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Instrukcja obsługi konwertera RS-232 / RS-485 / RS-422

1.

Opis ogólny

Konwerter umo liwia przył czenie magistrali RS-485 do komputera PC przez port RS-232. Magistrala RS-485
daje mo liwo przył czenia wielu urz dze za pomoc jednej pary przewodów, po której odbywa si
ró nicowa transmisja w obie strony (na przemian: odbiór i nadawanie).
Alternatywnie, konwerter mo e pracowa w trybie RS-422, w którym transmisja ró nicowa odbywa si
jednocze nie w obie strony na dwóch parach przewodów (jedna do nadawania, druga do odbioru). Ten tryb jest
przewidziany do poł cze dwóch urz dze (tzw. punkt-punkt) oddalonych na znaczne odległo ci.
Cechy urz dzenia:
• Wysoka pr dko transmisji (do 115200 bps)
• Praca w trybie RS-485 oraz RS-422
• Izolacja galwaniczna obwodów RS-485/422 od portu RS-232
• Wł czanie nadawania: automatycznie, lub lini RTS
• Mikroprocesorowe sterowanie pracy urz dzenia
• Wbudowane zabezpieczenia: przeciwprzepi ciowe, przeciwzwarciowe
• Łatwa instalacja, małe wymiary
• Wiele dost pnych trybów pracy
• Wysoka niezawodno
Zasad działania urz dzenia pokazano schematycznie na rys. 1.

Rys. 1. Schemat blokowy konwertera RS-232 / RS-485
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2.

Rozmieszczenie wyprowadze

Na rys. 2 przedstawiono rozmieszczenie wyprowadze i kontrolek urz dzenia.

Rys. 2. Rozmieszczenie kontrolek oraz wyprowadze
Zł cza sygnałowe
• RS-232 – gniazdo portu RS-232 (przył czenie komputera PC; e skie gniazdo DB-9),
• RS-485 – zaciski A, B interfejsu RS-485 lub nadajnika RS-422 oraz masa sygnałowa (⊥),
• RX – zaciski A, B odbiornika RS-422,
• 6...12V – wej cie napi cia zasilaj cego.
Kontrolki (diody LED) i przeł czniki
• POWER (zielona) – sygnalizuje obecno napi cia zasilania,
• STATUS ( ółta) – sygnalizuje wybrany tryb pracy konwertera,
• TX (czerwona) – sygnalizuje wł czenie nadajnika RS-485 / RS-422,
• CFG – przeł cznik wyboru trybu pracy.

3.

Instalacja konwertera

Konwerter nale y przył czy do wolnego gniazda RS-232 w komputerze PC za pomoc standardowego kabla z
m skim i e skim wtykiem DB-9 bez skrzy owania przewodów. Urz dzenie nie wymaga instalowania
sterowników. Rozmieszczenie wyprowadze w gnie dzie RS-232 konwertera jest nast puj ce:
Numer zł cza
2
Sygnał
RXD
Kierunek w (nadajnik)
konwerterze

3
TXD
(odbiornik)

5
GND
(masa)

7
8
RTS
CTS
(odbiornik) (nadajnik)

Do konwertera nale y przył czy zasilacz sieciowy o napi ciu wyj ciowym 6…12 V pr du stałego (minimalna
wydajno pr dowa zasilacza: 200 mA).

4.

Przył czenie magistrali RS-485

Do zacisków RS-485 A, B dost pnych na górnej ciance obudowy nale y przył czy przewody magistrali RS485, ł cz c wyprowadzenia oznaczone „A”, „B” z identycznie oznaczonymi wyprowadzeniami pozostałych
urz dze . Port RS-485 konwertera pełni na przemian rol nadajnika i odbiornika. Przeł czanie nadawanie /
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odbiór mo e odbywa si za pomoc sygnału RTS z interfejsu RS-232, lub automatycznie, zale nie od
ustawie trybu pracy urz dzenia przeł cznikiem CFG.
Konwerter zapewnia izolacj galwaniczn obwodów. Styki A, B, ⊥ zł cz RS-485 oraz RX (dla trybu RS-422)
s odizolowane od portu RS-232 komputera PC i od zasilacza sieciowego.
Poł czenie RS-485 nale y zrealizowa skr con par przewodów (tzw. para skr tki). Zastosowanie innych
przewodów mo e spowodowa wyst powanie bł dów, wzrost podatno ci systemu na zakłócenia lub emisj
zakłóce radiowych. Magistrala RS-485 powinna mie topologi typu „punkt-punkt” (jak pokazano na rys. 3),
nale y unika topologii typu „gwiazda”. W przypadku bardzo długiej linii RS-485 i du ych pr dko ci
transmisji, pocz tek i koniec magistrali nale y zaterminowa rezystorami RT o rezystancji zbli onej do
impedancji „skr tki”, np. 100...150 Ω.
Konwerter nie posiada wbudowanych rezystorów terminuj cych ani podci gaj cych napi cie na liniach RS485, nie wprowadza zatem zb dnego obci enia linii.

