
 

 

 

PRWA2 – univerzální datový p řevodník 
 

Modul PRWA2 slouží jako převodník mezi různými datovými formáty a rozhraními, jakými 
jsou např. Wiegand, ABA nebo RS-232. Konkrétní možnosti převodu vždy závisejí na 
firmwaru, který je nahrán do řídicího mikrokontroléru v převodníku. Každý firmware 
realizuje jen určitý typ nebo typy převodů. S konkrétním firmwarem (resp. požadavkem 
na charakter převodu) musí být modul PRWA2 již objednáván. 

Takovými verzemi firmwaru pro převod jsou např. Wiegand 26 bitů -> RS-232 ASCII, 
obecný Wiegand -> RS-232 HEX nebo ABA Track II -> RS-232 ASCII.  

Převodník PRWA2 je dodáván v podobě osazené desky plošných spojů (PCB), která 
obsahuje následující části: 

- vstupní svorkovnice TB1 – většinou se k ní připojuje čtečka nebo jiné zařízení, 
které funguje jako zdroj dat pro převod se specifikovaným formátem (např. Wiegand 
26 bitů nebo ABA Track II) 

- výstupní svorkovnice TB2 – rozhraní RS-232; tato svorkovnice je využívána u 
firmwarů, které realizují převod na sériové rozhraní (např. Wiegand -> RS-232 ASCII, 
ABA -> RS-232 ASCII apod.) 

- výstupní svorkovnice TB3 – z této svorkovnice lze odebírat výstupní 
(konvertovaný) řetězec ve formátu Wiegand nebo ABA, pokud jej firmware realizuje. 
Svorkovnice TB3 rovněž obsahuje výstupy kontaktů relé umístěného na PCB. 

- relé s jedním přepínacím kontaktem – využívá se jen u speciálních typů firmwaru 
(např. počítadla pulzů). 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  PRWA2 a  
rozmístění komponent 
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Tab. 1  Výstupy svorkovnic TB1 a TB3 

vstupní svorkovnice TB1 výstupní svorkovnice TB3 

svorka 
č. 

význam 
běžné 
barevné 
značení 

svorka 
č. 

význam 
běžné 
barevné 
značení 

1 

vstup Data 0 od 
čtečky (u čtečky 
Wiegand) nebo signál 
Clock (u čtečky ABA) 

zelená 1 

výstup Data 0 pro 
formát Wiegand 
nebo signál Clock 
pro výstup ABA  

zelená 

2 

vstup Data 1 od 
čtečky (u čtečky 
Wiegand) nebo signál 
Data (pro čtečku ABA) 

bílá 2 

výstup Data 1 pro 
formát Wiegand 
nebo signál Data pro 
výstup ABA 

bílá 

3 

I3 – datový vstup 
(pouze pro spec. 
aplikace), aktivní ve 
stavu LOW 

- 3 
COM – společná 
svorka kontaktu relé 

- 

4 

I4 – datový vstup 
(pouze pro spec. 
aplikace), aktivní ve 
stavu LOW 

- 4 
NC – v klidu 
uzavřená svorka 
kontaktu relé 

- 

5 GND černá 5 
NO – v klidu 
otevřená svorka 
kontaktu relé 

- 

6 
UCC – kladný pól 
napájení  (lze použít i 
k napájení čtečky) 

červená 6 
UCC – napájení 
(PRWA2 lze přes 
tuto svorku napájet) 

červená 

7 GND černá 7 GND černá 

 

Tab. 2  Zapojení svorkovnice TB2 (RS-232) 

svorka připojuje se na 

A pin č. 2 na 9-pinovém konektoru COM portu počítače 

B pin č. 3 na 9-pinovém konektoru COM portu počítače 

C pin č. 5 na 9-pinovém konektoru COM portu počítače 

 

Pozn.: výstup RS-232 modulu PRWA2 je pasivní, tzn. zařízení, k němuž je 
PRWA2 připojeno, musí být osazeno budičem (který poskytuje min. úrovně +-
9V) 

 

Parametry RS-232: 

� pasivní rozhraní 

� poloduplexní provoz 

� komunikační rychlost 9600 Bd (bitů/s) 

� datová délka: 8 bits 

� stop bitů: 1 

� parita: žádná 

� výstupní formát: ASCII nebo HEX (v závislosti na firmware) 



 

 

 

DIP přepínače 

DIP přepínače jsou využity jen u speciálních aplikací; u většiny firmwarů nemá nastavení 
jednotlivých DIP přepínačů na činnost převodníku žádný vliv. 

 

Napájení 

PRWA2 lze napájet z externího napájecího zdroje napětím 8 až 15 VSS. Obě svorky 
označené v obr. 1 jako UCC jsou navzájem propojené – napájení převodníku můžete 
připojit na kteroukoliv z nich. To samé platí i pro zemnicí svorky GND – všechny jsou 
mezi sebou galvanicky propojeny.  

Ve většině případů je modul PRWA2 napájen přes svorkovnici TB3 a připojená čtečka je 
napájena ze svorkovnice TB1 (není tedy zapotřebí separátní zdroj pro čtečku). 

 

Indikátory LED 

LED D5 indikuje blikáním správnou funkci převodníku. Pokud je PRWA2 napájen a 
funguje, bliká D5 se střídou 1:1 (200 ms LED svítí, 200 ms je zhasnuta). 

LED D4 indikuje dlouhým bliknutím úspěšné přijetí datového řetězce a provedení 
datového převodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autoři manuálu budou vděčni za jakékoliv připomínky týkající se funkce zařízení, stejně 
jako vlastního textu manuálu. 

tel.: +420 543 558 158, +420 543 558 151, fax: +420 543 558 118 
e-mail: kamil.stetina@olympo.cz, david.horsak@olympo.cz 

ADI International 

Odd. přístupových systémů 

Havránkova 33 

619 00 Brno 


