Delock Απομονωτής 1 x Σειριακός RS-232 DB9 θηλυκός προς 1
x Σειριακή RS-232 DB9 αρσενική 3 kV
Περιγραφή
Αυτός ο απομονωτής RS-232 της Delock προστατεύει
όλες τις συνδεδεμένες συσκευές όπως υπολογιστές,
μηχανήματα, χειριστήρια, συσκευές μέτρησης κτλ, από
ηλεκτρομαγνητικές και ηλεκτροστατικές αποφορτίσεις
όπως την υπέρταση. Εξαιτίας της ολοκληρωμένης
γαλβανικής
απομόνωσης,
εγγυάται
συνεχόμενη
μετάδοση δεδομένων των συνδεδεμένων συσκευών. Η
συνεχόμενη μετάδοση δεδομένων εγγυάται ακόμα και σε
περιπτώσεις γείωσης. Ο απομονωτής μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως άμεση σύνδεση ανάμεσα σε δύο
συνδέσεις DB9 χωρίς επιπρόσθετη παροχή ενέργειας.

Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
1 x θηλυκό σειριακό RS-232 DB9 με βίδες
1 x σειριακό αρσενικό βύσμα RS-232 DB9 με παξιμάδια βίδας
• Plug & Play
• Μεταφορά δεδομένων: ασύγχρονη, πλήρως αμφίδρομη
• Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων από 300 bps έως 19200 bps
• Απομόνωση τάσης: 2500 VRMS μέγιστος ρυθμός ή 500 VDC
• ±3 kV προστασία ESD σε όλους τους πείρους σήματος
• Γραμμές δεδομένων: TXD, RXD, RTS, CTS, GND
• Υλικό περιβλήματος: πλαστικό
• Χρώμα: μαύρο
• Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 80 °C
• Σχετική υγρασία: 5 - 95 % (δεν συμπυκνώνεται)
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 63 x 33 x 17 mm
• Ρεύμα Πεδίου από RS-232: TXD, RTS ή DTR
• Δεν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία

Αρ. προϊόντος 62921
EAN: 4043619629213
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Συσκευασία

Απαιτήσεις συστήματος
• 1 x θηλυκό σειριακό RS-232 DB9 με βίδες
• 1 x σειριακό αρσενικό βύσμα RS-232 DB9 με παξιμάδια βίδας
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Απομονωτής RS-232 σε RS-232
Εικόνες
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General
Tehnički podaci:

RS-232 (EIA / TIA)

Supported operating system:

Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa

Protection:

ESD (Electrostatic Discharge)

Interface
Priključak 1:

1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker

Priključak 2:

1 x serijska ženski RS-232 DB9

Technical characteristics
Brzina prijenosa podataka:

300 bps up to 9200 bps

Radna temperatura:

-20 °C ~ 70 °C

Humidity:

5 ~ 95 %

Signal transmission:

TxD, RxD, RTS, CTS und GND

Data transmission:

asynchronous
full duplex

Napon:

RS-232 Bus Power TXD, RTS or DTR

Physical characteristics
Materijal kućišta:

Plastika

Vrsta vijka:

#4-40 UNC

Duljina:

63 mm

Width:

33 mm

Height:

17 mm

Boja:

crni

Izolator:

2.5 kV VRMS optical isolation
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