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1.

Wprowadzenie

Rejestrator RPM-01 s)u y do rejestracji ilo ci i strumienia przep)ywu mediów. Przeznaczony
jest do wspó)pracy z urz#dzeniami pomiarowymi takich mediów wyposa onych w wyj cia impulsowe. Rejestrator na podstawie zliczonej liczby impulsów wygenerowanych przez nadajnik urz#dzenia
pomiarowego, oblicza ilo niekorygowan# medium, ilo skorygowan# zgodnie z zadanym wspó)czynnikiem i rejestruje je.
Urz#dzenie rejestruje dodatkowo ca)kowit# ilo razy w ci#gu godziny (wybór okresu rejestracji
z zakresu 1 – 60 min) przyrost ilo ci medium w warunkach rzeczywistych (w warunkach pomiaru w
[kJ], [kWh] lub [m3]), skorygowany przyrost ilo ci medium a tak e ilo impulsów LF.
Zarówno dane rejestrowane jak i parametry konfiguracyjne mo na odczyta poprzez )#cze komunikacyjne za pomoc# dowolnego urz#dzenia wyposa onego w )#cze transmisji szeregowej
zgodne z RS-232C1 lub RS-GAZ2 i odpowiednie oprogramowanie. Protokó) transmisji s)u #cy do
odczytu danych rejestrowanych jest zgodny z protoko)em GAZ-MODEM2.
W rejestratorze wykorzystano wiele elementów pozwalaj#cych na bezproblemow# obs)ug",
monta i d)ugotrwa)# eksploatacj" nawet w tak trudnych warunkach, jakie wyst"puj# w pomiarach w
gazu.
Na wspó)prac" RPM-01 z urz#dzeniami pomiarowymi posiadaj#cymi budow" przeciwwybuchow# pozwala iskrobezpieczna konstrukcja rejestratora. Urz#dzenie spe)nia surowe normy europejskie dotycz#ce iskrobezpiecze4stwa (PN-EN 50014, PN-EN 50020), co zosta)o potwierdzone
nadaniem przez Kopalni" Do wiadczaln# „Barbara” cechy dopuszczenia EExiaIIBT4.
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Transmisja taka wymaga mo e stosownego kabla dopasowuj#cego na poziomie fizycznym. Kabel wspó)pracuj#cy z komputerami typu PC oraz wi"kszo ci# komputerów typu palmsize i handheld PC dostarczany jest w
komplecie z RPM-01. Zapewnia on wspó)prac" z urz#dzeniem nawet je li jest ono budowy przeciwwybuchowej i
jest umieszczone w strefie zagro onej wybuchem.
2
Protokó) Gaz-Modem stosowany jest powszechnie w urz#dzeniach do pomiarów, rejestracji i korekcji przep)ywu gazu ziemnego, a wyspecyfikowany w zak)adowej normie PGNiG ZN-G-4007 Pomiary paliw gazowych Urz#dzenia elektroniczne - Wymagania i badania (czerwiec 1995)
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2. Ogólna budowa i funkcje podstawowych zewn'trznych elementów urz(dzenia
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Rys. 1 Budowa i funkcje zewn'trznych elementów rejestratora
Wyja nienie funkcji elementów oznaczonych na Rys. 1 :

1. Przepusty do monta u kabli s)u #cych pod)#czeniu obwodów zewn"trznych.
Elementy zapewniaj#ce szczelno urz#dzenia po pod)#czeniu kabli sygna)owych.
W przypadku niewykorzystania którego z przepustów musi on by za lepiony w
sposób zapewniaj#cy szczelno pod groMb# utraty gwarancji!!!
2. Szczeliny do demonta u listew maskuj#cych.
Pozwalaj# na )atwy demonta listew maskuj#cych w celu uzyskania dost"pu do rub
)#cz#cych 2 cz" ci obudowy.
3. WskaMnik prawid)owej pracy i zasilania zewn"trznego.
W trybie pracy bez zasilania zewn"trznego wskaMnik o barwie pomara4czowej powinien miga z cz"stotliwo ci# 0.5Hz. W przypadku wyst#pienia zdarzenia alarmowego do czasu jego zako4czenia i potwierdzenia klawiszem (8) wskaMnik ten jest nieaktywny.
W trybie pracy z zasilaniem zewn"trznym wskaMnik pulsuje z cz"stotliwo ci# 4Hz.
4. WskaMnik stanów alarmowych i zasilania zewn"trznego.
W przypadku wyst#pienia zdarzenia zakwalifikowanego jako alarmowe zast"puje on
w dzia)aniu wskaMnik (3). Je li niemo liwe jest skasowanie tej sygnalizacji za pomoc# klawisza (8) oznacza to, e stan alarmowy trwa w dalszym ci#gu.
5. Numer fabryczny urz#dzenia.
Unikalny numer przypisywany przez producenta ka demu urz#dzeniu
6. Zatyczki plombownicze.
Uchwyty pozwalaj#ce na zaplombowanie rejestratora uniemo liwiaj#ce ewentualny
dost"p osób niepowo)anych do wn"trza urz#dzenia.
7. Dioda sygnalizacji RxD.
Sygnalizuje pojawianie si" danych na linii RxD (odbioru) portu komunikacyjnego rejestratora.
2

8. Klawisz domy lnego trybu transmisji danych i kasowania sygnalizacji alarmów.
Podczas zewn"trznego zasilenia (transmisji) naci ni"cie klawisza przez ok. 1 s powoduje przej cie urz#dzenia w tryb transmisji przy wykorzystaniu parametrów domy lnych:
- Pr"dko : 9600 bps
- Parzysto : brak (N)
- Liczba bitów danych: 8
- Liczba bitów stopu: 1
- DTR – stan aktywny
Przy braku zasilania zewn"trznego przyci ni"cie tego klawisza na czas ok. 1 s powoduje skasowanie informacji o stanach alarmowych sygnalizowanych wskaMnikiem
(4). W przypadku trwaj#cych stanów alarmowych usuni"cie tej sygnalizacji jest niemo liwe (wskaMnik wraca do stanu alarmowego po puszczeniu klawisza)
9. Z)#cze portu komunikacyjnego (na rysunku z kapturkiem zabezpieczaj#cym).
Port komunikacyjny pozwala na transmisj" danych pomi"dzy rejestratorem a urz#dzeniami wyposa onymi w interfejs komunikacyjny zgodny z RS232-C (wymaga
podania stanu wysokiego linii DTR na czas transmisji) lub RS-GAZ2. Port mo e pracowa jednocze nie tylko z 1 urz#dzeniem odczytuj#cym.
10. Dioda sygnalizacji TxD.
Sygnalizuje pojawianie si" linii TxD (nadawania) portu komunikacyjnego rejestratora.
11. Listwy maskuj#ce.
Elementy przykrywaj#ce ruby monta owe i uniemo liwiaj#ce dost"p do nich po zaplombowaniu rejestratora.
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3. Instalacja i konfiguracja rejestratora
3.1 Zawarto 1 kompletu standardowego
Kompletny standardowy zestaw rejestratora zawiera nast"puj#ce elementy:
1
2
3
4

Rejestrator RPM
Zatyczki plombownicze (zamocowane fabrycznie na panelu przednim rejestratora)
Dyskietka (lub p)yta CD) z oprogramowaniem konfiguracyjnym i dokumentacj#
techniczn# w postaci elektronicznej
Dokumentacja techniczna w postaci drukowanej

1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 kpl.

