
Obr. 1. Zjednodušené schéma vnit ních obvod  modulu MU-3485.

Poznámka: Z výroby je propojka nasazena v pozici 1-3, tzn. není zapojena žádná
zakon ovací impedance vedeni.
V p ípad  pot eby zapojení standardní zakon ovací impedance
vedení (tzn. 120 Ohm) lze nasadit na pozici 13-14; ostatní pozici
umož ují zakon ovací impedanci modifikovat od 60 do 200 Ohm.
Viz obrázek na p edešlé stran .
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Základní popis
Moduly MU-3485 plní funkci p ep ové ochrany linky RS-485 s možností aktivace
standardní zakon ovací impedance vedení.
Moduly obsahují jako základní ochranný prvek trojici bleskojistek; jedna je
zapojena mezi signálové vodi e, zbývající dv  pak mezi signálový vodi  a GND.
Tato ochrana je spole ná pro všechny t i I/O linky modulu.
Jako dopl kový ochranný prvek moduly MU-3485 obsahují tve ici transil ;
obdobn  jako v p ípad  bleskojistek jsou dva zapojeny mezi signálové vodi e
(dvojice transil ) a dva mezi signálový vodi  a GND. Vzhledem k obvodovému
ešení (viz zjednodušené schéma na poslední stran  p íru ky) je tato ochrana ú inná

pouze pro odbo ené vedení.
Moduly MU-3485 dále obsahují zakon ovací impedanci vedení nastavitelnou
propojkou JP1 v rozsahu 60 Ohm až 200 Ohm, resp. impedance m že být vy azena
z obvodu (nastavení z výroby).

Podmínky použití
Modul 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
Modul 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 tabulkách.
Délka vodi  musí spl ovat obecné požadavky na topologii vedení RS-485.

Konfigurace
Modul obsahuje jediný konfigura ní prvek - sadu propojek umož ujících nastavit
zakon ovací impedanci vedení v rozsahu 60, 70, … , 190 a 200 Ohm, resp. tuto
impedanci zcela vy adit.
Konfigura ní propojka je umíst na pod krytem svorek na pozicích 21 až 29.

Technické parametry
komunika ní rychlost: do 230,4 kBd (omezeno kapacitou transil )
typ bleskojistky: CGL75L
typ transil : BZW06-5V8
doporu ená délka vodi : podle požadavk  na topologii vedení RS-485
zakon ovací impedance: 60~200 Ohm / 0,7 V 
pracovní prost edí: -20~70 °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
11 TX/RX- (signál RS-485) vstupní linka
12 TX/RX+ (signál RS-485)
13 GND (stín ní kabelu RS-485)
14 TX/RX- (signál RS-485) pr chozí linka
15 TX/RX+ (signál RS-485)
16 GND (stín ní kabelu RS-485)
17 TX/RX- (signál RS-485) odbo ená linka
18 TX/RX+ (signál RS-485)
19 GND (stín ní kabelu RS-485)

Svorky ozna ené "vstupní linka" jsou ur eny pro p ipojení vodi e komunika ní
linky vstupující z vn jšího prost edí do rozvád e.
Svorky ozna ené "pr chozí linka" jsou ur eny pro p ipojení vodi e komunika ní
linky sm ující do navazujících rozvád  v rámci uzav ené lokality.
Svorky ozna ené "odbo ená linka" jsou ur eny pro p ipojení vodi e komunika ní
linky k za ízením umíst ným uvnit  rozvád e.
Pokud je modul MU-3485 na konci vedení, lze využít interní zakon ovací
impedanci (standardn  se využívá 120 Ohm), viz obrázek výše a na další stran .
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