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Moduł Jednostki Sterującej 

MOD SEP 2 
Kod produktu: PW-079-A

Przeznaczenie
W przemysłowych instalacjach powszechny jest standard komunikacji RS-485. Magistralny charakter RS-485 powoduje,
że krytyczne uszkodzenie (np. zwarcie)  we fragmencie sieci  może spowodować brak komunikacji  w całej  magistrali.
Gdyby  potencjalne,  krytyczne  i  prawdopodobne  uszkodzenie  magistrali  mogło  zablokować  komunikację  w  całym
systemie, warto użyć MOD SEP 2, który umożliwia automatyczne odcięcie uszkodzonej części systemu.

Opis działania
Zastosowanie  MOD SEP 2 zapewnia izolację  galwaniczną pomiędzy magistralami  BUS1 i  BUS2.  Dodatkowo jeżeli  na
każdej  z  magistral  pracują  urządzenia  komunikujące  się  miedzy  sobą  i  na  jednej  z  magistral  nastąpi  uszkodzenie
powodujące całkowite zablokowanie komunikacji w uszkodzonej części systemu, to urządzenie MOD SEP 2 zapewnia
odcięcie  uszkodzonej magistrali  tak,  aby sygnały nie blokowały komunikacji  w nieuszkodzonej części systemu. Jeżeli
uszkodzenie zaniknie, to urządzenie MOD SEP 2 ponownie stanie się "przeźroczyste" dla sygnałów.

Charakterystyka urządzenia

• Separacja i przedłużenie linii transmisyjnej (powyżej 1200 m).

• Sygnalizowanie informacji o stanie pracy za pomocą kontrolek optycznych (zasilanie, transmisja).

• Komunikacja z innymi oddalonymi od siebie urządzeniami wyposażonymi w interfejs RS-485.

• Ochrona od przepięć powstających na magistrali RS-485.

• Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzepięciowe.

• Prędkość transmisji 4800 – 115200 b/s.

• Separacja galwaniczna obwodów.

• Wewnętrzne terminowanie i podciąganie linii.

Informacje o produkcie
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Kontrolki

Nr Symbol Kolor Funkcja

1 Zielony Kontrolka świeci – kontrolka sygnalizuje zasilanie urządzenia

Kontrolka wygaszona – kontrolka sygnalizuje brak zasilania urządzenia

2 Zielony Kontrolka mruga – kontrolka wskazuje kierunek przepływu z BUS1 do
BUS2

Kontrolka  świeci/kontrolka  wygaszona  –  ciągłe  świecenie  lub
nieświecenie kontrolki może być oznaką uszkodzenia linii lub braku
transmisji

3 Zielony Kontrolka mruga – kontrolka wskazuje kierunek przepływu z BUS2 do
BUS1

Kontrolka  świeci/kontrolka  wygaszona  –  ciągłe  świecenie  lub
nieświecenie kontrolki może być oznaką uszkodzenia linii lub braku
transmisji

Interfejs użytkownika

1
2
3

Umiejscowienie i rola urządzenia w systemie

Urządzenie 1

MOD SEP 2MOD SEP 2MOD SEP 2

RS-485RS-485RS-485

RS-485

Urządzenie 2 Urządzenie 3 Urządzenie N

Uszkodzenie
 Linii

(zwarcie)

Komunikacja niemożliwa

Komunikacja możliwa
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Specyfikacja techniczna i parametry

Znamionowe 
parametry zasilania
Napięcie UZAS:

Moc PZAS

10 – 30 V 
1,5 W

Warunki 
środowiskowe:

Zakres temperatur 
otoczenia
Zakres wilgotności
względnej
Ciśnienie

0 – + 55OC

0 – 100% ciągle, bez 
kondensacji
1013 hPa  ± 10% 

Stopień IP IP 20

Parametry komunikacji
cyfrowej:

Standard 
elektryczny
Prędkość 
transmisji

RS-485

4800 –115200 b/s

Sposób sygnalizacji 
optycznej

Kontrolki typu LED 

Wytrzymałość izolacji 
galwanicznej

1000 V

Klasa ochronności 
elektrycznej

III

Wymiary Patrz Ilustracja

Przekrój kabla złącz 
zaciskowych 

0,2 – 2 mm2 

Materiał obudowy Samo-gasnący PPO

Masa 60 g

Sposób montażu Na szynie DIN-35/TS35

Wymiary urządzenia

Nr Nazwa Zacisk Opis
1 Zasilanie

- Ujemny biegun zasilania
+ Dodatni biegun zasilania

2

A Linia sygnałowa A
B Linia sygnałowa B

3

A Linia sygnałowa A
B Linia sygnałowa B
GND Masa sygnału

Port zasilania sygnalizatora

BUS1 Port komunikacyjny

BUS2 Port komunikacyjny

1 2

- + A B
Zasi lanie BUS1

BUS2
GND A B

Interfejs elektryczny

35

9
0

58
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Atest Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71

e-mail: elektronika@atestgaz.pl

Więcej szczegółów na temat urządzeń i innych elementów z naszej oferty znajdą 
Państwo na naszej stronie:

www.atestgaz-elektronika.pl

Uwarunkowania prawne:
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania
zmian  i  modyfikacji  niniejszego  dokumentu  oraz  do  wprowadzania  w  każdym  czasie  zmian  dotyczących  charakterystyki  wyrobu.  Parametry
wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia.
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