
 Конверторът USB към RS485 служи за 
осъществяване на връзка между компютър чрез 
USB порт и устройства с комуникационен 
интерфейс RS485. Системата позволява 
включването до 256  интерфейсни устройства 
към един  компютър. Серийният интерфейс 
RS485 е галванично разделен от USB, което 
прави безопасно използването му в 
промишлеността. Мощният сериен драйвер пък 
позволява свързването на голям брой 
устройства на серийната шина без използването 
на допълнителен повторител (до 256) и висока 
скорост на комуникация (до 500Kbps ).

Предназначение

Конвертор USB - RS485

Технически данни

Mрежов интерфейс - USB

Сериен интерфейс - RS485

Галванично разделен - ДА

Скорост на предаване -  300bps - 500Kbps

Макс. Брой устройства в мрежа - 256

Захранващо напрежение - 5V (от USB)
  - максимален консумиран ток - 50mA;

· Условия на експлоатация:
Температура на околния въздух - от 0°C до 55°C
Относителна влажност на въздуха - от 40 до 80%

· Условия на съхранение:
Температура на околния въздух - от минус 40°C до 70°C

Относителна влажност на въздуха - не повече от 85%

Схема на включване

Производител: “ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ” ООД    4002  Пловдив, ул.”Г. Измирлиев” 61А
тел/факс: (032)640 805, 642 312  e-mail:office@isomaticcomplect.com  www.isomaticcomplect.com

ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ  ООД
·  Произвежда: универсални и специализирани програмируеми контролери с богата цифрова и аналогова  периферия, 

многоканални регулатори, полупроводникови релета, преобразуватели на сигнали... 
·  Разработва и внедрява системи за автоматизация на машини и процеси в промишлеността, енергетиката,...   

     

D
A
T
A

D
A
T
A

DEVICE 1
DATA
DATA
R_GND

Габаритни размери Д х Ш х В

Вариант с кутийка - 75 x 41 x 18 mm
Вариант с прозрачна обвивка - 81 х 19 х 11 mm

DEVICE 2
DATA
DATA
R_GND

DEVICE N
DATA
DATA
R_GND

  Извод R_GND е свързан с масата на серийния канал пред 
резистор 120 Оhm. Използва се в редки случаи за изравняване на 
потенциалите на сигналите между отделните модули на 
серийната шина
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