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GALVANICKÝM ODDĚLENÍM



CQ485 Papouch s.r.o.

POPIS
Modul  CQ485  je  použitelný  jako  opakovač  linky  RS485,  opakovač  linky  RS422,  nebo  jako
převodník linky RS485 na RS422. Vlastnosti  modulu jsou nastavitelné dodávaným programem.
Převodník nevkládá do signálu žádná zpoždění. Zelená kontrolka indikuje zapnutí modulu, žlutá
přenos dat. Konektor A je vlevo, konektor B je vpravo. 

VLASTNOSTI
 optické oddělení jedné linky od druhé
 přenosová rychlost až 115200 Bd
 ochrana linky RS485/RS422 proti přepětí 15kV podle IEC-1000-4-2
 omezená šířka pásma linky RS485/RS422 na 250 kBd zajišťující malé rušení
 automatické přepínání směru bez prodlevy
 od obou linek galvanicky oddělené napájení 8-12V 1)
 odběr max. 100mA
 dodržení všech standardů obou linek
 jednoduché nastavení dodaným programem pro Win9x, W2000
 indikace zapnutí a činnosti kontrolkou - snadné uvedení do provozu
 vestavěné volitelné zakončení včetně odporů definujících klidový stav linky 
 připojení konektory CANNON 9
 rozměry 130 x 67 x 29 mm

Poznámka: 1) Platí pro verzi I, u běžné verze je zem napájení společná se zemí linky A.

Nastavení převodníku CQ485
Pokud není převodník CQ485 nastaven z výroby podle konkrétní aplikace, je nutno jej nastavit
dodaným programem. 

Nejdříve  je  třeba  otevřít  kryt  převodníku  a
rozpojit  propojku,  která  uzamyká  nastavení
převodníku. 

Konektor A převodníku (levý) pak připojte dodaným kabelem (zapojení je uvedeno v nastavovacím
programu) k sériovému portu počítače s operačním systémem Windows. Připojte napájecí napětí
k  převodníku  a  proveďte  nastavení  pomocí  programu  CQ485.  Zapsání  nového  nastavení  se
projeví bliknutím žluté kontrolky a zprávou programu. Po nastavení převodníku zasuňte propojku
na původní místo.
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Vysvětlení pojmů

Komunikační rychlost: Nastavte používanou komunikační rychlost. Pokud není známa, nastavte
menší (např. 4800 Bd). Nastavení menší rychlosti způsobí pouze vložení prodlevy po vysílání dat,
po  tuto  dobu  není  možná  komunikace  opačným  směrem.  Nastavení  větší  rychlosti  způsobí
odpojování budiče v průběhu byte a tím větší citlivost signálů na rušení.

Počet bitů: Délka jednoho byte. Délka je dána součtem: 1 startbit, 7 nebo 8 významových bitů, 1
nebo žádný paritní bit, 1 nebo 2 stopbity. Pokud není délka známa, nastavte 10 bitů. Nastavení
větší délky způsobí pouze vložení prodlevy po vysílání dat, po tuto dobu není možná komunikace
opačným směrem. Nastavení menší délky způsobí odpojování budiče v průběhu byte a tím větší
citlivost signálů na rušení.

MODE: Nastavení typu linky na straně A a B. 
 RS485: linka RS485 - komunikace po dvou vodičích s přepínáním směru.
 RS422: linka RS422 bez odpojování - komunikace po čtyřech vodičích, nerozvětvená linka,

neustále  připojené budiče – výhodné z hlediska odolnosti  proti  rušení.  Pokud je nastaveno
RS422 na obou stranách převodníku, nezáleží na nastavení rychlosti a počtu bitů.

 RS422 multi: linka RS422 s odpojováním (čtyřdrátová RS485) – jen pro případy, kdy společně
s převodníkem  CQ485  může  shodným  směrem  vysílat  i  jiné  zařízení.  Tento  režim  nelze
nastavit na obou stranách současně.

Převodník je možné dodat i přednastavený z výroby dle požadavků, standardně je nastaven na
obou stranách pro  linku  RS485 s parametry  9600 Bd,  1  startbit,  8  bitů,  bez parity,  1 stopbit.
Převodník  je  schopen  fungovat  i  se  špatným  nastavením,  to  však  není  správné  z hlediska
možných chyb v přenosu.

Zakončení se nastavuje propojkami uvnitř převodníku, na straně A i B jsou vždy 2 propojky v
blízkosti  příslušného  konektoru.  Krabička  se  rozebírá  stlačením  výstupků  vedle  konektorů.
Zakončení doporučujeme připojovat  jen u správně provedených (kroucený pár)  dlouhých linek
(nad 100m) a při vyšších komunikačních rychlostech (nad 19,2 kBd).

Zapojení konektorů
Oba konektory A a B pro připojení komunikačních linek jsou zapojeny shodně.

Špička Signál  Popis
7 a  Vodič a  linky RS485, výstupní vodič a linky RS422
6 b  Vodič b  linky RS485, výstupní vodič b linky RS422
9 a'  Vstupní vodič a linky RS422
8 b'  Vstupní vodič b linky RS422
5 GND  Galvanicky oddělená zem budičů

Poznámka: U konektoru A jsou navíc využity špičky 1 a 3 pro nastavené převodníku.
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Instalace modulu CQ485 

1) Nastavte správný typ linky pro obě strany převodníku, viz nastavovací software výše.

2) U dlouhých linek můžete připojit zakončení. 

3) Připojte napájecí zdroj o napětí 8-12V (+ je na vnější části konektoru) - musí se rozsvítit zelená
kontrolka.

4) Podle tabulky připojte komunikační vedení. 

Provedení linek RS485 a RS422
Linka  RS485  je  tvořena  symetrickou  dvojicí  vodičů  označovaných  a,  b,  nejlépe  zkrouceným
vedením. V klidovém stavu je vodič a kladnější než vodič b. Provedení linky má být ve tvaru linie s
krátkými odbočkami. Na obou koncích linky má být připojeno impedanční zakončení. Linka RS485
je poloduplexní, takže po stejném vedení se data vysílají i přijímají. Proto je nutné přepínat směr
komunikace na vysílání nebo příjem.

Linka RS422  je tvořena dvěma symetrickými dvojicemi vodičů. Je duplexní a přímo nahrazuje
signály RxD a TxD linky RS232, jedna dvojice vodičů slouží pro příjem a druhá pro vysílání dat.
Vodiče v každé dvojici mají označení a, b. V klidovém stavu je vodič a kladnější než vodič b. Na
koncích linky je impedanční zakončení. I linka RS422 může mít odbočky. Pokud na linku RS422
vysílá více zařízení shodným směrem, je nutné jejich vysílače odpojovat.

Poznámka: Vodič a bývá často označen popisem se znaménkem +, vodič b se znaménkem -.
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