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1. Wprowadzenie
Moduł komunikacyjny IMK-02ML jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z
instrumentami pomiarowymi, rejestratorami, licznikami oraz wszelkimi innymi urządzeniami
automatyki wyposażonymi w interfejsy komunikacyjne zgodne z RS-232 lub RS-485. Zadaniem IMK-02 jest umożliwienie transmisji z tychże urządzeń za pośrednictwem sieci GSM
przy wykorzystaniu transmisji CSD oraz GPRS, a także informowanie o stanach alarmowych występujących na jego wejściach pomiarowych za pomocą komunikatów SMS. Dodatkowo moduł może być wyposażony w dwa wyjścia cyfrowe dające możliwość sterowania
urządzeniami zewnętrznymi.

Podstawowe cechy charakteryzujące Internetowy Moduł Komunikacyjny
IMK-02 ML.
– Możliwość kontrolowania pracy urządzeń pomiarowo-sterujących niemal z każdego miejsca na świecie;
– Mechanizmy zapewniające nieprzerwaną komunikację lub jej odzyskanie po awariach zasilania lub nieustalonych stanach sieci GSM;
– Możliwość zdalnej konfiguracji urządzenia;
– Możliwość odczytu stanu wejść i wyjść urządzenia w dowolnej chwili;
– Praca w trybie punkt-punkt lub w trybie serwera;
– Łączność z siecią internetową realizowana za pomocą łączy stałych lub
telefonicznych połączeń "na żądanie";
– Wbudowany modem GSM/GPRS;
– Nie ma wymogu stosowania tzw: "bezpinowych" kart SIM, co zabezpiecza przed
wykorzystaniem ich przez osoby nieuprawnione;
– Informacja SMS o wykrytych alarmach;
– Moduł wyposażony jest w wyświetlacz dający możliwość kontroli stanów urządzenia (w tym adresów IP i numerów telefonów połączeń przychodzących) i ułatwiający konfigurację bez konieczności stosowania urządzeń zewnętrznych (komputerów)
– Funkcjonalna klawiatura umożliwiająca konfigurację parametrów pracy urządzenia;
– Identyfikacja pakietów pozwalająca na pracę z wieloma adresami IP w ramach
APN;
– Transmisja danych protokołem UDP i TCP/IP zapewniająca dużą szybkość transferu;
– Wszystkie ustawienia konfiguracyjne przechowywane w nie ulotnej pamięci w celu
zabezpieczenia przed ich utratą przy zaniku zasilania;

2. Ogólna budowa i funkcje podstawowych zewnętrznych elementów urządzenia

Rys. 1 Budowa i funkcje zewnętrznych elementów modułu
Wyjaśnienie funkcji elementów oznaczonych na Rys. 1 :

1. Przepusty do montażu kabli służących podłączeniu obwodów zewnętrznych.
Elementy zapewniające szczelność urządzenia po podłączeniu kabli sygnałowych.
W przypadku niewykorzystania któregoś z przepustów musi on być zaślepiony w
sposób zapewniający szczelność pod groźbą utraty gwarancji!!!
2. Szczeliny do demontażu listew maskujących.
Pozwalają na łatwy demontaż listew maskujących w celu uzyskania dostępu do śrub
łączących 2 części obudowy.
3. Wyświetlacz.
4. Klawisze obsługi IMK-02 ML
5. Złącze portu komunikacyjnego
6. Tabliczka opisująca wyposażenie urządzeni
7. Złącze antenowe
8. Listwy maskujące.

3. Instalacja i konfiguracja modułu komunikacyjnego
3.1 Zawartość kompletu standardowego
Kompletny standardowy zestaw modułu komunikacyjnego zawiera następujące elementy:
1
2
3

Moduł komunikacyjny IMK-02ML
Antena
Dyskietka (lub płyta CD) z dokumentacją techniczną w postaci elektronicznej

1 szt.
1 szt.
1 szt.

3.2 Opcjonalne wyposażenie dodatkowe
Opcjonalne wyposażenie zestawu rejestratora stanowią:
1
2
3

Kabel transmisyjny
Kabel do podłączenia wejść rejestratora z urządzeniem pomiarowym
Zamek i kluczyk zamykający moduł

3.3

Montaż mechaniczny
Konstrukcja urządzenia pozwala na jego bezproblemowy montaż na powierzchniach
płaskich (ściana, ścianka szafki AKP). Jest to możliwe dzięki otworom, w które wyposażona
jest obudowa i umożliwiającym przytwierdzenie rejestratora do tego typu powierzchni za pomocą śrub. Z uwagi na niewielką masę i gabaryty urządzenia jego montaż nie powoduje dużych obciążeń dla tych powierzchni.

