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1. Wstęp
Bateryjny  konwerter  sygnałów CAK-02  jest  uniwersalnym,  przenośnym  urządzeniem 

pozwalającym na konwersję sygnałów komunikacyjnych ze standardu korektorów CMK-01 oraz ze 
standardu  RS-GAZ2  (np.  CMK-02,  CRI-02)  na  standard  RS232.  Konwerter  zawiera  obwody 
iskrobezpieczne  pozwalające  na  odczytywanie  danych  z  urządzeń  umieszczonych  w  strefie 
zagrożenia  wybuchem.  Możliwy  jest  odczyt  dowolnym  urządzeniem  umieszczonym wraz 
z konwerterem CAK-02 poza strefą EX, wyposażonym w port szeregowy zgodny ze standardem 
RS232 (laptop, palmtop, itp.). 

Konwerter nie wymaga ustawiania prędkości transmisji. !
Konwerter  CAK-02  pełni  również  rolę  źródła  energii  zasilającej  korektor  (lub  inne 

urządzenie) podczas transmisji danych. Urządzenie wyposażone jest w akumulator o pojemności 
940mAh i napięciu 6V. Zapewnia on ok. 30h ciągłej pracy (transmisji).

Obudowa  CAK-02  jest  plombowana.  Obecność  nienaruszonej  plomby  jest  warunkiem 
przyjęcia zgłoszenia napraw gwarancyjnych. 

W przypadku zużycia pakietu akumulatorów, jego wymiany na nowy może dokonać tylko 
serwis  producenta.  Żywotność  akumulatorów  zależy  od  intensywności  ich  użytkowania 
i prawidłowej obsługi urządzenia.
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2. Budowa
Obudowa  konwertera  CAK-02  wykonana  jest  z  tworzywa  sztucznego.  Wygląd  i  opis 

przedstawiony jest na rysunku poniżej.

Opis do rysunku 2.1:

1. wtyk DB9 żeński (standardowe złącze RS232),

2. gniazdo TUCHEL2 męskie 3-pinowe (do ładowania akumulatora),

3. wtyk TUCHEL3 żeński 3-pinowy (zasilanie CMK-01),

4. skrzynka rozgałęźna (bezobsługowa),

5. wtyk  TUCHEL5  żeński  5-pinowy  RS-GAZ2  (COM1  i  COM2  w  CMK-02  lub  RS-GAZ2 
w CRI-02),

6. wtyk TUCHEL6 żeński 6-pinowy (COM1 i COM2 w CMK-01). 
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3. Dane techniczne

3.1. Oznaczenia i certyfikaty

Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej   II (2)G  [EEx ia] IIB

Oznaczenia i numer certyfikatu 1453   KDB 04ATEX221X

Zgodność z normami PN-EN 50014:2004,  PN-EN 50020:2003(U)

3.2. Budowa

Rodzaj, materiał obudowy tworzywo sztuczne 

Stopień ochrony obudowy IP54

Wymiary obudowy (98 x 64 x 30)mm

Masa (z kablami standardowej długości) 960g

Długość przewodu do strefy EX • standardowo: 12,5m
• na zamówienie: od 1,5m do 30m

Długość przewodu RS232 • standardowo: 1,5m
• na zamówienie: od 1,5m do 15m

3.3. Warunki użytkowania

Maksymalne napięcie doprowadzone do obwodów 
nieiskrobezpiecznych Um=30V

Temperatura otoczenia od -25°C do +55°C

Wilgotność względna max 95% w temp. 55°C

3.4. Zasilanie

Napięcie akumulatora od 5,6V do 7,2V

Pojemność akumulatora 940mAh

Czas pracy ciągłej ~ 30h

Czas ładowania akumulatora • tryb normalny: od 12h do 14h
• tryb przyspieszony: od 3h do 4h

Stopień samorozładowania akumulatora ~ 1%/dzień

Prąd ładowania akumulatora • tryb normalny: 90mA (~ 0,1C)
• tryb przyspieszony: 250mA (~ 0,3C)

Znamionowa wydajność prądowa przy 
naładowanych akumulatorach ~ 50mA

Pobór prądu w stanie spoczynku ~ 150µA

Pobór prądu podczas sprawdzania pojemności 
akumulatora od 10mA do 30mA

Parametry zasilacza zewnętrznego • napięcie: DC lub AC 12V ±10%
• prąd:  min.0,5A
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3.5. Transmisja

Prędkość transmisji:
• gwarantowana:
• możliwa do uzyskania:

9600 bitów/s
do 115200 bitów/s

3.6. Warunki stosowania
W  tabeli  1 zamieszczono  elektryczne  parametry  iskrobezpieczeństwa  związane  

z poszczególnymi stykami złącz TUCHEL urządzenia.

