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Dane techniczne:

WYMIARY OBUDOWY:

ZASILANIE:
8-12

BUDOWA:

TEMPERATURA PRACY:

TYP TRANSMISJI:

CZU£OŒÆ ODBIORNIKA:
RS485 RS232

IMPEDANCJA:

Z£¥CZE INTERFEJSU V.24:

76mm x 59mm x 28mm

V DC

JEDNOCZÊŒCIOWA

-20..+70 C

200mV 0,3V

12k minimum

�

Asynchroniczna, Half Duplex 9600-115200

2 - RxD
3 - TxD
5 - GND

RS485

�

Karta gwarancyjna

nr seryjny:

»

»

»

»

CzeladŸ dnia ............................

MIKSTER

KONWERTER optoizolowany RS232-RS485

ul.Wojkowicka 21
41-250 CzeladŸ
www.mikster.pl

tel. 032 763 77 77
fax. 032 763 75 94
info@mikster.pl

WARUNKI GWARANCJI

pieczêæ

â

Gwarancjê niniejsz¹ potwierdza siê dobr¹ jakoœæ i prawid³owe dzia³anie wyrobu.
Gwarancji udziela siê na okres 12 miesiêcy od daty sprzeda¿y.
Gwarancja zobowi¹zuje producenta do nieodp³atnego usuniêcia wad sprzedanego wyrobu

w terminie 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do naprawy lub w terminie ustalonym
z nabywc¹.

Eksploatacja urz¹dzenia powinna odbywaæ siê zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi oraz jego
przeznaczeniem.
Gwarancja traci wa¿noœæ w nastêpuj¹cych przypadkach:

zerwania plomby,
uszkodzeñ mechanicznych,
uszkodzeñ spowodowanych niew³aœciw¹ eksploatacjê
poprawek w karcie gwarancyjnej - za wyj¹tkiem zmian naniesionych przez producenta.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ powsta³ych podczas transportu.
Karta gwarancyjna jest wa¿na z dowodem sprzeda¿y.
Serwis wyrobów firmy Mikster Sp. z o.o. realizuje firma MIKSTER SERVICE S.C.
adres: 41-250 CzeladŸ ul.Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94



Komputer PC

RS232

(GND)

(RxD)
(TxD)

Gratulujemy Pañstwu wyboru optoizolowanego konwertera
. Mamy nadziejê, ¿e uznaj¹ Pañstwo nasz produkt za niezawodny

i ³atwy w u¿yciu. Prosimy o dok³adne zapoznanie siê z niniejsz¹
instrukcj¹ obs³ugi. Umo¿liwi to Pañstwu uzyskanie jak najlepszych
efektów podczas korzystania z systemu oraz wp³ynie na przed³u¿enie
trwa³oœci urz¹dzeñ.

Konwerter RS232-RS485 jest konwerterem sygna³ów interfejsu V.24/RS
232 na RS 485 i s³u¿y do pod³¹czenia urz¹dzeñ wyposa¿onych w
interfejs V.24/RS 232 do standardowej dwuprzewodowej linii interfejsu
RS 485.Konwerter umo¿liwia szeregow¹ , asynchroniczn¹ wymianê
danych w trybie Half Duplex (dwukierunkowym naprzemiennym)
pomiêdzy interfejsem V.24/RS 232 a sieci¹ urz¹dzeñ z interfejsem RS
485. Zestaw dwóch konwerterów RS-232 RS-485 mo¿e te¿ byæ
wykorzystany do realizacji po³¹czenia pomiêdzy dwoma urz¹dzeniami
z interfejsem V.24/RS 232.
W RS 485 zmiana kierunku transmisji realizowana jest automatycznie.
Unikaln¹ cech¹ konwertera jest prostota pod³¹czenia, konfiguracji co

umo¿liwia korzystanie z tego urz¹dzenia nawet niedoœwiadczonym
instalatorom.

RS 232-
RS485

Ustawienia konfiguracyjne konwertera

Pod³¹czenie konwertera

PRZEZNACZENIE

Uziemienie

Ekran

Po pod³¹czeniu do komputera i podpiêciu zasilania 8-12 VDC
powinna zapaliæ siê zielona lampka sygnalizuj¹ca obecnoœæ napiêcia
zasilania. Aby praca konwertera przebiega³a prawid³owo nale¿y
przeprowadziæ nastêpuj¹ce czynnoœci
konfiguracyjne :
- ustaw prêdkoœæ transmisji - wybierz jedn¹ z czterech opcji

- upewnij siê ¿e wtyczki pod³¹czone s¹ prawid³owo

Konwerter jest gotowy do pracy.

2. Konwerter nie dzia³a ?
SprawdŸ w systemie czy w³¹czony jest port COM
(Menad¿er urz¹dzeñ PORTY COM)

W ofercie firmy MIKSTER znajdziecie Pañstwo równie¿ konwerter
optoizolowany USB/RS232/RS485

Podepnij za³¹czony w zestawie przewód RS232 z jednej strony do
komputera z drugiej do Twojego konwertera RS232- RS485.

Czêsto zadawane pytania

Zaleca siê podpinanie ekranu do konwertera, celem ochrony przed
zak³óceniami zewnêtrznymi. Proces podpiêcia ekranów pokazany na
rysunku poni¿ej.

UWAGA ! Ca³¹ instalacjê uziemiæ tylko w jednym miejscu.

1. Jak podpi¹æ ekran?

1szt. konwerter
RS232-RS485

1szt. zasilacz
12V DC 400 mA

1szt. przewód 1.8 m
NULL MODEM

Konwerter
RS485/RS232

ekran A B A B