3.2 Opcjonalne wyposa2enie dodatkowe
Opcjonalne wyposa enie zestawu rejestratora stanowi#:
1
2
3
4

Uchwyt do monta u rejestratora na szynie DIN
Wsporniki z otworami monta owymi (komplet 4 szt.)
Kabel do pod)#czenia wej rejestratora z urz#dzeniem pomiarowym
Iskrobezpieczny konwerter transmisji KK-1

3.3 Elementy niezb'dne do rozpocz'cia pracy z urz(dzeniem
Lista elementów niezb"dnych do uruchomienia i konfiguracji systemu rejestracji obejmuje:
• Wkr"taki
• Rejestrator RPM-01
• Oprogramowanie konfiguracyjne i/lub odczytuj#ce, pracuj#ce w oparciu o protokó) transmisji GAZ-MODEM.
• Kabel transmisyjny
• Komputer z wyj ciem w standardzie RS-232C b#dM RS-GAZ2
Uwaga 1
Je li rejestrator ma pracowa w strefie zagro onej wybuchem lub b"dzie wspó)pracowa) z
innymi urz#dzeniami znajduj#cymi si" w „strefie EX” nale y stosowa :
iskrobezpieczny konwerter transmisji KK-1 zainstalowany jak to opisano w rozdzia)ach 3.5.4 i 0; komputer musi spe)nia wymagania dotycz#ce zasilania wymienione w rozdziale 3.5.4
iskrobezpieczny konwerter RS-GAZ2 dopuszczonego typu
inny konwerter dopuszczonego typu o Umax=6V, Imax=220mA
3.4 Monta2 mechaniczny
Konstrukcja urz#dzenia pozwala na jego bezproblemowy monta na powierzchniach p)askich ( ciana, cianka szafki AKP). Jest to mo liwe dzi"ki otworom, w które wyposa ona
jest obudowa i umo liwiaj#cym przytwierdzenie rejestratora do tego typu powierzchni za
pomoc# rub. Z uwagi na niewielk# mas" i gabaryty urz#dzenia jego monta nie powoduje
du ych obci# e4 dla tych powierzchni.
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Rys. 2 Rysunek przedstawiaj(cy podstawowe wymiary rejestratora

Rys. 3 Szkic przedstawiaj(cy ogólny wygl(d RPM-01

Monta mechaniczny urz#dzenia w wersji podstawowej polega na otwarciu obudowy i przymocowaniu rubami b#dM ko)kami jej dolnej cz" ci (wyposa onej w przepusty do kabli) do
powierzchni p)askiej. Aby otworzy obudow" nale y, najlepiej przy pomocy p)askiego wkr"taka, podwa y i usun# boczne za lepki. Nast"pnie odkr"ci cztery ruby mocuj#ce górn#
do dolnej cz" ci obudowy. Do zamocowania urz#dzenia wykorzystuje si" otwory monta owe
w czterech naro nikach dolnej cz" ci obudowy. Je li istnieje taka konieczno nale y wczeniej przygotowa otwory w powierzchni, do której montujemy urz#dzenie.
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Rys. 4 Urz(dzenie widziane od ty5u bez za lepek z podanym rozstawem standardowych otworów
monta2owych.

Rys. 5 Urz(dzenie widziane z ty5u bez za lepek z zaznaczonymi miejscami monta2u rub b(d6
ko5ków mocuj(cych (rysunek pogl(dowy - typ i wymiar rub b(d6 ko5ków zale2y od powierzchni
monta2u, ruby montowane s( od strony wn'trza obudowy!!!)

Jako opcje wyposa enia rejestratora wyst"puj# jeszcze nast"puj#ce monta owe akcesoria
dodatkowe:
1. Wsporniki z otworami monta owymi
2. Uchwyt do monta u urz#dzenia na szynie DIN
Pierwszy z elementów u)atwia monta urz#dzenia na powierzchni p)askiej (nie wymaga
otwarcia obudowy), drugi za pozwala na zamontowanie urz#dzenia na standardowej szynie
DIN.
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Rys. 6 Wygl(d i przybli2one wymiary urz(dzenia z zainstalowanymi wspornikami z otworami monta2owymi

Rys. 7 Wygl(d urz(dzenia wyposa2onego we wsporniki z otworami monta2owymi

Rys. 8 Wygl(d i przybli2one wymiary urz(dzenia z zainstalowanym uchwytem do monta2u na szynie DIN
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Rys. 9 Wygl(d ogólny urz(dzenia wyposa2onego w uchwyt do monta2u na szynie DIN i zamontowanego na takiej szynie.

3.5 Konfiguracja sprz'towa i pod5(czenie elektryczne
Na poni szym rysunku przedstawiony zosta) schematyczny wygl#d p)ytki od strony widocznej dla u ytkownika, a zawieraj#cej z)#cza wej , wyj i prze)#czniki konfiguracyjne [ich
funkcje i ewentualne parametry pracy opisane zostan# w dalszej cz" ci tego rozdzia)u.]

Pokrywa górna

Plomba producenta
Uszczelka

4x listwa zaciskowa

Rys. 10 Widok pokrywy od strony p5ytki, z5(cz i prze5(czników konfiguracyjnych

3.5.1 Konfiguracja sprz'towa
Urz#dzenie wyposa one jest w dwa dost"pne dla u ytkownika prze)#czniki konfiguracyjne:
DIR i PTT. Ich funkcje przedstawiono w poni szej tabeli (wyt)uszczeniem wyró niono domy lne ustawienie fabryczne):
Prze5(cznik

Pozycja

DIR

+

Znaczenie
Zliczane i rejestrowane s# wy)#cznie impulsy przychodz#ce do
wej cia LF1.
Uk)ad detekcji kierunku przep)ywu jest wy)#czony; w konsekwencji mo e nast#pi rozbie no pomi"dzy stanem licznika urz#dzenia pomiarowego i rejestratora w przypadku przep)ywu medium w obu kierunkach
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DIR

PTT

PTT

Przy zliczaniu brane s# dodatkowo pod uwag" referencyjne sygna)y pojawiaj#ce si" na wej ciu LF2.
Uk)ad sprz"towej detekcji kierunku przep)ywu jest w)#czony.
+/Stan licznika rejestratora zgadza si" zawsze ze stanem licznika
urz#dzenia (patrz uwagi dotycz#ce wej LF1 i LF2 w rozdziale
3.5.2)
5#cze komunikacyjne pracuje w standardach RS-GAZ2 i RS232.
RS-GAZ2
Brak mo liwo ci sterowania kierunkiem przep)ywu danych
(Nadawanie/Odbiór) modemu radiowego.
5#cze komunikacyjne pracuje w standardzie RS-232.
Mo liwo
sterownia kierunkiem przep)ywu danych (NadawaN/O
nie/Odbiór) przy wspó)pracy urz#dzenia z radio-modemem (dodatkowa linia – PTT).