Rys. 3. Przykładowe poł czenie magistrali RS-485
Zacisk masy sygnałowej ⊥ (GND) mo na równie poł czy z zaciskami masy pozostałych urz dze
podł czonych do magistrali RS-485. Aby uodporni magistral na działanie szczególnie silnych zakłóce
elektromagnetycznych, do poł cze sygnałów RS-485 mo na zastosowa ekranowan par przewodów z
ekranem podł czonym do masy ⊥ na jego obu ko cach.

5.

Poł czenie w trybie RS-422

W przypadku pracy w trybie RS-422, zaciski A,B zł cza RS-485 staj si wyj ciem nadajnika, za zaciski A,B
zł cza RX staj si wej ciem odbiornika. Nadawanie i odbiór odbywaj si jednocze nie, a do transmisji
wykorzystywane s dwie pary przewodów. Poł czenia w trybie RS-422 nale y wykona zgodnie z rys. 4.
Tak jak w przypadku trybu RS-485, poł czenia nale y wykona skr conymi parami przewodów (pary mog
by ekranowane). W przypadku bardzo długich przewodów i du ych pr dko ci transmisji, ko ce par nale y
zaterminowa rezystorami RT o rezystancji zbli onej do impedancji „skr tki”, np. 100...150 Ω.
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Rys. 4. Przykładowe poł czenie w trybie RS-422

6.

Wybór trybu pracy

Tryb pracy konwertera wybierany jest za pomoc 6-stykowego przeł cznika CFG, dost pnego w przedniej
ciance obudowy, tu obok gniazda RS-232. Znaczenie ustawie przeł cznika zestawiono w poni szej tabeli.
Przeł cznik w pozycji dolnej (ozn. ‘_’) jest wł czony (‘ON’), za w górnej (ozn. ‘^’) – wył czony.
Ustawienie CFG Tryb pracy

Pr dko

transmisji

1,2,3,4,5,6

^^^^^^
^^^^^_
_^^^^_
^_^^^_
__^^^_
^^_^^_
_^_^^_
^__^^_
___^^_
^^^_^_
_^^_^_
^_^_^_
______

RS-485, nadajnik wł czany lini RTS
RS-485, automatyczne wł czanie nadajnika
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
RS-422, jednoczesne nadawanie i odbiór

dowolna
600 bps
1200 bps
2400 bps
4800 bps
9600 bps
14400 bps
19200 bps
38400 bps
56000 bps
57600 bps
115200 bps
dowolna

Ograniczenie pr dko ci transmisji w trybie RS-485 z automatycznym wł czaniem nadajnika wynika z czasu
koniecznego do emisji całego znaku zło onego z 10 bitów. Przy ustawieniu na przeł cznikach okre lonej
pr dko ci (np. ^^_^^_ : 9600 bps) transmisja b dzie si odbywa prawidłowo równie przy wy szych
pr dko ciach, lecz nadajnik mo e wtedy pozosta wł czony zbyt długo po wysłaniu ostatniego znaku pakietu.
Mo e to utrudni , lub nawet uniemo liwi odbiór ewentualnej odpowiedzi z urz dzenia. Transmisja na
pr dko ciach ni szych od ustawionej (w tym przykładzie: 600, 1200, 2400, 4800 bps) nie b dzie natomiast
przebiega prawidłowo, poniewa nadajnik b dzie wył czany zbyt wcze nie – przed wysłaniem całego znaku.

7.

Sygnalizowanie działania

Działanie urz dzenia sygnalizowane jest trzema diodami LED:
- zielona (POWER) – sygnalizuje obecno napi cia zasilania,
- czerwona (TX) – sygnalizuje wł czony nadajnik (zł cze RS-485),
ółta (STATUS) – miga w zale no ci od wybranego trybu pracy:
Tryb pracy
Schemat migania diody STATUS
RS-485, nadajnik wł czany lini RTS
____****____****__
RS-485, nadajnik wł czany automatycznie
_____*_____*_____*
RS-422, nadajnik wł czony na stałe
*****_*****_*****_

-6-

Instrukcja obsługi konwertera RS-232 / RS-485 / RS-422

8.

