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OSTRZEŻENIA I ISTOTNE UWAGI
 Dla  zachowania  pełnego  bezpieczeństwa  urządzenia  muszą  być  montowane,

obsługiwane i konserwowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel oraz zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

 Przed  podjęciem  jakichkolwiek  prac  montażowych,  serwisowych  oraz  użytkowania
urządzeń należy dokładnie przeczytać w całości poniższą instrukcję.

 Urządzenie  zasilane  jest  napięciem  bezpiecznym  z  zewnętrznego  zasilacza.  Należy
zwrócić uwagę na odpowiednie podłączenie zasilacza i  jego bezpieczne użytkowanie,
zgodnie z załączoną instrukcją obsługi zasilacza. 

 Zabrania  się  samodzielnego  dokonywania  jakichkolwiek  napraw,  wymiany  części  
i podzespołów oraz zmian w urządzeniach.

 Urządzenia  należy  używać  wyłącznie  zgodnie  z  przeznaczeniem,  obowiązującymi
przepisami oraz zgodnie z opisami zawartymi w poniższej instrukcji, w przeciwnym razie
mogą działać nieprawidłowo i nie gwarantować bezpieczeństwa.

 Nie należy używać uszkodzonych lub częściowo niesprawnych urządzeń. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia, lub nieprawidłowości w pracy urządzeń należy bezwzględnie
zaprzestać  ich  używania  i  skontaktować  się  z  producentem  urządzenia  lub  jego
autoryzowanym serwisem.

 Niezbędne  jest  zapewnienie  możliwości  odłączenia  urządzenia  od  zasilania  po  jego
zainstalowaniu.  Dotyczy  to  zarówno  zasilania  głównego  jak  opcjonalnego  zasilania
awaryjnego z akumulatora.  Urządzenie  odłączające musi być zainstalowane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

 Jeżeli  do  zasilania  awaryjnego  używany  jest  akumulator,  to  podczas  złomowania
urządzenia należy go usunąć i przekazać do utylizacji w bezpieczny sposób.

 Bezwzględnie  należy  przestrzegać  terminów  przeglądów  okresowych  i  kalibracji
zalecanych przez producenta. Przeglądy takie i kalibracje należy wykonywać wyłącznie 
u producenta lub autoryzowanego serwisanta.

 Poza  przeglądami  okresowymi  i  kalibracjami  zalecane  jest  okresowe  testowanie
urządzeń poprzez podawanie gazu o znanym stężeniu i kontroli  wskazań. Testy takie
można wykonywać we własnym zakresie.

 Żadnego z elementów urządzeń nie należy narażać na udary elektryczne, mechaniczne,
działanie cieczy, dużej ilości pyłów i innych zanieczyszczeń.
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Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Symbol ten umieszczony na produkcie, jego instrukcji obsługi lub jego

opakowaniu  stanowi,  że produkt  ten nie może być traktowany jako odpad gospodarstwa
domowego (odpad komunalny). Powinien być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki
zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego.  Poprzez  zapewnienie  odpowiedniego
składowania, pomożesz zapobiec negatywnym skutkom grożącym środowisku i ludzkiemu
zdrowiu w przypadku niewłaściwego składowania. Recykling pomaga zachować naturalne
zasoby.  W  celu  uzyskania  dokładniejszych  informacji  na  temat  recyklingu,  proszę
skontaktować się z Państwa lokalnym urzędem miasta lub gminy, z lokalną firmą zajmującą
się wywozem odpadów, lub producentem urządzenia.

Opakowanie wielokrotnego użytku.

Opakowanie przeznaczone do recyklingu.

Powyższe dwa symbole dotyczą opakowania urządzenia.
Urządzenie  na  czas  transportu  zostało  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez
opakowanie.  Po  rozpakowaniu  urządzenia  prosimy  Państwa  o  usuniecie  elementów
opakowania w sposób nie zagrażający środowisku.