Rys. 2 Rysunek przedstawiający podstawowe elementy obudowy interfejsu

Rys. 3 Rysunek przedstawiający podstawowe wymiary zewnętrzne

Montaż mechaniczny urządzenia w wersji podstawowej polega na otwarciu obudowy i
przymocowaniu śrubami bądź kołkami jej dolnej części wyposażonej w przepusty do kabli
(ilość uwarunkowana wymogami klienta) do powierzchni płaskiej. Aby otworzyć obudowę
należy, najlepiej przy pomocy płaskiego wkrętaka, podważyć i otworzyć zaślepki, następnie
odkręcić cztery śruby mocujące górną z dolną częścią obudowy.

Rys. 4 Sposób montażu urządzenia do powierzchni

Do zamocowania urządzenia wykorzystuje się otwory montażowe w czterech narożnikach dolnej części obudowy. Jeśli istnieje taka konieczność należy wcześniej przygotować
otwory w powierzchni, do której montujemy urządzenie.
3.4

Konfiguracja sprzętowa i podłączenie elektryczne
Urządzenie IMK-01ML w zależności od wykonania wyposażone być może w szereg
wejść/wyjść kontrolnych i sterujących. Liczba i rodzaj zastosowanych wejść/wyjść opisana
jest na elewacji czołowej urządzenia oraz w karcie urządzenia (dołączanej do każdego urządzenia). Zaznaczone pole znajdujące się po prawej stronie od symbolu wejścia/wyjścia
oznacza obsługiwanie go przez konkretne urządzenie.
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Rys. 5 Fragment elewacji frontowej zawierającej opis konfiguracji sprzętowej konkretnego urządzenia.
Na rys. 6 przedstawiony został schematyczny wygląd płytki dolnej od strony widocznej dla użytkownika. Znajdują się na niej złącza wejść, wyjść i złącze zasilające oraz złącza
umożliwiająca współpracę z innymi urządzeniami rodziny ML [ich funkcje i ewentualne parametry pracy opisane zostaną w dalszej części tego rozdziału.]

Rys. 6 Widok dolnej płytki wraz z opisem zacisków podłączeniowych.

3.4.1

Oznaczenia i rozmieszczenie wejść/wyjść
Nazwa
we/wyj.
Zl1, Zl2
Zw1
Zw2
Uzas

Sposób działania
Złącza służące do połączenia płytki wejść/wyjść urządzenia z płytką
główną – umieszczoną w górnej części obudowy
Zworka trybu pracy wejścia D1in
Zworka trybu pracy wejścia D2in
Złącze zasilania. Urządzenie może być zasilane napięciem stałym w
zakresie 9-30V

Nazwa
we/wyj.

Sposób działania

D1out,D2out
D1in, D2in
V1in, V2in
A1in, A2in
RS232
RS485

Wyjścia dwustanowe sterowane poleceniami zewnętrznymi (ModBus)
Wejścia dwustanowe dla sygnałów typu OC, a także czujników kontaktronowych i złącz przekaźnikowych
Wejścia kontrolno-pomiarowe napięcia stałego z zakresu 0-30V
Analogowe wejścia kontrolno pomiarowe dla przetworników pracujących w standardzie 4-20mA
Złącze transmisyjne zgodne ze standardem RS232.
Złącze transmisyjne zgodne ze standardem RS-485.

Tab. 1 Tabela opisująca złącza wejść i wyjść modułu komunikacyjnego

3.4.2

Złącze zasilania
Urządzenie może być zasilone ze źródła napięcia stałego w zakresie 9-30V.Do
współpracy modułu z urządzeniami zasilanymi wyższym napięciem niezbędne jest zastosowanie konwertera z zasilaczem dopuszczonego typu.
3.4.3

Wyjścia D1out, D2out
Moduł wyposażony być może w dwa dwustanowe wyjścia sygnalizacyjne typu przekaźnikowego. Wyjście tego typu może być wykorzystane do sygnalizowania stanów alarmowych urządzenia lub może być elementem systemu zdalnego sterowania (np. zaworami) dzięki możliwości zdalnej zmiany ich stanów.
3.4.4

Wejścia D1in, D2in
Urządzenie wyposażone jest w układ dwóch wejść sygnalizacyjnych przystosowanych
do nadajników z napięciem wyjściowym Umax=10V gdy zworka „Zw” przyporządkowana
odpowiedniemu wejściu binarnemu jest w położeniu „12” lub pozbawionych napięcia (np. typu
kontaktronowego) gdy zworka „Zw” przyporządkowana odpowiedniemu wejściu binarnemu
jest w położeniu „23”.

