
Konfigurace
Pro konfiguraci konvertoru je ur en program umož ující prost ednictvím USB
nastavit všechny komunika ní parametry.
S konfigurací souvisí spína  SW1 umíst ný pod krytem svorek na pozicích 24 až 26.
segment 1+2 zakon ovací impedance pro signály na svorkách 17 a 18

v poloze ON (sou asn  oba spína e) je impedance p ipojena
segment 3 blokování zápisu do konfigura ní pam ti

ON zápis do EEPROM je blokován (viz poznámka)
OFF zápis do EEPROM je povolen

segment 4 volba pracovního režimu konvertoru
ON režim "setup"
OFF režim "komunikace"
(tento segment spína e je nutné p epínat p i vypnutém napájení)

Poznámka: Je-li modul p ipojen k USB portu a sou asn  vypnuto napájecí
nap tí 24V, je aktivován servisní režim umož ující konfigurovat
modul bez pot eby napájecího zdroje.
V tomto režimu je z USB portu napájena jen ídicí ást elektroniky a
sou asn  je povolen zápis do EEPROM bez ohledu na stav SW1-3. 
V servisním režimu nejsou funk ní LED (mohou slab  svítit).

Poznámka: Stav SW1-4 je detekován pouze v okamžik zapnutí napájecího nap tí
ídicí ásti; spína  je proto nutné ovládat p i vypnutém stavu, tzn.

vypnutém zdroji a odpojeném USB kabelu.

Defaultní sí ové parametry
Defaultní parametry v setup režimu (viz popis SW1-4) jsou nastaveny na hodnoty:
IP: 192.168.0.99
maska: 255.255.255.0
brána: 192.168.0.123
Provozní parametry (tzn. uživatelsky definované parametry uložené v EEPROM)
jsou z výroby nastaveny na stejné hodnoty.
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Základní popis
Modul MU-1052U plní funkci p evodníku linky standardu RS-485 na ethernet 
s izolací na stran  ethernet (RS-485 je spojena s napájecím zdrojem) a je ur en
výhradn  pro komunikaci s moduly MicroUnit serie.
Krom  uvedených rozhraní je modul vybaven servisním USB rozhraním pro
konfiguraci i pro servisní dohled. 
Modul nepodporuje protokoly pro dynamické p id lení IP adresy a protokoly
související (DHCP, DNS, …), všechny sí ové parametry (IP, maska, brána) je
pot eba konfigurovat fixn .
Pro konfiguraci je ur eno rozhraní USB; alternativn  lze konfiguraci provést i
rozhraním LAN, podmínkou je však znalost aktuálních sí ových parametr .
Modul je vybaven aktivní zakon ovací impedancí vedení RS-485 s možností
aktivace DIP spína em SW1 umíst ným pod krycím ví kem.

Podmínky použití
Konvertor m že být použit výhradn  v souladu s doporu eními výrobce, obecn
platnými normami i standardy a pouze takovým zp sobem, aby selháním
zavin ným jakoukoliv p í inou se nemohl stát nebezpe ným osobám nebo majetku.

Instalace
Konvertor je ur en pro montáž na lištu DIN 35mm a pracovní prost edí -10~60°C
s relativní vlhkostí do 90% bez kondenzace a b žnou prašností. Rozmíst ní a
význam svorek jsou popsány na obrázku a v tabulkách.
P i zapojování napájecího zdroje (stejnosm rné nap tí 10~30V; p íkon 2,8W max.)
je nutné dbát na správnou polaritu a toleranci nap tí; p i nedodržení povolených
mezí m že dojít k trvalému poškození obvod  konvertoru. Rovn ž p ipojení
napájecího nap tí na jinou svorku m že zp sobit jeho trvalé poškození.

Technické parametry konvertoru
rozhraní LAN: 10BaseT/100BaseTX (RJ45)
podporované protokoly: IPv4, ARP, ICMP, UDP, TCP, HTTP
komunika ní rozhraní: RS-485 (rychlost 1200 Bd ~ 230,4 kBd)
zakon ovací impedance: 120 Ohm / 0,7 V 
servisní rozhraní: USB
napájecí nap tí: 10~30 VDC  
ochrana proti p epólování: 100 VDC max.
ochrana proti p ep tí:         35 VDC max. (10 s max.)
p íkon: 2,8 W max. (tzn. cca 115 mA p i 24 V)
doporu ená délka vodi : 100 m max. (ehernet, UTP)

1200 m max. (RS-485)
2 m max. (napájecí nap tí a USB)

pracovní prost edí: -10~60 °C s relativní vlhkostí do 90 %,
bez kondenzace a s b žnou prašností

rozm ry DIN pouzdra:        90x60x55 mm (V x H x Š)

Zapojení svorek pro napájecí nap tí a linky RS-485
11 PGND (napájecí nap tí, záporný pól)
12 PWR (napájecí nap tí, kladný pól)
17 TX/RX- (RS-485)
18 TX/RX+ (RS-485)
19 PGND (stín ní kabelu RS-485, svorka intern  propojena s 11)

Popis indika ních LED
13 zelená LED signalizující svitem p ítomnost napájecího nap tí na svorkách 11/12
14 žlutá LED signalizující svitem aktivitu LAN
15 žlutá LED signalizující svitem aktivitu USB
16 žlutá LED signalizující svitem aktivitu RS-485
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