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1. Wstęp
Bariera sygnalizacji CBS-02 jest przeznaczona do pracy w układach pomiaru i rejestracji 

przepływu gazu. Posiada obwody iskrobezpieczne z separacją galwaniczną pomiędzy przyrządem 
znajdującym  się  w  strefie  zagrożenia  wybuchem  a  współpracującymi  z  nim  urządzeniami 
znajdującymi się poza strefą, np. układami automatyki odbiorników gazu.

Bariera CBS-02 na wykorzystanie sygnału generowanego przez korektor  lub rejestrator, 
który ostrzega użytkownika przed zbliżającym się przekroczeniem mocy zamówionej, tzw. „szczytu 
godzinowego”.  Może  to  być  realizowane  przez  włączenia  kotła  olejowego  lub  ewentualne 
odłączenie części urządzeń gazowych  na kilka lub kilkanaście minut.  Tym samym pozwala na 
zoptymalizowanie mocy zamówionej i uniknięcie wysokich opłat za jej przekroczenia.

1.1. Funkcje podstawowe
Bariera CBS-02 realizuje następujące funkcje podstawowe: 

1. przekazuje sygnał (ze strefy zagrożonej wybuchem) o możliwości przekroczenia „szczytu 
godzinowego”  (lub  innego  alarmu  zaprogramowanego  w  korektorze  CMK-02  lub 
rejestratorze CRI-02) na dwa sposoby:

• w sposób wizualny (dioda LED) i dźwiękowy (brzęczyk) bez podłączenia dodatkowego 
urządzenia,

• podając  odpowiedni  sygnał  w  wyjściowym  obwodzie  sygnalizacji  –  styk  zwierny 
przekaźnika (normalnie otwarty) lub obwód OC (otwarty kolektor). Rodzaje dostępnych 
wyjść sygnalizacyjnych przedstawiono na rysunku 4.3 na stronie 11.

1. umożliwia użytkownikowi komunikację (transmisję danych) z korektorem lub rejestratorem 
oraz monitorowanie  poboru gazu poprzez modem lub bezpośrednio  do komputera PC; 
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bariera jest iskrobezpiecznym interfejsem (konwerterem) RS-GAZ2 ↔ RS232,

2. z obwodu iskrobezpiecznego zasila urządzenie pracujące w strefie zagrożonej wybuchem, 
co pozwala wydłużyć czas pracy korektora lub rejestratora. 

Bariera  może  zasilać  taka  liczbę  urządzeń  połączonych  równolegle,  których  suma 
pobieranych  prądów znamionowych  nie  przekracza znamionowej  wydajności  prądowej  bariery. 
Zaleca  się  aby  bariera  CBS-02  była  stosowana  z  jednym  korektorem  CMK-02  lub  jednym 
rejestratorem CRI-02.

1.2. Funkcje dodatkowe
Bariera CBS-02 posiada kilka dodatkowych funkcji ułatwiających obsługę sygnału „sygnalizacja”:

1. umożliwia wyłączenia wewnętrznej sygnalizacji dźwiękowej, 

2. umożliwia kasowanie trwającego alarmu 

3. umożliwia symulowanie alarmu w celu sprawdzenia poprawności działania dołączonych do 
jej wyjścia obwodów.

1.3. Zasilanie
Bariera CBS-02 może być zasilana z dowolnego zasilacza sieciowego bądź innego źródła 

napięcia stałego DC 12V ±10% i wydajności prądowej min. 500mA.
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2. Budowa
Podzespoły  urządzenia  umieszczone  są  w  obudowie  z  tworzywa  sztucznego, 

zapewniającej stopień ochrony IP54.

Urządzenie składa się z dwóch modułów - płyty górnej oraz płyty dolnej. Moduł płyty górnej 
zawiera  diody świecące,  informujące o stanie urządzenia,  przyciski  umożliwiające przełączanie 
i testowanie,  sygnalizator  dźwiękowy  (brzęczyk)  oraz  zworkę  umożliwiającą  trwałe  wyłączenie 
sygnalizacji dźwiękowej (rysunek 5.1). Płytka ta przykręcona jest do wierzchniej części obudowy i 
połączona z płytą dolną za pomocą przewodu taśmowego z odpowiednim złączem. 

Płyta dolna przykręcona jest do dolnej części obudowy.  Umieszczone są na niej zaciski 
przyłączeniowe,  przekaźnik,  oraz  układy  zapewniające  galwaniczną  separację  obwodów 
iskrobezpiecznych od obwodów nie posiadających cechy iskrobezpieczeństwa. 

