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1 Användning 

Detta tillägg gäller för ställdon med ljusledaranslutning i linje-/stjärntopologi. 

 
Läs de tillhörande bruksanvisningarna för ”Elektriska ställdon ECOTRON/PROFITRON/HiMod” och för 
fältbusstyrningen ”PROFIBUS-DP/Modbus RTU”! 
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2 Tekniska data 

2.1 Ljusledaranslutningskort 

 Ljusledaranslutningskort för linje-/stjärntopologi  

 Typ av ljusledarkontakt ST = straight tip (bajonettlås)  

 Fibertyp ljusledare MM = Multimode  

 Fiber Glasfiber 62,5 (50)/125 µm, Multimode  

 Kanaler (optiska) 2x RX (IN)/TX (OUT)  

 
Datahastighet max. 1,5 MB/s 

automatisk identifiering av följande datahastigheter: 9,6 kB/s, 19,2 
kB/s, 45,45 kB/s, 93,75 kB/s, 187,5 kB/s, 500 kB/s, 1,5 MB/s 

 

 Överföringstyp Halv duplex  

 
Signalfördröjning RS 485 <-> ljusledare: < 3 TBit 

TX <-> RX: 11 TBit 
 

 Optisk budget 13 dB   

 
Ljusledarräckvidd max. 2 500 m  

(dämpning av ljusledarkabeln max. 2,0 dB/km,  
 utan ytterligare dämpning) 

 

 Våglängd 1310 nm  

 Drifttemperatur -25 °C till +50 °C  

 Spänningsmatning 24 V DC/70 mA försörjs internt via ställdonets nätdel.  

 

Statusvisning (lysdioder) 2 lysdioder för allmän diagnos: 
 PWR = Apparaten är driftklar 

    (spänningsmatning finns) 
 ERROR = Fel 

2 lysdioder för RS 485-gränssnittet: 
 RX = Byte har tagits emot på RS 485 
 STATUS = Byte med formatfel har tagits emot på RS 485 

3 lysdioder för varje kanal: 
 Link/Act = bra mottagningsnivå på RX. Data tas emot via  

    RS 485-kanalen 
 Limit = kritisk, men fortfarande godkänd mottagningsnivå 
 Fail = ingen eller otillräcklig signal på RX  

 

 

Nödvändig ljusledarkopplare för 
mastern (PLC) 

för PROFIBUS: d-Light, DL485PB-MM-ST, 
 SIPOS beställnings-nr: 2SX7100-4LP00, 
 eller via företaget EKS (www.eks-engel.de): 
 EKS beställnings-nr: 01000 6221-FV 
för Modbus: d-Light, DL485MB-MM-ST 
 SIPOS beställnings-nr: 2SX7100-4LM00, 
 eller via företaget EKS (www.eks-engel.de): 
 EKS beställnings-nr: 01000 6121-FV 

  

 
 
 

2.2 Ledningstyper för ljusledaranslutning 

 Kablar och ledningar enligt DIN VDE 0888 del 3   

Fiber Glasfiber 62,5 (50)/125 µm, Multimode: max. 2 500 m 

Dämpningskoefficient Rekommendation: < 2,0 dB/km 

Typ av ljusledarkontakt ST = straight tip (bajonettlås) 

  

 
Titta aldrig direkt in i öppna kabeländar eller ljusledaranslutningar! 
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3 Ljusledaranslutning 

3.1 Ansluta ljusledarledningar 

Ljusledaranslutningen sker via  ljusledarens rundkontakt. Anslutningskortet är lättåtkomligt när man har tagit av 
locket (bild 1, [1]): 

 
1. Lossa skruvarna [2] och ta av locket [1]. 

2. Lossa de förslutningspluggar [5] som behöver 
lossas. 

3. Sätt i kabelförskruvningar [4] som passar  
ljusledarledningarna. 

 Mät och dokumentera dämpningen av 
ljusledarledningarna före 
anslutningen! 

 Avmantla ca 42 cm av yttermanteln 
från kabeln! 

 
4. För in ledningarna i kabelförskruvningarna [4]. 

5. Anslut ljusledarledningarna. 

Dra ledningarna i ring i anslutningshuset för att erhålla så stor böjningsradie som möjligt, se bild 2.  
 

 Ta inte bort dammskyddet förrän 
precis innan anslutningen görs! 

 Se till att hålla rent! 
Damm som tränger in kan göra de 
optiska komponenterna obrukbara. 

 Beakta minimal böjningsradie 
för ljusledarledningarna! 

 Kontrollera att bajonettanslutningen 
snäpper in ordentligt! 