Rys. 7.Wejście binarne wraz z zworką Zw

Opis zacisków wejść:
+ biegun dodatni wejścia stanowego
- biegun ujemny wejścia stanowego
Wejście to może być wykorzystane bądź do podłączenia styku kontrolnego gazomierza1, bądź
do jakiegokolwiek nadajnika spełniającego podane powyżej kryteria sygnalizującego
zdarzenie zewnętrzne (otwarcie drzwi, szafki, zadziałanie zaworu
szybkozamykającego
Najczęściej jest to styk kontaktronowy umieszczony w urządzeniu pomiarowym zwarty w stanie normalnym
urządzenia a pozwalający na sygnalizację odłączenia kabla od wejścia impulsowego bądź poddawania urządzenia wpływowi silnego pola magnetycznego.
1

itp.). Każda zmiana stanu tego wejścia (wraz z czasem zajścia tego
jest w liście alarmów urządzenia.

zdarzenia) rejestrowana

W przypadku podłączenia do któregokolwiek z wejść nadajnika pozbawionego
pięcia o działaniu dwukierunkowym (np. typu kontaktronowego) polaryzacja na tym wejściu
ma znaczenia!

nanie

3.4.5

Wejścia V1in, V2in
Moduł wyposażony być może w 2 wejścia pomiaru napięcia stałego w zakresie 0-30V
z rozdzielczością 0.125V. Wejście tego typu może być wykorzystane do monitorowania i sygnalizowania stanu zasilania układu (napięcie z zasilacza sieciowego, z ogniwa fotowoltaicznego, turbiny wiatrowej). Dla tych wejść określić można progi alarmowe, o przekroczeniu których użytkownik informowany będzie za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS)
3.4.6

Wejścia A1in, A2in
Moduł wyposażony być może w 2 wejścia dla przetworników pracujących w standardzie 4-20mA. Wyjście tego typu może być wykorzystane do sygnalizowania stanu takich wielkości jak ciśnienie, temperatura, przepływ. Dla tych wejść określić można progi alarmowe, o
przekroczeniu których użytkownik informowany będzie za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS)
3.4.7

Złącze portów komunikacyjnych (zewnętrzne)
Urządzenie wyposażone jest w złącze portu komunikacyjnego znajdując się na
czołówce urządzenia. Port jest zgodny na poziomie logicznym i elektrycznym ze standardem
RS-485 oraz RS-232C. Opis wyprowadzeń łącza komunikacyjnego znajduje się w rozdziale .
Port komunikacyjny może współpracować bezpośrednio z dowolnym urządzeniem wyposażonym w port transmisji szeregowej zgodny ze standardem RS-232C, a w szczególności:
- komputerami stacjonarnymi (na przykład klasy PC)
- komputerami typu laptop
- komputerami typu palmtop
- sterownikami PLC
We wszystkich tych przypadkach prawidłową współpracę determinuje jedynie
prawidłowe połączenie portów komunikacyjnych obu współpracujących urządzeń i zgodność
oprogramowania na poziomie protokołu.
W przypadku pracy modułu strefie zagrożonej wybuchem kanał transmisyjny może
współpracować z urządzeniami posiadającymi cechy iskrobezpieczeństwa poprzez iskrobezpieczny konwerter transmisji dopuszczonego typu,
3.4.8

Złącze portów komunikacyjnych (wewnętrzne)
IMK-02ML wyposażony jest w złącza portów komunikacyjnych znajdujące się wewnątrz
obudowy. Są one zgodne ze standardami RS-232 oraz RS-485. Przeznaczone są głównie do
współpracy modułu z urządzeniami technologicznymi (rejestratory, ciepłomierze, wodomierze,
sterowniki) wyposażonymi w odpowiednie porty i podłączonymi do modułu IMK na stałe (szafy
telemetryczne)
3.5

Montaż elektryczny
Montaż elektryczny polega na podłączeniu przewodów do poszczególnych wejść i
wyjść urządzenia i połączeniu ich z odpowiednimi wejściami i wyjściami urządzeń współpracujących z modułem.
3.5.1 Montaż wejść/wyjść urządzenia
Montaż wejścia należy przeprowadzić w następujący sposób:
1. Rozkręcić obudowę (bardziej szczegółowy sposób postępowania opisano w rozdziale 3.3).
2. Odkręcić nakrętkę przepustu
3. Odkręconą nakrętkę nałożyć na kabel.

