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Rozhraní INT-FI umožňuje převod a přenos dat prostřednictvím optických vláken. Zařízení je
vyhrazeno ke spolupráci s komunikační sběrnicí ústředny INTEGRA, nebo sběrnicí RS-485
ACCO kontroly přístupu. Převodník umožňuje 4km maximální vzdálenost mezi zařízeními.
Tento manuál odkazuje na převodník INT-FI s verzí firmwaru 1.02.
Poznámka: Rozhraní s verzí firmware 1.02 nejsou kompatibilní s rozhraními starších verzí
firmware. Mějte toto na paměti a v případě potřeby aktualizujte firmware
starších verzí.

1. Vlastnosti
• Převod signálu poslaného přes klávesnici / expandér zabezpečovací ústředny INTEGRA a
sběrnici RS-485 ACCO kontroly přístupu.
• 4 konektory pro 2 páry optických vláken.
• Svorky pro připojení elektrických signálů ze tří komunikačních sběrnic ústředny INTEGRA
nebo jedné sběrnice RS-485 z ACCO kontroly přístupu.
• Provoz v různých konfiguracích, v závislosti na nastavení jumperů.
• Testovací režim umožňující kontrolu správnosti přenosu dat.
• LED signalizace zvolených nastavení.
• Až 2 km přenosová vzdálenost mezi 2 jednotkami převodníku.
• Možnost prodloužit vzdálenost až na 4 km v případě uzavřené topologie (viz. Obrázek 6).
• Podpora oblíbených multimódových vláken.
• Aktualizovatelný firmware.
• Odolnost přenosu dat optickým vláknem proti elektromagnetickému rušení.
• Galvanické oddělení zařízení.
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2. Popis desky plošného spoje

Obrázek. 1. Pohled na desku. L – jumper pro nastavení délky optického kabelu menší než
500 m; H – jumper pro nastavení délky optického kabelu větší než 500 m.
Vysvětlivky:
1 - RS-232 port (TTL standard) pro připojení počítače. V případě aktualizace firmware
připojte konektor k počítači originálním kabelem SATEL (DB9FC/RJ-KPL).
2 - Piny pro konfiguraci rozhraní. Defaultně jsou všechny jumpery umístěny přes piny.

Obrázek. 2. Nastavení převodníku (
- piny zkratovány;
- piny otevřeny):
1 – komunikační sběrnice s ústřednou INTEGRA, převodník pracuje na straně ústředny
(Master);
2 – komunikační sběrnice s ústřednou INTEGRA, převodník pracuje na straně klávesnic /
expandérů (Slave);
3 – RS-485 sběrnice;
4 – testovací režim převodníku.
3 - diagnostické LED signalizující nastavení rozhraní:
1) Pro komunikační sběrnice ústředen nebo sběrnice RS-485:
A - jumper umístěn přes R/B piny,
B - jumper umístěn přes R/B a M/S piny,
R - jumper odstraněn z R/B a M/S pinů.
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2) Pro převodník pracující v testovacím režimu:
A – LED poskytuje informaci o provozním stavu rozhraní A:
– ON – přenos dat proběhl úspěšně,
– blikání – přijatá data jsou špatná,
– OFF – možné selhání optického vlákna připojeného k RX konektoru.
B – LED poskytuje informaci o provozním stavu rozhraní B:
– ON – přenos dat proběhl úspěšně,
– blikání – přijatá data jsou špatná,
– OFF – možné selhání optického vlákna připojeného k RX konektoru.
R – LED bliká pravidelně – převodník je v testovacím režimu.
- ST typ konektoru pro multimódové optické vlákno o průměru 50/125μm nebo
62,5/125μm:
A - hlavní konektory (RX – příjem; TX – přenos),
B - expanzní konektory (RX – příjem; TX – přenos), role, která závisí na tom jak jsou
zařízené připojena– viz. Obrázek 5 a 6.
- Piny umožňující změnu proudu vysílací diody, v závislosti na délce optického vlákna
připojeného ke konektoru A.
- Piny umožňují změnu proudu vysílací diody, v závislosti na délce optického vlákna
připojeného ke konektoru B.
- LED signalizující přítomnost napájecího napětí a činnost systému.
- svorky:
COM - zem,
DTM - klávesnicová sběrnice pro data,
CKM - klávesnicová sběrnice hodin,
DT1
- první expandér sběrnice dat,
CK1
- první expandér sběrnice hodin,
DT2
- druhý expandér sběrnice dat,
CK2
- druhý expandér sběrnice hodin,
RS
A B - svorky pro připojení sběrnice RS-485,
+12V - napájení.