Tab. 1 Tabela opisuj(ca funkcje prze5(czników konfiguracyjnych rejestratora

3.5.2 Wej cia
Urz#dzenie wyposa one jest w uk)ad dwóch wej przeznaczonych do pod)#czenia nadajników impulsów niskiej cz"stotliwo ci o napi"ciu wyj ciowym Umax=10V lub pozbawionych napi"cia (np. typu kontaktronowego). Z)#cza tych wej na p)ytce oznaczono jako LF1 i LF2.
Wej cia te wyposa one s# w sprz"towy uk)ad detekcji kierunku oraz cyfrowe i analogowe
filtry przeciwzak)óceniowe o fmax=2Hz.
Wi"kszo typowych uk)adów "detekcji kierunku" zapewnia poprawne wykrywanie kierunku
przep)ywu mediów, ale mo e, w niektórych po)o eniach lub sekwencjach ruchu, powodowa
utrat" impulsów b#dM nieprawid)ow# ich interpretacj". W opisywanym urz#dzeniu zastosowano specjalnie stworzony do tego celu sprz"towy detektor. Zapewnia on pe)n# wykrywalno kierunku bez utraty informacji o ilo ci zliczonych impulsów (dodatnich i ujemnych) dla
dowolnej pozycji i sekwencji ruchu.
Opis zacisków wej LF1, LF2:
+ biegun dodatni wej cia licznikowego (patrz Uwaga 4)
– biegun ujemny wej cia licznikowego (patrz Uwaga 4)
Aby sygna)y przychodz#ce do urz#dzenia by)y w)a ciwie przez nie interpretowane spe)nia
musz# nast"puj#ce zale no ci czasowe:

t

Rys. 11 Rysunek opisuj(cy zale2no ci czasowe dotycz(ce sygna5ów LF

Symbol Maksimum
Tr
Ti-10ms

Opis
Minimum
10ms
Czas wyprzedzenia stanu aktywnego LF1 wzgl"dem LF2
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Ti+To
Tr2
Ti

Bez ogranicze4

500 ms

Ti-10ms

10ms

(Ti+To)-200ms 60ms

Okres pojawiania si" stanów aktywnych na LF1, LF2
( = 1/Fmax)
Czas opóMnienia stanu nieaktywnego LF2 wzgl"dem LF1
Czas trwania stanu aktywnego LF1, LF2

Uwaga 2:
1) Przez stan aktywny rozumie si" zwarcie lub poziom logiczny L !
2) W przypadku stosowania tylko jednego nadajnika impulsów nale y prze)#cznik DIR
ustawi w po)o eniu "+" a sygna) doprowadza tylko do wej cia LF1! Ustawienie
prze)#cznika DIR w tej pozycji powoduje naliczanie impulsów tylko w kierunku dodatnim niezale nie od stanu wej cia LF2.
Uwaga 3:
3) Prawid)owe wykrywanie kierunku przep)ywu mo liwe jest jedynie w przypadku wyposa enia urz#dzenia pomiarowego, do którego pod)#czony jest rejestrator, w odpowiednio skonfigurowane wyj cia nadajników (w celu uzyskania informacji nale y
skontaktowa si" z producentem urz#dzenia pomiarowego). Sygna)y przychodz#ce
do wej LF1 i LF2 z tych e nadajników musz# spe)nia zale no ci czasowe opisane wcze niej w niniejszym rozdziale.
Poza wej ciami s)u #cymi zliczaniu impulsów rejestrator wyposa ony jest w stanowe wejcie sygnalizacyjne przystosowane do nadajników z napi"ciem wyj ciowym Umax=10V lub
pozbawionych napi"cia (np. typu kontaktronowego).
Opis zacisków wej cia IN1:
+ biegun dodatni wej cia stanowego (patrz Uwaga 4)
- biegun ujemny wej cia stanowego (patrz Uwaga 4)
Wej cie to mo e by wykorzystane b#dM do pod)#czenia styku kontrolnego gazomierza3,
b#dM do jakiegokolwiek nadajnika spe)niaj#cego podane powy ej kryteria sygnalizuj#cego
zdarzenie zewn"trzne (otwarcie drzwi, szafki, zadzia)anie zaworu szybkozamykaj#cego itp.).
Ka da zmiana stanu tego wej cia (wraz z czasem zaj cia tego zdarzenia) rejestrowana jest
w li cie alarmów urz#dzenia.
Uwaga 4:
W przypadku pod)#czenia do któregokolwiek z wej (LF1, LF2, IN1) nadajnika pozbawionego napi"cia o dzia)aniu dwukierunkowym (np. typu kontaktronowego) polaryzacja na tym
wej ciu nie ma znaczenia!
3.5.3 Wyj cie
Rejestrator wyposa ony jest w jedno stanowe wyj cie sygnalizacyjne typu "Otwarty Dren"
(oznaczone jako OUT1).
Opis zacisków OUT1:
+ wyprowadzenie "Dren" tranzystora wyj ciowego
- wyprowadzenie "Wród)o" tranzystora wyj ciowego
Wyj cie to mo e by wykorzystane do sygnalizowania stanów alarmowych urz#dzenia,
przekroczenia zadanej granicznej, godzinowej warto ci poboru (tzw: szczytu lub Ph) b#dM
szacowanej warto ci godzinowej (EPh).
Dok)adne informacje na temat funkcjonalno ci tego wyj cia mo na znaleM w dodatku A Oprogramowanie konfiguracyjne.
Uwaga 5:
3

