TRITON KS232 manual
Adapter för KSUA mot RS232.
Gäller från tillverkningsvecka 2005.50

Beskrivning
KS232 är en anpassningsenhet som används för att ta
backup på konfigurationen i en KSUA. KSUA använder
RS485 som kommunikationsgränssnitt och KS232 anpassar det mot RS232 som allmänt används och kallas för
serieport i en PC eller skrivare.
KS232 har 2 kontakter. I ena änden finns en RJ45 som
kopplas med en s.k. rak kabel till KSUA. Signaler och
strömförsörjning erhålls från KSUA genom den här kontakten. I den andra änden finns en 9-polig D-sub hona
som passar rakt in i en PC. Används en kabel mellan
KS232 och PC:n skall den vara rak.

•
•
•
•

Adapter för KSUA till PC.
Strömförsörjs från KSUA
Riktiga RS232-signalnivåer.
Låda i plast

TRITON KS232 manual

Allmänt

Vikt
1 hg

Tillbehör
• 2 m kabel för RJ45 medföljer

Utgångar
Montage

• RS232 9-polig DSUB Hona

Avsedd att monteras på sladden till PC:n

Ingångar
• RS485 standardiserad RJ45-kontakt.

Spänningsmatning
Sker genom strömförsörjning från KSUA.

Övrigt.

Kapslingsklass

Se avsnittet om backup i KSUA-beskrivningen.

IP20.

Omgivningstemperatur
Max +30ºC, min 0ºC.

Bortskaffande av gamla elektriska och elektroniska apparater (gäller för EU samt andra europeiska länder med särskilda insamlingssytem)
Om produkten eller dess förpackning är försedd med denna symbol, skall den inte hanteras
som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas till ett lämpligt insamlingsställe för återvinning av
elektriska och elektroniska apparater. Genom att svara för att denna produkt omhändertas
på rätt sätt, hjälper du till att förhindra den negativa påverkan på miljö och människors hälsa,
som annars skulle kunna bli en följd av olämplig avfallshantering av denna produkt. Materialåtervinning bidrar till hushållningen av naturresurser. För att få närmare information om
återvinning av denna produkt, kan du kontakta din kommun, ditt renhållningsföretag, eller
den återförsäljare där du köpt produkten.

1
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
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