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Manual PT26272

Instalação apropriada do kit Woodward 8923-1061
A instalação abaixo deve ser feita antes de se utilizar o software de serviço.

Para o PC
(com Software
de Serviço)

TTL

232

Woodward Kit # 8923-1061
Cabo 9 pinos
ponto-a-ponto

Para o Atuador
L-Series
Conectar o chicote original
do motor

Pinagem como vista olhando-se para o conector do controle e do computador.
*** NOTA *** Quando o cabo de comunicação estiver instalado, os pinos 4 e 6 NÃO continuarão do chicote do motor ao atuador L-Series. Estes pinos
são utilizados para comunicação com o PC. O cabo de comunicação não é para instalação permanente, apenas para serviços.
*** CUIDADO *** Há um risco potencial de dano à porta serial quando em comunicação com o L-Series. Isto pode ser causado por uma diferença de
potencial entre o neutro da rede e a terra. Se a porta RS-232 do PC tiver seu aterramento no neutro da alimentação e o L-Series for conectado ao
negativo da bateria (conectado ao terra da rede), um círculo de aterramento pode ser formado com correntes suficientes para danificar equipamentos
eletrônicos em seu caminho, como a porta serial do PC e o cabo de comunicação. Para evitar esta situação, a Woodward recomenda a colocação de
um transformador isolador entre a rede de alimentação e o PC.

Nós agradecemos seus comentários sobre o conteúdo de nossas publicações.
Envie seus comentários para: vendas@woodward.com
Por favor inclua o número do manual localizado na capa desta publicação.
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2010/3/Campinas

