00
oddìlovaè/opakovaè RS485
Pro galvanické oddìlení RS485
s izolací a 1000V DC
Pro posílení dlouhých úsekù RS485
Pro tvorbu delích odboèek RS485
Montovatelný na litu DIN35
Oddìlovaè CA44 slouí ke galvanickému
oddìlení sítì RS485 v systému MICROPEL. Napájí se
stejnosmìrným napìtím od 12 do 30V, má dvì
svorkovnice pro pøipojení linek RS485, jednu galvanicky
spojenou s napájením a jednu oddìlenou.

Pouití
Pøi spojení systémù s navzájem nezávislým napájením a s oddìlenými zemìmi.
Bez vøazení oddìlovaèe CA44 do linky by linka RS485 propojila navzájem oddìlené
systémy, co by v øadì pøípadù mohlo vést ke vzniku zemních smyèek, vzniku
nepøípustných vyrovnávacích proudù a dalích negativních jevù.
Na vedeních mimo budovy, ve volném terénu a v soubìhu se silovými vodièi
hrozí riziko zvýeného ruení, indukce velkých napìtí, ruivých proudù, riziko úderu blesku
atd. Proto se doporuèuje tyto rizikové úseky oddìlovat. Pro venkovní úseky vedení je navíc
tøeba aplikovat i vhodné primární ochrany proti pøepìtí a zásahu blesku.
RS485 by mìla mít výraznì sbìrnicovou topologii (tedy jedno dlouhé
dominantní vedení s krátkými odboèkami - asi do 10-20m). Je-li nutné zvolit takovou
topologii, která má více dlouhých vìtví (hvìzda, strom, apod.), je vhodné jednotlivé vìtve
oddìlit pomocí CA44, aby jednotlivé oddìlené úseky mìly opìt topologii sbìrnicovou.

Indikace
Aktivní provoz na galvanicky oddìlených linkách signalizují svítivé diody s
oznaèením LINE1 a LINE2. Napájení indikuje svítivá dioda POWER.
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Svorkovnice LINE1 - ISOL
Je urèena k propojení na úsek RS485, který má být galvanicky oddìlen.

Svorkovnice LINE2
Je urèena k propojení na linku RS485 a pøipojujeme ji na úsek linky systému
jeho rozvod napájení vyuijeme k napájení oddìlovaèe CA44.
Napájení oddìlovaèe je galvanicky spojeno se systémem
pøipojeným na galvanicky neoddìlenou èást linky - LINE2.

Nastavení komunikaèní rychlosti
Spínaèem umístìným pod horní krytkou nastavíme rychlost stejnou nebo vìtí,
ne bude maximální komunikaèní rychlost. Komunikaèní rychlost nemusí být pevná.
K nastavení komunikaèní rychlosti pouijeme následující tabulku:
SP1

SP2

Rychlost (Bd)

Pouitelné pro (Bd)

on

on

2400

1200-2400

on

off

9600

2400-9600

off

off

57600

9600-57600

Nastavení spínaèù

Technické údaje
Pevnost galv. oddìlení:
Rychlost komunikace :
Napájení :
Odbìr ze zdroje :

min. 1000 V DC (vstupy sbìrnice RS485 LINE1-ISOL)
min. 1200 Bd, max. 57600 Bd
12 - 30 V DC
typ. 40 mA, max. 100 mA

Zapojení svorek
DOLNÍ ØADA SVOREK
1
2
3
4
5
6
7
8



G
B
A
G
B
A
GND
+

linka 1 - izolovaná - spoleèný vodiè
linka 1 - izolovaná - invertující vodiè
linka 1 - izolovaná - neinvertující vodiè
linka 2 - spoleèný vodiè
linka 2 - invertující vodiè
linka 2 - neinvertující vodiè
zem napájení
+ pól napájení 12 - 30 V DC
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Rozmìry
52 mm

èelní pohled
spínaè pro nastavení
komunikaèní rychlosti
je umístìn pod krytkou

RS485 REPEATER
1000V DC

LINE1-ISOL
G B
A

1

2 3

ISOLATED

LINE2
G B

POWER

A

4 5 6

+

7 8

ovládání úchytu
pro lity DIN 35mm

boèní pohled

90
62
45.5

115 mm rezerva na manipulaci se svorkami

CA44 oddìlovaè / opakovaè RS485 pro systém PLC MICROPEL
Technický list, edice 12.2006, 1. verze dokumentu, © MICROPEL s.r.o. 2006
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