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1. Wstęp
Bateryjny  konwerter  sygnałów  CAKGSM-01  jest  urządzeniem  przeznaczonym  do 

stosowania  w  układach  transmisji  i  monitoringu  na  stacjach  pomiarowych i  redukcyjno-
pomiarowych  gazu.  Stanowi  on  część  sieci  telemetrycznej,  umożliwiającej  odczyt  danych 
zapisanych w pamięci korektora CMK-01. Konwerter CAKGSM-01 stanowi  jednocześnie interfejs 
między  standardami  korektora  CMK-01  i  RS232  oraz  iskrobezpieczny zasilacz  urządzenia 
odczytywanego na czas trwania transmisji.

Konwerter  przeznaczony jest  do współpracy  z  modemami  GSM/GPRS,  np.  z  modułem 
transmisji  danych  CMT/GSM-01  produkcji  COMMON  S.A.  Głównym  zadaniem  urządzenia 
CAKGSM-01  jest  konwersja  sygnałów  komunikacyjnych  ze  standardu  korektora  CMK-01  na 
standard RS232. Pośredniczy też w zasilaniu modemu. Energia potrzebna do zasilania pochodzi 
z zewnętrznego akumulatora ołowiowego o napięciu 12V, który nie wchodzi w skład wyposażenia 
podstawowego dostarczanego przez producenta. Istnieje możliwość podłączenia do akumulatora 
odpowiednio dobranej baterii słonecznej z układem regulatora ładowania. Taki zestaw zapewnia 
długoterminową  bezobsługowość  stacji  oraz  ciągłą  gotowość  do  zapewnienia  zasilania  dla 
korektora i modemu GSM/GPRS na czas transmisji danych.

Konwerter jest dostępny w dwóch rodzajach obudów: IP54 - do montażu na ścianie lub 
płycie montażowej oraz IP 20 - przystosowanej do montażu na szynie DIN (TS35).
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Rys. 1.1 - Wygląd i opis konwertera CAKGSM-01 w obudowie IP54
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2. Budowa
Po otwarciu pokrywy obudowy IP54 dostępne są dwie grupy zacisków przyłączeniowych:

• koloru niebieskiego – do obwodów iskrobezpiecznych,

• koloru innego niż niebieski – do obwodów nie posiadających cechy iskrobezpieczeństwa.

Stopień ochrony obudowy zapewniony jest przy poprawnym:

• przykręceniu pokrywy obudowy,

• dobraniu  średnicy  przewodów  (od  4mm  do  8mm)  przeprowadzonych  przez  przepusty 
kablowe PG9.

W przypadku obudowy IP20 na szynę DIN zaciski dostępne są z zewnątrz bez potrzeby 
rozbierania obudowy urządzenia.

W obu wykonaniach urządzenie posiada trzy kontrolki w postaci diod LED zamontowanych 
w pokrywie obudowy. Sygnalizują one załączone zasilanie korektora (Link) oraz transmisję danych 
w obu kierunkach (RxD, TxD).

Mocowanie obudowy IP54 do ściany odbywa się przy pomocy dwóch śrub lub wkrętów 
o średnicy  łba  5,2...6,8mm.  Otwory  mocujące  dostępne  są  pod  pokrywą  obudowy  i  są 
rozmieszczone na przekątnej prostokąta o wymiarach 106mm x 50mm. 
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Rys. 2.1 - Opis zacisków konwertera w obudowie IP54
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Mocowanie  obudowy  IP20  na  szynie  DIN  odbywa  się  następujący sposób.  Przed 
umieszczeniem obudowy na szynie należy wyciągnąć zawleczkę (zatrzask) umieszczoną w dolnej 
części obudowy, a następnie nałożyć ja na szynę i wcisnąć zawleczkę do końca, tak aby obudowa 
trzymała się stabilnie na szynie DIN.
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Rys. 2.2 - Opis konwertera w obudowie IP20
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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 jednokomorowa z tworzywa sztucznego 

Stopień ochrony obudowy • zamkniętej: IP54
• na szynę DIN: IP20

Wymiary obudowy • zamkniętej: (120 x 80 x 55)mm
• na szynę DIN: (70 x 90 x 60)mm

Masa • zamkniętej: 200g
• na szynę DIN: 110g

Długość przewodu do strefy EX wg opisu w punkcie 4.4 na stronie 12

Długość przewodu RS232 do 15m

3.3. Warunki użytkowania

Maksymalne napięcie doprowadzone do obwodów 
nieiskrobezpiecznych Um=14,9V

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

Wilgotność względna max 95% w temp. 55°C

3.4. Zasilanie

Źródło zasilania zewnętrzny akumulator o napięciu 12V 

Pobór prądu podczas transmisji ~ 10mA (plus prąd modemu i korektora)

