
ROZDZIELACZ/KONWERTER DO SYTEMÓW KOLEJKOWYCH

Charakterystyka.

Rozdzielacz/konwerter RSC-04 jest przeznaczony do 
budowy rozległej sieci wyświetlaczy tekstowych i 
cyfrowych w systemach informacyjnych użyteczności 
publicznej.
RSC-04 umożliwia odgałęzienie linii RS-485 na 4 
wyświetlacze z zapewnieniem izolacji galwanicznej od 
linii głównej. Zapewnia przesyłanie danych do 
wyświetlaczy i dystrybucję zasilania napięciem 
bezpiecznym z zewnętrznego zasilacza. 
Konwerter zawiera standardowy odbiornik RS485 
izolowany galwanicznie od pozostałych wejść i wyjść. 
Wejście odbiornika jest zabezpieczone przed 
przepięciami i spolaryzowane rezystorami dla 
zapewnienia stanu nieaktywnego przy rozwarciu na linii.
Dane z wejścia RS485 są przekazywane na 4 nadajniki w 
standardzie RS422/485 dołączone do 4 złącz 
wyjściowych typu RJ12. Na każdym ze złącz dostępne są 
2 linie transmisji danych oraz podwojone linie masy i 
zasilania.  Wyjścia transmisji  są zabezpieczone przed 
przepięciami i zwarciem. Każde z gniazd wyjściowych 
zapewnia kompletne sterowanie dla pojedynczego 
wyświetlacza LDN/LDA wyposażonego w podobne 
złącze RJ12. Wskaźnikiem obecności zasilania jest dioda 
LED obok złącza zasilania zewnętrznego.
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IZOLACJA GALWANICZNA RS485F
DYSTRYBUCJA ZASILANIA 24VDCF
TRWAŁA METALOWA OBUDOWAF

OBSŁUGA 4 WYŚWIETLACZY

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY RS485 
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Dane techniczne:
Wejście sterujące

typ interfejsu            RS-485/RS422 (izolowany)
złacze (listwa rozłączalna) AK950/4, RM=5,08mm
średnica przewodu max 2,5mm2
            Wyjście sterująco-zasilające
ilość wyjść 4

 prąd wyjściowy maksymalny 1A
typ złącza RJ-12  6/6
przekrój przewodu 0,16-0,2mm2, AWG26-24
            Zasialnie                                                                                                            
napięcie zasilanie 24VDC (20-35VDC)
pobór prądu bez obciążenia 0,1A

średnica przewodu max 2,5mm2
           Obudowa      133x77x31,5mm
materiał obudowy aluminium
kolor czarny
stopień ochrony IP-00
wymiary 133x77x31,5mm
otwory montażowe 6,2mm
rozstaw otworów montażowych 113x63mm
           Warunki pracy
temperatura pracy 0-50stC
wilgotność max 95%, bez kondensacji

typ interfejsu RS-485
 napięcie wyjściowe 24VDC

pobór prądu maksymalny 4,5A
zabezpieczenie T5A
złącze (listwa rozłączalna) AK950/2, RM=5,08mm
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Schemat sieci transmisji danych i zasilania
wyświetlaczy LDN/LDA.


