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RS232 RS422/RS485 Industry

  

Built-in overvoltage protection and 1kV isolation 

Vurdering: Endnu ikke vurderet 
Pris: 
Variant pris modificerer: 

Pris inkl. moms: 

Pris inkl. rabat: 1.635,00 DKK

Salgspris fratrukket rabat: 

Brutto-salgspris: 1.635,00 DKK

Netto-salgspris: 1.635,00 DKK

  

Stil et spørgsmål om dette produkt 

Fabrikant: Wiesemann & Theis GmbH 
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Description

Overspændingsbeskyttelse for RS485 porte:
Den maksimalt tilladelige spændingsforskel, som det er tilladt at nå RS485 transceivers med fra ydersiden, er begrænset til cirka. ± 12...14V
ifølge dataark-specifikationerne fra chipproducenten. Spændinger, der overskrider disse værdier, vil uundgåeligt have til følge, at chippen bliver
skadet eller måske endda ødelagt

Beskyttede kabler, der alene er trukket i det indre af en bygning, skulle i almindelighed ikke opleve den slags høje spændingsforskelle, idet
opkoblingen på overføringsledningen betragtes som almindelig interferens: Potentialet i alle kabelføringerne øges tilsvarende. I den type
installationer kan standard interface Model 86201 benyttes uden nogen problemer, idet dens galvaniske isolering sikrer, at lignende stigninger i
potentialet ike kan forårsage nogen skade.

Ved brug af interface converter transmissionsledninger, der løber på ydersiden eller uden for bygninger, eller når  betingelserne for
kabellægningen er uklare, er brugen af 86203 interface tilrådelig. Denne type interface har fordele såsom integreret overspændingsbeskyttelse,
der sikrer en maksimal spændingsforskel på +/- 9V ved hjælp af hurtigt beskyttende dioder.

Features

Data

Operation muligheder:  RS422
RS485 2/4 tråd med handshake kontrol
RS485 2/4 tråd med automatisk kontrol

Switching tid: cirka. 10µs for switching fra data send for at
modtage
for RS485 automatisk kontrol (kan ændres på
anmodning)

Baud rate: 0..115,200 baud
Data format: nogen format

Tegn liner: RXD En/B, TXD En/B, CTS En/B, DTR En/B
Overspænding beskyttelse: Forskels spænding grænse

af transil dioder på max. 9.2V
på Imax = 20En og t = 10ms

Begrænsning: Tilslutnings begrænsning netværk for RS485
funktion

RS232 adapter: 9-pin SUB-D adapter, PC anvisning
RS422 adapter: 9-pin SUB-D adapter

Isolering: min. 1 KV DC
El: 12..24V DC/AC

strøm forbrug: Ikke aktiv: type. 100 MOR @12V DC, 50MOR
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@24V DC
Operation: type. 150 MOR @12V DC, 75MOR
@24V DC

Forsyningsspænding forbindelse: Tilsluttet skrue terminal, 5.08mm mellemrum
Labeled "L+" og "M"

Omgivelsestemperatur: Oplagring: -40..+70°C, Funktion: 0..+60°C
Tilladelig relativ fugtighed: 0..95% RH (ikke kondenserende)

Kabinet: Plastisk tæt kabinet, 105x75x22mm
Vægt: cirka. 100 g

inkluderet: 1 x RS232 RS422/RS485 interface, Industri

Manual

FAQs
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