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O ZAŘÍZENÍ
CL232 umí převést sériovou linku RS232 na proudovou smyčku. Obsahuje galvanické
oddělení obou linek, na objednávku i galvanické oddělení napájení.
Vysílač proudové smyčky v aktivním režimu dodává proud kladné i záporné polarity na rozdíl od
běžných řešení, kde se pouze přerušuje proud jedné polarity. Toto řešení umožňuje komunikaci
velkou rychlostí. (Podobně je přijímač v pasivním režimu také vodivý pro obě polarity.)
Co je to pasivní zařízení?
Pasivní přijímač nebo pasivní vysílač je zařízení, které je schopno pouze spínat procházející
proud. Pro svůj provoz potřebuje, aby ve stejné proudové smyčce bylo zapojeno aktivní
zařízení nebo aby byl ve smyčce zapojen proudový zdroj. V každé proudové smyčce musí
být právě jedno aktivní zařízení, nebo právě jeden zdroj.
Co je to aktivní zařízení?
Aktivní vysílač nebo aktivní přijímač je zařízení, které je schopno dodávat do proudové
smyčky proud a současně jej spínat nebo přepínat polaritu. V každé proudové smyčce musí
být právě jedno aktivní zařízení, nebo právě jeden zdroj.

Vlastnosti
• Kompletní převodník RS232 na proudovou smyčku.
• Galvanicky zcela rozděleno na dvě nebo tři části (počet rozdělení je závislý na objednaném
typu):
o Rozdělení na dvě části: (1) Napájení a RS232, (2) Proudová smyčka
o Rozdělení na tři části: (1) Napájení, (2) RS232, (3) Proudová smyčka
• Dva přenosové kanály: RxD a TxD
• Připojení RS232 konektorem D-SUB 9 (Cannon 9).
• Připojení napájení a proudové smyčky odnímatelnou šroubovací svorkovnicí.
• Vysílač v aktivním režimu dodává proud kladné i záporné polarity na rozdíl od běžných
řešení, kde se pouze přerušuje proud jedné polarity. Toto řešení umožňuje komunikaci
velkou rychlostí, odolnou proti rušení.
• Přijímač v pasivním režimu je také vodivý pro obě polarity.
• Maximální délka vedení záleží na odporu a kapacitě vedení – prakticky testováno na kabelu
délky až 3400 m.
• Různé napájecí rozsahy od 4,5 do 75 V (dle objednání).
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PRVNÍ ZAPOJENÍ
1) Pomocí propojek uvnitř nastavte parametry převodníku.1 Výchozí parametry z výroby i
význam konfiguračních propojek je patrný z následujícího obrázku.

obr. 1 – konfigurační propojky uvnitř zařízení2

Krabičku se zařízením lze otevřít po vyšroubování dvou šroubů po stranách krabičky v místech, kde jsou na
obrázku výše šipky.
1

2

Položky označené tímto číslem lze nastavit pouze u výrobce zařízení. Uveďte to prosím při objednání.

www.papouch.com
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Poznámka: Použití jednosměrného režimu přenosu dat s proudem jen v aktivní úrovni může
vést ke značnému snížení spotřeby převodníku.
2) Připojte komunikační linku.
3) Zapojte proudovou smyčku. (Příklady některých možností propojení jsou v následující
kapitole.)

obr. 2 - připojení proudové smyčky3

4) Připojte napájení (napájení má ochranu proti přepólování).
5) Zařízení je připraveno k činnosti.

PŘÍKLADY ZAPOJENÍ CL232
Prodloužení sériové linky RS232
V závislosti na kapacitě kabelu a přenosové rychlosti lze pomocí dvojice CL232 prodloužit
sériovou linku RS232 až na vzdálenost 2 km (nebo i vyšší).
CL232 umí prodloužit základní signály RS232 – RxD a TxD.4

obr. 3 – prodloužení RS232 pomocí dvojice CL232

Postup:
1) Převodníky můžete nechat ve výchozím nastavení – tj. propojky A nastavené na Vysílač:
Aktivní a propojky G na Přijímač: Pasivní.
2) Oba moduly propojte čtyřmi vodiči podle obr. 3.

3

Tx+: Výstup. Proud aktivní úrovně směřuje ven, klidový dovnitř.
Tx-: Výstup. Proud aktivní úrovně směřuje dovnitř, klidový ven.
Rx+: Vstup. Proud aktivní úrovně směřuje dovnitř, neaktivní ven.
Rx-: Vstup. Proud aktivní úrovně směřuje ven, klidový dovnitř.

