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Instrukcja do konwertera USB-RS232

1. Przeznaczenie
Komputery coraz cz ciej nie posiadaj  portów szeregowych, natomiast

wyposa one s  w porty USB. Konwerter USB-RS232 to urz dzenie rozwi zuj ce
problem braku portu szeregowego w komputerze wyposa onym w port USB.
Pod czaj c konwerter do portu USB i instaluj c odpowiedni sterownik otrzymujemy
tzw. wirtualny port szeregowy, z którego mo na korzysta  tak samo jak z portu
szeregowego wbudowanego.

1 2 3 4 5 6
Konwerter – widok

1. - Port1 – port szeregowy (DSUB9) 4. - dioda LED - zasilanie
2. - Port2 – port szeregowy (RJ45) 5. - gniazdo USB typu B
3. - diody LED - transmisja 6. - obudowa

2. Dane techniczne

zgodny ze specyfikacj  USB 2.0,

obs ugiwane systemy operacyjne: Windows 98/98SE/ME/2000/2003 Server/
2003/XP/Vista/XP 64-bit/XP Embedded/CE.NET 4.2 i 5.0, MAC OS 8/9,
OS-X, Linux 2.4 i wy ej,

parametry pracy portu szeregowego:

- bity danych: 7/8,

- bity stopu: 1/2,

- parzysto : odd/even/mark/space/none,

- pr dko ci transmisji: 300bps ... 1Mbps,

- sterowanie przep ywem: RTS-CTS/XON-XOFF/brak,

sygnalizacja danych nadawanych i odbieranych przez interfejs szeregowy,

atwa integracja z kasami, multiplekserami, drukarkami itp.
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3. Pod czenie
Konwerter czy si  z komputerem przewodem USB A-B. Zasilanie konwertera

pobierane jest z portu USB komputera i jest sygnalizowane jest za pomoc  diody PWR.
Od strony portu szeregowego znajduje si  wtyk DSUB9 oznaczony jako Port1
i gniazdo RJ45 oznaczone jako Port2. Tabela 1 przedstawia przyporz dkowanie
sygna ów do wyprowadze  z cz.

Port1 Port2

Tabela 1

Nr styku Nr styku Sygna Funkcja
1 - DCD wej cie
2 2 RXD wej cie
3 4 TXD wyj cie
4 8 DTR wyj cie
5 1, 3, 5 GND -
6 - DSR wej cie
7 7 RTS wyj cie
8 6 CTS wej cie
9 - RI wej cie

W danym momencie mo na u ywa  tylko jednego ze z cz, jednoczesne pod czenie
urz dze  do obydwu z cz mo e spowodowa  ich uszkodzenie.

Transmisja szeregowa do i z konwertera sygnalizowana jest diodami TXD i RXD.

Do konwertera mo na pod czy  nast puj ce urz dzenia:

do z cza DSUB9: kasy fiskalne ELZAB Alfa, Delta, Jota i Mini (Jota/Mini
przez przej ciówk  komputerow  do kasy Jota/Mini), drukarki fiskalne
Omega i Omega F, drukark  etykiet Eta, drukark  Talos, Kuchta, modem,
multiplekser 4xRS232 itp.

do z cza RJ45: kas  ELZAB ECO, multiplekser 8xRS232, multiplekser
4xRS232/RJ itp.

4. Instalacja sterownika
Poni ej przedstawiono sposób zainstalowania sterownika konwertera na

przyk adzie systemu Windows XP.
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Spod adresu ftp://ftp.elzab.com.pl/uzyt/usbdrv.zip nale y pobra  plik ze sterownikami
i rozpakowa  go na dysk twardy.
Nast pnie nale y pod czy  konwerter do komputera. System operacyjny wy wietli
komunikat o wykryciu nowego urz dzenia:

Nale y zaznaczy  opcj  „Zainstaluj z listy lub okre lonej lokalizacji (zaawansowane)”.
Po naci ni ciu klawisza „Dalej” pojawi si  komunikat:

Nale y zaznaczy  „Uwzgl dnij t  lokalizacj  w wyszukiwaniu” i wskaza  katalog,
w którym znajduj  si  rozpakowane sterowniki dla Windows XP.
Po naci ni ciu klawisza „Dalej” pojawi si :
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Nast pnie pojawi si :

Po naci ni ciu „Zako cz” pojawi si  komunikat o wykryciu nowego urz dzenia USB
Serial Port oraz poni sze okno:
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Nale y zaznaczy  opcj  „Zainstaluj z listy lub okre lonej lokalizacji (zaawansowane)”.

Po naci ni ciu klawisza „Dalej” pojawi si :

Nale y zaznaczy  „Uwzgl dnij t  lokalizacj  w wyszukiwaniu” i wskaza  katalog,
w którym znajduj  si  rozpakowane sterowniki dla Windows XP.

Po naci ni ciu klawisza „Dalej” pojawi si :



6

Nast pnie pojawi si :

Po naci ni ciu „Zako cz” sterowniki s  zainstalowane i konwerter jest gotowy do
pracy. W systemie zosta  dodany wirtualny port szeregowy, którego numer mo na
ustali  korzystaj c z Menad era Urz dze  wybieraj c kolejno: Menu Start-
>Ustawienia->Panel sterowania->System->Sprz t->Mened er Urz dze :
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5. Obs uga programowa

Konwerter obs ugiwany jest tylko przez programy, które potrafi  korzysta  z wirtu-
alnych portów szeregowych. Dlatego konwerter nie wspó pracuje z programami,
w których komunikacja szeregowa odbywa si  metodami DOS, nawet je li s  one
uruchamiane w oknie Windows.
Udost pniane przez ELZAB programy komunikacyjne/serwisowe i biblioteki w wer-
sjach dla Windows i Linux wspó pracuj  z konwerterem. Jednak przy transmisji przez
konwerter nigdy nie zg osz  one b du „timeout nadawania”, który oznacza brak
pod czonego urz dzenia. Zamiast tego b du zg aszany jest b d „timeout odbierania”.
Z tego powodu zmienia si  interpretacja b du timeout odbierania, który mo e równie
oznacza  brak pod czonego urz dzenia.
Podczas instalacji konwerterowi jest przydzielany pierwszy wolny numer portu
szeregowego w systemie. Po zako czeniu instalacji numer portu mo na zmienia
z poziomu Mened era Urz dze .
Przy pod czeniu tego samego egzemplarza konwertera do ró nych gniazd USB
w ka dym gnie dzie otrzyma on inny numer portu.
Przy pod czaniu ró nych egzemplarzy konwertera do tego samego gniazda USB
otrzymaj  one ten sam numer portu. Pod czenie kolejnego konwertera do tego samego
gniazda USB nie spowoduje zmiany numeru wirtualnego portu szeregowego (zmiana
numeru portu szeregowego nast puje po pod czeniu konwertera do innego gniazda
USB).
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6. Zawarto  opakowania
- Konwerter
- Kabel USB A-B (d ugo  2m)
- Instrukcja obs ugi

Instrukcja przeznaczona do wyrobu:

Konwerter USB-RS232 – kod: A48

Data wprowadzenia wyrobu: 11- 2007r Nr rysunku instrukcji: A48IO00013
Data ostatniej edycji:            03-06-2013
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