Konwerter transmisyjnosygnalizacyjny CZAK-04

Konwerter transmisyjno-sygnalizacyjny CZAK-04 jest
urz¹dzeniem przeznaczonym do cyfrowej transmisji
danych, przekazywania sygna³ów dwustanowych
z czujników oraz zapewnienia zasilania dla urz¹dzeñ
znajduj¹cych siê w strefie zagro¿enia wybuchem.
Strony iskrobezpieczna i nieiskrobezpieczna
konwertera CZAK-04 s¹ od siebie galwanicznie
izolowane. Dziêki temu uziemianie urz¹dzenia
nie jest konieczne.
Obwody iskrobezpieczne konwertera mog¹ byæ
wprowadzane do strefy 0, 1 lub 2 i wspó³pracowaæ
z innymi urz¹dzeniami iskrobezpiecznymi,
m.in. z przelicznikiem CMK-03, rejestratorem CRP-03,
rejestratorami impulsów produkcji COMMON S.A.
oraz innymi urz¹dzeniami, których parametry
iskrobezpieczeñstwa s¹ zgodne z parametrami
obwodów CZAK-04.
Konwerter przeznaczony jest do monta¿u na typowej szynie DIN (TS-35). Konwerter posiada jeden
kana³ transmisyjny RS-232 / RS-485. Mo¿e byæ zasilany z dowolnego zasilacza o napiêciu wyjœciowym
9-30V DC. Dostêpnych jest kilka wersji wykonania, ró¿ni¹cych siê parametrami iskrobezpieczeñstwa
oraz budow¹.
Urz¹dzenie przeznaczone jest do instalacji poza stref¹ zagro¿enia wybuchem. Obwody
iskrobezpieczne RS-GAZ2 (zasilanie V+, , RS-485 A, B) oraz dwa wejœcia dwustanowe IN1 i IN2
(STYKOWE / NAMUR) mog¹ byæ wprowadzane do strefy 0, 1 i 2. Wejœcia NAMUR s¹ wejœciami
aktywnymi zapewniaj¹cymi zasilanie 8.2V dla czujników.
CZAK-04 posiada dwa wyjœcia dwustanowe (typu Open Collector), pracuj¹ce z szybkoœci¹ do 5kHz.
Roz³¹czalne listwy zaciskowe u³atwiaj¹ monta¿ urz¹dzenia i pod³¹czanie przewodów. Obudowa
stanowi ochronê dla uk³adów elektronicznych na poziomie IP20.
Panel przedni z kontrolkami LED umo¿liwia szybkie uruchomienie i ³atw¹ diagnostykê urz¹dzenia.

Dane techniczne
Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej

II (1)G [Ex ia] IIB

- wersja wykonania U

II (1)G [Ex ia] IIA

- wersja wykonania P

Typ obudowy

Na szynê monta¿ow¹ DIN (TS35), IP20

Wymiary obudowy, masa

114.5 x 110 x 23 mm, 200g

Zasilanie konwertera

Zasilanie napiêciem sta³ym 9 - 30 V DC

Temperatura otoczenia, wilgotnoœæ wzglêdna

-30°C do +60°C, max 95% w temp. 60°C bez kond.

Transmisja danych (do 115200 b/s)
2 wejœcia IN

2 wyjœcia OUT

RS-GAZ2

RS-485 / RS-232

Styk / NAMUR

Open Collector

Wersje wykonania

CZAK-04 / U / T / S
Typ urz¹dzenia oraz wersja
Wykonanie torów zasilania
Parametry Ex dla urz¹dzeñ firmy Common
Dla innych urz¹dzeñ o wy¿szych parametrach EX

U
P

Wykonanie kana³ów transmisyjnych
Wykonanie z torem transmisji RS232/485
Brak toru transmisji RS232/485

T
-

Wykonanie kana³ów sygnalizacji
Wykonanie z podwójnym torem sygnalizacji
Brak torów sygnalizacji

S
-
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COMMON SPÓ£KA AKCYJNA
ul. Aleksandrowska 67/93
91-205 £ódŸ, PL
tel.: 42 253 66 00
fax: 42 253 66 99
e-mail: common@common.pl
internet: www.common.pl
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Certyfikowany na zgodnoœæ z:
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