
Technické parametry
komunika ní rychlost: 600 Bd ~ 115,2 kBd 
izola ní nap tí: 1000 VDC 

(mezi ob ma porty a zdrojem i mezi porty vzájemn )
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: 2,6 W max. (tzn. cca 110 mA p i 24 V)
doporu ená délka vodi : 1200 m max. (signály RS-485)

2 m max. (napájecí nap tí)
zakon ovací impedance: 120 Ohm / 0,7 V   (zakázkové rozší ení)
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)

Obr. 1. Zjednodušené schéma vnit ních obvod  konvertoru.
Poznámka: Aktivní zakon ovací impedance vedení (na obrázku vyzna eny žlut )

mohou být dopln ny na zakázku.
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Základní popis
Konvertor MU-2485 plní funkci odd lova e dvou linek RS-485 s trojcestnou
optickou izolací (tzn. je realizována nejen izola ní bariéra mezi ob ma linkami, ale
navíc i mezi ob ma linkami a napájecím zdrojem). K ízení sm ru p enosu linek
jsou využívány interní obvody ADFC (automatické ízení sm ru p enosu).
Modul je m že být na zakázku vybaven aktivními zakon ovacími impedancemi
vedení pro ob  linky (pevn  osazeny na desce plošných spoj ), viz obrázek na
poslední stran .

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 35 mm 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 tabulce.
P i zapojování napájecího zdroje (stejnosm rné nap tí 10~30 V; p íkon 2,6 W 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.
Délka vodi  (s výjimkou linky RS-485) by nem la p esáhnout 2 metry.

Konfigurace
Pro nastavení vlastností konvertoru je ur en program umož ující v konfigura ním
režimu nastavit prost ednictvím primární linky RS-485 (viz tabulka na následující
stran ) všechny komunika ní parametry. Konfigura ní data jsou uchovávána
v pam ti EEPROM blokované v pracovním režimu proti zápisu.
1. segment v poloze ON je nastaven konfigura ní režim umož ující softwarov

nakonfigurovat pot ebné parametry
v poloze OFF je nastaven pracovní režim, p i kterém konvertor
p enáší data mezi RS-485 linkami (využívá konfigura ní parametry)
(tento segment spína e je nutné p epínat p i vypnutém napájení)

2. segment v pozici ON blokuje zápis do konfigura ní EEPROM pam ti
(znemožní programování pam ti EEPROM, resp. náhodný p epis
uložený konfigura ních dat; tení z pam ti je funk ní vždy)

Zapojení svorek a význam LED
11 PGND (napájecí nap tí, záporný pól) svorky pro p ipojení napájecího zdroje
12 PWR (napájecí nap tí, kladný pól)
16 TX/RX- (RS-485) primární linka RS-485

(aktivitu signalizuje LED na pozici 14)17 TX/RX+ (RS-485)
18 TX/RX- (RS-485) sekundární linka RS-485

(aktivitu signalizuje LED na pozici 15)19 TX/RX+ (RS-485)

V konfigura ním režimu je primární linka vyhrazena pro komunikaci s programem a
sekundární linka nemá žádnou funkci.
V pracovním režimu jsou ob  linky rovnocenné a slouží ke sm rování datových
p enos  mezi odd lenými segmenty sít .
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