Najcz" ciej jest to styk kontaktronowy umieszczony w urz#dzeniu pomiarowym zwarty w stanie normalnym
urz#dzenia a pozwalaj#cy na sygnalizacj" od)#czenia kabla od wej cia impulsowego b#dM poddawania urz#dzenia wp)ywowi silnego pola magnetycznego.
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Do rejestratora zamontowanego w strefie zagro enia wybuchem mo emy pod5(cza1 tylko i
wy5(cznie obwody iskrobezpieczne!!!
3.5.4 Z5(cze portu komunikacyjnego i zasilania zewn'trznego
Urz#dzenie wyposa one jest w port komunikacyjny znajduj#cy si" na czo)ówce urz#dzenia,
zgodny na poziomie logicznym i elektrycznym ze standardem RS-GAZ2 oraz RS-232C. Z)#cze to wykorzystywane jest tak e jako wej cie zasilania zewn"trznego. Opis wyprowadze4
)#cza komunikacyjnego znajduje si" w rozdziale 5.7.
W zastosowaniach rejestratora poza stref# zagro enia wybuchem port komunikacyjny mo e
wspó)pracowa bezpo rednio z dowolnym urz#dzeniem wyposa onym w port transmisji szeregowej zgodny ze standardem RS-232C, a w szczególno ci:
- komputerami stacjonarnymi (na przyk)ad klasy PC)
- komputerami typu laptop, notebook lub subnotebook
- komputerami typu handheld PC i palmtop PC
- sterownikami PLC
We wszystkich tych przypadkach prawid)ow# wspó)prac" determinuje jedynie prawid)owe
po)#czenie portów komunikacyjnych obu wspó)pracuj#cych urz#dze4 i zgodno oprogramowania na poziomie protoko)u GAZ-MODEM.
Mo liwe po)#czenia prezentuj# rysunki w rozdziale 4.3.
W przypadku pracy rejestratora w strefie zagro onej wybuchem kana) transmisyjny mo e
wspó)pracowa poprzez iskrobezpieczny konwerter transmisji KK-1 z urz#dzeniami nieposiadaj#cymi cech iskrobezpiecze4stwa, zasilanych bateryjnie o Umax<=30V. W takim
przypadku samo urz(dzenie odczytuj(ce jak i wtyk DB-9 konwertera KK-1 oznaczony
kolorem czerwonym MUSI znajdowa1 si' poza stref( zagro2enia wybuchem.
W przypadku do5(czenia od strony RS-232C urz(dzenia posiadaj(cego cech' budowy
przeciwwybuchowej ten koniec konwertera nie musi znajdowa1 si' poza stref( a
urz(dzenie nale2y traktowa1 jako zwyk5y konwerter sygna5ów.
Do wspó)pracy rejestratora z urz#dzeniami zasilanymi wy szym napi"ciem niezb"dne jest
zastosowanie konwertera z zasilaczem dopuszczonego typu.
3.6 Monta2 elektryczny
Monta elektryczny polega na pod)#czeniu przewodów do poszczególnych wej i wyj
urz#dzenia i po)#czeniu ich z odpowiednimi wej ciami i wyj ciami urz#dze4 wspó)pracuj#cych z rejestratorem. Szczegó)owe parametry techniczne wej i wyj rejestratora RPM-01
znajduj# si" w odpowiednich podrozdzia)ach rozdzia)u 1.
3.6.1 Monta2 wej 1/wyj 1 urz(dzenia
Monta wej cia nale y przeprowadzi w nast"puj#cy sposób:
1. Rozkr"ci obudow" (bardziej szczegó)owy sposób post"powania opisano w
rozdziale 3.4).
2. Odkr"ci nakr"tk" przepustu (jednego z trzech znajduj#cych si" na obudowie),
przez który przechodzi ma kabel przenosz#cy sygna)y.
3. Odkr"con# nakr"tk" na)o y na kabel.
4. Przez b"d#cy w stanie rozkr"cenia przepust nale y przeprowadzi kabel tak, aby
mo liwe by)o )atwe póMniejsze przykr"cenie przewodów kabla do zacisków urz#dzenia.
5. Odizolowa kabel )#cz#cy nadajnik impulsów urz#dzenia pomiarowego (wodomierz,
gazomierz) z rejestratorem na odcinku 5cm. Rozdzieli y)y wewn"trzne i odizolowa ka d# z nich na odcinku 7mm.
6. Na odizolowane cz" ci y) wewn"trznych kabla za)o y ko4cówki zaciskowe i zacisn# .
Listwy zaciskowe
Prze)#czniki
konfiguracyjne

Kierunek
zdejmowania
z5(czy
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7. Delikatnie zdj# z p)yty g)ównej urz#dzenia zacisk odpowiedniego sygna)u; zacisk
zdejmujemy ruchem w kierunku prostopad)ym do p)aszczyzny p)yty g)ównej urz#dzenia.
Rys. 12 Pogl(dowy rysunek wskazuj(cy kierunek zdejmowania z5(czy wej 1 i wyj 1 elektrycznych
rejestratora

!!!COTO!!!
8. Poluzowa lub, je li to konieczne odkr"ci rubki na zdj"tym zacisku.
9. Umie ci ko4cówki przewodów w zaciskach zgodnie, je li to konieczne, z polaryzacj# podan# na z)#czu tego sygna)u i przykr"ci rubkami.
10. Pod)#czanie kolejnych wej b#dM wyj nale y przeprowadzi zgodnie z czynnociami 2 do 9 (lub, od 6 do 9, je li przeprowadzamy wi"cej ni jeden sygna) przez
pojedynczy kabel).
11. Delikatnie wyci#gn# kable na zewn#trz obudowy tak, aby mo liwie ma)a ilo pozostawa)a w jej wn"trzu po jej zakr"ceniu – izolacja zewn"trzna kabla nie powinna
wchodzi do wn"trza obudowy poza nakr"tk" wewn"trzn# przepustu!!! (Rys. 13).
Nale y zwróci uwag", aby nie spowodowa zb"dnych napr" e4 przewodów wewn#trz obudowy.
12. Dokr"ci przepust tak, aby jego uszczelka dok)adnie otacza)a kabel przez niego
przechodz#cy (przesuwanie i obracanie kabla nie powinno by wówczas ju mo liwe). Czynno ta ma na celu uzyskania odpowiedniego stopnia szczelno ci obudowy.
Uwaga 6
Pozosta)e niewykorzystane d)awiki musz# by zatkane za lepkami i dokr"cone!

Rys. 13 Prawid5owe i nieprawid5owe osadzenie kabla w przepu cie (os5ona kabla nie powinna wystawa1 poza nakr'tk' wewn'trzn( przepustu!!!)