Tabela 1: Warunki stosowania

Złącze Piny Parametry iskrobezpieczeństwa Uwagi

TUCHEL3 1-3 Uo=7,5V, Io=0,43A, Po=0,8W, Lo=100µH, 
Co=40µF, Li~0, Ci=1,2µF Zasilanie korektora (V+, )

TUCHEL5
1-2 Uo=7,5V, Io=0,43A, Po=0,8W, Lo=100µH, 

Co=40µF, Li~0, Ci=1,2µF Transmisja szeregowa (B,A)

4-5 Uo=7,5V, Io=0,43A, Po=0,8W, Lo=100µH, 
Co=40µF, Li~0, Ci=1,2µF

Zasilanie korektora lub 
rejestratora (V+, )

TUCHEL6
1-2 Uo=7,5V, Io=23mA, Po=50W, Lo=1mH, 

Co=40µF, Li~0, Ci=1,2µF Transmisja szeregowa (Tx)

4-5 Uo=7,5V, Io=16mA, Po=30W, Lo=100µH, 
Co=40µF, Li~0, Ci=1,2µF Transmisja szeregowa (Rx)

Należy  pamiętać,  że podane tu maksymalne  wartości  prądów i  mocy należy  traktować 
sumarycznie dla całego urządzenia, tzn. np. przy zwarciu pinów 4 z 5 złącza TUCHEL5 oraz pinów 
1 z 3 złącza TUCHEL3 suma obu prądów nie będzie większa niż 0,43A.

Maksymalne  napięcie  doprowadzone  do  obwodów  nieiskrobezpiecznych  nie  
powodujące  utraty  deklarowanej  cechy  iskrobezpieczeństwa  wynosi  Um=30V.  
Jednakże  przekroczenie  znamionowych wartości  napięć  i  prądów  może 
spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.

!
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4. Podłączenie urządzenia

Przed  podłączeniem  konwertera  CAK-02  do  urządzenia  odczytywanego  należy  
bezwzględnie  odłączyć  go  od  zewnętrznego  źródła  zasilania,  jeśli  było  
podłączone. !
4.1. Odczyt danych z korektora CMK-01

Podłączenia do korektora CMK-01 dokonuje się za pomocą dwóch wtyków (nr 3 oraz nr 6 
na Rys. 2.1), zamontowanych na dłuższych przewodach, według poniższych punktów: 

1. Podłączyć wtyk oznaczony ”COM/CMK-01” (nr 6 na Rys. 2.1) do gniazda komunikacyjnego 
korektora CMK-01 oznaczonego “COM-1” lub ”COM-2”.

2. Podłączyć wtyk oznaczony ”+5V/CMK-01” (nr 3 na Rys. 2.1) do gniazda zasilania korektora 
CMK-01.

3. Podłączyć wtyk DB9 (nr 1 na Rys. 2.1) do urządzenia odczytującego.

4. Pozostały wtyk oznaczony ”COM/CMK-02 RS-GAZ2” (nr 5 na Rys. 2.1) należy pozostawić 
niepodłączony.

4.2. Odczyt danych z korektora CMK-02 lub rejestratora CRI-02
Podłączenia do korektora CMK-02 lub rejestratora CRI-02 dokonuje się za pomocą jednego 

wtyku (nr 5 na Rys. 2.1), zamontowanego na krótszym przewodzie, według poniższych punktów: 

1. Podłączyć  wtyk  oznaczony  ”COM/CMK-02  RS-GAZ2”  (nr  5  na  Rys.  2.1)  do  gniazda 
komunikacyjnego korektora CMK-02 oznaczonego “COM-1” lub ”COM-2” lub do gniazda 
komunikacyjnego rejestratora CRI-02 oznaczonego “RS-GAZ2”.

