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2 Dip Switch explaination 05.10.11

RS485 תרושקת

120Ω וק ףוס דגנ רבחל שי(

)טוטרש האר– הנורחא 'חיב
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(0.5A) רוריק

SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 SW1.6

1 2 4 8 16 תשר תבותכ32

'סמ גתמ

SW1.1-6, SW2.1 םיריעז םיגתמ

(MAC Address) תרושקתב 'חי תבותכ תעיבק

:המגודל

ON בצמב .4SW1 גתמ8 'סמ תבותכ

ON בצמבSW1.1, SW1.4 םיגתמ)8+1( 9 'סמ תבותכ

ON בצמב SW1.2, SW1.4 םיגתמ)8+2( 10 'סמ תבותכ

ON בצמב SW1.1, SW1.2, SW1.4 םיגתמ)8+2+1( 11 'סמ תבותכ

ON בצמב .1SW2 גתמ64 'סמ תבותכ

)ON-ב םיגתמה לכ( 127 איה תילמיסקמה תבותכה :הרעה

SW2 םיריעז םיגתמ

הלועפ תורדגה

SW2.1 'סמ גתמ

64 'סמ תבותכOFF בצמ

SW2.2 'סמ גתמ

 יטמוטוא הדובע בצמ לוטיבON בצמ

 יטמוטוא הדובע בצמ רושפיאOFF בצמ

ON בצמב SW2.4– דבלב Pipe-4 'עמב ירשפא יטמוטוא הדובע בצמ :הרעה

SW2.3 'סמ גתמ

Start/Stop הלעפהON בצמ

On/Off הלעפהOFF בצמ

חתמ תקספה רחאל היובכ ראשית הדיחיה Start/Stop :הרעה

SW2.4 'סמ גתמ

 )HE םומיחל האיציו RE רוריקל האיצי( Pipe-4 תכרעמON בצמ

 )RE םומיחלו רוריקל תחא האיצי( Pipe-2 תכרעמOFF בצמ

SW2.5 'סמ גתמ

ינוציח הרוטרפמט שגרON בצמ

ימינפ הרוטרפמט שגרOFF בצמ

SW2.6 'סמ גתמ

ימינפ הרוטרפמט שגרON בצמ

ינוציח הרוטרפמט שגרOFF בצמ

:לדחמ תרירב

ON בצמב 6-ו 3, םיגתמ

OFF בצמב 5-,2,41 םיגתמ

ON

1 2 3 4 5 6

שומישבאל

SW2.1

64

םומיחלו רוריקל HE-ו RE תואיצי

)םירק םימ זרבו םימח םימ זרב( Pipe-4 תכרעמב

RE–םירק םימ זרב

HE–םימח םימ זרב

)דחא זרב( Pipe-2 תכרעמב

.םימח וא םירק– תכרעמב םימה 'פמטל תרושקתב היצקידניא תמייק

:אבה ןפואב תואיציה תולעופ ,היצקידניאה יפל

:םימח םימל היצקידניא

RE האיציל רבוחמה זרבה לעפי םומיחל השירד ךלהמב

הרוגס ראשת RE האיצי רוריקל השירד ךלהמב

םירק םימל היצקידניא

HE האיציל רבוחמה םומיחה ףוג לעפי םומיחל השירד ךלהמב

RE האיציל רבוחמה זרבה לעפי רוריקל השירד ךלהמב

וק ףוס דגנ

,תרושקתה וקב הנורחאה 'חיב

120Ω דגנ תועצמאב B-ו A םילנימרט רצקל שי

ךשמהל
תשרה

B A B A B A
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120Ω דגנ

3 End of line explanation 11.01.12