13. Za)o y zacisk (lub zaciski) na wystaj#ce ko)ki w p)ytce drukowanej pokrywy górnej
rejestratora tak, aby y)y wychodz#ce ze z)#czki by)y skierowane w stron" jej górnej
kraw"dzi.
14. Z)o y obie cz" ci obudowy i skr"ci je rubkami a do uzyskania zdecydowanego
oporu (pozwoli to na osi#gni"cie odpowiedniego stopnia szczelno ci obudowy)
uwa aj#c, aby nie spowodowa zerwania gwintów w obudowie urz#dzenia.
15. Za)o y za lepki boczne obudowy wciskaj#c je delikatnie (nie ma to jednak wp)ywu
na funkcjonalno i szczelno urz#dzenia). Czynno ta jest niezb"dna, je li istnieje potrzeba zaplombowania obudowy.
16. Je li to konieczne zaplombowa obudow" przeprowadzaj#c link" plombownicz#
przez otwory w trzpieniach plombowniczych.
Uwagi:
1. Do rejestratora kable mo na wprowadza dowolnym d)awikiem przepustowym. Dopuszczalne jest wprowadzanie wszystkich obwodów jednym kablem nale y jednak
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pami"ta , 2e zewn'trzna rednica kabla musi si' zawiera1 w przedziale:
3,5mm÷6mm.
2. W przypadku pod5(czania do rejestratora urz(dzeI posiadaj(cych cech' budowy przeciwwybuchowej maksymalna indukcyjno 1 i pojemno 1 kabli musi
by1 zgodna z Orzeczeniem Atestacyjnym. W przypadku braku takich informacji nale2y przyj(1 nast'puj(ce parametry: 1mH/1km i 1uF/1km.
3. Niedokr'cone d5awnice lub nieza lepione nieu2ywane przepusty powoduj(
rozszczelnienie rejestratora. Taki stan pracy urz(dzenia powoduje utrat' praw
gwarancyjnych.
4. Uszkodzenie jakiejkolwiek plomby producenta umieszczonej na p5ycie g5ównej powoduje utrat' gwarancji oraz Atestu KDB!
3.6.2 Monta2 kabla komunikacyjnego
Gniazdo z)#cza komunikacyjnego znajduje si" na panelu przednim obudowy, a co za tym
idzie nie ma potrzeby ingerencji do jej wn"trza. Pod)#czanie kabla komunikacyjnego wykonuje si" w nast"puj#cych krokach:
1. Zdj# kapturek zabezpieczaj#cy z)#cze komunikacyjne.
2. Je li po)#czenie odbywa si" nie za po rednictwem iskrobezpiecznego konwertera
transmisji KK-1 upewni si", e typ zastosowanej wtyczki jest odpowiedni do zastosowanego w urz#dzeniu gniazda (opis z)#cza komunikacyjnego mo na znaleM w
rozdziale 5.7).
3. W)o y wtyczk" kabla transmisyjnego do gniazda z)#cza komunikacyjnego „Transmisja”.
4. Zakr"ci pier cie4 mocuj#cy znajduj#cy si" na wtyczce zabezpieczaj#cy po)#czenie
przed przypadkowym roz)#czeniem
5. Po)#czy drugi koniec kabla z urz#dzeniem maj#cym wspó)pracowa z rejestratorem, aby uczyni system transmisji w pe)ni gotowym do pracy.
Dopuszczalne warianty wspó)pracy rejestratorami przedstawione s# w nast"pnym rozdziale.
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4. Konfiguracja programowa i transmisja danych
Nale y pami"ta , e rejestrator RPM-01 jako urz#dzenie zasilane z baterii wewn"trznej w
czasie prowadzenia transmisji musi zosta zasilony ze Mród)a zewn"trznego (jego parametry
znajduj# si" w rozdziale 5.4).
Iskrobezpieczny konwerter transmisji KK-1 pozwala na prowadzenie transmisji do/z urz#dzenia i zasilanie go z urz#dzenia wspó)pracuj#cego.
Rejestrator pozwala na prac" w zakresie pr"dko ci od 600 do 57600 bps. Mo liwa jest konfiguracja adresu Gaz-Modem w pe)nym dopuszczalnym zakresie (Instrukcja obs)ugi programu konfiguracyjnego znajduje si" w za)#czniku A niniejszej dokumentacji). W przypadku
braku informacji dotycz#cych ustawionych w rejestratorze parametrów komunikacyjnych,
oprogramowanie konfiguracyjne mo e automatycznie je wykry .
Je li u ytkownik u ywa w takim przypadku niezale nego oprogramowania do odczytu rejestratora istnieje mo liwo wprowadzenia rejestratora w tryb transmisji zgodnie z ustawieniami domy lnymi (9600bps, N, 8, 1). Czyni si" to przyciskaj#c na czas ok. 1s klawisz na
panelu urz#dzenia przy zasilaniu zewn"trznym (dla portu RS-232C - aktywny stan linii DTR
urz#dzenia odczytuj#cego).
4.1 Praca z wykorzystaniem protoko5u Gaz-Modem
Odczyt danych bie #cych jak i rejestrowanych odbywa si" za pomoc# protoko)u GazModem szeroko stosowanego w bran y gazowniczej (szczegó)owo opisanym w normie zak)adowej PGNiG ZN-G-4007)
Poni ej przedstawiono list" pyta4 obs)ugiwanych przez wewn"trzne oprogramowanie rejestratora i odpowiedzi przez niego generowanych.
Polecenie

Odpowied6

HEX

DEC

HEX

DEC

0
A
1A
1B
1D
1F
3A
4A
4B
E5
-

0
10
26
27
29
31
58
74
75
229
-

80
8A
9A
9B
9D
9F
BA

128
138
154
155
157
159
186

CB

203

7E
7F

126
127

Komunikat
Odczyt tabliczki
Odczyt danych bie #cych
Wyszukanie danych rozliczeniowych
Wyszukanie danych dobowych
Przes)anie danych rozliczeniowych z kolejnych rejestracji
Przes)anie danych dobowych z kolejnych rejestracji
Przes)anie komunikatów o alarmach
Synchronizacja zegara
Odczyt zegara rejestratora
Kontynuacja poprzedniego pytania
B)"dne pytanie
Brak danych

Uwaga 7
Nie ma mo liwo ci przesy)ania wi"cej ni 1 (jedn#) dan# dobow# w odpowiedzi. Odczyt
ca)ej bazy danych dobowych nast"puje poprzez sekwencyjne wysy)anie rozkazów kontynuacjo (229) do rejestratora.
W nast"pnej tabeli przedstawiono rodzaj danych bie #cych udost"pnianych przez RPM-01
wraz z indeksem okre laj#cym po)o enie danej w protokole Gaz-Modem, nazw# i typem
ka dej danej.
Idx Nazwa
Typ
Opis
Uwagi
0
Vn0
Pomiar
Licznik skorygowany
Vn = Vn1 * 10^4 + Vn0
1
Vn1
Pomiar
2
Qn
Obliczona Strumie4 skorygowany
3
Q1
Obliczona Strumie4 rzeczywisty
Warto poboru od
7
Ph
Obliczona
pocz#tku godziny
14

8

Eph

Obliczona

Szacowany pobór do
ko4ca godziny

18

Ph
max

Sta)a

Maksymalna warto
poboru godzinowego

21

LF

Sta)a

Waga impulsu LF

40

F

Sta)a

Wspó)czynnik
korekcyjny

Przekroczenie rejestrowane w bazie
alarmów i mo e by sygnalizowane
na wyj ciu OUT1
Mo liwo zaprogramowania wartoci/ tablicy warto ci dla ka dego miesi#ca

