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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Popis
SB8485 je převodník rozhraní USB na osm linek RS485, RS422 nebo RS422 multimaster.
Všechny komunikační linky jsou jednotlivě galvanicky odděleny.
Po připojení k PC se do systému nainstaluje osm sériových portů COM. Každý z nich se chová
jako standardní COM port a lze jej samostatně konfigurovat.
Aplikace


Systémy dálkového řízení po RS485/RS422.



Centrální dohled nad rozsáhlejšími systémy.

Vlastnosti
 Osm sériových linek RS485, RS422 nebo RS422 multimaster.
 USB 1.1 rozhraní (2.0 kompatibilní).
 Připojení sériových linek násuvnými svorkami.
 Galvanické oddělení všech sériových linek – každá linka je oddělena jednotlivě.
Blokové schéma

obr. 1 – blokové zapojení

Strana 4

www.papouch.com

Papouch s.r.o.

SB8485

Technické parametry
RS485/422
Počet linek ............................ 8
Varianty linek ........................ RS485, RS422, RS422 multimaster
Galvanické oddělení ............. Každá z linek kompletně oddělena od ostatních i od napájení
Rezistory definující klidový stav linky ......... ano, 680 Ω (volitelně při objednání pro každý kanál)
Zakončovací rezistory ................................ ano, 120 Ω (volitelně při objednání pro každý kanál)
USB
Komunikační linka ................ USB 1.1 (USB 2.0 kompatibilní)
Připojení USB ....................... USB konektor typu B
Ovladače pro ........................ Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Vista,
Windows CE.NET, MAC OS 8, Linux 2.4 a vyšší
Ostatní parametry
Napájecí napětí .................... z USB nebo z externího zdroje
(stejnosměrné 7 až 30 V s ochranou proti přepólování)1
Proudový odběr .................... 130 mA při 12 V
Proudový odběr z USB ......... 2 mA (při použití externího napájení)
Provedení ............................. v krabici z eloxovaného hliníku
Stupeň krytí .......................... IP 30
Rozměry ............................... 90 x 49 x 165 mm
Hmotnost .............................. 610 g
Možná provedení
Montáž:
 Bez držáku (standardní provedení)
 S držákem na lištu DIN
Konfigurace linek:
 8x RS485 (standardní provedení)
 8x RS422
 Libovolná kombinace linek RS485, RS422 a RS422 multimaster
Neváhejte nás kontaktovat v případě dalších specifických požadavků na provedení a funkce
modulu SB8485.

1

Zařízení je možné napájet pouze z USB, pokud je daný USB port schopen dodat dostatečný napájecí proud.
Pokud zařízení při napájení pouze z USB nepracuje správně, případně nastávají výpadky zejména při
vysílání, je nutné použít externí napájecí zdroj.
www.papouch.com
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ZAPOJENÍ
RS485
Linka RS485 se připojuje ke svorce příslušného portu podle obr. 2.

obr. 2 – zapojení RS485

Svorka 5V je výstup určený pro případ připojování externích rezistorů definujících klidový stav
linky. Z této svorky je možné odebírat proud maximálně 15 mA.
Zemní svorka GND je zem příslušeného kanálu. Tato zem je galvanicky oddělena od všech
ostatních zemí na zařízení. (Propojením této země s jinou je zrušena ochrana vyplývající
z galvanického oddělení!)
Svorky RxTx+ a RxTx- slouží pro sběrnici RS485. Je možné se setkat také s označením svorek
A (pro RxTx+) a B (pro RxTx-).
Ostatní dvě svorky nejsou při komunikaci přes RS485 využity.
Jak připojit zakončení a odpory definující klidový stav?  strana 8
RS422
Linka RS422 se připojuje ke svorce příslušného portu podle obr. 3.

obr. 3 – zapojení RS422

Svorka 5V je výstup určený pro případ připojování externích rezistorů definujících klidový stav
linky. Z této svorky je možné odebírat proud maximálně 15 mA.
Zemní svorka GND je zem příslušeného kanálu. Tato zem je galvanicky oddělena od všech
ostatních zemí na zařízení. (Propojením této země s jinou je zrušena ochrana vyplývající
z galvanického oddělení!)
Svorky Rx+, Rx-, Tx+, Tx- slouží pro sběrnici RS422.
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USB
USB rozhraní se připojuje konektorem typu B z obr. 4.

obr. 4 – USB port

Napájení
Napájení 7 až 35 V se připojuje přes dvojitou násuvnou svorku. Polarita je vyznačena. (Vstup
pro napájení má ochranu proti přepólování.)