4. Przez będący w stanie rozkręcenia przepust należy przeprowadzić kabel tak, aby
możliwe było łatwe późniejsze przykręcenie przewodów kabla do zacisków urządzenia.
5. Odizolować kabel na odcinku 5cm. Rozdzielić żyły wewnętrzne i odizolować każdą z
nich na odcinku 7mm.
6. Na odizolowane części żył wewnętrznych kabla założyć końcówki zaciskowe i zacisnąć.
7. Delikatnie zdjąć z płyty złącz urządzenia zacisk odpowiedniego sygnału; zacisk
zdejmujemy ruchem w kierunku prostopadłym do płaszczyzny płyty głównej urządzenia.
8. Poluzować lub, jeśli to konieczne odkręcić śrubki na zdjętym zacisku.
9. Umieścić końcówki przewodów w zaciskach zgodnie, jeśli to konieczne, z polaryzacją podaną na złączu tego sygnału i przykręcić śrubkami.
10. Podłączanie kolejnych wejść bądź wyjść należy przeprowadzić zgodnie z czynnościami 2 do 9 (lub, od 6 do 9, jeśli przeprowadzamy więcej niż jeden sygnał przez
pojedynczy kabel).
11. Delikatnie wyciągnąć kable na zewnątrz obudowy tak, aby możliwie mała ilość pozostawała w jej wnętrzu po jej zakręceniu – izolacja zewnętrzna kabla nie powinna
wchodzić do wnętrza obudowy poza nakrętkę wewnętrzną przepustu!!! (Rys. 8). Należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować zbędnych naprężeń przewodów wewnątrz
obudowy.
12. Dokręcić przepust tak, aby jego uszczelka dokładnie otaczała kabel przez niego
przechodzący (przesuwanie i obracanie kabla nie powinno być wówczas już możliwe). Czynność ta ma na celu uzyskania odpowiedniego stopnia szczelności obudowy.
Uwaga 6
Pozostałe niewykorzystane dławiki muszą być zatkane zaślepkami i dokręcone!

Rys. 8 Prawidłowe i nieprawidłowe osadzenie kabla w przepuście (osłona kabla nie powinna wystawać poza nakrętkę wewnętrzną przepustu!!!)

13. Założyć zacisk (lub zaciski) na wystające kołki w płytce drukowanej pokrywy górnej
rejestratora tak, aby żyły wychodzące ze złączki były skierowane w stronę jej górnej
krawędzi.
14. Złożyć obie części obudowy i skręcić je śrubkami aż do uzyskania zdecydowanego
oporu (pozwoli to na osiągnięcie odpowiedniego stopnia szczelności obudowy) uważając, aby nie spowodować zerwania gwintów w obudowie urządzenia.
15. Założyć zaślepki boczne obudowy wciskając je delikatnie (nie ma to jednak wpływu
na funkcjonalność i szczelność urządzenia). Czynność ta jest niezbędna, jeśli istnieje potrzeba zaplombowania obudowy.
Uwagi:
1. Kable można wprowadzać do modułu dowolnym dławikiem przepustowym. Dopuszczalne jest wprowadzanie wszystkich obwodów jednym kablem należy jednak pamiętać, że zewnętrzna średnica kabla musi się zawierać w przedziale:
3,5mm÷6mm.