Nast"puj#ce dane (nieopisane w protokole GazModem) umieszczone jako kolejne indeksy
danych bie #cych przedstawiaj# si" nast"puj#co:
Idx
44
45
46
47

Nazwa
NV1
V10
V11
Sygn

Typ
Pomiar
Pomiar
Pomiar
Pomiar

Opis
Licznik wsteczny
Licznik rzeczywisty

Uwagi
V1 =
V11 * 10^4 + V10

8 bitów sygnalizacji

Dane wyst"puj# w nast"puj#cych formatach:
V1
Cyfry ca)kowite ustawiane w zakresie od 5 do 8; zawsze 2 cyfry u)amkowe.
nV1 Zawsze 4 cyfry ca)kowite i 2 u)amkowe (0000.00);
Licznik jest aktualizowany co impuls LF
Vn
Zawsze 8 cyfr ca)kowitych i 2 u)amkowe (00000000.00);
Licznik jest aktualizowany co pe)n# jednostk" mierzonego medium
LF
Programowana jedna z warto ci: 1imp/m3, 10imp/m3, 100imp/m3
F
Wspó)czynnik w zapisie z 3 cyframi znacz#cymi (0.00)
Znaczenie bitów sygnalizacji opisuje poni sza tabela:
B7
Alarm
Sygnalizacja stanów alarmowych urz#dzenia; kasowanie
nast"puje poprzez wci ni"cie klawisza w trybie pracy
przy wewn"trznym zasilaniu
B6
B)#d pami"ci
Sygnalizacja b)"dów w komunikacji z modu)em pami"ci;
nie podlega kasowaniu.
B5
Stan wyj cia dwustaOdwzorowanie warto ci na wyj ciu OUT1 (1 = styk
nowego OUT1
„zwarty”)
B4
Stan wej cia dwustaOdwzorowanie wej cia IN1 (1 = wej cie aktywne, mo e
nowego IN1
by rejestrowane w bazie alarmów)
B3
Zarezerwowany
B2
Impulsy wsteczne
Sygnalizacja detekcji wstecznego kierunku przep)ywu
medium.
B1
Przekroczenie Eph
Sygnalizuje spodziewane przekroczenie zadanej wartoci poboru godzinowego; obliczany co 1 minut".
B0
Przekroczenie Ph
Sygnalizuje przekroczenie zadanej warto ci poboru godzinowego; obliczany co 1 minut"; kasowany z pocz#tkiem ka dej godziny
Urz#dzenie rejestruje nast"puj#ce alarmy:
Numer
Opis
16
Pierwsze zasilenie
17
tchDog” procesowy
18
j cie przez 0 licznika Vn
19
Przej cie przez 0 licznika nV1
25
Przekrocznie Ph
27
Wyczerpanie baterii
52
Automatyczna korekta zegara

Rejestrowane parametry

Czas przed i po zmianie
15

53
54
58
87
120
128
129

Zmiana czasu >10min
Zmiana czasu <10min
Automatyczna zmiana konfiguracji
Synchronizacja licznika V1
Zmiana konfiguracji
B)#d wej cia LF/impulsy wsteczne
Sygnalizacja 1

j.w.
j.w.
Czas zmiany i identyfikator operatora
j.w.
Czas pocz#tku i ko4ca, Przyrost medium
Czas pocz#tku i ko4ca, Przyrost licznika
Vn

Alarm 16 (Pierwsze zasilenie) mo e by zarejestrowany po bardzo silnym zak)óceniu elektromagnetycznym. Pojawienie si" tego alarmu na li cie oznacza, e rejestrator wykona)
standardow# inicjalizacj", tj. za)adowa) domy ln# konfiguracj", ustawi) zegar na 1/01/2000
roku godz. 0:00, odtworzy) licznik normalny i bazy danych.
Alarm 17 (Watchdog) sygnalizuje wykrycie zak)ócenia w pracy programu.
Alarm 27 (Wyczerpanie baterii) rejestrowany jest raz na miesi#c (zawsze ostatniego dnia),
po osi#gni"ciu 25% pojemno ci baterii (oko)o 7 lat pracy).
Alarm 52 (Automatyczna korekta zegara) rejestrowany jest, je li nast#pi)a automatyczna
zmiana czasu zimowego na letni lub letniego na zimowy.
Alarm 58 (Automatyczna zmiana konfiguracji) rejestrowany jest, je li nast#pi)a zmiana
warto ci wspó)czynnika korekcyjnego zgodnie z zadan# miesi"czn# tablic# korekcji.
Je li z urz#dzeniem wspó)pracowa ma popularne na rynku opomiarowania gazu oprogramowanie Mac, Master4 lub jego pochodne, nale y przygotowa odpowiednio wykorzystywany przez nie zbiór events.ini. Oto przyk)adowy fragment zawarto ci tego zbioru, pozwalaj#cy
na prawid)ow# sygnalizacj" i opis stanów alarmowych RPM-01 w tym oprogramowaniu :
[Main]
PolishCodePage=Win
[EventsGroup1]
Label=RPM
Brand=EL&EL
016=Start rejestratora@Begin
017=Watch-dog@Begin
…
129=Sygnaliazcja 1 aktywna
130=B01d nadajnika LF
Liczba rejestrowanych w urz#dzeniu danych dobowych wynosi 220. RPM rejestruje dane
dobowe zgodnie z poni sz# tabel#:
Index
GM

4

Parametr

0

Data i czas rejestracji
Vn

4

V1

8

nV1

Opis
stan licznika obj"to ci (ilo ci) korygowanej na koniec
doby rozliczeniowej, liczba ca)kowita
stan licznika obj"to ci (ilo ci) rzeczywistej na koniec
doby rozliczeniowej, liczba ca)kowita
stan licznika impulsów wstecznych obj"to ci (ilo ci) rzeczywistej na koniec doby rozliczeniowej, liczba ca)kowita

Twórc# i posiadaczem praw autorskich do tych programów jest firma W&W (Gda4sk)
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RPM-01 rejestruje do 28672 zestawów danych, które dost"pne s# do odczytu za pomoc#
protoko)u Gaz-Modem wg nast"puj#cej tabeli:
Index
GM
0
1
2

Parametr

Opis

Data i czas rejestracji
dVn
dV1
Imp

Przyrost licznika Vn za okres rejestracji
Przyrost licznika V1 za okres rejestracji
Liczba impulsów za okres rejestracji

Taka liczba rejestrowanych danych pozwala na utrzymanie ich w bazie danych typu FIFO na
czas zale ny od okresu rejestracji. Zale no mi"dzy okresem rejestracji, a czasem utrzymania w pami"ci danych przedstawia poni sza tabela:
Interwa)
Dni
Tygodnie
Miesi#ce

