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KONWERTER
SERIAL-ETHERNET

N2000

N2000 - Konwerter serial-ethernet.
Może być stosowany wszędzie tam, gdzie
wymagana jest konwersja transmisji
szeregowej na transmisję w sieci komputerowej w standardzie Ethernet.

Wbudowany szerokopasmowy, wydajny zasilacz
impulsowy bez konieczności montażu dodatkowego
osprzętu i okablowania.
Urządzenie może być zasilane zarówno napięciem
stałym (110-370V) jak i przemiennym (85-264V).
Wymienne moduły komunikacji szeregowej
umożliwiają łatwe dostosowanie do potrzebnego
standardu transmisji (RS232, RS485, CLO, M-Bus).
Równoległe złącze śrubowe i gniazdo RJ eliminuje
stosowanie przejściówek i ułatwia połączenia.

TCP/IP
24007E1
96008N1

Przykłady zastosowań
Transmisja danych z urządzeń
wyposażonych w port szeregowy,
takich jak liczniki energii elektrycznej, ciepłomierzy, gazomierzy.
Transmisja w sieci Ethernet dla
oprogramowania i sprzętu, które
mają tylko interfesy do obsługi
portów szeregowych (RS232-ETHRS232).

Technologia OWMP (One Wire Many Parameters)
umożliwia sekwencyjną komunikację z wieloma
urządzeniami pracującymi z różnymi prędkościami
na jednej magistrali.

Akcesoria
Moduły komunikacyjne:
RS232
RS485
CLO (pętla prądowa)
M-Bus (max. do 3 urządzeń)
HUB RS232, umożliwiający podłączenie do 4 urządzeń z interfejsem
RS232, ale tylko pracujących jako
master-slave (np. liczniki energii
elektrycznej)
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Inne informacje
Konﬁgurowane przez własną
stronę www.
Przystosowane do zabudowy na
szynie DIN35.

Nasza wiedza pracuje dla Ciebie

Wymiary urządzenia (mm)

Podstawowe dane techniczne
Ogólna
charakterystyka
urządzenia
Charakterystyki
konstrukcyjne

wbudowany system operacyjny
pamięć wewnętrzna

szyna DIN 35 mm

wymiary (W x H x D)

87,5 x 90 x 65 mm

waga
stopień ochronności obudowy
napięcie zasilania
pobór mocy
prędkość transmisji

Interfejs szeregowy

1GB, możliwość rozszerzenia kartą microSD

montaż urządzenia

temperatura robocza

Charakterystyki
elektryczne

Linux 3.16.0 Debian w wersji 7.6

maksymalna liczba
odczytywanych urządzeń –
zależna od konfiguracji

Podłączenie interfejsu
szeregowego

ok. 0,3 kg
IP 20
od -20°C do +55°C
85-264V AC lub 110-370V DC
5W
300…115 200 b/s – standard 7E1 lub 8N1 lub 8E1
Zależna od zamówionej konﬁguracji:
RS485 – maksymalnie 31 urządzeń;
pętla prądowa – maksymalnie 4 urządzenia;
M-Bus - maksymalnie 3 urządzenia;
RS232 – 1 urządzenie (4 urządzenia pracujące jako master-slave
przy podłączeniu zewnętrznego urządzenia HUB RS232)
Przez łącze śrubowe lub RJ (sprzężone)

Treść niniejszego dokumentu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz 93 ze zm.) i powinna być interpretowana wyłącznie
jako informacja.
Numeron Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
Wszystkie znaki towarowe i znaki graﬁczne są własnością odpowiednich właścicieli.
Produkty powinny być instalowane i używane przez wykwaliﬁkowany personel, zgodnie z przepisami obowiązującymi dla systemów elektrycznych, w celu uniknięcia ryzyka niebezpieczeństwa
i zniszczeń.
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