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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Urządzenia automatyki i zabezpieczeń zainstalowane w obrębie stacji 

elektroenergetycznej wyposażone są w dwa kanały komunikacyjne: 

 kanał telemechaniki - służący do sterowania i przesyłania alarmów 

 kanał inżynierski - umożliwiający dostęp do informacji typu: odczyt 

zakłóceń, pomiary, diagnostyka, dziennik zdarzeń, nastawy. 

W większości przypadków stacje energetyczne są bezobsługowe. 

Konwerter OPG-SM służy do zamiany sygnału szeregowego 

elektrycznego RS485/422/232 na medium światłowodowe jednomodowe 

zaopatrzonego w zakończenia SC. Takie rozwiązanie daje nam ochronę 

przeciwprzepięciową do 15KV jak i odporność torów transmisyjnych na 

zakłócenia przewodzone oraz zwiększa możliwość przesyłania sygnałów 

na większe odległości, maksymalnie do 20 km. Urządzenie nadaje się do 

współpracy z każdym elementem automatyki spełniającym parametry 

transmisyjne. 

 

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI 

Urządzenie wyposażone jest w: 

 Porty komunikacyjny RS48/422/232. 

 Port światłowodowy jednomodowy interfejs SC. 

 Podstawkę do montażu na szynie TS. 

 Zaślepkę gniazda światłowodowego. 

DANE TECHNICZNE 

Znamionowe napięcie zasilające 9-48V DC/AC  

Pobór mocy z napięcia zasilającego PZ<2W 

Wyjścia komunikacyjne RS48/422/232 (1szt.) 

Prędkość maksymalna RS-485/422 do 250 Kb/s 

Prędkość maksymalna RS-232 do 115.2 Kb/s 

 Światłowodowy jednomodowy interfejs SC (1szt.) 

ESD 15KV 

Odległość   do 20km 

Wymiary 73x120x43 

Masa 0,3kg 

Stopień ochrony obudowy IP40 

Temperatura otoczenia -20÷75°C 

Mocowanie szyna TS35 

 

ZASADA DZIAŁANIA  

Media konwerter OPG-SM jest szeroko stosowany przy przesyłaniu 

sygnału telemechaniki jak i łącza inżynierskiego na duże odległości oraz 

w miejsca narażone na  trudne warunki atmosferyczne. Komunikacja 

światłowodowa zapewnia pełną izolację między połączonymi 

urządzeniami oraz odporność na zakłócenia występujące na drodze 

przesyłowej. Wsparcie technologii WDM umożliwia przesyłanie oraz 

odbieranie danych na pojedynczym włóknie światłowodu. Ze względu na 

szeroki zakres napięcia zasilania idealnie wpisuje się każdą grupę 

automatyki. Urządzenie wyposażone jest w specjalny uchwyt 

umożliwiający montaż na szynie TS35. OPG-SM dedykowany jest do 

pracy w warunkach wewnętrznych. 
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