1
19,9
2,8
0,6

2
39,8
5,7
1,3

3
59,7
8,5
1,9

4
79,6
11,4
2,5

5
99,6
14,2
3,2

6
119,5
17,1
3,8

Interwa)
Dni
Tygodnie
Miesi#ce

10
199,1
28,4
6,3

12
238,9
34,1
7,6

15
298,7
42,7
9,5

20
398,2
56,9
12,6

30
597,3
85,3
19,0

60
1194,7
170,7
37,9

Podczas detekcji impulsów wstecznych rejestrator mo e odpowiednio synchronizowa licznik V1 lub nie robi tego (w zale no ci od konfiguracji). Licznik Vn jest zwi"kszany tylko i
wy)#cznie przy pojawieniu si" poprawnego impulsu na wej ciu LF.
Rejestrator umo liwia automatyczn# korekt" wewn"trznego zegara czasu rzeczywistego do
stanu zgodnego z czasem urz"dowym - zmiana czasu z zimowego na letni nast"puj" zawsze w ostatni# niedziele marca o godzinie 2:00; zmiana czasu z letniego na zimowy nast"puj" zawsze w ostatni# niedziele paMdziernika o godzinie 3:00. W ka dym z przypadków rejestrowany jest stosowny alarm.
Uwaga !
Wymuszenie synchronizacji zegara z zewn"trznego programu (np. poleceniem 4Ah protoko)u Gaz-Modem) przy za)#czonej automatycznej korekcji zegara w niektórych przypadkach mo e spowodowa powtórn# automatyczn# zmian" czasu lato/zima lub zima/lato
Przyk0ad:
Przy uaktywnionej funkcji automatycznej zmiany czasu zima/lato – zewn"trzna synchronizacja czasu o godz. 3:01 31 marca 2002r na godz. 1:58 31 marca 2002r spowoduje powtórne
zadzia)anie mechanizmu automatycznej zmiany czasu zima/lato.
4.2 Konfiguracja programowa
Do konfiguracji wszystkich mo liwych parametrów pracy urz#dzenia s)u y program do)#czony do urz#dzenia. Program przeznaczony jest do pracy w rodowisku Microsoft Windows
9x/Me/2000/XP. Opis jego dzia)ania i instrukcja obs)ugi znajduj# si" w za)#czniku A do niniejszej dokumentacji. Poni ej przedstawiono poszczególne, konfigurowalne parametry pracy urz#dzenia.
V1
Waga impulsu

Umo liwia synchronizacj" licznika rzeczywistego rejestratora z liczyd)em mechanicznym urz#dzenia pomiarowego
Definiuje wag" impulsu LF, mo e przyjmowa jedn# z nast"puj#cych warto ci: 0.01, 0.1 lub 1
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Okres rejestracji

Zadaje czas mi"dzy nast"puj#cymi po sobie zapisami w bazie danych rozliczeniowych
Pocz#tek doby gaWyznacza godzin", o której b"dzie wykonywany zapis do bazy dazowniczej
nych dobowych
Medium/Jednostka
Definiuj" u ywan# jednostk" przez rejestrator, mo e przyj# jeden z
nast"puj#cych warto ci: kJ, kWh, m3
F
Wspó)czynnik korekcyjny u ywany przy przeliczaniu warto ci rzeczywistych na warto ci skorygowane
Tablica wspó)czynniTablica wspó)czynników F, wykorzystywanych do automatycznego
ków korekcji
przeprogramowywania rejestratora. Mo e by wykorzystywany np.:
do definicja wspó)czynnika F dla okresów zimowego (grzewczego) i
letniego.
Zmiana czasu przeUmo liwia synchronizacj" wewn"trznego zegara rejestratora z zelicznika
garem urz#dzenia odczytuj#cego.
Automatyczna zmiana Definiuje czy rejestrator ma automatycznie korygowa zegar w
czasu
przypadku zmiany czasu urz"dowego z zimowego na letni lub z
letniego na zimowy.
Parametry transmisji
Definiuje parametry )#cza komunikacyjnego takie jak: pr"dko
transmisji, adres komunikacyjny a tak e umo liwia zaprogramowanie has)a Kierunek celu ochrony konfiguracji
Sygnalizacje
Definiuje sposób wykorzystania wej cia IN1 i wyj cia OUT1 przez
rejestrator

4.3 Mo2liwe warianty po5(czeI transmisyjnych
4.3.1 Praca z urz(dzeniami nieposiadaj(cymi cechy budowy przeciwwybuchowej
Rejestrator RPM-01

Dowolne po5(czenie kablowe

Dowolne urz#dzenie sczytuj#ce
wyposa one w interfejs zgodny
z RC232C lub RS-GAZ2
Rys. 14 Bezpo rednie po5(czenie transmisyjne rejestratora z urz(dzeniem sczytuj(cym dane.
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Rejestrator RPM-01

Modem lub radiomodem

Linia telefoniczna lub radiolinia
Dowolne po5(czenie kablowe

Dowolne urz#dzenie sczytuj#ce
wyposa one w interfejs zgodny
z RC232C

Rys. 15 Po5(czenie transmisyjne rejestratora z urz(dzeniem sczytuj(cym za po rednictwem modemu (równie2 modemu GSM) lub radiomodemu.

4.3.2

Praca z urz(dzeniami posiadaj(cymi cech' budowy przeciwwybuchowej

Konwerter KK-1
Rejestrator RPM-01

Iskrobezpieczne
urz(dzenie pomiarowe

Komputer typu laptop, palmsize
lub handheld PC
o zasilaniu bateryjnym < 30V

Rys. 16 Po5(czenie bezpo rednie rejestratora znajduj(cego si' w strefie zagro2enia wybuchem z
urz(dzeniem sczytuj(cym o bateryjnym napi'ciu zasilania (do 30V)
Strefa zagro2enia wybuchem

Konwerter
dopuszczonego typu

Rejestrator RPM-01

Urz(dzenie odczytuj(ce
dowolnego typu

Iskrobezpieczne
urz(dzenie pomiarowe

Rys. 17 Po5(czenie bezpo rednie rejestratora znajduj(cego si' w strefie zagro2enia wybuchem z
dowolnym urz(dzeniem sczytuj(cy
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Rejestrator RPM-01

Konwerter KK-1
Iskrobezpieczne
urz(dzenie pomiarowe

Komputer typu laptop, palmsize
lub handheld PC
o zasilaniu bateryjnym < 30V

Rys. 18 Po5(czenie bezpo rednie rejestratora znajduj(cego si' poza stref( zagro2enia wybuchem
z urz(dzeniem sczytuj(cym o bateryjnym napi'ciu zasilania (do 30V)

Strefa zagro2enia wybuchem

Rejestrator RPM-01

Konwerter
dopuszczonego typu

Urz(dzenie odczytuj(ce
dowolnego typu

Iskrobezpieczne
urz(dzenie pomiarowe

Rys. 19 Po5(czenie bezpo rednie rejestratora znajduj(cego si' poza stref( zagro2enia wybuchem z dowolnym urz(dzeniem sczytuj(cym
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Strefa zagro enia wybuchem

Vz
GND
A
B
Terminator

Zasilacz sieciowy /
konwerter
dopuszczonego typu

B
A

~220V

Terminator

Urz#dzenia odczytowe
dowolnego typu
dopuszczonego
przez producenta
zasilacza/konwertera

Rys. 20 Przyk5adowy sposób po5(czenie kilku rejestratorów RPM-01 do odczytu za pomoc( interfejsu RS-GAZ2 przy wykorzystaniu zasilacza/konwertera sygna5ów dopuszczonego typu (wymagany do pracy w strefie zagro2enia wybuchem). Maksymaln( liczb' urz(dzeI wspó5pracuj(cych z zasilaczem okre la jego producent.