Użytkownik ma dostęp tylko do zacisków przyłączeniowych. Pozostałe elementy  
obwodu są osłonięte pokrywą z tworzywa sztucznego, która jest zaplombowana.  
Jeśli  nastąpi  naruszenie  tych  plomb  to  urządzenie  straci  swą  cechę 
iskrobezpieczeństwa i gwarancję.

!
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Zaciski podzielone są na dwie grupy: 

1. Zaciski obwodów iskrobezpiecznych (kolor niebieski):

• złącze RS-GAZ2 - wyjście zasilania dla urządzenia pracującego w strefie zagrożonej 
wybuchem (V+, ) i wejście transmisji szeregowej (A, B),

• wejście obwodu sygnalizacji (+, -).

1. Zaciski obwodów nie posiadających cechy iskrobezpieczeństwa (kolor inny niż niebieski):

• zasilanie (+, -),

• wyjście obwodu sygnalizacji.

Pomiędzy grupami zacisków znajduje się przegroda z tworzywa sztucznego. Opis zacisków 
przedstawiono na rysunku 4.2 na stronie 10.

Przewody są wyprowadzone z obudowy poprzez dławnice PG9 zapewniające zachowanie 
szczelności całego urządzenia.
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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 04ATEX216

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 IP54

Wymiary obudowy (120 x 80 x 60)mm

Masa 200g

Długość przewodu do strefy EX wg opisu w punkcie 4.5 na stronie 15

Długość przewodu RS232 do 15m

3.3. Warunki użytkowania

Maksymalne napięcie doprowadzone do obwodów 
nieiskrobezpiecznych Um=253V

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

Wilgotność względna max 95% w temp. 55°C

3.4. Zasilanie

Źródło zasilania zewnętrzny zasilacz napięcia stałego 12V±10% DC 

Znamionowa wydajność prądowa wyjścia 
komunikacyjnego (V+, ) 40mA

Pobór prądu przy maksymalnym obciążeniu ~ 250mA

Sugerowane parametry zasilacza zewnętrznego • napięcie: 12V DC
• wydajność prądowa: 500mA

3.5. Transmisja

Prędkość transmisji:
• gwarantowana:
• możliwa do uzyskania:

9600 bitów/s
do 57600 bitów/s
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3.6. Obciążalność wyjść sygnalizacji

Opcja 1:
Styk zwierny przekaźnika

1A / 24V  DC

0,5A / 120V AC

Opcja 2:
Otwarty kolektor (OC) 50mA / 24V  DC

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

z poszczególnymi  zaciskami  urządzenia  (koloru  niebieskiego),  służącymi  do  podłączenia,  np. 
korektora CMK-02 lub rejestratora CRI-02.

Tabela 1: Warunki stosowania

Złącze Zaciski Parametry iskrobezpieczeństwa Uwagi

RS-GAZ2
V+, 

A, B

Wejście
sygnalizacji +, -

Uo=5,88V, Io=115mA, Po=0,5W, Lo=5mH, 
Co=800µF, Li~0, Ci=170µF

Zasilanie urządzenia 
odczytywanego

Transmisja szeregowa

Wejście sygnalizacji

Złącza  i  zaciski  wymienione  w  tabeli  1 należy  traktować  jako  połączone  ze  sobą 
galwanicznie, a podane parametry iskrobezpieczeństwa jako sumaryczne na tych zaciskach.

Maksymalne  napięcie  doprowadzone  do  obwodów  nieiskrobezpiecznych  nie  
powodujące  utraty  deklarowanej  cechy  iskrobezpieczeństwa  wynosi  Um=253V.  
Jednakże  przekroczenie  znamionowych wartości  napięć  i  prądów  może 
spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.

!
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4. Podłączenie urządzenia

4.1. Montaż mechaniczny
Urządzenie  jest  przystosowane  do  montażu  na  powierzchniach  płaskich.  Wsporniki 

posiadają otwory montażowe i przymocowane są do obudowy rejestratora umożliwiając montaż 
w dwóch  wariantach.  Rozstaw  otworów  służących  do  montażu  oraz  gabaryty  urządzenia  są 
przedstawione na rysunku poniżej.
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4.2. Podłączenie bariery
Bariera  CBS-02  może  współpracować  z  rejestratorem CRI-02,  korektorem CMK-02  lub 

innym urządzeniem pracującym w strefie zagrożonej wybuchem. Połączenia elektryczne bariery 
z pozostałymi elementami układu należy wykonać za pomocą przewodów wielożyłowych. 

