PRZENOŒNY SYNCHRONIZATOR CZASU
W URZ¥DZENIACH PRZEMYS£OWYCH US - 200

satelita GPS

RS-232C

US - 200
analizatory, rejestratory

• £¹cze cyfrowe RS232C do synchronizacji czasu w urz¹dzeniach przemys³owych, rejestratorach,
analizatorach i komputerach.
• Mo¿liwoœæ symulowania sygna³u DCF na wyjœciu szeregowym.
• Nadawanie informacji o czasie w ró¿nych protoko³ach cyfrowych (do uzgodnienia wed³ug potrzeb).
• Praca w dowolnej strefie czasowej.
• Funkcja automatycznego prze³¹czania czasu zima/lato zgodnie z ustaleniami Unii Europejskiej z mo¿liwoœci¹
modyfikacji.
• Synchronizacja z atomowym wzorcem czasu GPS.
• Prosta obs³uga.
• Obudowa o wysokim stopniu ochrony IP-65, umo¿liwiaj¹ca zastosowanie w trudnych warunkach.
• Urz¹dzenie dostosowywane sprzêtowo do indywidualnych zamówieñ - po uzgodnieniu.
ZASTOSOWANIE
Synchronizator US-200 jest nowoczesnym, prostym w obs³udze i niezawodnym urz¹dzeniem pozwalaj¹cym na:
• synchronizacjê czasu w analizatorach oraz rejestratorach ró¿nych producentów
• synchronizacjê czasu w sieciach komputerowych lub pojedynczych komputerach PC
• synchronizacjê czasu w urz¹dzeniach przemys³owych
CHARAKTERYSTYKA
US-200 posiada na wyposa¿eniu zewnêtrzn¹ antenê i wbudowany odbiornik satelitarnego systemu GPS (Global
Positioning System), a jego wewnêtrzny, pracuj¹cy autonomicznie zegar na bie¿¹co synchronizowany jest z atomowym
wzorcem czasu, dziêki czemu nie wymaga rêcznego ustawiania i korygowania.
US-200 wyposa¿ony jest w ³¹cze RS-232C. Pozwala ono na przekazywanie aktualnego czasu i daty do zewnêtrznych
urz¹dzeñ. Standardowo ³¹cze RS-232C mo¿e pracowaæ w jednym z czterech trybów (treœci wysy³anej depeszy):
- odpowiedŸ natychmiastowa: czas i data
- odpowiedŸ natychmiastowa: milisekundy, czas i data
- odpowiedŸ po zmianie sekundy: czas i data
- czas lokalny w standardzie DCF
Transmisja mo¿e byæ prowadzona w oparciu o popularne protoko³y cyfrowe. Mo¿liwe jest tak¿e nadawanie informacji
o czasie w standardzie DCF lub innych protoko³ach zdefiniowanych przez zamawiaj¹cego (po uzgodnieniu).
Na ¿yczenie zamawiaj¹cego, wraz z urz¹dzeniem mo¿e byæ dostarczone gotowe oprogramowanie pracuj¹ce
w œrodowisku Windows 2000/XP/7/8 umo¿liwiaj¹ce automatyczn¹ synchronizacjê czasu systemowego komputerów
pracuj¹cych lokalnie lub w sieci LAN.
Na p³ycie czo³owej umieszczone s¹ wskaŸniki LED informuj¹ce o stanie pracy urz¹dzenia.
Programowanie wszystkich nastaw urz¹dzenia odbywa siê poprzez ³¹cze RS232C i dowoln¹ aplikacje terminalow¹
(np.: HyperTerminal)

DANE TECHNICZNE:
- Napiêcie zasilania (patrz tabliczka znamionowa):
- Pobór mocy:
- Klasa ochronnoœci
- Programowanie strefy czasowej
- Programowanie zmiany czasu zima/lato
- Dok³adnoœæ w ca³ym zakresie temperatur:
- przy pracy autonomicznej
- przy pracy z anten¹ GPS
- Parametry transmisji dla RS-232:
- konfiguracja
- szybkoœæ
- treœæ nadawanej depeszy
- Separacja galwaniczna ³¹cza RS-232 od zasilania:
- Gabaryty obudowy/wraz z d³awnic¹
- Masa
- Materia³ obudowy
- Stopieñ ochrony obudowy
- Warunki klimatyczne u¿ytkowania:
- zakres temperatur
- zakres ciœnieñ
- wilgotnoœæ
- kondensacja pary wodnej
- WskaŸnik pracy odbiornika GPS
- WskaŸnik odbieranego sygna³u GPS
- WskaŸnik wyst¹pienia synchronizacji
- Czas œwiecenia wskaŸnika synchronizacji
- WskaŸniki pracy ³¹cza szeregowego

przemienne 230VAC -20%+20%, 50Hz±5% z odpornoœci¹ na
podwy¿szone napiêcie do 400VAC+10%
przy 230V ok. 2VA
przy 400V ok. 6VA
II wg PN-EN 61140
poprzez podanie przesuniêcia czasu wzglêdem czasu GMT
poprzez zdefiniowanie klucza (sposobu prze³¹czania)
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±1.1x10 (poni¿ej ±1s/24h )
równa dok³adnoœci wzorca atomowego
8 bitów, 1 bit stopu, bez kontroli parzystoœci
4800 bodów
patrz pierwsza strona
4kVAC
160/190 x 80 x 57 (patrz rysunek poni¿ej)
max. 800g
poliwêglan
IP 65 wg PN-EN 60529
-20°C÷+55°C
86÷106 kPa
max 100%
dozwolona
Tak – dioda LED na p³ycie czo³owej urz¹dzenia
Tak – dioda LED na p³ycie czo³owej urz¹dzenia pulsuj¹ca
w takt sygna³u 1PPS
Tak – dioda LED na p³ycie czo³owej urz¹dzenia
120h od ostatniej synchronizacji
Tak – diody LED na p³ycie czo³owej urz¹dzenia
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Wtyk ¿eñski DB-9 urz¹dzenia DCE.
US-200
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SYNCHRONIZACJA
WYJŒCIE SYNCHRONIZUJ¥CE

NADAWANIE
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Numer pinu:
1, 4, 6, 7, 8, i 9 – nie wykorzystane,
2 – wyjœcie do zewnêtrznego
urz¹dzenia DTE (RXD),
3 – wejœcie z zewnêtrznego
urz¹dzenia DTE (TXD),
5 – masa (GND).

ODBIERANIE

TIME-NET
ZASILANIE

Opis wyprowadzeñ ³¹cza RS-232.

KOMUNIKACJA
ANTENA GPS

Dane techniczne anteny GPS pod³¹czonej do synchronizatora.
kabel anteny
RG174U
kable zasilaj¹ce
wtyk ¿eñski DB-9
z³¹cza RS-232
gniazda bananowe
bezpieczne 4 mm
antena GPS

1000V
CAT II CE

40g
max: 45x45x15/magnes
IP 65 wg PN-EN 60529
3V
max 30mA
1575,42MHz
od -40°C do +100°C
10m – koncentryczny RG174U
(opcjonalnie 25m)

1000V
CAT II CE

- Masa
- Wymiary/mocowanie
- Stopieñ ochrony obudowy
- Zasilanie
- Pobór pr¹du
- Czêstotliwoœæ pracy
- Zakres temperatury pracy
- D³ugoœæ i typ kabla

wtyki bananowe
bezpieczne 4 mm

Producent zastrzega sobie mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian w konstrukcji wyrobu.
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Widok i wymiary gabarytowe synchronizatora.

