ROZDZIELACZ NMEA v.1.2
Działanie, zastosowanie:
Protokół transmisji NMEA-0183 został opracowany przez National Marine Electronics Association i jest
standardowym protokołem wykorzystywanym przez odbiorniki GPS do komunikacji z urządzeniami elektronicznymi
tj. komputer, echosonda lub autopilot. Wiadomości NMEA-0183 używają zestawu znaku ASCII i mają precyzyjnie
zdefiniowany format. Każda z nich zaczyna się od znaku $, a kończy się znakami końca linii <CR><LF> (ang.
carriage return i line feed). Liczba widocznych znaków w pojedynczej sekwencji nie może przekraczać 80, a
poszczególne dane oddzielone są od siebie za pomocą znaku przecinka. Pierwsze litery tworzą nagłówek, który
określa kod urządzenia oraz informacje, jakie znajdują się w danej linii.
Jednym z urządzeń produkowanych w naszej firmie jest rozdzielacz sygnałów NMEA-0183, umożliwiający
podłączenie ośmiu urządzeń do jednego wyjścia urządzenia nawigacyjnego (GPS, żyrokompas, log, wiatromierz,
autopilot, echosonda, kompas satelitarny itp.) nadającego sygnał cyfrowy w standardzie NMEA. Urządzenie może
również pracować jako dwa oddzielne rozdzielacze sygnałów NMEA (do dwóch niezależnych wejść można podłączyć
po cztery urządzenia obsługiwane standardem NMEA). Zastosowana w obwodzie zasilania przetwornica DC/DC
zapewnia galwaniczną separację wyjść rozdzielacza od źródła zasilania. Dzięki zastosowaniu transoptorów wejścia
układów rozdzielacza zostały również odseparowane od masy. Rozdzielacz posiada optyczną sygnalizację stanu
pracy.
Cechy produktu:
Rozdzielacz NMEA-8 ver.1.2
Zasilanie DC 12 ÷ 32V
Wejście – 1 (2)
Wyjście – 8 (2x4)
Wodoszczelność – IP65
Temperatura pracy - -15º C do +60º C
Wymiary – 155/80/55 mm

Właściwości produktu:
Umożliwia rozdział sygnałów w standardzie NMEA pochodzących z urządzenia do kilku odbiorników.

•
•

Całkowicie eliminuje potrzebę dostarczenia izolowanego zasilania do każdego z urządzeń, ponieważ NMEA
tworzy pełną barierę izolacyjną pomiędzy sygnałami na wejściu a sygnałami na wyjściu.

•

Skutecznie izoluje wszystkie sygnały NMEA nadawane przez podłączone sensory.

•

Ogranicza koszty instalacji urządzeń (zmniejszona zostaje liczba kabli, którymi trzeba podłączyć urządzenia
nadające sygnał NMEA z urządzeniem odbierającym sygnały np. komputerem PC lub ploterem).

Najważniejsze cechy produktu:
•

1-2 optoizolowane wejścia NMEA (zapewniające bardzo łatwe podłączenie kabli)

•

8 galwanicznie izolowane wyjścia (kompatybilne z RS422, RS232)

•

niski pobór prądu

•

wytrzymała obudowa (IP66/IP68)

Producent:
ELSON W.W.M. Paciuch E.Borkała Sp.J
ul. Nagietkowa 5
81-198 Kosakowo

tel 586792906

email: elson@elson.pl
http://www.elson.pl

SYSTEM

fax 586792961
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