Pobór prądu w stanie spoczynku = prąd modemu w czuwaniu

Znamionowa wydajność prądowa przy 
naładowanych akumulatorach ~ 50mA (zależna od stanu akumulatora)

3.5. Transmisja

Prędkość transmisji:
• gwarantowana:
• możliwa do uzyskania:

9600 bitów/s
do 19200 bitów/s
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3.6. Warunki stosowania
W  tabeli  1 zamieszczono  elektryczne  parametry  iskrobezpieczeństwa  związane  

z poszczególnymi zaciskami urządzenia (koloru niebieskiego), służącymi do podłączenia korektora 
CMK-01.

Tabela 1: Warunki stosowania

Złącze Zaciski Parametry iskrobezpieczeństwa Uwagi

CMK-01

V+, Uo=5,88V, Io=0,23A, Po=0,81W, Lo=3mH, 
Co=1000µF, Li~0, Ci=50µF Zasilanie korektora CMK-01

1-2 Uo=14,9V, Io=53mA, Po=0,2W, Lo=30mH, 
Co=3,6µF, Li~0, Ci~0 Transmisja szeregowa (Rx, – )

4-5 Uo=20,8V, Io=61mA, Po=0,32W, Lo=30mH, 
Co=1,3µF, Li~0, Ci~0 Transmisja szeregowa (Tx, +)

Niedozwolone jest podłączanie do konwertera CAKGSM-02 zasilaczy sieciowych 
oraz urządzeń zasilanych sieciowo nie dopuszczonego typu i  nie spełniających  
odpowiednich wymagań iskrobezpieczeństwa. !
Maksymalne  napięcie  doprowadzone  do  obwodów  nieiskrobezpiecznych  nie  
powodujące utraty  deklarowanej  cechy iskrobezpieczeństwa wynosi  Um=14,9V.  
Jednakże  przekroczenie  znamionowych wartości  napięć  i  prądów  może 
spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.

!
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4. Podłączenie urządzenia
Konwerter CAKGSM-01 posiada zarówno:

• iskrobezpieczne obwody transmisji danych i zasilania korektora CMK-01,

• nie mające cechy iskrobezpieczeństwa obwody zasilania z akumulatora oraz komunikacji 
z modemem GSM/GPRS.

Instalowanie konwertera powinno zatem odbywać się tylko i wyłącznie poza strefą 
zagrożenia wybuchem. !

 

W  tabeli  2 przedstawiono  opis  żeńskich  złącz  TUCHEL  zastosowanych  w  korektorze 
CMK-01 wykorzystywanych do zasilania oraz transmisji danych. Rysunki i odpowiadające im opisy 
przedstawiają widok wtyków od strony lutowania.

Tabela 2: Opis złącz TUCHEL

Złącze Rysunek Nr pinu Uwagi

Zasilanie
(CMK-01)

1 zasilanie korektora ( )

2 nie podłączony

3 zasilanie korektora (V+)

COM
(CMK-01)

1

2

transmisja szeregowa (Rx)

transmisja szeregowa (-)

3

4

nie podłączony

transmisja szeregowa (Tx)

5

6

transmisja szeregowa (+)

nie podłączony

Konwerter  CAKGSM-01  zasilany  jest  z  akumulatora  o  napięciu  12V.  Do  podłączenia 
zasilania służą zaciski + i - złącza AKU.

Doprowadzenie  do  urządzenia  napięcia  zasilania  większego  niż  14,9V  może 
spowodować  przekroczenie  wartości  parametrów  stosowania  po  stronie  
iskrobezpiecznej oraz utratę cechy iskrobezpieczeństwa przez urządzenie. !

Sposób montażu wtyków TUCHEL na kablach przedstawiony został  na rysunku  4.1 na 
stronie  9.  Montaż  należy  wykonać starannie,  gdyż  ma on wpływ na działanie  całego systemu 
telemetrii. Można również zamówić odpowiednie okablowanie w firmie COMMON S.A.

Sposób  połączenia  konwertera  CAKGSM-01  z  korektorem  CMK-01  oraz  konwertera 
z modemem GSM/GPRS dla obu wersji wykonania został opisany w dalszej części rozdziału.