2. Podłączyć wtyk DB9 (nr 1 na Rys. 2.1) do urządzenia odczytującego.

3. Pozostałe wtyki oznaczone ”COM/CMK-01” (nr 6 na Rys. 2.1) oraz ”+5V/CMK-01” (nr 3 na 
Rys. 2.1) należy pozostawić niepodłączone.
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4.3. Opis zastosowanych złącz TUCHEL
W  tabeli  poniżej przedstawiono  opis  złącz  TUCHEL  zastosowanych  w  urządzeniu. 

Zamieszczone rysunki przedstawiają widok od strony:

• styków gniazda na obudowie – dla złącza TUCHEL2,

• czoła wtyków – dla pozostałych złącz TUCHEL.

Tabela 2: Opis złącz TUCHEL

Złącze Rysunek Nr pinu Uwagi

TUCHEL2
(CAK-02)

1

2
ładowanie akumulatora (AC lub DC)

3 nie podłączony

TUCHEL3
(CMK-01)

1 zasilanie korektora ( )

2 nie podłączony

3 zasilanie korektora (V+)

TUCHEL5
(CMK-02, 
CRI-02)

1

2

transmisja szeregowa (B)

transmisja szeregowa (A)

3

4

nie podłączony

zasilanie korektora/rejestratora (V+)

5 zasilanie korektora/rejestratora ( )
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Złącze Rysunek Nr pinu Uwagi

TUCHEL6
(CMK-01)

1

2

transmisja szeregowa (Tx)

transmisja szeregowa ( )

3

4

nie podłączony

transmisja szeregowa ( )

5

6

transmisja szeregowa (Rx)

nie podłączony
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5. Obsługa akumulatora

5.1. Testowanie stanu naładowania akumulatora 
W tym trybie pracy na siedmiosegmentowym wyświetlaczu podawana jest ilość ładunku 

zgromadzonego w akumulatorze. Pełnemu naładowaniu ogniwa przypisano literę “F” (od słowa 
Full - pełny) zaś cyfry oznaczają procent ładunku w akumulatorze np. 9 – 90%, 8 – 80% itd. … 

Testowania dokonuje się przez naciśnięcie przycisku “TEST” (Rys. 5.1B) przez co najmniej 
1s.  Po  puszczeniu  przycisku  pojawia  się  na  wyświetlaczu  stosowna  cyfra  na  czas  ok.  3s 
(Rys. 5.1A).

Najbardziej wiarygodny odczyt ładunku zgromadzonego w akumulatorze uzyskuje  
się po dołączeniu do konwertera obciążenia (korektora lub rejestratora). !

5.2. Ładowanie akumulatora z zewnętrznego zasilania
W tym trybie pracy wyświetlacz sygnalizuje przebieg ładowania akumulatora. Możliwe są 

dwa sposoby ładowania:

• normalny, prądem wynoszącym ok. 0,1 pojemności akumulatora (90mA),

• przyspieszony, prądem wynoszącym ok. 0,3 pojemności akumulatora (250mA). 

Tryb pracy ma wpływ na czas pełnego naładowania akumulatora (patrz pkt 3.4 na stronie 
5). Ładowanie normalne oznaczone zostało symbolem “=”, zaś przyspieszone ”=”.

Dodatkowo  wprowadzono  sygnalizację  w  postaci  migającej  dolnej  kreski  w  symbolach 
ładowania. Symbole ładowania wyświetlane są naprzemian z cyframi, które odpowiadają stopniowi 
zaawansowania procesu ładowania akumulatora wyrażoną w procentach (podobnie jak podczas 
testowania  stanu  naładowania  akumulatora).  Przełączanie  między  dwoma  trybami  ładowania 
odbywa się poprzez naciskanie przycisku “TEST” (Rys. 5.1B). Oprócz zmieniającego się symbolu 
ładowania widoczny jest wówczas, wyświetlany szeregowo (litera za literą), komunikat “LAdUJE” 
(Rys. 5.3a). Koniec procesu ładowania sygnalizowany jest migającym symbolem “F”.

Proces ładowania należy przeprowadzić według następujących punktów:
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1. Dokonać testu naładowania akumulatora. Jeśli wskaźnik pokazuje mniej niż 40% ładunku 
można dołączyć źródło zasilania do konwertera (Rys. 5.2).

