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Rozdzielacz portu RS232  MULTIPORT 2
MULTIPORT umożliwia korzystanie z urządzenia posiadającego jeden port szeregowy 
RS232 (nazywanego dalej „ODBIORNIKIEM”) przez 2 niezależne komputery PC.
Przykłady zastosowania:
1. drukowanie paragonów za pomocą dwóch komputerów PC na jednej drukarce. 
2. używanie jednej wagi przez 2 kasy lub komputery.. 

Zasada działania
MULTIPORT posiada 2 porty RS232 przeznaczone do podłączenia komputerów PC oraz jeden 

port do podłączenia odbiornika. W danej chwili komunikacja może odbywać się tylko pomiędzy 
jednym  z  komputerów  a  odbiornikiem.  Aktywny  kanał  jest  sygnalizowany  za  pomocą  diody 
świecącej  oraz  za  pomocą  linii  CTS  w  złączu  komputera.   Wybieranie  portu  przez  który 
aktualnie odbywa się transmisja z odbiornikiem odbywa się automatycznie, w zależności od 
tego który z komputerów pierwszy rozpocznie komunikację.
W trakcie oczekiwania  na transmisję obydwa porty mają aktywny sygnał zezwolenia  (CTS=1). 
Rozpoczęcie  transmisji  przez  jeden  z  komputerów  powoduje  otwarcie  kanału  pomiędzy  tym 
komputerem a odbiornikiem.  W tym czasie drugi  port otrzymuje sygnał  wstrzymania  (CTS=0)  
a dane transmitowane w aktywnym kanale nie występują na nieaktywnym porcie. W trakcie trwania 
transmisji dane nie są zakłócone przez drugi komputer. Po ustaniu transmisji odmierzany jest czas 
po którym MULTIPORT ponownie znajdzie się w stanie oczekiwania i można rozpocząć transmisję 
przez  drugi  port.  Sygnał  zezwolenia  na  złączach  RS232  komputerów jest  nieaktywny  również 
wtedy gdy odbiornik jest niegotowy do odbierania danych czyli wtedy gdy na złączu ODBIORNIK 
sygnał CTS=0. 

 Instalacja 
Instalacja  ogranicza  się  do  podłączenia  urządzenia  MULTIPORT  pomiędzy  komputery  
i odbiornik oraz dostarczenia zasilania z portu USB komputera lub zasilacza.  Do wykonania 
połączenia  należy  stosować  typowy  przewód  do  transmisji  szeregowej  „1  do  1”  zakończony  
z jednej strony wtykiem DB-9 a z drugiej strony gniazdem DB-9.  W zależności od typu odbiornika 
(drukarki) może zaistnieć potrzeba użycia innego rodzaju złącza. Urządzenie jest zasilane z portu 
USB jednego z komputerów lub z zewnętrznego zasilacza =5V. 

UWAGA: Komputery PC dołączone do MULTIPORTU, jeżeli posiadają bolec uziemiający, 
powinny  zostać  bezwzględnie  uziemione.  W  przeciwnym  przypadku  grozi  uszkodzenie 
każdego  z  łączonych  urządzeń.  Uszkodzenie  spowodowane  błędną  instalacją  nie  podlega 
gwarancji. Instalację należy przeprowadzić przy wyłączonych z sieci komputerach. 

Ustawienie przełaczników.
W przypadku użycia MULTIPORTU z drukarką przełączniki powinny ustawione 
być  w położeniu fabrycznym. 
Przełacznik  1  –  służy  do  wymuszenia  na  stałe  aktywnego  sygnału  CTS  na  złączu 
„ODBIORNIK”. W pozycji ON sygnał jest aktywny (CTS=1) niezależnie od sterowania 
z odbiornika. W pozycji  OFF sygnałem steruje odbiornik. Przełącznik należy  włączyć 
(ON) jeżeli odbiornik nie posiada sygnału CTS. 

Przełącznik  2 –  służy  do  wybrania  portu  do  którego  kierowane  są  dane  wysyłane  
z odbiornika w czasie kiedy MULTIPORT jest w stanie oczekiwania czyli wtedy kiedy 
nie przebiega transmisja z komputera. W pozycji ON dane z odbiornika kierowane są do 
obydwu portów. W pozycji OFF dane z odbiornika docierają tylko do ostatnio aktywnego 
portu,  oznaczonego  zapaloną  diodą  LED.  Przełącznik  należy  włączyć  jeżeli 
odbiornikiem jest waga która wysyła wynik po naciśnięciu klawisza. 

Przełącznik 3 i 4 – służą do wybrania czasu braku aktywności po jakim możliwe jest 
przełączenie na drugi kanał. Możliwe wartości to:

przełącznik Położenie 
fabryczne znaczenie P 3 P 4 czas

P1 OFF CTS sterowany 
przez odbiornik

OFF OFF 5 sekund

P2 OFF Odbiornik wysyła 
tylko do aktywnego

ON OFF 2 sekundy

P3 OFF
1 sekunda

OFF ON 1 sekunda

P4 ON ON ON 0,5 sek.
fabryczne ustawienie przełączników i ich znaczenie

Parametry techniczne.
- rodzaj sterowania przepływem (handshaking): RTS/CTS
- maksymalna prędkość transmisji: 57600 bitów/sek.
- zasilanie (port USB lub zasilacz sieciowy): +5V +/-0.25V / 0.5W 

pin 2 RxD – wyjście
pin 3 TxD – wejście
pin 5 MASA
pin 8 CTS – wyjście

pin 1,4,5 połączone
sygnały w złączu „KOMP”

pin 2 RxD – wejście
pin 3 TxD – wyjście
pin 5 MASA
pin 8 CTS – wejście
pin 7 RTS – wyjście =1

sygnały w złączu „ODBIORNIK”


