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1. Wprowadzenie 
 

Zadaniem urządzenia CZAK-02 jest zasilanie maksymalnie np. 3 korektorów CMK-02  
lub 6 rejestratorów CRI-02 połączonych równolegle lub taka liczbę urządzeń, których 
suma pobieranych prądów znamionowych nie przekracza znamionowej wydajności 
prądowej CZAK-02. Musi być przy tym zachowana zgodność szczególnych warunków 
stosowania. 

Druga jego funkcja to konwersja sygnałów RS-GAZ2 - RS-232, słuŜąca przesyłaniu 
danych pomiędzy korektorami znajdującym się w strefie zagroŜonej wybuchem a 
komputerem PC. MoŜe współpracować równieŜ z innymi urządzeniami wyposaŜonymi w 
złącze RS-GAZ2 przy spełnieniu szczegółowych warunków stosowania. 

CZAK-02 posiada dwa niezaleŜne kanały transmisyjne z izolacją galwaniczną pomiędzy 
częścią iskrobezpieczną (RS-GAZ2) a nie iskrobezpieczną (RS-232). Prędkość 
przesyłania danych mieści się w zakresie pomiędzy 1200 a 115200 bitów na sekundę. 
Dzięki wewnętrznemu mechanizmowi wykrywania prędkości jest ona ustawiana 
automatycznie.  

Zasilacz wewnętrzny omawianego urządzenia jest iskrobezpiecznym źródłem napięcia 
o wartości 5,6V i wydajności prądowej do ok. 75mA. Posiada on zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe.  

Całość zasilana jest z sieci AC 230V. 
 
 
 
 
 

RS-232   COM 1
RS-232   COM 2

SIEĆ  AC 230V
COM 1   RS-GAZ2

        OBWODY

ISKROBEZPIECZNE

COM 2   RS-GAZ2

 

 

Rys. 1. Widok konwertera sygnałów z zasilaczem CZAK-02 
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Rys. 2. Widok konwertera sygnałów z zasilaczem – listwa zaciskowa 

2- osłona plexi, 4- złącze śrubowe, 5- gniazdo bezpiecznikowe (40mA), 10- dławnica DW9, 11- plomba 
firmowa 
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2. Podstawowe dane CZAK-02 
 

 
2.1. Warunki u Ŝytkowania CZAK-02 

Temperatura otoczenia:   -25°C ÷ 55°C 

Wilgotność względna:   max 95% w temp 55°C 

Zakłócenia elektromagnetyczne: charakter i poziom zakłóceń  odpowiada 

wymaganiom normy zakładowej PGNiG oraz SP 6, 

Sr 9 

Stopień ochrony obudowy:   IP54 

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

Oznaczenie i numer certyfikatu:  1453   KDB 04 ATEX 218  

Zgodność z normami:    PN-EN 50014:2002(U), PN-EN 50020:2003(U) 

 

2.2. Podstawowe dane techniczne 

 

Moc znamionowa:    3,1VA 

Napięcie znamionowe:   230V +5/-10 %,   50Hz 

Znamionowy prąd wyjściowy:  ok. 75mA 

Znamionowe napięcie wyjściowe:  5,6V 

Maksymalne parametry na wyjściach:  Uo = 5,88V, Po = 0,61W, Io = 0,28A, Ci = 1nF, Li ≈ 0 

      Co = 1000µF, Lo = 1mH 

Prędkość transmisji danych:   1200  do 115200 bitów/s 

Gabaryty:     200x120x80mm 
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3. Monta Ŝ i instalacja CZAK-02 
 
Dwukanałowy konwerter sygnałów z zasilaczem przystosowany jest do montaŜu 

bezpośrednio na tylnej płycie montaŜowej szafy AKP lub ścianie pomieszczenia AKP, tylko i 
wył ącznie poza stref ą EX w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dost ępem osób 
nie przeszkolonych w zakresie serwisu i eksploatacj i CZAK-02. 

 
 MontaŜu naleŜy dokonać za pomocą 4 wkrętów M4, których rozmieszczenie 

przedstawiono na rysunku poniŜej. 

 

Rys. 3. Rozmieszczenie otworów mocuj ących CZAK-02  

 
Obwody iskrobezpieczne CZAK-02 mog ą współpracowa ć z obwodami 

iskrobezpiecznymi urz ądzeń zainstalowanych w strefach zagro Ŝonych wybuchem 
mieszanin par, gazów i mgieł wybuchowych z powietrz em zaliczanych do grupy 
wybuchowo ści IIA i IIB. 