2. Niedokręcone dławnice lub niezaślepione nieużywane przepusty powodują rozszczelnienie modułu. Taki stan pracy urządzenia powoduje utratę praw gwarancyjnych.
3. Uszkodzenie jakiejkolwiek plomby producenta umieszczonej na płycie głównej lub
płycie złącz powoduje utratę gwarancji
3.5.2

Montaż kabla komunikacyjnego
Jeśli korzystamy z gniazda zewnętrznego - znajduje się na panelu przednim obudowy,
a co za tym idzie nie ma potrzeby ingerencji do jej wnętrza. Podłączanie kabla
komunikacyjnego wykonuje się wówczas w następujących krokach:
1. Włożyć wtyczkę kabla transmisyjnego do gniazda złącza komunikacyjnego „Transmisja”.
2. Zakręcić pierścień mocujący znajdujący się na wtyczce zabezpieczający połączenie
przed przypadkowym rozłączeniem
3. Połączyć drugi koniec kabla z urządzeniem mającym współpracować z rejestratorem, aby uczynić system transmisji w pełni gotowym do pracy.
W przypadku korzystania z wewnętrznego złącza komunikacyjnego należy postępować zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w rozdziale poprzednim (montaż wejść/wyjść urządzenia)
3.5.3

Instalacja karty SIM
Instalacji karty SIM należy dokonywać zawsze bezwzględnie przy wyłączonym zasilaniu modułu. W przypadku wykonywania czynności instalacyjnych przy zasilonym module karta
SIM może ulec zniszczeniu

Rys. 9 Widok płyty głównej modułu

Aby zainstalować kartę SIM należy otworzyć klapkę uchwytu karty, znajdującego się
tuż obok modułu GSM (GPRS Module) umieścić kartę w uchwycie, a następnie zamknąć
klapkę uchwytu.

3.5.4

Instalacja anteny
W zależności od wersji antena może być montowana na panelu przednim lub bocznym obudowy urządzenia poprzez złącze FME. W przypadku konieczności zachowania podwyższonej szczelności urządzenia stosowana bywa antena wewnętrzna bądź wyprowadzana przewodem z wnętrza urządzenia przez przepusty kablowe na boku obudowy.

4. Konfiguracja i transmisja danych
Należy pamiętać, że moduł IMK-02ML musi zostać zasilony ze źródła zewnętrznego zasilania(jego parametry znajdują się w rozdziale ).
Moduł pozwala na pracę w zakresie prędkości od 9600 do 57600 bps. Możliwa jest konfiguracja adresu Mod-Bus w pełnym dopuszczalnym zakresie.
4.1 Praca z wykorzystaniem protokołu Mod-Bus
Odczyt danych bieżących odbywa się za pomocą protokołu Mod-Bus szeroko stosowanego
w przemyśle.
Poniżej przedstawiono listę pytań obsługiwanych przez wewnętrzne oprogramowanie modułu i odpowiedzi przez niego generowanych.
Read Discrete Inputs [Odczyt wejsc cyfrowych]
Numer rozkazu 0x02
Adres zawsze 0x0000,
Liczba rejestrów zawsze 0x0002
Jako odpowiedz dostajesz 1 bajt gdzie bit numer 0 w tym bajcie oznacza stan wejscia cyfrowego 1 a bit numer 1 oznacza stan wejscia cyfrowego 2
Read Input Registers [Odczyt wejsc analogowych]
Numer rozkazu 0x04
1) Adres 0x0000 liczba rejestrow 0x0004
2) Adres 0x0001 liczba rejestrow 0x0002
ad 1) odpowiedź:
resp[3] = 0;
resp[4] = byVoltageADC1;
resp[5] = 0;
resp[6] = byVoltageADC2;
resp[7] = 0;
resp[8] = byVoltage4_20_Ch1;
resp[9] = 0;
resp[10] = byVoltage4_20_Ch2;
ad 2) odpowiedź:
resp[3] = (_BYTE)(strConfigParameters.wAdcScaler >> 8); //MSB
resp[4] = (_BYTE)(strConfigParameters.wAdcScaler); //LSB
resp[5] = 0;
resp[6] = (_BYTE)(CURRENT_SCALLER*10);
W celu ułatwienia konfiguracji i odczytu parametrów urządzenia firma EL-TEC wraz z produktem dostarcza program konfiguracyjny EL-TEC_DEVCONFIG.

