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1. Opis urządzenia
Interfejs transmisyjny INT-S II/CM służy do odczytywania danych z przeliczników
bateryjnych CMK-02, zaopatrzonych w łącze transmisji standardu RS-GAZ2, w stacjonarnych
układach telemetrii. Odczyt danych może odbywać się do komputera lub innego urządzenia o
zasilaniu bateryjnym lub sieciowym, wyposażonego w port szeregowy w standardzie RS232 lub
RS485. Interfejs transmisyjny zawiera obwody iskrobezpieczne i pozwala na odczytywanie danych
z urządzeń umieszczonych w strefie zagrożenia wybuchem. Interfejs dodatkowo zapewnia
zasilanie odczytywanych urządzeń.
1.1. Dane techniczne
114,5 mm (wys. X szer. X gł.)

Wymiary

150

Masa

130g.

Obudowa

Poliamid

Warunki pracy

-25 C≤ Ta≤ +55 C

Stopień ochrony

IP 40

Parametry obwodu
iskrobezpiecznego –
listwy zaciskowe
Z1,Z2

Wyjście zasilające urządzenia Z1 – zacisk 7 do 1,3,5 (GND):
Uo=6.51[V], Io=110.1[mA], Po=0.717[W], Lo=1mH, Co=311uF, Ui=5.89[V],
Ii=310[mA], Pi=1.82[W], Li=0, Ci=83.3uF
Parametry iskrobezpiecznych sygnałów transmisji Z2 zaciski (2-4); Z1 zaciski (6-8))
względem 1,3,5 (GND):
Uo=6.51[V], Io=123[mA], Po=200[mW], Lo=5mH, Co=400uF, Ui=8.2[V],
Ii=150[mA], Pi=1.23[W], Li=0, Ci=0
Dopuszczony do współpracy z obwodami iskrobezpiecznych urządzeń pracujących
w strefach 1 i 2 niebezpieczeństwa wybuchu mieszanin par, gazów i mgieł
wybuchowych z powietrzem, zaliczonych do grupy wybuchowości IIA

Dopuszczenie
stosowania

Cecha Ex

22,5

o

o

II (2) G [Ex ib Gb] IIA - certyfikat FTZU 04 ATEX 0309X

Parametry obwodów
nieiskrobezpiecznych

Listwy zaciskowe Z3,Z4
Um = 253V

Zasilanie interfejsu

Zasilanie w zakresie napięć 11V - 30V. Zaciski 14(Uin) oraz 13(GND)

Pobór prądu

Prąd pobierany przez interfejs przy zasilaniu napięciem 12V:
- max. 10mA - gdy urządzenie odczytywane nie jest zasilane
- max. 40 mA z podłączonym przelicznikiem CMK-02

Transmisja danych
COM1

- złącze Z1 zaciski 6-8 standard RS-GAS2
- złącze Z3 zaciski 10-11-12 standard RS232
Szybkość od 9600 do 115 200 b/s (ustawienie typowe) lub
1200 do 4800 b/s

Transmisja danych
COM2

- złącze Z2 zaciski 2-4 standard RS-GAS2
- złącze Z4 zaciski 15-16 standard RS485
Szybkość od 1200 do 115200 b/s

Interfejs jest przystosowany do montażu na typowej szynie DIN. Do podłączania
przewodów (max. 2,5 mm2) służą dwuczęściowe złącza z zaciskiem śrubowym. Część z zaciskiem
jest odłączana, co ułatwia montaż urządzenia. W skład urządzenia wchodzą również dwie obejmy
do podłączenia ekranów kabli transmisyjnych.
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Rys.1.1.1.

Tabliczka znamionowa interfejsu

Rys.1.1.2.

Interfejs transmisyjny INT-S II/CM - wymiary zewnętrzne

Rys.1.1.3.

Interfejs transmisyjny INT-S II/CM - opis sygnałów na złączach interfejsu.
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Interfejs transmisyjny INT-S II/CM służy jako bariera Ex dla urządzeń wyposażonych w
obwody transmisji standardu RS-GAZ2 (np. przelicznika CMK-02), w instalacjach telemetrycznych
zasilanych z napięcia w zakresie 11..30V, np. zasilaczy sieciowych lub akumulatorów i baterii
słonecznej. Interfejs ten zapewnia także zewnętrzne zasilanie dołączonych urządzeń w strefie Ex.
1.2. Warunki stosowania
Interfejs jest przeznaczony do pracy w środowisku przemysłowym. Użytkowanie go w
środowisku mieszkalnym może powodować zakłócenia radioelektryczne urządzeń znajdujących
się w pobliżu.
Obwody iskrobezpieczne interfejsu powinny spełniać warunki dla obwodów
iskrobezpiecznych określone w normie PN-EN 60079-14 oraz PN-EN 60079-0, a w szczególności:
Interfejs musi być trwale uziemiony. W celu uziemienia należy podłączyć zaciski 3 i 9
interfejsu (oznaczone symbolem uziemienia) z uziomem. Połączenie należy wykonać
dwoma przewodami minimum 1,5 mm2 do szyny zbiorczej w szafce telemetrii a następnie
przewodem minimum 4 mm2 do uziomu. Sumaryczna rezystancja przewodów
uziemieniowych musi być mniejsza niż 1Ω.
Kable i przewody obwodów iskrobezpiecznych należy prowadzić oddzielnie w stosunku do
kabli i przewodów obwodów nieiskrobezpiecznych.
Zastosowane przewody musza spełniać wymogi dla przewodów typu A lub B zgodnie z
normą PN-EN 60079-14 pkt. 12.2.2.8
Kable i przewody obwodów iskrobezpiecznych powinny być trwale zamocowane i
zabezpieczone przed możliwością mechanicznego uszkodzenia.
Zalecane jest stosowanie kabli Technotronik – LIYY w wersji do zastosowania w obwodach
iskrobezpiecznych – powłoka niebieska - produkcji Technokabel S.A.
Dopuszczalna długość kabla obwodu RS-GAZ2 do podłączenia z CMK-02: 150 metrów LIYY 4x0,25 mm2 lub 400 m - LIYY 4x1 mm2.
Długość kabla obwodu RS232 – zgodnie ze standardem, do 15m.
Długość kabla obwodu RS485 – do 10 mb – inne długości do konsultacji z producentem.
W przypadku długich połączeń (powyżej 30m) zalecane jest uziemienie ewentualnego ekranu
kabla, za pomocą ochronnika przepięciowego, umieszczonego jak najbliżej dołączanego
urządzenia, ale poza strefą zagrożenia wybuchem.
Należy zwrócić uwagę, że interfejs zapewnia ciągłe zasilanie podłączonego urządzenia
iskrobezpiecznego. W przypadku niektórych urządzeń bateryjnych, powoduje to wykrywanie stanu
pracy z zewnętrznym zasilaczem i przejście w inny (mniej energooszczędny) tryb pracy
urządzenia. Należy ten fakt uwzględnić przy projektowaniu układu telemetrii i wyznaczaniu bilansu
mocy zasilania.
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Rys.1.2.1.