Data produkcji urządzenia

Data produkcji poszczególnych urządzeń zakodowana jest w numerze fabrycznym. Numer
fabryczny składa się z ośmiu cyfr, z których dwie pierwsze od lewej określają rok produkcji, 
a dwie kolejne miesiąc produkcji urządzenia.

Nr fabr. RRMMxxxx
RR – rok produkcji
MM – miesiąc produkcji
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PRZEZNACZENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Konwerter  (centrala)  KT-16  jest  urządzeniem  pośredniczącym  pomiędzy  głowicami
pomiarowo-detekcyjnymi  a  jednostką  nadrzędną.  Przy  jego  pomocy  możliwa  jest
standardowa komunikacja z głowicami, za pomocą protokołu Modbus RTU.
Konwerter jest jednym z elementów systemu pomiarowego opartego o głowice pomiarowo-
detekcyjne gazów wybuchowych i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu.
Kolejnymi  elementami  mogą  być  urządzenia  nadrzędne  takie  jak:  systemy  wizualizacji,
komputery, sterowniki przekaźników, sterowniki PLC oraz inne. 
Dodatkowym  elementem  systemu,  zamiast  urządzenia  nadrzędnego,  mogą  być  moduły
wyjść prądowych 4-20mA.
Do wejścia konwertera można podłączyć do 16 głowic pomiarowo-detekcyjnych (seria: MGX,
GDX oraz SMART), łączonych za pomocą jednego przewodu 2-żyłowego. 
Od wersji 2300 oprogramowania urządzenie może współpracować z głowicami pracującymi 
w  tzw.  tandemie  (dwie  głowice  pracujące  na  wspólnym  adresie).  Praca  w  tandemie  to
specyficzny rodzaj pracy (nie jest mierzona wartość tylko pokazywany jest stan tandemu)  
i dotyczy tylko niektórych typów głowic (szczegóły w instrukcjach głowic).
Wyjście konwertera wyposażone jest  w izolowany galwanicznie,  dwuprzewodowy interfejs
RS-485 (half duplex) z zaimplementowanym protokołem Modbus RTU („slave”). Do wyjścia
konwertera  można  podłączyć  dowolne  urządzenie  nadrzędne  („master”)  wyposażone  
w kompatybilne łącze i protokół transmisji. 
Urządzenie nadrzędne może za pośrednictwem konwertera odczytywać wszystkie parametry
podłączonych  głowic,  zmieniać  niektóre  z  nich,  a  także  konfigurować  parametry  pracy
samego konwertera.
Oddzielną opcją pracy urządzenia jest możliwość podłączenia do jego wyjścia analogowych
modułów  wyjść  prądowych  4-20mA.  Moduły  wyjść  prądowych  podłączane  są  zamiast
urządzenia  nadrzędnego  (nie  mogą  być  podłączane  jednocześnie)  i  na  ich  wyjściach
przedstawiane są wskazania podłączonych głowic pomiarowo-detekcyjnych.
Stan  transmisji  od  strony  wejścia  i  wyjścia  konwertera  przedstawiany  jest  za  pomocą
zestawu diod LED.
Układ  konwertera  przystosowany  jest  do  zasilania  z  zewnętrznego  zasilacza  o  napięciu
wyjściowym  15-25VDC/60W.  Dodatkowo  konwerter  posiada  zaciski  zasilania  awaryjnego
(akumulatora) o parametrach 12VDC/2,2Ah. Jako zasilanie awaryjne, zamiast akumulatora,
można także stosować zasilacz awaryjny ZA-DIN.
Całość układu konwertera KT-16 zabudowana została w typowej obudowie na szynę DIN.

Rys.1. Widok i podstawowe wymiary konwertera KT-16
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OPIS FUNKCJONALNY

Zaciski zasilania
Zaciski  przyłączeniowe napięcia  zasilającego +VZ. Napięcie  zasilania musi zawierać się  
w przedziale  15-25VDC/60W.  Jeżeli  nie  jest  używany akumulator,  to  minimalne napięcie
zasilania może wynosić 11VDC.