5. Obsługa modułu komunikacyjnego z poziomu menu
Moduł komunikacji IMK-02ML wyposażony został w graficzny wyświetlacz LCD o polu
2x20 znaków oraz cztery klawisze „Enter” i „Esc”., „↑” i „↓”. Dzięki nim użytkownik może
zawsze obserwować „status” modułu oraz prowadzić jego kontrolowaną pełną konfigurację ręcznie.
Poniżej przedstawione zostaną wszystkie poziomy menu wraz z opisem.
5.1

Konfiguracja

1.Port 232/485- Zmiany ustawienia prędkości transmisji portów RS232 i RS485.
Możliwe nastawy prędkości:
–
9600 kbps;
– 19200 kbps;
– 38400 kbps;
– 57600 kbps;
2. GSM
1. PIN- ustawienie czterocyfrowego kodu PIN. W celu zabezpieczenia karty SIM
przed osobami postronnymi PIN zostaje zaszyfrowany po jego wpisaniu.
2. Telefon 1 SMS- pierwszy numer telefonu na który będą wysyłane wiadomości
SMS o stanach alarmowych (numer poprzedzony +48).
3. Telefon 2 SMS- drugi numer telefonu na który będą wysyłane wiadomości SMS o
stanach alarmowych (numer poprzedzony +48).
3. GPRS.
1. Użytkownik – Nazwa użytkownika do identyfikacji w danym APN-ie(max. 16- znaków)
2. Hasło – Hasło użytkownika do identyfikacji w danym APN-ie. (max. 16 znaków)
3. APN – Nazwa serwera obsługującego transmisję danych ( max. 30 znaków)
4. Serwer TCP/UDP. - Wybór trybu transmisji danych TCP/IP lub UDP.
5. Autostart – Automatyczna inicjalizacja serwera TCP/UDP po zasileniu urządzenia.
NIE – Należy wybrać w przypadku kiedy kożystamy tylko z połączeń CSD.
6. CSD Dopuszczalne – Czy urządzenie w przypadku braku transmisji GPRS dopuszcza do transmisji CSD.
4. Port TCP/UDP.
Numer portu – Port na którym urządzenie będzie nasłuchiwało przy połączaniach
TCP/UDP.
5. Modbus
Numer portu - Adres ModBus urządzenia.

5.2

System

1.Wejścia.
1. D1in – Wejcie binarne współpracujące z OC, kontaktron, styki przekaźnika, itp..
1. Alarm gdy – Ustawienie stanów przy jakich zostanie wystawiony
ALARM (rozwarte, zwarte, rozwarte i zwarte).
2. Info SMS T/N – Czy informacja o zmianie stanu wejścia ma być przesłana
w wiadomości SMS- na numery podane w 1.2.2.
3. Nazwa – Ustawienie nazwy wejścia ( max. 30 znaków ).
4. Stan aktualny – Daje możliwość podglądu w jakim stanie aktualnie znajduje
się wejście.
5. Domyślny SMS T/N- Czy treść informacji o zmianie stanu wejść ma być
domyślna „D1in – zwarte/ rozwarte”;

6. SMS–zwarcie – Opcja dostępna po wyłączeniu domyślnej treści SMS daje
możliwość dowolnego edytowania treści wiadomości
przypisanej dla wystąpienia zwarcia na wejściu
(max. 30 znaków).
7. SMS–rozwarcie– Opcja dostępna po wyłączeniu domyślnej treści SMS daje
możliwość dowolnego edytowania treści wiadomości
przypisanej dla wystąpienia rozwarcia na wejściu
(max. 30 znaków).
2. D2in - Wejście binarne współpracujące z OC, kontaktron, styki przekaźnika, itp..
1. Alarm gdy – Ustawienie stanów przy jakich zostanie wystawiony
ALARM (rozwarte, zwarte, rozwarte i zwarte).
2. Info SMS T/N – Czy informacja o zmianie stanu wejścia ma być przesłana
w wiadomości SMS- na numery podane w 1.2.2.
3. Nazwa – Ustawienie nazwy wejścia (max. 30 znaków).
4. Stan aktualny – Daje możliwość podglądu w jakim stanie aktualnie znajduje
się wejście.
5. Domyślny SMS T/N- Czy treść informacji o zmianie stanu wejść ma być
domyślna „D2in – zwarte/ rozwarte”;
6. SMS–zwarcie – Opcja dostępna po wyłączeniu domyślnej treści SMS daje
możliwość dowolnego edytowania treści wiadomości
przypisanej dla wystąpienia zwarcia na wejściu
(max. 30 znaków).
7. SMS–rozwarcie– Opcja dostępna po wyłączeniu domyślnej treści SMS daje
możliwość dowolnego edytowania treści wiadomości
przypisanej dla wystąpienia rozwarcia na wejściu
(max. 30 znaków).
3. V1in – Wejście analogowe umożliwiające pomiar napiecia DC w zakresie
0-31,88 mV z krokiem 125mV.
1. Limit dolny - od 0 - do limitu górnego;
2. Limit górny - od limitu dolnego – do 31,88;
3. Info SMS T/N - Czy informacja o zmianie stanu wejścia ma być
przesłana w wiadomości SMS- na numery podane w 1.2.2.
4. Nazwa - Ustawienie nazwy wejścia (max. 30 znaków).
5. Stan aktualny – Daje możliwość podglądu w jakim stanie aktualnie znajduje
się wejście.
6. Domyślny SMS T/N- Czy treść informacji o zmianie stanu wejść ma być
domyślna „V1in – poniżej/ powyżej”;
7. SMS–poniżej – Opcja dostępna po wyłączeniu domyślnej treści SMS daje
możliwość dowolnego edytowania treści wiadomości
przypisanej dla odniżenia napięcia na wejściu poniżej
dolnego progu (max. 30 znaków).
8. SMS–powyżej– Opcja dostępna po wyłączeniu domyślnej treści SMS daje
możliwość dowolnego edytowania treści wiadomości
przypisanej dla przekroczenia górnego progu napięcia na
wejściu (max. 30 znaków).
4. V2in – Wejście analogowe umożliwiające pomiar napięcia DC w zakresie
0-31,88 mV z krokiem 125mV.
1. Limit dolny - od 0 do limitu górnego;
2. Limit górny - od limitu dolnego do 31,88;
3. Info SMS T/N - Czy informacja o zmianie stanu wejścia ma być
przesłana w wiadomości SMS- na numery podane w 1.2.2.
4. Nazwa - Ustawienie nazwy wejścia (max. 30 znaków).