FM37328

Widok interfejsu INT-S II/CM

2. Eksploatacja
Interfejsy INT-S II/CM są urządzeniami zapewniającymi ochronę obwodów
iskrobezpiecznych przeliczników , zamontowanych w strefie zagrożenia wybuchem. Jednym z
elementów zapewnienia ochrony, są elementy elektroniczne: diody Zenera i bezpieczniki topikowe.
Elementy te dla zachowania wymogów iskrobezpieczeństwa pokryte są zalewą elektroizolacyjną.
Podłączenie zasilania do zacisków interfejsu niezgodnie z dokumentacją lub
podanie napięcia, wyższego niż dopuszczalne 30VDC może spowodować
zadziałanie zabezpieczeń i nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.
2.1. Standardy transmisji
Interfejs jest wyposażony w dwa tory transmisji szeregowej. Tor COM1 pracuje w
standardach transmisji szeregowej: RS232 i RS-GAZ2. Tor COM2 pracuje w standardach
transmisji szeregowej: RS485 i RS-GAZ2.
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2.2. Ustawianie prędkości transmisji
Urządzenie ma przełączaną prędkości transmisji portu COM1 (RS-GAZ2- RS232). W tym
celu należy otworzyć obudowę interfejsu i na płytce drukowanej ustawić przełącznik parametrów
transmisji SW1 na właściwe położenie. Ustawienie w pozycji (a – w kierunku listew zaciskowych
Z1,Z2) zapewnia transmisję z szybkością od 9600 do 115200 b/s. Ustawienie w pozycji (b w
kierunku listew zaciskowych Z4,Z4) zapewnia transmisję z szybkościami mniejszymi - 1200 - 4800
b/s. Zamykając obudowę należy zwrócić uwagę na właściwy docisk zatrzasków pokrywy tak, aby
nie pogorszyć stopnia ochrony obudowy. Fabrycznie przełącznik ustawiony jest w pozycji (a).
Zmiana prędkości transmisji wymaga otwarcia obudowy i zerwania plomby gwarancyjnej
producenta, w związku z tym może być wykonana jedynie przez autoryzowany serwis.
2.3. Podłączanie przeliczników
Poniżej przedstawiona jest typowa aplikacja interfejsu INT-S II/CM z przelicznikiem CMK02. W przypadku instalacji z zasilaniem sieciowym, konieczne jest uziemienie interfejsu za pomocą
dwóch niezależnych przewodów miedzianych o przekroju minimum 1,5 mm2. W przypadku
instalacji zasilanych z akumulatora i baterii słonecznej, wystarcza podłączenie jednego przewodu
uziemiającego do interfejsu.
Zaleca się podłączanie interfejsu w konfiguracjach jednodostępowych (jednogałęziowych).
W przypadku konfiguracji wielodostępowych należy konsultować się z producentem.

Rys.2.3.1.

Przykładowe podłączenie INT-S II/CM z przelicznikiem CMK-02
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2.4. Przeglądy okresowe
Interfejs INT-S II/CM jest urządzeniem posiadającym obwody iskrobezpieczne. W celu
zachowania wymogów iskrobezpieczeństwa, przyrząd powinien być poddawany kontroli okresowej
i wyrywkowej zgodnie z normą PN-EN 60079-17. Kontrole okresowe i wyrywkowe powinna
wykonywać osoba uprawniona do dozoru elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych oraz
powinna być przeszkolona przez producenta przyrządu.
Kontrolę okresową należy przeprowadzać nie rzadziej niż co trzy lata.
Stopień kontroli okresowej: kontrola z bliska
Kontrolę wyrywkową przeprowadzać w okresach dobieranych w zależności od warunków
środowiskowych użytkowania przyrządu oraz kierując się wynikami kontroli okresowej. Stopień
kontroli wyrywkowej: kontrola szczegółowa
Fakt dokonania powyższych przeglądów powinien być odnotowany.

-8-

Rejestr zmian:
wersja 0002(03.09.2008): usunięcie w pkt. 1.2 zapisu odnoszącego się do CRI-02 (informacji
o długości kabla do CRI-02). Dodanie zalecenia dot. konfiguracji połączenia INT-S_II/CM z
innymi urządzeniami.
wersja 0003(21.11.2009): usunięcie zapisów sugerujących możliwość współpracy interfejsu
z rejestratorami (w tym CRI-02)
wersja 0004(09.05.2012): Zmiana cechy Ex. Dodanie UID.