Zaciski akumulatora
Zaciski  przyłączeniowe  opcjonalnego  zasilania  awaryjnego  w  postaci  pakietu
akumulatorowego 12V/2,2Ah.

Zaciski głowic pomiarowo-detekcyjnych
Zaciski  wejściowe  dla  głowic  pomiarowo-detekcyjnych.  Zaciski  są  zdublowane  w  celu
łatwiejszego prowadzenia linii w dwie strony lub do wykorzystania w przypadku większych
długości linii.

Rys.2. Opis elementów konwertera KT-16
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Zaciski portu RS-485
Zaciski  wyjściowe  interfejsu  RS-485.  Służą  do  podłączania  urządzenia  nadrzędnego  lub
modułów wyjść prądowych 4-20mA.

Sygnalizacja transmisji wejściowej
Diody sygnalizacyjne nadawczo-odbiorcze (TX/RX) służące do kontroli działania transmisji
pomiędzy  konwerterem a  głowicami  pomiarowo-detekcyjnymi.  Odpowiednie  diody  migają
podczas nadawania i odbierania sygnałów.

Sygnalizacja zasilania
Dioda  sygnalizacji  zasilania.  W  przypadku  zasilania  awaryjnego  (z  opcjonalnego
akumulatora)  dioda  miga  z  okresem  T=1sek.  w  przypadku  niskiego  naładowania
akumulatora  okres  migania  zmniejsza  się  do  T=0,2sek.  Gdy  konwerter  zasilany  jest  
z zasilacza (wejście +VZ) dioda świeci w sposób ciągły.

Sygnalizacja transmisji wyjściowej
Diody sygnalizacyjne nadawczo-odbiorcze (TX/RX) służące do kontroli działania transmisji
pomiędzy konwerterem a urządzeniem nadrzędnym lub modułami wyjść prądowych po łączu
RS-485. Odpowiednie diody migają podczas nadawania i odbierania sygnałów.

MONTAŻ SYSTEMU
Aby system mógł poprawnie funkcjonować należy go odpowiednio zamontować i podłączyć.
Czynności te należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poniższym opisem.
Montaż  elementów  systemu  i  instalacji  kablowych  należy  powierzyć  osobom
wykwalifikowanym, posiadającym odpowiednią wiedzę i uprawnienia.
Podczas  montażu  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  przestrzeganie  przepisów  BHP,
ochrony  przed  porażeniem  prądem elektrycznym,  przepisami  obowiązującymi  w strefach
zagrożenia wybuchowego oraz wszystkich innych przepisów dotyczących pomieszczenia  
w którym dokonywany będzie montaż.
Wszystkie czynności montażowe należy wykonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
Montaż elementów systemu w pomieszczeniach o szczególnie uciążliwych warunkach (duże
zapylenie, silne zakłócenia elektromagnetyczne, duża wilgotność, szczególne narażenia na
udary elektryczne oraz mechaniczne, itp.) należy bezwzględnie konsultować z producentem.
Do łączenia poszczególnych elementów należy używać odpowiednich kabli lub przewodów
stosowanych w instalacjach elektrycznych. Zarówno kable jak i przewody muszą posiadać
odpowiednie  parametry,  zgodne  z  przepisami  obowiązującymi  na  danym  terenie,  lub  
w  pomieszczeniu,  w  którym  będą  instalowane.  Dodatkowo  należy  przestrzegać  zaleceń
producenta. Stosowane przewody i kable nie mogą zawierać silikonu.
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Tabela 1. Przykładowe typy, zalecane przekroje oraz długości kabli (przewodów)
połączeniowych

Połączenie Przykładowe
typy

Przekrój żyły
[mm2]

Ilość
żył

Maksymalna długość
przewodu [m]

