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دیاگرام سیم کشی
شکلهای  1و  2دیاگرام سیم بندی کنتورهای  MTFتکفاز و سه فاز را نشان میدهد .پورت  RS485در محل ترمینال

بالک کنتور قرار دارد .در کنتورهای تکفاز ترمینال شماره  A ،20و ترمینال شماره  B ،21است .در کنتورهای سه فاز ترمینال
شماره  A ،24و ترمینال شماره  B ،25است.

شکل  :1سیم بندی  RS485کنتورهای تکفاز MTF

شکل  :1سیم بندی  RS485کنتورهای سه فاز MTF

-2

دستورالعملها
 -1از زوج سیم به هم تابیده با سطح مقطع بیش از ( 0.25mm2یا قطر بیشتر از  0.5mmو یا شماره کوچکتر از )24AWG
یا برابر آن استفاده کنید .شیلد برای کابل ضروری نیست.

شکل  : 3زوج سیم به هم تابیده
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 -2در صورت وجود از رنگ قرمز برای سیم  Aا ستفاده نمایید و آبی را برای  Bا ستفاده کنید( .یا م شکی برای  Bو سفید
برای )A
 -3ترمینالهای هم شماره را به هم متصل کنید.
 -4بیشینه تعداد کنتورهای متصل شده روی یک زوج سیم  127 ،RS485عدد (یا  31عدد ،این تعداد بستگی به نوع پورت
 RS485در  DCUدارد) میباشددد .میتوانید چند زوج سددیم  RS485مجزا را به ورودیهای مختلف یک تجمیعگر داده
( )DCUمتصل کنید .همچنین میتوانید چند زوج سیم  RS485را با یک هاب  RS485به یک زوج سیم تبدیل نمایید.
 -5بیشینه طول سیم  RS485ششصد متر میباشد.
Note:
Use 24~22AWG (0.25mm2 or more) twisted-pair wire.
Wiring is polarity sensitive.
Maximum number of meters on one bus is 127 or 31 (Its depends on the DCU port type).
Maximum length of wire is 600m
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