KABEL PRO PROGRAMOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
S PORTEM RS-232 TTL

DB9FC/RJ-KPL
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Sada DB9FC/RJ-KPL obsahuje DB9FC/RJ hlavní kabel, RJ/PIN3 adaptér, PIN3/RX adaptér
a konektor se dvěma RJ zásuvkami (6 pinů). První dva kabely jsou značeny žlutými štítky
s příslušným natisknutým symbolem.
Tato sada nahrazuje dva kabely vyráběné dříve pod jmény DB9FC/PIN3 (nebo RS-CA5/6/R-2/4)
a DB9FC/RJ. Umožňuje připojení počítače k zařízení s portem RS-232, bez ohledu na typ
použité zásuvky (PIN3 nebo RJ).
Kabel DB9FC/RJ má vestavěný převodník z RS-232 (-12V, +12V) na RS-232 TTL (0V, +5V)
standard.
Sada je navržena pro použití s následujícími zařízeními:
− CA-6, CA-5 zabezpečovací ústředny (všechny verze desky);
− RX-2K, RX-4K, RE-4K bezdrátové ovladače;
− INT-RX 433 MHz expanzní modul přijímače klíčenek;
− ACCO-KP, ACCO-KP-PS moduly kontroly přístupu.
Poznámka: Kabely označené jako DB9FC/RJ, vyrobené do roku 2007 (včetně 2007)
a prodávány samostatně (bez adaptérů), neumožňují programování
zabezpečovacích ústředen CA-5, CA-6 se zásuvkou PIN3 stejně jako rádio
přijímače (i při použití adaptérů, které jsou zde popsány).
Níže uvedené obrázky zobrazují schéma zapojení.
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Obr 1. Schéma zapojení – DB9FC/RJ kabel
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Obr 2. Schéma zapojení – RJ/PIN3 adapter

do bezdrátového ovladače

do RJ/PIN3 adaptéru

3 2 1

COM (black)
LV (white)
AL (green)

1

DB9FC/RJ
kabel

1

POČÍTAČ

Obr 3. Pohled na PIN3/RX adaptér (pro programování bezdrátových ovladačů)
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Obr 4. Metoda výroby kabelu

Poslední ES prohlášení o shodě a certifikáty schválení výrobku jsou
k dispozici ke stažení na webových stránkách www.satel.eu
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