obr. 5 – Připojení napájení

www.papouch.com
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KONFIGURACE KOMUNIKAČNÍCH LINEK RS485/422
V případě, že je třeba připojit rezistory definující klidový stav linky nebo rezistory definující
zakončení, je třeba odmontovat vrchní kryt zařízení a změnit nastavení přepínačů uvnitř.
Vedle každého konektoru RS485/422 je vnitř tento spínač:

obr. 6 – Konfigurační přepínače uvnitř zařízení

Pro připojení rezistorů 120 Ω definujících zakončení RS485 sepněte SW1.
Pro připojení rezistorů 120 Ω definujících zakončení RS422 sepněte SW1 a SW2.
Pro připojení rezistorů 680 Ω definujících klidový stav sepněte SW5 a SW6.
Režim

SW3

SW4

OFF

ON

RS485

ON

OFF

RS422

ON

ON

RS422 Multimaster
Tab. 1 – Nastavení režimu komunikační linky

INDIKACE
Na SB8485 jsou následující kontrolky:
USB......... indikuje připojení USB rozhraní
PWR........ indikuje připojení napájení
Tx ............ indikuje vysílání dat na příslušném kanálu
Rx............ indikuje příjem dat na příslušeném kanálu
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INSTALACE
Po připojení SB8485 se nainstaluje interní USB rozbočovač a poté pro každý port nejdřív USB
ovladač, a poté také virtuální sériový port, který umožní přistupovat ke každému ze
sériových portů jako ke standardnímu COM portu na PC.
Následuje ukázka instalace na systému Windows Vista:
USB rozbočovač
Systém Windows Vista standardně tento ovladač obsahuje, takže systém plynule pokračuje
k následujícímu bodu:
USB ovladač
1. V okně z obr. 7 vyberte první volbu.

obr. 7 – Nalezení nového hardwaru

www.papouch.com
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2. V následujícím okně vyberte volbu „Disk nemám“.

obr. 8 – Výběr zdroje ovladače

3. Zde vyberte „Vyhledat ovladač v počítači“.

obr. 9 – Vyhledat ovladač v počítači
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4. V okně z obr. 10 najděte umístění ovladačů (buď na dodaném CD nebo v archivu
staženém z WEBu www.papouch.com).

obr. 10 – Nalezení umístění ovladače

5. Po výběru ovladače systém zobrazí výstrahu, že nelze ověřit vydavatele softwaru.
Vyberte „Přesto nainstalovat tento software ovladače“.

obr. 11 – Výstraha zabezpečení systému Windows

www.papouch.com
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6. Po chvíli se objeví následující dialog s oznámením, že USB ovladač byl nainstalován.

obr. 12 – Úspěšná instalace USB ovladače

7. Nyní systém pokračuje k následujícímu bodu:
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Virtuální sériový port
Virtuální sériový port je ovladač, který zpřístupní každý z portů RS485/422 jako samostatný
sériový port viditelný v systému jako další COM.
8. Instalace pokračuje dialogem z obr. 13. Zde vyberte „Disk nemám“.

obr. 13 – Začátek instalace Virtuálního sériového portu

9. V následujícím okně vyberte „Vyhledat ovladač v počítači“.

obr. 14 – Způsob nalezení ovladače
www.papouch.com
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10. Po výběru ovladače systém zobrazí výstrahu, že nelze ověřit vydavatele softwaru.
Vyberte „Přesto nainstalovat tento software ovladače“.

obr. 15 – Výstraha zabezpečení systému Windows

11. Nyní se objeví dialog z obr. 16 s informací o úspěšném dokončení instalace.

obr. 16 – Úspěšné dokončení instalace
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Na obr. 17 jsou zvýrazněny položky, které po instalaci přibudou ve Správci zařízení.

obr. 17 – Položky týkající se SB8485 ve Správci zařízení

www.papouch.com
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KONFIGURACE PARAMETRŮ SÉRIOVÝCH LINEK
1. Ve Správci zařízení rozbalte položku „Porty (COM a LPT)“.

obr. 18 – Správce zařízení > Porty (COM a LPT)

2. Klepněte pravým tlačítkem myši na port, jehož parametry si přejete změnit. V menu,
které se zobrazí, vyberte „Vlastnosti“. Objeví se dialog z obr. 19. V něm vyberte záložku
„Port Settings“. Na této záložce je možné změnit komunikační parametry linky.
Pokud si přejete změnit číslo portu, pokračujte dále klepnutím na „Advanced…“.

obr. 19 – Vlastnosti sériového portu
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3. V tomto dialogu lze změnit číslo sériového portu (COM Port Number) a další pokročilá nastavení.

obr. 20 – Pokročilá nastavení

www.papouch.com
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Papouch s.r.o.
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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