
Urz¹dzenie CONV485E mo¿e pracowaæ w dwóch trybach pracy: 

Klient  konwerter pracuje jako klient TCP/IP, nawi¹zuje po³¹czenie TCP/IP z serwerem TCP/IP; umo¿liwia komunikacje urz¹dzenia 
nadrzêdnego po stronie RS-485 z urz¹dzeniami podrzêdnymi po stronie sieci LAN. 

Serwer  konwerter pracuje jako serwer TCP/IP; umo¿liwia komunikacje pomiêdzy systemem nadrzêdnym (komputerem, sterownikiem 
PLC) pracuj¹cym w sieci LAN a urz¹dzeniem wyposa¿onym w port szeregowy RS-485. 
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Konwerter
RS-485 NA ETHERNET TCP/IP 

ZASTOSOWANIE

• Automatyka przemys ³owa, systemy pomiarowe 
i sterowania, laboratoria pomiarowe 

• Wymiana danych pomiêdzy urz¹dzeniem wyposa¿onym 
w port RS-485 a urz¹dzeniem pracuj¹cym w sieci 
komputerowej LAN lub przemys³owej Ethernet

 
•
•
•
•
•
•

•

•
•
• oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarów

Port 10BaseT ETHERNET 
 Port RS-485 (2400 bps do 115,2 kbps) 
 2 tryby pracy: Klient i Serwer 
 2 protoko³y: Przezroczysty i Modbus TCP - RTU 
 Mo¿liwoœæ obs³ugi do 6 klientów 
 5 diod LED, sygnalizuj¹ce pracê konwertera 
 Prosta konfiguracja konwertera przez przegl¹darkê stron 
WWW 
 3 wersje zasilania: 24 V DC/AC, 5 VDC, PoE (Power over 
Ethernet) 
 2 wersje obudowy: z tworzywa sztucznego i metalowa 
 Mo¿liwoœæ monta¿u na szynie TS-35 

CONV485E

CONV485E jest nowoczesnym, prostym konwerterem umo¿liwiaj¹cym 
komunikacje urz¹dzeñ wyposa¿onych w port RS-485 z urz¹dzeniami pracuj¹cymi w sieci 
przemys³owej lub komputerowej LAN. Zgodnie ze standardem RS-485 po stronie portu RS-
485 mo¿e byæ pod³¹czonych 32 urz¹dzenia, natomiast po stronie portu Ethernet konwerter 
mo¿e obs³u¿yæ do 6 klientów. 

Konwerter konfigurowany jest z komputera PC za pomoc¹ przegl¹darki stron 
WWW. W zale¿noœci od wersji konwerter zasilany jest z zasilacza lub transformatora 24 V 
DC/AC, z zasilacza 5 V DC lub poprzez siec LAN pracuj¹ca w systemie PoE (Power over 
Ethernet). Konwerter posiada dwie wersje obudowy:

• z tworzywa ABS (CONV485E), 
• metalowa (CONV485E/M). 

Przeznaczony jest do pracy wewn¹trz pomieszczeñ lub w szafach pomiarowych. 
W wersji z uchwytem mo¿e byæ montowanych na listwie TS-35. 
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Konwerter

Konwerter mo¿e pracowaæ w dwóch protoko³ach: 
• Przezroczysty  otrzymany ci¹g znaków (ASCII lub binarny) od strony sieci przekazuje ca³oœæ do portu RS-485; podobnie ci¹g znaków 
otrzymany od strony portu RS-485 jest przekazywany do sieci LAN. 

• Modbus TCP . RTU  konwerter dokonuje konwersji ramki protoko³u sieciowego Modbus TCP na protokó³ Modbus RTU i odwrotnie. 

DANE TECHNICZNE 

INTERFEJS ETHERNET 

Interfejs: 10BaseT Ethernet 

Obs³ugiwane protoko³y: TCP, ICMP (ping), DHCP server, http server 

Bufor danych: 1024 B 

Iloœæ jednoczesnych otwartych po³¹czeñ: 6 

Wersja w obudowie z tworzywa sztucznego: RJ45 
Z³¹cze: 

Wersja w obudowie metalowej: M12 

2, wbudowane w gniazdo RJ45 (dotyczy wersji w obudowie z tworzywa 
Diody sygnalizacyjne LED: 

sztucznego) 

INTERFEJS SZEREGOWY RS-485 

Prêdkoœæ transmisji: 2.4, 4.8, 9.6 ,19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps 

Ramka: 1 b startu, 8 b danych, 1 b stopu (1 b lub 2 b stopu dla None) 

Kontrola parzystoœci: Even, Odd, None1, None2 

Bufor danych: 300 B 

Sygna³y wyprowadzone na ³¹czówce: A(+), B(-) 

Maksymalne obci¹¿enie: 32 odbiorniki / nadajniki 

wewnêtrzny, za³¹czany prze³¹cznikiem (tylko w wersji w obudowie z 
Terminator linii: 

tworzywa sztucznego) 

Minimalna impedancja linii transmisji danych: 54 

Maksymalna d³ugoœæ linii: 1200 m 

Maksymalne napiêcie na zaciskach A(+) i B(-) - 8 V + 13 V 

Minimalny sygna³ wyjœciowy nadajnika: 1,5 V (przy R0= 54 ) 

Minimalna czu³oœæ odbiornika: 200 mV / RWE= 12 k 

Zabezpieczenie zwarciowe / termiczne: Tak 

Diody sygnalizacyjne LED: 2, sygnalizacja TxD i RxD, kolor zólty 

ZASILANIE 

24 VAC (+5% / -10%) / 1 VA 
CONV485E -1 (24 V DC/AC): 

24 VDC (8 30 VDC) / 0,9 W 

CONV485E -2 (5 V DC): 5 VDC (4,5 5,5 VDC) / 0,9 W 

CONV485E -3 (PoE): PoE Class 1 (max 57 VDC, 0,44 3,84 W) 

Diody sygnalizacyjne LED: 1, obecnoœæ zasilania, kolor zielony 

WARUNKI PRACY 

Temperatura pracy / Temperatura przechowywania: -20 C +60 C / -30 C +70 C 

Wilgotnoœæ: 5 95% (bez kondensacji) 

WYMIARY MECHANICZNE  OBUDOWA 

Obudowa z tworzywa sztucznego: 

93 mm x 57 mm x 21 mm (bez uchwytu do TS-35) Wymiary (dl. x szer. x wys.): 
Obudowa metalowa: 

111 mm x 60 mm x 32 mm (bez uchwytu) 

Stopieñ ochrony obudowy: IP30 

Obudowa z tworzywa sztucznego: 

ok. 0,06 kg Masa: 
Obudowa metalowa: 

ok. 0,25 kg 

CONV485E
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