Urządzenie  przeznaczone  jest  do  zasilania  jedynie  z  akumulatora  12V.  
Współpracujący modem GSM musi być zasilany z dedykowanych zacisków GSM+ 
oraz GSM- !
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Niedozwolone jest podłączanie do konwertera CAKGSM-02 zasilaczy sieciowych 
oraz urządzeń zasilanych sieciowo nie dopuszczonego typu i  nie spełniających  
odpowiednich wymagań iskrobezpieczeństwa. !

4.1. CAKGSM-01 w obudowie IP54
Sposób postępowania przy podłączaniu jest następujący:

1. Odkręcić śruby mocujące pokrywę urządzenia, a następnie zdjąć ją.

2. Przeprowadzić kable przez odpowiednie przepusty:

• do korektora CMK-01 przez przepust koloru niebieskiego,

• zasilanie z akumulatora i zasilanie do modemu GSM/GPRS przez przepust środkowy,

• do transmisji danych z modemem GSM/GPRS przez pozostały przepust.

Stopień  ochrony  obudowy  będzie  zachowany  tylko  przy  zastosowaniu 
odpowiednich  średnic  kabli  przyłączeniowych, właściwym dokręceniu  pokrywy 
obudowy i przepustów kablowych. !

Dla zastosowanych przepustów średnica zewnętrzna kabli  powinna wynosić od 4mm do 
8mm.  Ważne  dla  zachowania  szczelności  jest  również  to,  aby  przez  jeden  przepust 
przechodził  tylko  jeden  kabel.  Przy montażu należy  więc  w razie  konieczności  używać 
“skrzynek  rozgałęźnych”. Przykład  połączenia  zilustrowano  na  rysunku  4.2. Dobór 
przewodów jest natomiast opisany w rozdziale 4.4 na stronie 12.
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Rys. 4.1 - Sposób montażu żeńskich wtyków TUCHEL
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3. Wykonać odpowiednie połączenia:
• konwertera CAKGSM-01 z korektorem CMK-01 zgodnie z tabelą 3 na stronie 10 

(zaciski koloru niebieskiego).
• konwertera CAKGSM-01 z modemem zgodnie z tabelą 4 na stronie 12 (zaciski koloru 

innego niż niebieski)
Tabela 3: Opis wykonania połączenia: konwerter CAKGSM-01 – korektor CMK-01

CAKGSM-01
(złącze:

CMK-01)

CMK-01
TUCHEL Nr pinu

V+
Zasilanie

3

1

2

1

4

5

COM

2

1

4

5

1. Założyć pokrywę urządzenia pamiętając o dokręceniu śrub mocujących.
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Rys. 4.3 - Schemat podłączenia konwertera CAKGSM-01 w obudowie IP54

Rys. 4.2 - Przykład systemu telemetrii z konwerterem CAKGSM-01 w obudowie IP54
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4.2. CAKGSM-01 w obudowie IP20
W przypadku konwertera CAKGSM-01 w obudowie do zamocowania na szynie DIN, dostęp 

do zacisków nie wymaga demontażu obudowy.

Podłączenia  konwertera  CAKGSM-01  z  korektorem  CMK-01  należy  wykonać  zgodnie 
z tabelą  3 na  stronie  10 (zaciski  koloru  niebieskiego).  Natomiast  połączenie  konwertera 
CAKGSM-01 z modemem GSM/GPRS należy wykonać zgodnie z tabelą 4 na stronie 12 (zaciski 
koloru innego niż niebieski).

4.3. Współpraca z modemem GSM/GPRS
Do  podłączenia  modemu  GSM/GPRS  służą  zaciski  koloru  innego  niż  niebieski.  Przy 

zaciskach umieszczone są opisy.  Stosowne połączenia  pomiędzy konwerterem a urządzeniem 
towarzyszącym (modem GSM/GPRS, laptop, itp.) należy wykonać zgodnie z tabelą 4.
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Rys. 4.4 - Schemat podłączenia konwertera CAKGSM-01 w obudowie IP54

Rys. 4.5 - Przykład systemu telemetrii z konwerterem CAKGSM-01 w obudowie IP20
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Tabela 4: Opis wykonania połączenia: konwerter CAKGSM-01 – urządzenie odczytujące

CAKGSM-01
(złącze: 

ModemGSM)

Urządzenie odczytujące
Modem 

GSM/GPRS
Modem 

CMT/GSM
Komputer 

PC
+
-

+Battery

Ground

GND

DCD

RxD

TxD

GND

DCD

RX

TX

Zas12V +

Zas12V -
nie 

podłączony

GND GND

DCD DCD

RxD RxD

TxD TxD

Oznaczenia zastosowane  w  opisie  złącza  modemu  GSM/GPRS  mogą  być  różne, 
w zależności  od producenta  modemu.  Podane  oznaczenie  “Ground”  nie  oznacza konieczności 
uziemiania.