5. Stan aktualny – Daje możliwość podglądu w jakim stanie aktualnie znajduje
się wejście.
6. Domyślny SMS T/N- Czy treść informacji o zmianie stanu wejść ma być
domyślna „A1in – poniżej/ powyżej”;
7. SMS–poniżej – Opcja dostępna po wyłączeniu domyślnej treści SMS daje
możliwość dowolnego edytowania treści wiadomości
przypisanej dla spadku napięcia na wejściu poniżej
dolnego progu (max. 30 znaków).
8. SMS–powyżej– Opcja dostępna po wyłączeniu domyślnej treści SMS daje
możliwość dowolnego edytowania treści wiadomości
przypisanej dla przekroczenia wartości górnego progu
napięcia na wejściu (max. 30 znaków).
5. We1 4-20 mA - A1in – Wejście pętli prądowej umożliwiające pomiar prądu
w zakresie 4-20 mA z krokiem 0,1 mA.
1. Limit dolny - od 4mA do limitu górnego;
2. Limit górny - od limitu dolnego do 20mA;
3. Info SMS T/N - Czy informacja o zmianie stanu wejścia ma być
przesłana w wiadomości SMS- na numery podane w 1.2.2.
4. Nazwa - Ustawienie nazwy wejścia (max. 16 znaków).
5. Stan aktualny – Daje możliwość podglądu w jakim stanie aktualnie znajduje
się wejście.
6. Domyślny SMS T/N- Czy treść informacji o zmianie stanu wejść ma być
domyślna „A1in – poniżej/ powyżej”;
7. SMS–poniżej – Opcja dostępna po wyłączeniu domyślnej treści SMS daje
możliwość dowolnego edytowania treści wiadomości
przypisanej dla odniżenia prądu na wejściu poniżej
dolnego progu (max. 30 znaków).
8. SMS–powyżej– Opcja dostępna po wyłączeniu domyślnej treści SMS daje
możliwość dowolnego edytowania treści wiadomości
przypisanej dla przekroczenia górnego progu prądu na
wejściu (max. 30 znaków).
6. We2 4-20 mA - A2in– Wejście pętli prądowej umożliwiające pomiar prądu w
zakresie 4-20 mA z krokiem 0,1 mA.
1. Limit dolny - od 4mA do limitu górnego;
2. Limit górny - od limitu dolnego do 20mA;
3. Info SMS T/N - Czy informacja o zmianie stanu wejścia ma być
przesłana w wiadomości SMS- na numery podane w 1.2.2.
4. Nazwa - Ustawienie nazwy wejścia (max. 30 znaków).
5. Stan aktualny – Daje możliwość podglądu jaka wartość prądu
aktualnie znajduje się wejście.
6. Domyślny SMS T/N- Czy treść informacji o zmianie stanu wejść ma być
domyślna „A2in – poniżej/ powyżej”;
7. SMS–poniżej – Opcja dostępna po wyłączeniu domyślnej treści SMS daje
możliwość dowolnego edytowania treści wiadomości
przypisanej dla odniżenia prądu na wejściu poniżej
dolnego progu (max. 30 znaków).
8. SMS–powyżej– Opcja dostępna po wyłączeniu domyślnej treści SMS daje
możliwość dowolnego edytowania treści wiadomości
przypisanej dla przekroczenia górnego progu prądu na
wejściu (max. 30 znaków).