4.3.3 Praca z modemami i radiomodemami
RPM-01 jest w pe)ni przygotowany do wspó)pracy z modemami analogowymi, GSM, a tak e
radiomodemami.
Poni ej podane zosta)y schematy po)#cze4 rejestratora z takimi w)a nie urz#dzeniami. W
przypadku pracy rejestratora z urz(dzeniami znajduj(cymi si' w strefie zagro2onej
wybuchem nale2y pami'ta1 o wszystkich zasadach dotycz(cych takiej wspó5pracy
wymienionych w dotychczasowych rozdzia5ach!!!

TxD

RxD DCD

CTS
RTS
DTR
DSR
GND

DB9

KK-1
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Rys. 21 Wspó5praca z modemem w konfiguracji jako tzw. „Null Modem”

TxD

RxD DCD

PTT
GND

2N7001

DB9

KK-1

Rys. 22 Wspó5praca z radiomodemem z wydzielonym obwodem sterowania kierunkiem nadawanie/odbiór.

TxD

RxD DCD

GND

DB9

KK-1

Rys. 23 Wspó5praca z radiomodemem ze zintegrowanym obwodem sterowania kierunkiem nadawanie/odbiór.
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5. Dane techniczne
5.1

Warunki pracy
Zakres temperatury otoczenia: -25 oC ÷ +55 oC
Zakres wilgotno ci wzgl"dnej: max 95% w temperaturze 55 °C
Rejestrator RPM-01 mo e by eksploatowany w pomieszczeniach, strefach i przestrzeniach zagro onych wybuchem (Z1 i Z2) mieszanin gazów, par cieczy palnych i py)ów z
powietrzem zaliczanych do grup wybuchowo ci IIA i IIB klasy temperaturowej T1, T2,
T3 i T4.
Cecha budowy przeciwwybuchowej: EExiaIIBT4
Orzeczenie: KDB 02.E.057X
Stopie4 ochrony obudowy: IP54

5.2

Warunki sk5adowania
Zakres temperatury otoczenia: -5 oC ÷ +55 oC
Zakres wilgotno ci wzgl"dnej: max 80% bez oparów zwi#zków chemicznie aktywnych

5.3

Masa i wymiary
Masa: 220 g
Wymiary (WxSxG): 80 mm x 80 mm x 60 mm (bez opcjonalnych uchwytów mocuj#cych)

5.4

Zasilanie
Wewn"trzne: bateria litowa SL-760 3,6V/2,1Ah wystarcza na oko)o 7 lat nieprzerwanej
pracy rejestratora.
Zewn"trzne: poprzez )#cze komunikacyjne znajduj#ce si" na czo)ówce urz#dzenia;
Mród)o napi"cia o nast"puj#cych parametrach5:
Umax=6V,
Pr#d zwarcia Iz=220mA

5.5

Wej cia
1)
Uk)ad dwóch wej LF przystosowanych do pod)#czenia nadajników impulsów
niskiej cz"stotliwo ci o napi"ciu wyj ciowym Umax=10V lub pozbawionych napi"cia (np. typu kontaktronowego), wyposa ony w sprz"towy uk)ad detekcji kierunku oraz cyfrowe i analogowe filtry przeciwzak)óceniowe o fmax=2Hz.
2)

Jedno stanowe wej cie sygnalizacyjne przystosowane do pod)#czenia nadajników z napi"ciem wyj ciowym Umax=10V lub pozbawionych napi"cia.

Opis zacisków wej LF1, LF2, IN1:
+ biegun dodatni wej cia licznikowego (patrz Uwaga 4 str.10)
- biegun ujemny wej cia licznikowego (patrz Uwaga 4 str.10)
Stan nieaktywny: R>400k
Stan aktywny:
R<50k
Mo liwe tryby pracy tych wej
dziale 3.5.1.

lub Uwe>2V
lub Uwe<0.6V
opisano w rozdziale 3.5.2, a sposób ich konfiguracji w roz-

5

W przypadku pracy w strefie zagro onej wybuchem musi to by iskrobezpieczne Mród)o napi"cia dopuszczonego typu.
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5.6 Wyj cia
Jedno dwustanowe wyj cie sygnalizacyjne typu Otwarty Dren o Umax=10V, Imax=80mA.
Opis zacisków:
+ wyprowadzenie Dren tranzystora wyj ciowego
- wyprowadzenie 6ród0o tranzystora wyj ciowego
5.7 P(cze komunikacyjne
Z)#cze )#cza komunikacyjnego znajduje si" na panelu przednim urz#dzenia. 5#cze komunikacyjne zgodne jest na poziomie elektrycznym i logicznym ze standardami RS-GAZ2 i
RS232C (zaadaptowanym do pracy w strefie zagro onej wybuchem)

Rys. 24 Widok gniazda 5(cza komunikacyjnego (od strony wtyczki)

Opis wyprowadze4 )#cza komunikacyjnego:
1. +Vz
Umax=6V, maksymalny pr1d zwarcia zasilacza zewn>trznego Imax=220mA
2. GND
3. RxD (wej cie).
Sygna0 interfejsu RS-232C adoptowanego do stosowania w strefach Ex
4. NO/A (wyj cie/wej cie-wyj cie).
Sygna0 do sterowania kierunkiem N/O radio-modemu lub linia "A" interfejsu RSGAZ2 (patrz Tab. 1)
5. TxD (wyj cie).
Sygna0 interfejsu RS-232C adoptowanego do stosowania w strefach Ex
6. B (wej cie-wyj cie).
Linia "B" interfejsu RS-GAZ2
5.8
-

Podstawowe dane o systemie obliczeniowym i rejestruj(cym

Procesor: niskopr#dowy 8-bitowy
Pami" danych: nielotna, niewymagaj#ca podtrzymania bateryjnego
Klawiatura: foliowa 1-klawiszowa
Jeden kana) transmisji szeregowej pozwalaj#cy na wspó)prac" z urz#dzeniami wyposa onymi w interfejs zgodny z RS-232C lub RS-GAZ2
Monta powierzchniowy (SMT) jednostronny
Technologia 2V
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