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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ 
 

Пристрій USB-485  призначений для перетворення електричних 

сигналів інтерфейсу USB в сигнали інтерфейсу RS-485 для розширення 

фізичних можливостей передачі даних по напівдуплексному багатоточ-

ковому послідовному симетричному каналу зв'язку. Зовнішній вигляд і 

габаритні розміри згідно рисунку 1. 

 
Рисунок 1 

 

 

2 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

Найменування параметра Значення 

1 Умови експлуатації: 

– температура навколишнього середовища, С 

– відносна вологість повітря при  

температурі до 25 С без конденсації вологи, % 

 

від – 30 до + 50 

 

від 40 до 98 

2 Середній термін служби, років, не менше 5 
 

 

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ 

Найменування Позначення Кількість 

Пристрій USB-485   РТЕХ.685611.059 1 шт. 

Пристрій USB-485. Паспорт РТЕХ.685611.059 ПС 1 прим. 
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4 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА) 

Підприємство-виробник гарантує відповідність пристрою USB-485 

вимогам комплекту конструкторської документації РТЕХ.685611.059, 

при дотриманні споживачем правил зберігання, транспортування та 

експлуатації. 

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців із дня продажу. 

Претензії по якості не приймаються, якщо: 

1 Непрацездатність викликана неправильним підключенням. 

2 Наявні механічні пошкодження.  

3 Несанкціоноване втручання в конструктив пристрою. 

4 Закінчення гарантійного терміну експлуатації. 

 

5 ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ USB-485 

Використовується для організації зв'язку з коректорами "ВЕГА", 

віддаленими від РС на відстань до 1000 м в комплекті з комунікатором 

ВЕГА-2, або комунікатором ВЕГА-3 і пристроєм RS232-485.  

Приєднати кабель інтерфейсний до клем «А» і «В», (див. рисунок 1).  

Клема «5V» - вихід напруги 5В (не більше 0,1 А) для живлення при-

строїв користувача. 

Клема «    » - загальний провід. 

 
1 – Кабель з пристроєм гальванічної РТЕХ.685611.056;  

2 – Кабель RS485 РТЕХ.685611.081 (до 1000 м);  

3 – Кабель N0M (Розширений) РТЕХ.685611.082;  

4 – Кабель NMD (Розширений) РТЕХ.685611.084;  

5 – Кабель-подовжувач КУ-05 РТЕХ.685611.005. 

 

Рисунок 2 – Схема підключення пристрою USB-485
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5 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 

 

Пристрій USB-485    № ________________________       
                                                             заводський номер 

виготовлений у відповідності з вимогами конструкторської документа-

ції РТЕХ.685611.059 і визнаний придатним до експлуатації. 

 

Представник ВТК 
 

МП      ________________                                       ________________.   
                 особистий підпис                                             розшифровка підпису 

              ________________ 
                 рік, місяць, число 

  

 

6 ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ 
 

Пристрій USB-485 має зберігатися в сухих опалюваних і вентильо-

ваних складських приміщеннях при температурі навколишнього сере-

довища від 5 до 25 С і відносній вологості повітря до 80 % при темпе-

ратурі до 25 С, при відсутності в навколишньому середовищі парів ки-

слот, лугів та інших шкідливих домішок. 

Пристрій USB-485 в упаковці підприємства-виробника можна тран-

спортувати будь-яким видом критого транспорту в відповідності з пра-

вилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту, при 

температурі навколишнього середовища від мінус 50 до плюс 50 С, 

відносної вологості повітря до 98 % при температурі до 25 С. 

 

У разі виявлення несправностей у роботі з пристроем   

USB-485, рекомендуємо звертатися у службу технічної 

підтримки: тел. +38 (057) 727-53-32,  

пошта tex@radmirtech.com.ua 

 