Konwerter – głowice
pomiarowo-detekcyjne

LiYY, YLY,
YDY, YKSLY,

YStY
1,5 2 1000*

Konwerter – zasilacz
Konwerter – akumulator

YLY, LiYY,
YStY 1,5 2 Jak najkrótsze (≤1)

Konwerter – urządzenie
nadrzędne lub moduły

wyjść prądowych 
(RS-485 Modbus RTU)

Zgodnie z zaleceniami dla dwuprzewodowej magistrali RS-485
(Modbus RTU)

* Urządzenie posiada dwie pary zacisków do przyłączania głowic pomiarowo-detekcyjnych.
Do każdej pary zacisków można podłączyć jedną linię przewodu o maksymalnej długości
1000m. Należy jednak przestrzegać maksymalnej ilości  głowic podłączanych do każdej  
z linii przy odpowiednich jej długości. W tym celu należy posłużyć się tabelą 2.

Tabela 2. Obciążalność pojedynczej linii łączącej głowice z konwerterem

Maksymalna długość linii
łączącej głowice 
z konwerterem

Ilość głowic z czujnikami
katalitycznymi, IR, PID,

półprzewodnikowymi oraz
tandem głowic*

Ilość głowic z czujnikami
elektrochemicznymi*

≤250m 16 16≤500m 16**
≤1000m 8** 16**

*  Przy  podłączaniu  na  jednej  linii  głowic  z  różnymi  typami  czujników,  należy  przyjąć
następujące  moce  do  równoważenia  ilości:  głowica  z  czujnikiem  elektrochemicznym  
= 0,5W; głowica z czujnikiem katalitycznym, IR, PID, półprzewodnikowym lub tandem = 1W.

** Przy założeniu, że głowice rozmieszczone są symetrycznie na całej długości linii.

Przed dokonaniem montażu należy  ustalić  miejsce  zamontowania  wszystkich  elementów
systemu oraz ustalić położenie tras kabli i przewodów. 
Przewody i kable stosowane w systemie należy montować zgodnie z zasadami montażu  
i  prowadzenia  instalacji  elektrycznych  określonych  w  odpowiednich  przepisach.  Kable  
i  przewody  prowadzone  w  strefach  zagrożenia  wybuchowego  muszą  być  montowane
zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia takich instalacji. 
Wszystkie czynności montażowe należy wykonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
Zewnętrzny zasilacz służący do zasilania konwertera należy montować zgodnie z załączoną
do niego instrukcją.
Ponieważ konwerter nie posiada własnego wyłącznika zasilania, konieczne jest zapewnienie
takiego wyłącznika, zarówno od strony zasilacza jak i opcjonalnego akumulatora awaryjnego.
Urządzenie  odłączające  musi  być  zainstalowane  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami
dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Montaż głowic pomiarowo-detekcyjnych
Szczegółowy  opis  rozmieszczania  i  montażu  poszczególnych  typów  głowic  pomiarowo-
detekcyjnych znajduje się w instrukcjach obsługi tych urządzeń.
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Montaż konwertera
Konwerter musi być montowany wewnątrz budynków, w takim miejscu, aby nie był narażony
na  uszkodzenia  mechaniczne,  zalanie  cieczami,  duże  zapylenie  i  dostęp  osób
niepowołanych. Jednocześnie musi znajdować się w miejscu dostępnym dla osób obsługi  
i dozoru, oraz serwisu. Miejsce umieszczenia urządzenia musi umożliwiać dobrą widoczność
jego elementów sygnalizacyjnych, oraz łatwy i szybki dostęp do niego. 
Konwerter  KT-16 przystosowany jest  do montowania  na standardowej  szynie DIN 35mm
(TS35).  Aby zapewnić  odpowiednią  ochronę przed czynnikami  zewnętrznymi,  urządzenie
powinno  być  montowane  wewnątrz  szaf  rozdzielczych  lub  innych.  Dodatkowo  należy
zapewnić przewietrzanie wnętrza obudowy.
Dodatkowy,  zewnętrzny  wyłącznik  zasilania  musi  być  umieszczony  w  miejscu
umożliwiającym jego łatwe i szybkie użycie.
W celu zamontowania konwertera należy:

 jeśli nie zostało to wykonane wcześniej, to należy zamocować szynę TS35, poprzez
przykręcenie jej (np. do ściany);

 podnieść do góry dwa zamki znajdujące się na tylnej części obudowy konwertera;
 umieścić  konwerter  na szynie poprzez zahaczenie  go za dolną krawędź szyny,  

a następnie dopchnąć górną część obudowy do szyny;
 opuścić  zamki  znajdujące  się  na  tylnej  części  obudowy,  blokując  w ten  sposób

obudowę na szynie;
 podłączyć  przewody  do  zacisków  zgodnie  z  opisem  (patrz:  „Dokonywanie

połączeń”).

Wszystkie  zaciski  przyłączeniowe  konwertera  dostępne  są  bez  konieczności  otwierania
obudowy.

Rys.3. Widok zacisków przyłączeniowych konwertera KT-16

9



Tabela 3. Opis zacisków konwertera KT-16
Nr zacisku Opis

Z1 Zacisk zasilania konwertera (+)
Z2 Zacisk zasilania konwertera (-)
Z3 Zacisk akumulatora (+)
Z4 Zacisk akumulatora (-)
Z5 Zacisk zasilająco-komunikacyjny głowic pom.-detekcyjnych (+)
Z6 Zacisk zasilająco-komunikacyjny głowic pom.-detekcyjnych (-)
Z7 Zacisk zasilająco-komunikacyjny głowic pom.-detekcyjnych (+)
Z8 Zacisk zasilająco-komunikacyjny głowic pom.-detekcyjnych (-)
Z9 Zacisk D0 portu RS-485 (Modbus RTU)
Z10 Zacisk D1 portu RS-485 (Modbus RTU)
Z11 Zacisk COM portu RS-485 (Modbus RTU)

Dokonywanie połączeń
Połączeń  należy  dokonywać  szczególnie  uważnie,  zgodnie  z  instrukcjami  montażu
dotyczącymi współpracujących  urządzeń oraz  zgodnie  z  poniższymi  opisami,  rysunkami  
i tabelami. 
Należy  pamiętać,  że  niewłaściwe  połączenie  elementów systemu może spowodować  ich
nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie.

Podłączanie zasilania do konwertera

Rys.4. Sposób podłączania zasilania do konwertera KT-16

Konwerter  wymaga  zewnętrznego  źródła  zasilania  w  postaci  zasilacza  prądu  stałego  
o napięciu wyjściowym w granicach 15-25VDC. Jako opcjonalne zasilanie awaryjne można
użyć akumulatora 12V/2,2Ah lub zasilacza awaryjnego ZA-DIN. W przypadku gdy nie jest
używany akumulator, to minimalne napięcie zasilacza może wynosić 11VDC. Moc zasilacza
powinna  wynosić  co  najmniej  60W,  jednak  może  ona  być  zmniejszona  w  przypadku
mniejszej ilości podłączonych głowic pomiarowo-detekcyjnych (Tabela 4). 
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Tabela 4. Moc zasilacza w zależności od ilości głowic
Maksymalna ilość podłączonych
głowic pomiarowo-detekcyjnych Minimalna moc zasilacza

4 15W
8 30W

12 45W
16 60W

Opcjonalnie  możliwe  jest  podłączenie  awaryjnego  zasilania  w  postaci  akumulatora
12V/2,2Ah. Akumulator przejmie funkcję zasilania układu w przypadku awarii zasilacza lub
zaniku napięcia głównego. Opcjonalny akumulator należy zamówić u producenta konwertera.