Parametry techniczne

Dane ogólne
Wymiary obudowy
Ci ar (bez przewodów)
Sposób monta u

90 x 65 x 22 mm
85 g
W dowolnej pozycji;
Mo liwe przykr cenie do podło a dwoma
wkr tami mocuj cymi (rozstaw 105 mm)

Klimatyczne warunki otoczenia (zimno wg PN-EN 60068-2-1, ciepło wg PN-EN 60068-2-2)
Robocza temperatura otoczenia
od -20 do +55 °C
Instalacja pozioma / pionowa
Obroszenie
Zapobiega obroszeniu przez
odpowiednie działania
Temperatura składowania / transportu
od -40 do +70 °C
Wilgotno wzgl dna (PN-EN 60068-2-30)
5 do 95% (bez obroszenia)
Robocze ci nienie powietrza
795 do 1080 hPa
Mechaniczne warunki otoczenia
Stopie zanieczyszczenia
Stopie ochrony (PN-EN 60529)
Przewracanie (PN-EN 60068-2-31)
Swobodne spadanie, w opakowaniu (PN-EN 60068-2-32)

2
IP 20
Wysoko 50 mm
1m

Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)
Spełnione normy:
PN-EN 61000-6-1
Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Cz
6-1: Normy ogólne –
Odporno w rodowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych
PN-EN 61000-6-3
Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Cz
6-3: Normy ogólne –
Emisyjno w rodowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
Zasilanie
Napi cie zasilania
Pobór pr du zasilania

6...12 V
130...170 mA

Parametry komunikacji
Sposób separacji obwodów RS-232 i RS-485
Parametry izolacji obwodów RS-232 i RS-485

Maksymalna liczba urz dze podł czonych do magistrali RS-485
Schemat transmisji dwukierunkowej (tryb RS-485)

Schemat transmisji dwukierunkowej (tryb RS-422)
Maksymalna pr dko transmisji
Maksymalny pr d wyj ciowy nadajnika RS-485/422
Impedancja wej ciowa odbiornika RS-485/422
Czuło

wej cia odbiornika RS-485/422
-7-

Izolacja galwaniczna
Umax = 1000 V DC
R > 1000 MΩ
C = 40 pF (typ.)
32 (min.)
HALF-DUPLEX
Nadawanie wł czane automatycznie
lub sterowane lini RTS
FULL-DUPLEX
Jednoczesne nadawanie i odbiór
115200 bit/s
±60 mA
12 kΩ (min.)
CAB=560 pF
±200 mV
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Histereza wej cia odbiornika RS-485/422
50 mV typ.
Maksymalne ró nicowe napi cie
±12V
wej ciowe odbiornika (A wzgl dem B)
Zabezpieczenie przeciwprzepi ciowe linii RS-485/422
Ogranicznik ±18V,
max. 600 W (w impulsie)
Zgodno obwodu RS-232 z normami
ITU-T V.28
EIA/TIA-232
Zgodno obwodu RS-485 z normami
ITU-T V.11
TIA/EIA-485-A

9.

Informacje o bezpiecze stwie

Wbudowane zabezpieczenia
Izolacja galwaniczna linii RS-485/422 od obwodów RS-232
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe linii RS-485/422
Zabezpieczenie przeciwprzepi ciowe linii RS-485/422

TAK
TAK
TAK

Podczas ł czenia konwertera z innymi urz dzeniami nale y stosowa elementarne zasady bezpiecze stwa
obowi zuj ce przy ł czeniu urz dze elektronicznych:
•

przed wykonaniem poł cze nale y upewni si co do ró nic potencjałów mas, wykonuj c odpowiednie
pomiary woltomierzem. W przypadku urz dze oddalonych na znaczne odległo ci i zasilanych z innych
obwodów energetycznych, ró nice potencjałów mog niekiedy przekracza 100 V !

•

podczas wykonywania poł cze nale y zachowa wszelkie rodki ostro no ci, maj c na uwadze mo liw
obecno wysokich napi
niebezpiecznych dla u ytkownika pomi dzy liniami RS-485/422 a mas
komputera.

Zaniedbanie powy szych zasad mo e uniemo liwi działanie systemu, spowodowa awari urz dze
zagrozi bezpiecze stwu osoby instaluj cej lub obsługuj cej system !

To urz dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/WE oraz polsk Ustaw
o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekre lonego kontenera na odpady.
Takie oznaczenie informuje, e ten sprz t, po okresie jego u ytkowania nie mo e by umieszczany
ł cznie z innymi odpadami pochodz cymi z gospodarstwa domowego. U ytkownik jest
zobowi zany do oddania go prowadz cym zbieranie zu ytego sprz tu elektrycznego
i elektronicznego. Prowadz cy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostki, tworz odpowiedni system umo liwiaj cy oddanie tego sprz tu.
Wła ciwe post powanie ze zu ytym sprz tem elektrycznym i elektronicznym przyczynia si do
unikni cia szkodliwych dla ludzi i rodowiska naturalnego konsekwencji, wynikaj cych z obecno ci
składników niebezpiecznych oraz niewła ciwego składowania i przetwarzania takiego sprz tu.
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