Konfigurace
Pro konfiguraci konvertoru je urþen program umožĖující prostĜednictvím USB
nastavit všechny komunikaþní parametry.
S konfigurací souvisí spínaþ SW1 umístČný pod krytem svorek na pozicích 24 až 26.
segment 1+2 zakonþovací impedance pro signály na svorkách 17 a 18
v poloze ON (souþasnČ oba spínaþe) je impedance pĜipojena
segment 3
blokování zápisu do konfiguraþní pamČti
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 spínaþe je nutné pĜepínat pĜi vypnutém napájení)
Poznámka:
Je-li modul pĜipojen k USB portu a souþasnČ vypnuto napájecí
napČtí 24V, je aktivován servisní režim umožĖující konfigurovat
modul bez potĜeby napájecího zdroje.
V tomto režimu je z USB portu napájena jen Ĝídicí þást elektroniky a
souþasnČ je povolen zápis do EEPROM bez ohledu na stav SW1-3.
V servisním režimu nejsou funkþní LED (mohou slabČ svítit).
Poznámka:
Stav SW1-4 je detekován pouze v okamžik zapnutí napájecího napČtí
Ĝídicí þásti; spínaþ je proto nutné ovládat pĜi vypnutém stavu, tzn.
vypnutém zdroji a odpojeném USB kabelu.

MU-1052U
instalaþní pĜíruþka
(další informace a software jsou dostupné na http://www.tedia.cz/mu)

Defaultní síĢové 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.

výroba, prodej, servis:
telefon:
další spojení:
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Základní popis
Modul MU-1052U plní funkci pĜevodníku linky standardu RS-485 na ethernet
s izolací na stranČ ethernet (RS-485 je spojena s napájecím zdrojem) a je urþen
výhradnČ pro komunikaci s moduly MicroUnit serie.
KromČ uvedených rozhraní je modul vybaven servisním USB rozhraním pro
konfiguraci i pro servisní dohled.
Modul nepodporuje protokoly pro dynamické pĜidČlení IP adresy a protokoly
související (DHCP, DNS, …), všechny síĢové parametry (IP, maska, brána) je
potĜeba konfigurovat fixnČ.
Pro konfiguraci je urþeno rozhraní USB; alternativnČ lze konfiguraci provést i
rozhraním LAN, podmínkou je však znalost aktuálních síĢových parametrĤ.
Modul je vybaven aktivní zakonþovací impedancí vedení RS-485 s možností
aktivace DIP spínaþem SW1 umístČným pod krycím víþkem.
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þtyĜi konfiguraþní
spínaþe umístČné
pod krytem svorek
(pro uvolnČní krytu
je potĜeba opatrnČ
zatlaþit na pouzdro
v místČ šipky)
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Podmínky použití
Konvertor mĤže být použit výhradnČ v souladu s doporuþeními výrobce, obecnČ
platnými normami þi standardy a pouze takovým zpĤsobem, aby selháním
zavinČným jakoukoliv pĜíþinou se nemohl stát nebezpeþným osobám nebo majetku.

RS-485

zelená LED
signalizující
pĜítomnost
napájecího
napČtí

tĜi žluté LED
signalizující …
• aktivitu LAN
(pozice 14)
• aktivitu USB
(pozice 15)
• aktivitu RS-485
(pozice 16)

Instalace
Konvertor je urþen pro montáž na lištu DIN 35mm a pracovní prostĜedí -10~60°C
s relativní vlhkostí do 90% bez kondenzace a bČžnou prašností. RozmístČní a
význam svorek jsou popsány na obrázku a v tabulkách.
PĜi zapojování napájecího zdroje (stejnosmČrné napČtí 10~30V; pĜíkon 2,8W max.)
je nutné dbát na správnou polaritu a toleranci napČtí; pĜi nedodržení povolených
mezí mĤže dojít k trvalému poškození obvodĤ konvertoru. RovnČž pĜipojení
napájecího napČtí na jinou svorku mĤže zpĤsobit jeho trvalé poškození.

Technické parametry konvertoru
rozhraní LAN:
podporované protokoly:
komunikaþní rozhraní:
zakonþovací impedance:
servisní rozhraní:
napájecí napČtí:
ochrana proti pĜepólování:
ochrana proti pĜepČtí:
pĜíkon:
doporuþená délka vodiþĤ:
pracovní prostĜedí:
rozmČry DIN pouzdra:

10BaseT/100BaseTX (RJ45)
IPv4, ARP, ICMP, UDP, TCP, HTTP
RS-485 (rychlost 1200 Bd ~ 230,4 kBd)
120 Ohm / 0,7 V
USB
10~30 VDC
100 VDC max.
35 VDC max. (10 s max.)
2,8 W max. (tzn. cca 115 mA pĜi 24 V)
100 m max. (ehernet, UTP)
1200 m max. (RS-485)
2 m max. (napájecí napČtí a USB)
-10~60 °C s relativní vlhkostí do 90 %,
bez kondenzace a s bČžnou prašností
90x60x55 mm (V x H x Š)

Zapojení svorek pro napájecí napČtí a linky RS-485
11 PGND (napájecí napČtí, záporný pól)
12 PWR (napájecí napČtí, kladný pól)
17 TX/RX- (RS-485)
18 TX/RX+ (RS-485)
19 PGND (stínČní kabelu RS-485, svorka internČ propojena s 11)
Popis indikaþních LED
13 zelená LED signalizující svitem pĜítomnost napájecího napČtí 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