3. Instalace
Všechna elektrická připojení mohou být prováděna pouze při vypnutém
napájení.
INT-FI převodník by měl být instalován uvnitř, v prostředí s normální vzdušnou vlhkostí. Místo
instalace převodníku by mělo být chráněno proti neoprávněnému přístupu.
Připojení komunikační sběrnice ústředny INTEGRA a zdroje napájení je děláno typickým
plochým nestíněným kabelem, který se používá v EZS (použití krouceného kabelu, např.
UTP, STP, FTP není doporučováno). Připojení ke sběrnici RS-485 by mělo být provedeno
UTP kabelem (nestíněný kroucený dvoupár). Délka optického vlákna propojovací 2 jednotky
INT-FI může být maximálně 2 km.
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Poznámky:
•
•
•

Konfigurace (master/slave) musí být zvolena umístěním jumperů přes R/B a M/S piny
před zapnutím napájení.
Vzdálenost mezi INT-FI (master) a ústřednou nebo mezi klávesnicí/expandérem a INT-FI
převodníkem (slave) může být až 100 m.
Neodstraňujte prachový kryt z nepoužitých ST konektorů.

Obrázek. 3 Příklad vzájemné komunikace mezi převodníkem INT-FI a komunikační sběrnicí
ústředny INTEGRA. Jednotka na straně ústředny je konfigurována jako MASTER (M/S
jumper odstraněn) a jednotka na straně klávesnice/expandéru je konfigurována jako SLAVE
(M/S jumper nastaven). Jednotka pracující na straně ústředny může být napájena z desky
ústředny. Ostatní převodníky můžou být napájeny lokálně z nezávislého zdroje energie
(přídavný zdroj, expandér se zdrojem). Jednotka pracující ve SLAVE režimu může obsahovat
větší množství připojených klávesnic a expandérů než je znázorněno na obrázku výše.
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Obrázek. 4. Příklad vzájemné komunikace mezi dvěmi převodníky INT-FI a sběrnicí RS-485
ACCO kontroly přístupu. Jumpery v obou převodnících INT-FI jsou odstraněny. Převodník
pracující na straně ACCO-KP-PS může být napájen z modulu hlavní desky. Ostatní jednotky
můžou být napájeny lokálně z nezávislého zdroje (přídavný zdroj napájení).
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Obrázek. 5. Příklad hvězdicové topologie. Ta je doporučována, pokud je potřeba optických kabelů rozdílných délek, nebo rozdílných
směrů ze zabezpečovací ústředny. Oba páry optických vláken pro přenos signálů do/z zabezpečovací ústředny, ale každý pár do / z
různých klávesnic a expandérů.
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Obrázek. 6. Příklad uzavřené topologie (druhý převodník INT-FI pracující jako opakovač).
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4. Testovací režim
Testovací režim umožňuje kontrolu správnosti přenesených dat v obou směrech mezi INT-FI
převodníky. Je doporučeno mít aktivovaný testovací režim před instalací ostatních
zabezpečovacích zařízení. Pro vstup do testovacího režimu postupujte následovně:
1. Vypněte napájecí napětí v obou převodnících.
2. Nastavte jumpery přes R/B a M/S piny v obou zařízeních v požadované konfiguraci (R/B
jumper odstraněn, M/S jumper umístěn).
3. Připojte správně optické kabely do obou zařízení (viz.sekce Popis desky plošných spojů).
4. Zapněte napájení.
5. Zkontrolujte stav přenosu dat pomocí LED v obou zařízeních.
Poznámka: Pokud délka optického kabelu přesáhne 500 metrů, nezapomeňte správně
nastavit jumper přes piny H/L.

5. Specifikace
Napájení.............................................................................................................. 12V DC ±15%
Proudová spotřeba, standby ................................................................................. 120mA±20%
Proudová spotřeba, max. ................................................................................................160mA
Odpovídá třídě podle EN50130-5 ............................................................................................ II
Rozsah pracovní teploty......................................................................................... -10…+55 °C
Maximální relativní vlhkost .............................................................................................. 93±3%
Rozměry................................................................................................................... 80 x 57mm
Hmotnost............................................................................................................................ 125g

Prohlášení o shodě naleznete ke stažení na www.satel.eu/ce
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