 Ljusledaranslutningar som inte 
används ska skyddas mot 
föroreningar med dammskydden som 
medföljde från fabrik! 

 
 

Anslut ST-stickanslutningarna korsvis. Anslutningen görs på  ljusledaranslutningskortet (bild 3) med ST-
bajonettstickanslutningar enligt följande: 

o Optisk utgång TX (OUT 2) ställdon 1  Optisk ingång RX (IN 1) ställdon 2 

o Optisk ingång RX (IN 2) ställdon 1  Optisk utgång TX (OUT 1) ställdon 2 

 

 
 
 
 
 
 [1] kanal 1 
 [2] kanal 2 (används endast 
  vid linjetopologi) 
 [3] dammskydd 
 TX optisk utgång (OUT) 
 RX optisk ingång (IN) 

  
  

Bild 1: Ljusledarrundkontakt 

Bild 3: Ljusledaranslutningskort 

Bild 2: Ledningsdragning i anslutningshuset 
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6. Rengör tätningsytorna på locket (bild 1, [1]) och kapslingen. 

7. Kontrollera att O-ringen (bild 1, [3]) är i gott skick, lägg i O-ringen korrekt. 

8. Sätt på locket (bild 1, [1]) och dra åt skruvarna (bild 1, [2]) jämnt korsvis. 

9. Dra åt kabelförskruvningarna (bild 1, [4]). 

 

 

3.2 Struktur för linjetopologi 

 
Bild: Uppbyggnad av en ljusledarlinjetopologi med ljusledarkopplare och SEVEN-ställdon 

 
 

Den optiska signalen omvandlas vid varje enhet till en elektrisk signal. När signalen skickas vidare till 
nästa enhet omvandlas den elektriska signalen till en optisk signal igen.  
För att busskommunikationen till efterföljande enhet inte ska avbrytas vid bortfall av 
nätspänningsmatningen måste ställdonet försörjas externt med 24 V DC! 
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3.3 Struktur för stjärntopologi 

 
Bild: Uppbyggnad av en ljusledarstjärntopologi med ljusledarkopplare och SEVEN-ställdon 

 
 

Bortfall av en ljusledarsträcka eller ett ljusledaranslutningskort för ett ställdon påverkar inte funktionen 
hos övriga ställdon! 

 
 

3.4 Elektrisk spänningsmatning 

Det elektriska ställdonet behöver en nätspänning. 

Om denna spänning bortfaller försörjs inte ljusledaranslutningskortet längre med spänning och ljusledarsignalen 
skickas inte vidare. 

För att inte avbryta busskommunikationen till ett ställdon vid bortfall av nätspänningsmatningen till detta ställdon 
kan ställdonet dessutom försörjas med extern 24 V DC! 

För att alla ställdon ska kunna nås även vid nätspänningsbortfall måste varje ställdon anslutas till en 
extern 24 V DC-matning! 
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4 Diagnos 
 

På ljusledaranslutningskortet sker en övervakning av ljusledaringångssignalen. 

I felfritt tillstånd tas signaler emot från RX (kanal 1) och RX (kanal 2), även om inte någon master (PLC) är ansluten. 

Om inte någon signal tas emot på ingångarna RX (kanal 1) eller RX (kanal 2) utlöses störningen ”ingen signal från 
ljusledare” och visas på ställdonets display. Denna information kan läsas av via fältbussen och indikeras via lysdioder 
på ljusledaranslutningskortet. 

På så sätt kan man upptäcka ett ledningsbrott och fastställa platsen för avbrottet. 

4.1  Optisk indikering på ljusledaranslutningskortet 

 

 

 

 

 

 LED-indikatorer   

 Beteckning Färg Funktion  

 PWR  grön Apparaten är driftklar (spänningsmatning finns)  

 ERROR  röd Summafel ljusledare:  
aktiveras om en av lysdioderna ”Fail” eller ”Limit” lyser eller om den 
interna RS 485-anslutningen är defekt. 

 

 RX  grön Byte har tagits emot på RS 485  

 STATUS  röd Byte med formatfel har tagits emot på RS 485  

 För kanal 1 och kanal 2:  

 Link/Act  grön Lyser och lysdioden ”Limit” är släckt:  
God mottagningsnivå på RX. 
Blinkar när data tas emot på RX. 

 

 Limit  gul Lyser tillsammans med lysdioden ”Link/Act”: 
Systemreserv uppnådd (kritisk, men fortfarande godkänd 
mottagningsnivå). 

 

 Fail  röd Optisk mottagningssignal defekt  
(ingen eller otillräcklig RX-mottagningsnivå). 

 

 

 