Należy stosować przewody:

• do połączenia zasilania i transmisji danych „RS-GAZ2” – cztery żyły bez ekranu,

• do podłączenia obwodu sygnalizacji – dwie żyły bez ekranu.

Sposób doboru przewodów opisany został w rozdziale 4.5 na stronie 15.

Można również stosować przewody sześciożyłowe o przekrojach dobieranych analogicznie 
jak  w przypadku  czterożyłowych,  ponieważ  z punktu  widzenia  iskrobezpieczeństwa  obwodów  
RS-GAZ2  i  wejścia  sygnalizacji  nie  można  traktować  jako  oddzielonych  galwanicznie  
(choć fizycznie są izolowane galwanicznie).

Bariera  sygnalizacji  CBS-02 zasilana  jest  z  zasilacza  o  napięciu  12V.  Do  podłączenia 
zasilania służą zaciski + i – (patrz rysunek 4.2).

Na  rysunku  4.3 przedstawiono  dwa  typy  wyjść  sygnalizacyjnych,  w  które  może  być 
wyposażona bariera CBS-02 w zależności od wersji wykonania.
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W  tabeli  2 przedstawiono  opis  złącza  TUCHEL  stosowanego  w  urządzeniach 
wyposażonych w złącze komunikacyjne w standardzie RS-GAZ2. 

Tabela 2: Opis złącza TUCHEL RS-GAZ2

Złącze Rysunek Nr pinu Uwagi

RS-GAZ2
(CMK-02,
CRI-02)

widok od strony 
lutowania

1

2

transmisja szeregowa (B)

transmisja szeregowa (A)

3

4

nie podłączony

zasilanie korektora (rejestratora) (V+)

5 zasilanie korektora (rejestratora) ( )

Sposób montażu wtyków TUCHEL na kablach przedstawiony został  na rysunku  4.4 na 
stronie  11. Montaż należy wykonać starannie, gdyż ma on wpływ na działanie całego systemu 
telemetrii. Można również zamówić odpowiednie okablowanie w firmie COMMON S.A.
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Tabela 3: Opis złącza DB9 do podłączenia komputera PC

Złącze Rysunek Nr pinu Uwagi

DB9
(RS232) (widok od strony 

lutowania)

2 RxD

3

5

TxD

GND

Tabela 4: Łączenie zacisków obwodu sygnalizacji bariery CBS-02 oraz korektora CMK-02

CBS-02
wejście sygnalizacji

CMK-02
wyjście OUT3 lub OUT4

+ +

– –

Tabela 5:  Łączenie zacisków obwodu komunikacji bariery CBS-02 oraz korektora CMK-02

RS-GAZ2
CBS-02 CMK-02

A A

B B

V+ V+

Tabela 6: Łączenie zacisków obwodu sygnalizacji bariery CBS-02 oraz rejestratora CRI-02

CBS-02
wejście sygnalizacji

CRI-02
wyjście sygnalizacji

+ +

– –
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4.3. Podłączenie bariery do korektora CMK-02
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Rys. 4.5 - Sposób podłączenia bariery do korektora CMK-02
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4.4. Podłączenie bariery do rejestratora CRI-02
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Rys. 4.6 - Sposób podłączenia bariery do 
rejestratora CRI-02
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4.5. Dobór przewodów

Tabela 7. Przykład doboru przewodów

Odległość RS-GAZ2 Wejście sygnalizacji
Do 100m LiYY 4x0.25mm2 LiYY 2x0.25mm2

Do 200m LiYY 4x0.5mm2 LiYY 2x0.5mm2

Do 400m LiYY 4x1mm2 LiYY 2x1mm2

Powyżej 400m Parametry pętli muszą spełniać: Rp<30Ω i Lp≤5mH

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 bariery:
L pLitLo

(3)
gdzie:

Lp – indukcyjność przewodu w [mH],

Lit – indukcyjność wewnętrzna dołączanego urządzenia w [mH],

Lo – maksymalna indukcyjność dołączana na zacisków bariery 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 barierą CBS-02 a urządzeniem współpracującym. !
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5. Obsługa bariery

5.1. Moduł sygnalizacji
Zasada  działania  urządzenia  jest  następująca:  po  pojawieniu  się  stanu  aktywnego  na 

wejściu sygnalizacji  następuje załączenie przekaźnika oraz zaświecenie się kontrolek: „ALARM” 
i „WYJŚCIE”. Sygnalizację trwającego alarmu można skasować za pomocą przycisku „RESET”. 
Gaśnie wówczas kontrolka „WYJŚCIE” oraz następuje wyłączenie przekaźnika.

