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RS232 line driver

  

Brug RS232 over meget lange afstande - sikkert og pålideligt. Industri udgave i hus til DIN-skinne installation med 24V-strømforsyning. 

Vurdering: Endnu ikke vurderet 
Pris: 
Variant pris modificerer: 

Pris inkl. moms: 

Pris inkl. rabat: 1.860,00 DKK

Salgspris fratrukket rabat: 

Brutto-salgspris: 1.860,00 DKK

Netto-salgspris: 1.860,00 DKK

  

Stil et spørgsmål om dette produkt 

Fabrikant: Wiesemann & Theis GmbH 
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Description

Application:
Seriel forbindelse op til 1000 meter

For lange linier er det næsten umuligt at undgå potentiale ændringer mellem en af de enheder der er forbundne. Spændingsforskelle kan ske,
når det lyner eller ved at tænde og slukke højspændingsenheder i nærheden. Potentielle forskelle så små som 7V kan føre til interferens i
datatransmissionen. Men bliver forskellen over 30V, vil der meget nemt kunne ske alvorlige skader på kredsløb. Derfor kræver en driftssikker
installation altid en elektrisk beskyttelse mod elektrisk støj fra omgivelserne.

Features

Produktegenskaber:

Benyt RS232 over meget store afstande - sikker og pålidelig
Beskyttelse af enheder imod ødelæggelse ved:

elektrisk isoleret med en spændingsbeskyttelse op til 1000 V
integreret spidsspændigsbeskyttelse

Effektiv værn mod lyn
Ingen re-konfiguration af transmissionsparametre nødvendigt.
Udvidet spændingsområde

 

Data

Isolation: min. 1 kV
Baud rate: 0..115,200 baud

Data format: alle formater
Maks. distance: 1000 m

Signaler: 2 data og 2 handshake signaler
Strømforsyning: Medleverede strømadapter

eller 12..24 V DC/AC
Strømforbrug: typ. 100 mA ved 12 V indgangsspænding

Indgang/udgang: 9-pin SUB-D adapter, PC tilslutning
Line interface: 9-pin SUB-D adapter
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Omgivelsestemperatur: Opbevaring: -40..+70°C
Operation i ikke-række installation: 0..+60°C
Operation i række installation 0..+50°C

Kabinet: Kompakt plastik kabinet, 105x75x22mm
Vægt: approx. 750 g inkl. strømadapter

Levering: 1x RS232 line driver set, Industry
Tilbehør:
Bestil 2x #11020 Switching power supply,
100-240V/50-60Hz - 24V/0.22A DC seperat.

Manual

FAQs
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