Podłączanie głowic pomiarowo-detekcyjnych

Rys.5. Przykład łączenia głowic MGX-70 i GDX-80 z konwerterem KT-16
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Rys.6. Przykład łączenia głowic SMARTmini i SMARTmaxi z konwerterem KT-16

Tabela 5. Podłączanie głowic pomiarowo-detekcyjnych

Zacisk głowicy Zacisk konwertera 
KT-16 Funkcja

Z1 lub Z3 (D+) Z5 lub Z7 (D+) Dodatni przewód zasilająco-
komunikacyjny

Z2 lub Z4 (D-) Z6 lub Z8 (D-) Ujemny przewód zasilająco-
komunikacyjny
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Przykład podłączenia urządzenia nadrzędnego (komputera) przez łącze RS-485
Do  połączenia  komputera  z  konwerterem  KT-16  wymagane  jest  posiadanie  konwertera
komunikacji USB na RS-485 (zalecany typ konwertera: ADA-I9141 firmy CEL-MAR).

Rys.7. Przykład podłączenia komputera z konwerterem KT-16

Po  podłączeniu  układu  zgodnie  z  rysunkiem,  wtyk  USB  konwertera  ADA-I9141  należy
umieścić  w  gnieździe  USB  komputera.  Gdy  konwerter  zostanie  rozpoznany  jako  nowe
urządzenie należy zainstalować sterowniki zgodnie z instrukcją konwertera.
Po poprawnym zainstalowaniu sterownika należy sprawdzić we właściwościach który port
komunikacyjny  (COM)  został  przydzielony  dla  konwertera.  Będzie  to  potrzebne  np.  przy
wyborze  portu  komunikacyjnego  w  programie  konfiguracyjnym  uruchomionym  na
komputerze.

Inne  urządzenia  nadrzędne  wyposażone  w  port  RS-485  należy  łączyć  bezpośrednio  
z zaciskami łącza RS-485 konwertera KT-16.
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Podłączanie modułów wyjść prądowych 4-20mA

Rys.8. Sposób łączenia modułów wyjść prądowych do konwertera KT-16

Każdy  z  modułów  prądowych  posiada  4  wyjścia  prądowe.  W  zależności  od  ilości
podłączonych  głowic  pomiarowo-detekcyjnych  do  konwertera  KT-16  należy  użyć
odpowiedniej ilości modułów 4-20mA.
Moduły prądowe muszą mieć ustawione kolejne adresy (od 01 do 04) oraz zakres prądowy
na 0-20mA. Moduł o adresie 01 obsługuje wyjścia kanałów pomiarowych (głowic) od 1 do 4,
moduły o następnych adresach obsługują  kolejne cztery kanały  (adres 02 – kanały  5–8,
adres 03 – kanały 9–12, adres 04 – kanały 13–16). 
Aby  komunikacja  pomiędzy  konwerterem  KT-16  a  modułami  prądowymi  przebiegała
prawidłowo, konfiguracja konwertera musi być następująca:

 Prędkość transmisji: w zależności od ustawionej prędkości w modułach prądowych
(standardowo 19200bps);

 Kontrola parzystości: Brak;
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 Ilość bitów stopu: 1;
 Ilość modułów prądowych: 1-4 (zależnie od faktycznej ilości podłączonych modułów).

Do zasilania modułów prądowych należy użyć zasilacza prądu stałego 24VDC/15W.
Maksymalna obciążalność pętli prądowej nie może przekroczyć 500Ω.
W przypadku uszkodzenia lub braku danej głowicy pomiarowo-detekcyjnej, wartość prądowa
tego kanału przyjmuje wartość 0mA, w pozostałych przypadkach sygnał prądowy zawiera się
w przedziale 4-20mA.

