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Producent zastrzega sobie prawo do 
zmiany parametrów nie pogarszających 
walorów użytkowych urządzeń.

ŚWIATŁOWODOWE 
KONWERTERY

RS-485

Światłowodowe konwertery TR-43-1, -2, -5 i -6 umożliwiają 
łączenie urządzeń wy po sa żo nych w interfejs zgodny z zaleceniem 
RS-485. Połączenia światłowodowe są wykonywane za pomocą linii 
dwuwłóknowych. Zastosowanie światłowodów zapewnia całkowitą izolację 
 pomiędzy urządzeniami oraz odporność na zakłócenia występujące 
na drodze przesyłowej. W porównaniu z bezpośrednim połączeniem 
elektrycznym za pew nia znaczne zwiększenie zasięgu.

Konwertery TR-43-1 i TR-43-5 posiadają jeden port światłowodowy 
i jeden  elektryczny. Za pomocą dwóch takich konwerterów można 
połączyć dwa urządzenia  wyposażone w interfejs RS-485, dwie 
magistrale elektryczne lub dołączyć urządzenie do magistrali.

Gdy zachodzi konieczność połączenia większej liczby urządzeń, 
można  zastosować konwertery TR-43-2 i TR-43-6. Są one wyposażone 
w dwa porty światłowodowe i je den elektryczny co umożliwia realizację 
magistrali światłowodowej. 

Konwertery można łączyć ze sobą zarówno światłowodem jak 
i kablem elektrycznym.  Możliwe jest łączenie od strony optyczej 
konwerterów TR-43 (RS-485, 422) z kon wer te ra mi TR-21-7 (RS-232/C). 
Pozwala to elastycznie zaprojektować budowaną sieć, optymalizować 
długości kabli i odpowiednio dostosować topologię sieci pod wzglę-
dem bezpieczeństwa danych.
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DANE TECHNICZNE:

TR-43-1 (2) TR-43-5 (6)
Szybkość transmisji przy 
zniekształceniach ≤ ±10% ≤ 2,5 Mbit/s ≤ 500 kbit/s

Poziomy logiczne w światłowodzie
„0” - świeci

„1” - nie świeci
Zakres temperatur pracy 0÷50 0C

Zasięg transmisji 

w kablu elektrycznym
50 m

Zasilanie (tolerancja ± 10%) 10-40 V DC/150-50 mA 

Konwertery mogą być wyposażone w trzy różne typy prze twor ni-
ków opto elek tro nicz nych. W zależności od doboru   tych ele men tów 
uzy sku je my róż ne zasięgi transmisji świa tło wo do wej.

TR-

43-1(2)
TR-43-5 (6)

Typ żródła 
światła

LED
/850

LED/
850

ELED/
1300

Typ 
światłowodu 
- 9/125 µm

– – 16 
km

Typ 
światłowodu 
- 50/125 µm

1,3 km 3,3 
km

8 
km

Typ 
światłowodu 
- 62,5/125 

µm

2 km 3,3 
km

8 
km

Typ złączy 
światłowodo-

wych
ST® ST® FC

Podane powyżej zasięgi zostały 
określone przy za ło że niu ty po wych 
tłu mien no ści włókien światłowodowych. 
 Dlatego na le ży trak to wać te wartości 
orientacyjnie.
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Ki lka konwerterów można dołączyć do wspólnej magistral i 
skrętkowej.

Połączenie dwóch magistrali skrętkowych i dwóch magistrali 
śwatłowodowych.

Oba wyżej wymienione sposoby konfigurowania połączeń można 
stosować jednocześnie w jednej sieci.

Linia światłowodowa jest dołączana do konwerterów za pomocą 
złączy światłowodowych typu ST® lub FC. Źródłem zasilania może 
być dowolny zasilacz prądu stałego o odpowiedniej mocy i napięciu 
z zakresu 10 - 40 V DC. Obudo wa konwertera posiada zatrzask 
umożliwiający szybkie zamocowa nie urządzenia na typowej szynie 
no śnej DIN EN 50 022.

ST jest znakiem handlowym firmy AT&T.

Zastosowanie światłowodowych konwerterów RS-485

Konwertery TR-43-2  i TR-43-6 są szczególnie przydatne przy 
budowaniu sieci z wieloma odgałę zieniami światłowodowymi. Łącząc 
w szereg kilka takich konwerterów kablem światłowodowym uzyskamy 
magistralę światłowodową z aktywnymi odgałęzieniami elektrycz-
ny mi RS-485. Na końcach takiej magistrali należy (ze względów 
ekonomicznych) zastosować kon wertery TR-43-1 lub TR-43-5.




