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LGA-KN2
galvanicky oddělený převodník UART (TTL) na RS485

Komunikační převodník sériové linky UART (TTL) na rozhraní RS-485. Rozhraní jsou od sebe
odděleny na úrovni 3,75kV. Převodník je primárně určen k připojení řídícího systému řady LGA
k dotykovému HMI panelu řady MT a tomu také odpovídá standardní zapojení konektorů
CAN9.

Parametry:

 délka kabelu uživatelsky (standardně 4m)
 pro RS-485 kvalitní twist kabel Profibus stíněný
 optické oddělení na úrovni 3,75kV
 signál pro přepínání směru komunikace na lince RS-485
 vyžaduje externí napájení 5V
 zapojení CAN9 na obou stranách uživatelsky (standardně dle obr. zapojení)
 standardní zapojení kabelů odpovídá řídícím systémům řady LGA

Technická specifikace:

Prostředí:  ……………………………… normální dle ČSN 33 2000-3 bez nebezpečí
výbuchu či požáru, bez korozívních látek

Relativní vlhkost:  ……………………... 5% - 80%
Teplotní rozsah:  ………………………. 0 C - +40 C bez přídavného vyzařování
Ochrana proti slunečnímu záření
Ochrana proti kovovým částečkám
Znečištění:  …………………………….. stupeň znečištění 2 dle ČSN 61010-1
Vibrace:  ……………………………….. stálá 0.5g, přechodná 1g
Nadmořská výška:  ……………………. do 1000 m

Při prudkých změnách okolní teploty je třeba vyčkat přiměřenou dobu před zapnutím z důvodu
možného orosení.
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Napájení zařízení

Napětí:  ………………………………… 5 Vss
Tolerance:  ……………………………… +- 10%
Jmenovitý proud:  …………………….. 20 mA
Kategorie přepětí:  ……………………. II.  dle normy ČSN EN 61010-1
Průřez přívodních vodičů:  …………… 0,5 – 1mm2

Zdroj napájecího napětí musí splňovat požadavky na dvojitou izolaci.

Skladování a přeprava

Zařízení může být skladováno a přepravováno v krytých prostorách při teplotách  -25 C - +55
C při vlhkosti +5% - +95%. Vibrace 0,5g přechodně max. 1g v obalech

Definice rozhranní

RS485
Linka je na straně LGA-KN2 zakončena terminátorem 120Ω. Vyvedení je provedeno stíněným
2-žilovým krouceným kabelem. Jedná se o standardní dvouvodičovou RS485.

UART
UART vysílá, přijímá a přepíná směr vysílání na pinech TX, RX a RTX. Napěťové úrovně pro
logickou 0 jsou: 0 – 0,8V, a pro logickou 1 jsou: 3 – 3,3V.

Instalace zařízení:

LGA-KN2 je zapojeno dle následující schématu. Zapojení lze upravit dle přání zákazníka.

Adresa výrobce:

LG System spol. s r.o.
Jasmínová 808
252 42 Jesenice

Tel:  241 933 332
E-mail: lgsystem@lgsystem.cz
Internet: www.lgsystem.cz