Pokud potřebujete prodloužit všechny signály linky RS232, můžete použít speciální sadu LD232 pro
prodloužení všech signálů. Více informací o LD232 a možnost objednání naleznete na www.papouch.com.
4
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Připojení dvou přijímačů na jeden vysílač („odposlech“)
Následující obrázek ukazuje příklad zapojení dvou pasivních přijímačů na jeden aktivní vysílač.
Opačný směr dat ze dvou pasivních přijímačů nelze sloučit do jednoho. Je možné zapojit jen
jeden směr.
Toto zapojení je vhodné například k tzv. „odposlechu“ stávající digitální proudové smyčky.

obr. 4 – propojení dvou přijímačů na jeden vysílač

Propojení pasivního vysílače s pasivním přijímačem
Pokud Vaše zařízení nemá aktivní vysílač a pouze reguluje procházející proud, je třeba použít
externí zdroj pro napájení nebo objednat CL232 ve verzi s aktivním přijímačem.

obr. 5 – způsob propojení pasivního vysílače s pasivním přijímačem

Napětí zdroje je třeba zvolit podle následujícího vztahu:
30 > UZDROJE > UDROP_ZARIZENI + 5 [V]
Napětí zdroje musí být minimálně rovné součtu úbytků na připojených zařízeních. (Úbytek
napětí na CL232 je maximálně 3 V. Doporučujeme ale počítat s úbytkem 5 V kvůli podpoře
vyšších komunikačních rychlostí.)

www.papouch.com
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TECHNICKÉ PARAMETRY
Komunikace
Přenášené signály ................................. RxD, TxD
Konektor RS232 .................................... D-SUB 9 F (Cannon 9, zásuvka)
Proud smyčkou:

±20 mA5

±40 mA5

+20 mA6

+40 mA6

0 metrů (propojka)

200 kBd

150 kBd

128 kBd

115 kBd

300 metrů (14 nF / 48 Ω) 7,8

200 kBd

150 kBd

500 metrů (24 nF / 90 Ω) 9,8

180 kBd

170 kBd

600 metrů (30 nF / 120 Ω) 7,8

180 kBd

170 kBd

105 kBd

90 kBd

900 metrů (45 nF / 200 Ω) 7,8

128 kBd

170 kBd

1000 metrů (48 nF / 180 Ω) 9,8

105 kBd

170 kBd

60 kBd

38 kBd

1200 metrů (60 nF / 250 Ω) 7,8

90 kBd

120 kBd

2200 metrů (106 nF / 432 Ω) 8

24 kBd

35 kBd

2400 metrů (115 nF / 500 Ω) 7,8

22 kBd

32 kBd

44 kBd

37 kBd

3400 metrů (160 nF / 680 Ω) 8

11 kBd

13 kBd

10 kBd

7 kBd

Tabulka 1 – komunikační rychlosti v závislosti na délce a kapacitě vedení

Napájení
Napájecí napětí ..................................... DC z rozsahu 4,5 až 75 V (podle objednání) 10
Napájecí konektor ................................. odnímatelná šroubovací svorkovnice
Ochrana proti přepólování ..................... ano (dioda v sérii)
Napájecí napětí:

7V

10 V

20 V

30 V

Rozpojená linka

190 mA

125 mA

66 mA

47 mA

Linkou prochází proud 20 mA

200 mA

132 mA

70 mA

49 mA

Linkou prochází proud 40 mA

300 mA

200 mA

110 mA

78 mA

Jednosměrný režim, linka vypnuta

62 mA

45 mA

25 mA

19 mA

Tabulka 2 - proudový odběr zařízení

5

Vysílač dodává proud kladné i záporné polarity.

6

Vysílač dodává proud jen kladné polarity.

7

Typ kabelu: Standardní křížený STP kabel pro počítačové sítě.

8

Hodnota v závorce udává kapacitu / elektrický odpor vedení.

9

Typ kabelu: Laněný sdělovací kabel, nekřížený.

10

Přehled typů je na následující stránce.
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Prostředí
Teplotní rozsah ...................................... -20 až +70 °C
Provedení .............................................. v krabičce z eloxovaného hliníku
Rozměry ................................................ 120 x 55 x 24 mm
Stupeň krytí............................................ IP 40
Možná provedení
Úchyt:
•

Bez úchytu (standardní provedení)

•

Držák na lištu DIN 35 mm

obr. 6 – provedení s držákem na lištu DIN

•

Držák na zeď

obr. 7 – provedení s držákem na zeď (pohled zespodu na dno krabičky)

Konfigurace přijímače:
•

Pasivní (standardní provedení)

•

Přepínatelný pasivní nebo aktivní

Napájení:
•

7 až 30 V 11 (standardní provedení)

•

4,5 až 9,0 V 12

•

9 až 18 V 12

Kompletní galvanické oddělení (včetně země) linky RS485/422 od RS232 a napájení (oddělení G1 na obr.
8). Zem linky RS232 je galvanicky spojena se zemí napájení.
11

12

Jako 11, ale navíc je zem linky RS232 galvanicky oddělena od napájecí země (oddělení G2 na obr. 8).

www.papouch.com
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obr. 8 – blokové rozdělení částí uvnitř zařízení

Neváhejte nás kontaktovat v případě dalších specifických požadavků na provedení a funkce
modulu CL232.
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Přenosy dat v průmyslu, převodníky linek a
protokolů, RS232/485/422/USB/Ethernet/GPRS/
WiFi, měřicí moduly, inteligentní teplotní čidla, I/O
moduly, elektronické aplikace dle požadavků.
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