URUCHAMIANIE SYSTEMU
Po poprawnym zamontowaniu i połączeniu wszystkich elementów systemu należy przystąpić
do jego uruchomienia. W tym celu należy załączyć zasilanie konwertera, poprzez zewnętrzny
zasilacz.
Po załączeniu zasilania rozpoczyna się inicjalizacja systemu (konwertera oraz podłączonych
głowic  pomiarowo-detekcyjnych).  Dioda  „ZASILANIE”  na  panelu  frontowym  konwertera
zacznie  powoli  migać  (T=2sek.).  Zaczną  też  migać  diody  w  głowicach  pomiarowo-
detekcyjnych (T=1sek.).
Po upływie  około  30 sekund inicjalizacja  zostaje  zakończona i  konwerter  przystępuje  do
przeszukiwania wejścia w celu rozpoznania podłączonych głowic pomiarowo-detekcyjnych.
Czas przeszukiwania zależny jest od ilości podłączonych głowic i może trwać od 15 do 40
sekund.
Po rozpoznaniu wszystkich podłączonych głowic system rozpoczyna normalny tryb pracy.
Konwerter  systematycznie  aktualizuje  informacje  o  stanie  i  wskazaniach  wszystkich
podłączonych głowic  pomiarowo-detekcyjnych i  dostarcza ich,  na żądanie,  do urządzenia
nadrzędnego (komputera, sterownika, itp.).
W  przypadku  współpracy  konwertera  z  modułami  wyjść  prądowych  4-20mA,  konwerter
automatycznie, na bieżąco, aktualizuje wyjścia poszczególnych modułów prądowych.
Po  uruchomieniu  systemu  zalecane  jest  przetestowanie  działania  głowic  pomiarowo-
detekcyjnych. W tym celu należy podać, w okolice otworów dyfuzyjnych czujnika, mieszaninę
testową  gazu  o  stężeniu  aktywacji  2  lub  3  progu  alarmowego,  w  zależności  od  ilości
wykorzystywanych  progów  (ale  nie  większym  niż  zakres  pomiarowy  danej  głowicy)  
i  sprawdzić  reakcję  systemu.  Sprawdzić  powinno  się  działanie  wszystkich  układów
sygnalizacyjnych  oraz  wykonawczych.  Powyższy  test  powinien  zostać  przeprowadzony
niezależnie dla wszystkich podłączonych głowic pomiarowo-detekcyjnych.

