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 به عنوان منبع تغذیه OTGاستفاده از 

معموال  USBپورت های به عنوان منبع تغذیه استفاده می کنید، در نظر داشته باشید که  OTGدر صورتی که از کابل  

به عنوان منبع تغذیه استفاده می شود، نباید مجموعا بیش از  OTGجریان را تامین می کنند. بنابراین اگر از کابل  500mAماکسیمم 

500mA  .اده کردن از استفاز برد جریان کشیده شودUSB WiFi  ها و دیگر ماژول هایUSB  که پیک جریان را به مدار تحمیل

  می کنند، در این روش تغذیه مدار توصیه نمی شود!

 تامین نمود.  2A  به عنوان جایگزین می توان از طریق برد توسعه جریان مناسب را تا سقف 

 

 استفاده از برد توسعه به عنوان منبع تغذیه

o  2برد توسعه در مدار ورودی تغذیه دارای یک فیوزA .می باشد 

o  این برد هیچ گونه محافظی در برابر جریان عکس ندارد )اشتباه متصل کردن مثبت و منفی( و فرض شده است که از

 آداپتورهای استاندارد و مطمئن استفاده خواهد شد.

o تامین تغذیه مناسب (5V   800و حدوداmA ) به عهده کاربر می باشد.جهت کارکرد برد 

 

Parameter  Min Type Max Unit 

DC Input Voltage  4.6 5.0 5.3 V 

DC Input Current  1  320 350 400 mA 

Operating  
Temperature  2 

 0 - 70 °C 

Storage Temperature  -20 - 95 °C 

1-2A is recommended 

2-For Industrial usage please contact us. 

 

 

 RS485استفاده از پورت 

کردن آن می توانید ترمینیشن را  ON/OFFتعبیه شده است که با  EndNodeبرای سهولت در ترمینیشن، یک کلید به نام  

 انجام دهید.
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و یک مقاومت  3.3Vبه  Pullupاین برد به صورت استاندارد و به شکل مقابل طراحی شده است. یک مقاومت  RS485پورت  

Pulldown  بهGND  در این طراحی وجود دارد. توجه نمایید برای کارکرد بهتر برد، الزم شبکهRS485  3.3در بر رویV  پیاده سازی

 را از برد جدا کنید. R102و  R100شده باشد. در صورت عدم تطبیق ولتاژ، مقاومت های 
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