2.Wyjścia

1. D1out – Wyjście binarne używane do sterowania urządzeniami zewnętrznymi.
Istnieje możliwość sterowania wyjściem poprzez zewnętrzne komendy
Modbus lub wystąpieniem dowolnego stanu alarmowego.
1. Norm. ON/OFF - Ustawienie domyślnego położenia styków
( rozwarte, zwarte) podczas normalniej pracy urządzenia.
2. Alarm T/N – Zmiana stanu wysterowania poprzez dowolny sygnał
alarmowym.
2. Wy 2 cyfrowe – D2out – Wyjście binarne używane do sterowania urządzeniami
zewnętrznymi. Istnieje możliwość sterowania wyjściem poprzez zewnętrzne
komendy Modbus lub wystąpieniem dowolnego stanu alarmowego.
1. Norm. ON/OFF - Ustawienie domyślnego położenia styków
(rozwarte, zwarte) podczas
normalniej pracy urządzenia.
2. Alarm T/N – Zmiana stanu wysterowania poprzez dowolny sygnał
alarmowym.
3. Alarmy
1. Wyświetl – Umożliwia przegląd zapamiętanych alarmów.
2. Kasuj alarmy – Umożliwia skasowanie zapamiętanych alarmów.
3. Konfiguruj – Wybór czy alarmy które wystąpiły podczas transmisji
mają być zapamiętywane i wysyłane po jej zakończeniu.
4. Info. o sieciach.
Sygnał GSM – Moc sygnału GSM.
5. Info o połączeniach – Wyświetlana jest tryb pracy serwera i jego adres IP.
6. Nazwa obiektu – Umożliwia wpisanie nazwy stacji będącej nagłówkiem wiadomości
SMS (max. 16 znaków)
7. Ust. Fabryczne – Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

6. Dane techniczne
Opis interfejsów:
–
–
–
–
–
–
–

Podwójny port RS232/RS485 do podłączania urządzeń pomiarowych;
Dwa wyjścia binarne umożliwiające sterowanie urządzeniami zewnętrznymi;
Dwa wejścia binarne przystosowane do beznapięciowych styków zwiernych;
Dwa wejścia analogowe 4-20mA;
Dwa wejścia pomiaru napięcia do 30V DC;
Bezpośrednie wyjście na magistralę do współpracy z urządzeniami firmy EL-Tec
Możliwość dostosowania funkcjonalności urządzenia do indywidualnych potrzeb
użytkownika.

Wymiary

160x130x60 (szer. x wys. x głęb.)

Zakres temperatur
pracy:

-30°C +70°C

Stopień ochrony
obudowy:

Max IP66 (standard IP54)

Wymiary

160x130x60 (szer. x wys. x głęb.)

Zasilanie:

UZ = 9-30 V DC, In = 500 mA

Porty komunikacyjne:

1 zgodny ze standardem RS-232C i 1 zgodny ze standardem RS-485.

Wej./Wyj.
(w zależności od
wersji)

Dwa wej. binarne, dwa wyj. binarne, dwa wej. analogowe 4-20mA, dwa
wej. pomiaru napięcia do 30 V,

Obsługiwane protokoły:

HDLC, PPP LCP, PAP, IPCP/NCP, ICMP, TCP/IP, UDP, Modbus
RTU

Tryby pracy:

przeźroczysty, komunikacja CSD w trybie GPRS

Sygnalizacja:

Wszystkie stany pracy urządzenia prezentowane na wyświetlaczu wielofunkcyjnym

Gwarancja:

24 miesięcy z możliwością rozszerzenia do 36 miesięcy

Tab. 1. Dane techniczne internetowego modułu komunikacji IMK-02.

