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komponenty pro automatizaci

Popis konvertorů

Ačkoliv.nesporné.výhody. rozhraní.USB.
a. Ethernetu. jsou. obecně. známé. a. tato. roz-
hraní.jsou.široce.používána,.mnoho.různých.

Miniaturní izolované konvertory pro notebooky

zařízení,.včetně.průmyslových.systémů,.pro.
servisní.účely.stále.používá.některé.ze.sério-
vých.rozhraní.RS-232.nebo.RS-485..Zejmé-
na.uživatelé.notebooků.stojí.před.rozhodnu-
tím,.jak.své.počítače.o.sériová.rozhraní.rozší-
řit..Jednou.z.možností.je.pořízení.konvertoru.
připojeného.k.rozhraní.USB.

Na.trhu.je.k.dispozici.velký.počet.konver-
torů.různých.vlastností.a.provedení,.od.jed-
noduchých.až.po.typy.v.robustních.kovových.
pouzdrech..Jejich.využití.v.profesionální.pra-
xi.však.zpravidla.brání.absence.izolace.nebo.
nepříliš. vhodné. mechanické. provedení. pro.
spolupráci.s.notebooky.

Vývojové. oddělení. společnosti. TEDIA.
tak.bylo.postaveno.před.úkol,.navrhnout.no-
vou. řadu. konvertorů. splňujících. především.
tyto.požadavky:
–. miniaturní.rozměry.obdobné.flash.diskům.

USB,.

–. izolace.sériového.rozhraní.od.USB,
–. odpojitelný.vodič.sériové.linky,
–. výroba.a.připojení.vodičů.sériové.linky.bez.

potřeby.zvláštních.nástrojů,
–. integrovaná.zakončovací. impedance.RS-.

-485,
–. odolnost.obvodů.sériové.linky.proti.indu-

kovanému.přepětí.v.průmyslovém.prostře-
dí,

–. napájení.výhradně.z.portu.USB,
–. přijatelná.cena.

Výsledkem.vývoje. jsou.dva. typy.minia-
turních. konvertorů. vybavených. vyjímatel-
nou.svorkovnicí.a.dvěma. indikačními.LED.
(obr. 1)..V.případě. rozhraní.RS-485.byl.do.
stísněného.prostoru.vměstnán. i.dvojitý.spí-
nač.DIP.pro.aktivaci.zakončovací.impedan-
ce.vedení.

Software

Konvertory. jsou.dodávány.s.ovladači.pro.
všechny.verze.Windows.používané.v.součas-
né. době. v. 32bitových. i. 64bitových. edicích.
včetně.serverových.systémů.a.k.dispozici.jsou.
i.ovladače.pro.Linux..Podporovány,.avšak.bez.
technické.podpory,.jsou.rovněž.zastaralé.Win-
dows.98/Me,.Windows.CE.a.Windows.Mobile.

Závěr

Výrobky.TEDIA.patří.mezi.technicky.vy-
spělé.a.cenově.atraktivní.komponenty.pro.la-
boratorní.i.průmyslové.systémy.a.v.praxi.je.
využívá.mnoho.významných.českých.podni-
ků..Kvalita.produkce.je.garantována.zavede-
ným.systémem.ISO.9001.zahrnujícím.všech-
ny.činnosti.firmy.od.počátečního.návrhu,.přes.
vývoj.a.výrobu.až.po.prodej.a.servis..Technic-
ké.a.obchodní.informace.o.celém.sortimen-
tu.výrobků.lze.získat.na.www.tedia.cz.nebo.
na.dalších.kontaktních.spojeních.uvedených.
v.inzerátu.na.této.straně.

(TEDIA spol. s r. o.)

Tab. 1. Konvertory USB/RS-232 a RS-485 – technické údaje

Typové označení TEDIA UC-232 TEDIA UC-485
Sériové rozhraní RS-232 RS-485
Přenášené signály TXD, RXD TX/RX+, TX/RX-
Zakončovací impedance nemá význam ano, aktivní
Odolnost rozhraní proti statické 
elektřině (ESD)

8 kV (ČSN EN 61000-4-2, kontakt), 15 kV 
(ČSN EN 61000-4-2, vzduch)

Izolace rozhraní 
(efektivní hodnota RMS)

2,5 kV

Max. přenosová rychlost 460 kb/s
Signalizační LED TXD a RXD (signalizují vysílání a příjem dat)
Rozměry 66 × 20 × 12 mm (včetně svorky a konektoru USB)
Další vlastnosti USB 2.0, proudový odběr max. 250 mA
Ovladače Windows 7/Vista/XP/2000 (32bitové i 64bitové), 

Windows Server 2008R2/2008/2003 (32bitové i 64bito-
vé), Linux (2.4 a vyšší)

Kusová cena 1 700 Kč bez DPH

Obr. 1. Konvertory USB/RS-232 a RS-485 

Plzeňská společnost TEDIA vyvíjí, vyrábí a na trh dodává množství technických prostřed-
ků pro laboratorní nebo průmyslová měření a řízení technologických procesů – kompo-
nenty pro PC systémy, externí moduly pro distribuované systémy, multifunkční moduly 
pro rozhraní USB a rovněž i komunikační karty a konvertory rozhraní.
Následující odstavce budou věnovány dvěma novým typům komunikačních konvertorů 
určených zejména pro laboratorní a servisní účely.