2. Po  dołączeniu  zasilacza  powtórnie  wcisnąć  przycisk  “TEST”  aby rozpocząć  ładowanie. 
Układ  wchodzi  wówczas  w  stan  ładowania.  Na  wyświetlaczu  widoczny  jest  wtedy 
szeregowo wyświetlany napis “LAdUJE” (Rys. 5.3a) i symbol ładowania (“=” - ładowanie 
normalne lub “=” - ładowanie przyspieszone) z migającym segmentem u dołu wyświetlacza. 
Przełączenie do innego trybu ładowania odbywa się przez ponowne naciśnięcie przycisku 
“TEST”  (Rys.  5.1B).  Następuje  wtedy  zmiana  wyświetlanego  symbolu  ładowania  oraz 
widoczny jest napis “LAdUJE” (Rys. 5.3a).

3. Ładowanie kończy się w momencie pojawienia się na wyświetlaczu migającego symbolu 
“F”.

Odłączenie  zewnętrznego  źródła  zasilania  przed  ukończeniem  ładowania  
spowoduje  wyświetlenie  komunikatu  o  błędzie  (Rys.  5.3b).  Należy  wówczas 
dołączyć źródło zasilania aby dokończyć proces ładowania. !

Uwagi końcowe:

1. Proces doładowania akumulatora możliwy jest tylko w przypadku gdy zgromadzony w nim 
ładunek  nie  przekracza  40%.  Takie  rozwiązanie  wpływa  na  przedłużenie  żywotności 
zastosowanych ogniw.

2. Proces ładowania akumulatora i transmisji danych nie mogą przebiegać jednocześnie.

3. Konwerter CAK-02 podczas ładowania powinien być zasilany ze źródła napięcia stałego 
bądź  przemiennego  o  wartości  U=12V±10%  i  wydajności  prądowej  co  najmniej  0,5A. 
Odpowiedni zasilacz dostarczany jest przez producenta wraz z konwerterem. Sam proces 
powinien być przeprowadzony poza strefą EX bez dołączania do korektora. 
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Rys. 5.2 - Sposób ładowania 
akumulatora

Rys. 5.3 - Szeregowo wyświetlane komunikaty
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6. Ochrona środowiska

6.1. Postępowanie z odpadami opakowaniowymi
Opakowań, w których dostarczane są urządzenia, nie należy wyrzucać do pojemników na 

odpady komunalne.

Opakowanie zostało oznakowane znakiem recyklingu. Zgodnie z ustawą o opakowaniach 
i odpadach opakowaniowych  użytkownik  zobowiązany  jest  zadbać  aby poszczególne  elementy 
opakowania trafiły do właściwych pojemników zbiórki selektywnej. 

6.2. Postępowanie z bateriami i urządzeniami po zakończeniu 
użytkowania

Wymienionych  baterii/akumulatorów,  ani  także  samego  urządzenia  po  zakończeniu 
użytkowania, w żadnym wypadku, pod karą grzywny nie wolno wyrzucić do pojemnika na odpady 
komunalne, o czym informuje zamieszczony znak. 

Zarówno  baterie  (akumulatory),  jak  i  inne  części  i  podzespoły  urządzenia,  zawierają 
substancje niebezpieczne lub szkodliwe,  i  dlatego podlegają przepisom ustawy o ich zbieraniu 
i recyklingu.  Celem  niedopuszczenia  aby  te  groźne  substancje  dostały  się  do  środowiska 
naturalnego,  w  całym  kraju  istnieje  system  zbierania,  odzysku  i  przetwarzania  odpadów 
elektrycznych i elektronicznych.

Jeśli wymiany baterii lub całego urządzenia dokonuje serwisant firmy COMMON, zabierze 
je  ze  sobą  do  Firmy,  gdzie  zostaną  zabezpieczone  a  następnie  przekazane  organizacji 
recyklingowej. Jeśli wymiany dokonuje przedstawiciel firmy użytkownika, to postępowanie powinno 
być  zgodne  z  zasadami  postępowania  ze  zużytym  sprzętem  elektronicznym,  przyjętymi 
w przedsiębiorstwie użytkownika (np. systemem zarządzania środowiskowego wg ISO 14001). 

W  każdym  innym  przypadku  (np.  jeśli  w  przedsiębiorstwie  jeszcze  nie  ustanowiono 
systemu postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym), zużyte baterie lub całe urządzenie 
należy  dostarczyć  do  właściwego  punktu  zbiórki.  Informacje  o  bezpłatnych  punktach  zbiórki 
znajdują się na przykład na stronie:

http://www.elektrosmieci.pl/

a także na stronach internetowych urzędów miejskich i gminnych.
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