Tabela 5: Opis złącza DB9 do podłączenia modemu lub komputera PC

Złącze Rysunek Nr pinu Uwagi

DB9
(widok od strony 

lutowania)

1

2

DCD

RxD (RX)

3

5

TxD (TX)

GND

Do  zasilania  modemu GSM/GPRS  służą  zaciski  +  i  -  złącza  “Modem GSM/GPRS”. 
Podłączenie zasilania do modemu z innego punktu (np. prosto z akumulatora) może spowodować 
brak lub błędy transmisji danych.

Należy pamiętać o prawidłowej konfiguracji modemów oraz parametrów łącza szeregowego 
korektora. Sposób konfiguracji jest zależny do zastosowanego urządzenia.

Gwarantowana prędkość transmisji to 9600 bitów/s. Konwerter CAKGSM-01 nie wymaga 
żadnej  konfiguracji  dla wyboru prędkości  transmisji.  Możliwa jest praca z innymi prędkościami, 
jednakże  brak  poprawnej  transmisji  przy  wyższych  prędkościach  może  być  uwarunkowany 
wieloma czynnikami i nie stanowi podstawy do reklamacji.

Korektor zasilany jest z konwertera CAKGSM-01 w czasie gdy na linii DCD panuje napięcie 
dodatnie. Sytuacja taka ma miejsce gdy:

• modem GSM/GPRS zestawi połączenie,

• użytkownik  samodzielnie  poda  na  wejście  DCD  dodatnie  napięcie,  np.  z  wyjścia  DTR 
komputera (w przypadku  odczytu  bezpośredniego  z pominięciem modemu) lub  z  plusa 
źródła zasilania (AKU+). 

4.4. Dobór przewodów
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Tabela 6. Przykład doboru przewodów

Odległość CAKGSM-01 ↔ rozgałęźnik Rozgałęźnik ↔ Zasilanie 
CMK-01

Rozgałęźnik ↔ COM 
CMK-01

Do 100m LiYCY 6x0.25mm2 LiYCY 2x0.25mm2 LiYCY 4x0.25mm2

Do 200m LiYCY 6x0.5mm2 LiYCY 2x0.5mm2 LiYCY 4x0.5mm2

Do 400m LiYCY 6x1mm2 LiYCY 2x1mm2 LiYCY 4x1mm2

Powyżej 400m Parametry pętli muszą spełniać: Rp<30Ω i Lp≤3mH

Rezystancja jednej pary przewodów można określić ze wzoru:
R p=2⋅RCu

(1)
gdzie:

Rp – rezystancja zastosowanego przewodu miedzianego w [Ω],

RCu – rezystancja jednej żyły zastosowanego przewodu miedzianego w [Ω].

Rezystancja przewodu miedzianego (jednej żyły):
RCu=

⋅l
S

(2)

gdzie:

ρ – rezystywność miedzi (w temp. 20°C ρCu= 0,0168*10-6 [Ωm]) w [Ωm],

l – długość przewodu w [m],

S – przekrój żyły zastosowanego przewodu w [m2].

Warunek na maksymalną indukcyjność dołączoną do zacisków korektora:
L pLitLo

(3)
gdzie:

Lp – indukcyjność przewodu w [mH],

Lit – indukcyjność wewnętrzna dołączanego urządzenia w [mH],

Lo – maksymalna indukcyjność dołączana na zacisków konwertera w [mH].

Orientacyjna  indukcyjność  przewodu  typu  LIYY  wynosi  Lp=  0,7mH/km (stosować  dane 
katalogowe producenta zastosowanego kabla).

Przy doborze przewodu należy bezwzględnie brać pod uwagę zakładaną odległość 
pomiędzy konwerterem CAKGSM-01 a urządzeniem odczytywanym. !

Przewód  wielożyłowy  stosowany  do  połączenia  konwertera  z  korektorem  musi  być 
przewodem typu A lub B zgodnym z wymogami normy PN-EN 60079-14.
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5. Ochrona środowiska

5.1. 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. 

5.2. 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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