 
Połączenia elektryczne zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych naleŜy wykonać 

przy pomocy przewodów wieloŜyłowych z Ŝyłami wykonanymi w postaci linek wielodrutowych.  
 
 
NaleŜy stosowa ć przewody: 
 
a) Do podłączenia kabla sieciowego (zaciski 230V AC) – kabel trójŜyłowy np.: 

OMY 3x1,0mm2 z ewentualną wtyczką (np. WB-6). Koniecznie musi by ć doł ączony 
przewód ochronny PE w kolorze Ŝółto-zielonym zarówno od strony urz ądzenia jak 
i zasilania (zewnętrzna średnica kabla od 5mm do  8,5mm). 

b) Do podłączania zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych (zaciski COM1 i COM2) – 
cztery Ŝyły bez ekranu np.: LIYY 4x1,0mm2 (zewnętrzna średnica kabla od 5mm do  
8,5mm) 
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Tabela 1. Dobór przewodów po stronie iskrobezpieczn ej 
 

Odległo ść RS-GAZ2 

do 100m LIYY 4x0,25mm2     

do 200m LIYY 4x0,5mm2 

do 400m LIYY 4x1mm2 

powyŜej Parametry pętli muszą spełniać:  
Rp< 30Ω, Lp ≤ 1mH – Li 

Rp = 2 * RCu ;  Lp + Li  ≤ LO 

gdzie:   Li  - indukcyjność wewnętrzna dołączanego urządzenia w strefie, 

 LO  - maksymalna indukcyjność dołączana na zacisków konwertera (LO=1mH). 

Rezystancja przewodu miedzianego (jednej Ŝyły) :   [ ]Ω=
S

l
RCu ρ  ;  

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

 l  [m]    - długość, 

 S (m2)  - przekrój.   

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

 

c) Do podłączenia kanałów transmisji szeregowej RS-232 (zaciski RS-232 – 1, RS-232 – 2) 
- trzy Ŝyły bez ekranu np.: LIYY 3x1,0mm2 (zewnętrzna średnica kabla od 5mm do 
8,5mm) 

Maksymalna długość kabla RS232 nie moŜe przekraczać 15m. 

 

Uwaga:  

 Do urządzenia kable naleŜy wprowadzać za pomocą dławnic. Po podłączeniu wszystkie 
dławnice przepustowe muszą być dokręcone a nie uŜywane zabezpieczone zaślepkami. Górną 
pokrywę CZAK-02 naleŜy dokręcić. Tylko takie postępowanie zapewni urządzeniu stopień 
ochrony IP-54 i będzie podstawą do roszczeń gwarancyjnych.  
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4. Pakowanie, przechowywanie i transport 
 

Lista kompletności CZAK-02: 

- Dwukanałowy konwerter sygnałów z zasilaczem typu CZAK-02 

- Dokumentacja DTR 

- Deklaracje zgodności  

- Karta gwarancyjna 

 

Urządzenie CZAK-02 wraz z dokumentami powinno być zapakowane na czas 
transportu od producenta do uŜytkownika.  

Urządzenie CZAK-02 powinno być przechowywane w opakowaniu transportowym lub 
bez niego na regale magazynowym w pomieszczeniu o temperaturze –5OC ÷ 60OC i 
wilgotności nie przekraczającej 80% bez oparów związków chemicznie aktywnych. 

Transport powinien odbywać się samochodem w warunkach chroniących przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Ładunek powinien być zabezpieczony przed 
przemieszczaniem w trakcie transportu. 
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5. Ochrona środowiska 
 
5.1 Postępowanie z odpadami opakowaniowymi 

Opakowań, w których dostarczane są urządzenia, nie naleŜy wyrzucać do pojemników 
na odpady komunalne. 

 

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

 

5.2 Postępowanie z bateriami i urz ądzeniami po zako ńczeniu 
uŜytkowania 
Wymienionych baterii/akumulatorów, ani takŜe samego urządzenia po zakończeniu 

uŜytkowania, w Ŝadnym 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 uŜytkownika, to 
postępowanie powinno być zgodne z zasadami postępowania ze zuŜytym sprzętem 
elektronicznym, przyjętymi w przedsiębiorstwie uŜytkownika (np. systemem zarządzania 
środowiskowego wg ISO 14001).  

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

http://www.elektrosmieci.pl/ 

a takŜe na stronach internetowych urzędów miejskich i gminnych. 