Bariera ma możliwość wywołania symulowanego alarmu w celu sprawdzenia poprawności 
działania  wyjścia  i  dołączonych  do  niego  obwodów.  Sprawdzenie  to  dokonywane  jest  po 
naciśnięciu przycisku „TEST”. Następuje wtedy:  zaświecenie się kontrolki  „ALARM”,  załączenie 
przekaźnika wyjściowego i sygnału dźwiękowego na około 4 sekundy.

Załączania  i  wyłączania  wewnętrznej  sygnalizacji  dźwiękowej  dokonuje  się  przyciskiem 
„OFF/ON”,  której  aktualny  stan obrazuje  kontrolka  „DŹWIĘK”.  Trwałe  odłączenie  sygnalizatora 
dźwiękowego następuje po zdjęciu zwory wewnątrz obudowy (rysunek 5.1).

5.2. Moduł komunikacji
Bariera sygnalizacyjna jest urządzeniem konwertującym sygnały z urządzenia pracującego 

w standardzie RS-GAZ2 na standard RS232.  Zapewnia  galwaniczną separację tych sygnałów. 
Bariera nie wymaga ustawiania parametrów transmisji.

Gwarantowana prędkość transmisji przenoszona przez barierę to 9600 b/s. CBS-02 może 
pracować również z innymi prędkościami z zakresu 1200 - 57600 b/s. Jednakże brak poprawnej 
transmisji przy wyższych prędkościach może być uwarunkowany wieloma czynnikami i nie stanowi 
podstawy do reklamacji.
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6. Przeglądy okresowe
W celu zachowania wymogów iskrobezpieczeństwa, przyrząd powinien być co najmniej raz 

w roku poddany przeglądom okresowym. Przegląd powinna dokonać osoba posiadająca właściwe 
uprawnienia do dozoru elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych, a fakt dokonania przeglądu 
odnotowany na zaświadczeniu fabrycznym przyrządu. 

W ramach przeglądu powinien zostać sprawdzony:

• stan techniczny i poprawność połączeń bariery z zasilanym urządzeniem oraz wszystkimi 
urządzeniami współpracującymi,

• stan techniczny kabli  i  przepustów kablowych,  poprawność zadławienia i/lub zaślepienia 
przepustów,

• stan plomb na urządzeniu,

• stan  techniczny  obudowy,  elewacji  (panelu  użytkownika),  uszczelki  pod  pokrywą 
urządzenia.

Dodatkowo  powinna  być  przeprowadzana  kontrola  zaświadczeń  przeciwwybuchowych 
przez producenta (remont) w okresach nie dłuższych niż relegalizacja gazomierza.
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7. Ochrona środowiska

7.1. 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. 

7.2. 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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8. Spis rysunków
Rys. 1.1 - Przykład zastosowania bariery CBS-02............................................................................3
Rys. 2.1 - Widok i opis bariery sygnalizacji CBS-02.........................................................................5
Rys. 4.1 - Wymiary bariery CBS-02..................................................................................................9
Rys. 4.2 - Opis zacisków przyłączeniowych...................................................................................10
Rys. 4.3 - Typy wyjść sygnalizacyjnych..........................................................................................11
Rys. 4.4 - Sposób montażu żeńskich wtyków TUCHEL..................................................................11
Rys. 4.5 - Sposób podłączenia bariery do korektora CMK-02........................................................13
Rys. 4.6 - Sposób podłączenia bariery do rejestratora CRI-02.......................................................14
Rys. 5.1 - Górna pokrywa bariery - widok od wewnątrz..................................................................16

9. Spis tabel
Tabela 1: Warunki stosowania.........................................................................................................8
Tabela 2: Opis złącza TUCHEL RS-GAZ2.....................................................................................11
Tabela 3: Opis złącza DB9 do podłączenia komputera PC............................................................12
Tabela 4: Łączenie zacisków obwodu sygnalizacji bariery CBS-02 oraz korektora CMK-02..........12
Tabela 5:  Łączenie zacisków obwodu komunikacji bariery CBS-02 oraz korektora CMK-02.........12
Tabela 6: Łączenie zacisków obwodu sygnalizacji bariery CBS-02 oraz rejestratora CRI-02.........12
Tabela 7. Przykład doboru przewodów...........................................................................................15

10. Historia zmian w dokumentacji

Wersja Data Opis zmian

B 2009.11.05 Dodanie informacji - Elektroodpady 
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