany automatycznie.
Urz dzenie posiada ograniczniki przepi , zapewnia te pełn izolacj galwaniczn ł czonych
interfejsów.
Na panelu czołowym umieszczono 3 diody sygnalizuj ce obecno
zasilania oraz obecno
danych po stronaie RS232 i RS485

Zaleca si jednak budow sieci od „urz dzenia do urz dzenia” (zob. rys.)

2.

3.

Instalacja konwerterów i sie oparta na interfejsie RS485

W celu jednoznacznego okre lenia polaryzacji sygnału poszczególne przewody linii
transmisyjnej s rozró niane i oznaczane jako "+" i "-", spotyka si tak e oznaczenia
odpowiednio "A" i "B".
Zł cza interfejsu RS232 urz dzenia nale y podł czy do listwy
zaciskowej konwertera. Lini transmisyjn RS485 mo na podł czy
RS485
listwy zaciskowej lub poprzez zł cze RJ-12 znajduj ce si na
przednim panelu obudowy. Opis wyprowadze pokazano na rysunku
obok.

Dane techniczne:
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Typ transmisji:
Szybko transmisji:
Zł cze interfejsu RS232:
Zł cze interfejsu RS485:
Typ linii RS485:
Zasi g transmisji:
Ograniczniki przepi :
Separacja:

Sygnalizacja:

Je eli konwerter jest zainstalowany
na ko cu linii transmisyjnej, mo ne
wyst pi konieczno
dodatkowego
zako czenia linii rezystancj 120 Ω.
Słu y do tego ł cznik „5” znajduj cy
si pod pokryw obudowy. W razie
konieczno ci
dopasowania
konwertera do linii nale y dobra
ustawienie ł czników „1” do „4”.
Funkcja ka dego z nich pokazana jest
na rys. po lew\ej. stronie
Typowe
ustawienie
konwertera,
zapewniaj ce prawidłowe działanie
we wi kszo ci przypadków to zwarte
tylko zworki ł czników 2 i 4.
Podczas budowy sieci RS485 nale y pami ta aby jej struktura miała typ magistrali a przewody
pomi dzy magistral a urz dzeniami powinny by jak najkrótsze (nie wi cej ni 30 cm).
Nie nale y budowa sieci o typie gwiazdy.

Zasilanie:
Moc pobierana:
Obudowa:
Wymiary:
Waga:
Temperatura otoczenia:

asynchroniczna, Half Duplex
0..115kBodów
zł cze rubowe
zł cze rubowe, RJ-12
skr tka dwuprzewodowa
1200 m
warystory, diody Transil
galwaniczna separacja obwodów interfejsów –
optoizolacja - 2500V RMS
galwaniczna transformatorowa separacja od sieci
zasilaj cej
-

dane RS485,
dane RS232,
obecno zasilania

230V AC
2W
plastikowa z mocowaniem na szyn DIN 35mm
45 x 75 x 105 mm
5 – 55 °C

UWAGA: PRZED OTWARCIEM POKRYWY WYŁ CZY ZASILANIE URZ DZENIA