OBSŁUGA SYSTEMU

Inicjowanie pracy
Po  załączeniu  zasilania  i  wykonaniu  procesu  inicjalizacji  konwerter  rozpoczyna
przeszukiwanie wejścia w celu rozpoznania podłączonych głowic pomiarowo-detekcyjnych.
Rozpoznawanie  zaczyna  się  od  adresu  1,  i  kolejno  przechodzi  przez  wszystkie  adresy
zadeklarowane  w  konfiguracji  konwertera  (standardowo  16).  Podczas  rozpoznawania
podłączonych głowic zbierane są wszystkie informacje o danej głowicy (nazwa mierzonego
medium, jednostka pomiarowa, zakres, numer fabryczny, itp.). Proces ten, w zależności od
ilości podłączonych głowic, może trwać od 15 do 40 sekund.
Po  rozpoznaniu  wszystkich  podłączonych  głowic  pomiarowo-detekcyjnych  konwerter
cyklicznie  aktualizuje  informacje  o  stanie  i  wskazaniach  podłączonych  głowic.  Cykl
aktualizacji stanu i wskazań głowic trwa około 4 sekund.
Wszystkie dane o głowicach dostępne są w rejestrach konwertera, które można odczytywać
poprzez  wyjściowe  łącze  RS-485  za  pomocą  protokołu  Modbus  RTU.  Niektóre  rejestry
można  również  modyfikować  poprzez  zapisanie  w  nich  nowych  wartości,  co  będzie
skutkowało także zmianą tych wartości w głowicach pomiarowo-detekcyjnych.
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Tryb konfiguracyjny
Tryb konfiguracyjny konwertera KT-16 jest specyficznym trybem pracy urządzenia, w którym
możliwe jest dokonywanie zmian w ustawieniach konfiguracyjnych samego konwertera jak 
i niektórych ustawieniach podłączonych głowic pomiarowo-detekcyjnych.
Specyfiką trybu konfiguracyjnego jest to, że w czasie jego trwania zatrzymana jest cykliczna
komunikacja konwertera z głowicami pomiarowo-detekcyjnymi, przez co nie są odświeżane
rejestry  wejściowe  głowic  konwertera.  Jeżeli  konwerter  współpracuje  z  modułami  wyjść
prądowych, to także komunikacja z nimi zostaje zatrzymana. Daje to możliwość podłączenia
do wyjścia konwertera systemu nadrzędnego (np. komputera), za pomocą którego dokonana
może  być  zmiana  parametrów  konfiguracyjnych.  Dodatkowo,  na  czas  trwania  trybu
konfiguracyjnego,  następuje  przełączenie  parametrów  transmisji  RS-485  konwertera  na
ustalone  wartości  (Adres=99,  Prędkość=19200bps,  Parzystość=Parzyste  (Even),  Bity
stopu=1),  co umożliwia komunikację z konwerterem nawet przy nieznanych ustawieniach
rejestrów  konfiguracyjnych.  Parametry  komunikacyjne  RS-485  używane  podczas  trybu
konfiguracyjnego są niezależne od tych zapisanych w rejestrach wewnętrznych konwertera 
i obowiązują tylko w czasie tego trybu.
Tryb konfiguracyjny  należy  inicjować  podczas  załączonego  zasilania  konwertera  poprzez
włożenie zworki konfiguracyjnej w złącze pokazane na rys. 9. Przez cały czas trwania trybu
konfiguracyjnego nowe dane zapisywane są w pamięci  operacyjnej  (ulotnej),  dlatego nie
należy wyłączać zasilania konwertera. Dopiero wyjęcie zworki konfiguracyjnej, kończące tryb
konfiguracyjny, spowoduje przepisanie nowych danych do pamięci stałej.
Zakończenie trybu konfiguracyjnego restartuje także komunikację z głowicami pomiarowo-
detekcyjnymi lub modułami prądowymi.

Rys.9. Widok zworki konfiguracyjnej konwertera KT-16

Tryb konfiguracyjny może być inicjowany w dowolnym momencie pracy konwertera, należy
jednak  pamiętać,  że  aby  dokonać  zmian  w  ustawieniach  głowic,  to  rejestry  konwertera
muszą  posiadać  informacje  o  podłączonych  głowicach.  Pełna  informacja  o  wszystkich
podłączonych głowicach pojawia się w rejestrach dopiero po upływie około 90 sekund od
włączenia zasilania konwertera wraz z podłączonymi głowicami.
W przypadku  gdy  zworka  konfiguracyjna  zostanie  włożona  w  trakcie  trwania  zerowania
wskazań głowic, rozpoczętego w trybie normalnej pracy, inicjalizacja trybu konfiguracyjnego
nastąpi dopiero po wyzerowaniu głowic.  Natomiast w przypadku wyjęcia zworki  w trakcie
trwania  konfiguracji  parametrów  głowic  lub  zerowania,  rozpoczętego  w  trybie
konfiguracyjnym, tryb normalnej pracy rozpocznie się dopiero po ich zakończeniu.
Należy  także  pamiętać,  że  podczas  trwania  trybu  konfiguracyjnego  żadne  inne
urządzenie w sieci nie może pracować w trybie „Master” i wymuszać komunikacji.
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Konfiguracja konwertera
Konwerter KT-16 jest skonfigurowany fabrycznie zgodnie z poniższym opisem:

 Ilość obsługiwanych adresów wejściowych głowic = 16 (zaleca się nie zmieniać!);
 Adres sieciowy konwertera (RS-485) = 1;
 Prędkość transmisji (RS-485) = 19200bps;
 Kontrola parzystości (RS-485) = Parzyste (Even);
 Ilość bitów stopu (RS-485) = 1;
 Ilość modułów wyjść prądowych 4-20mA = 0;

Rejestry  konfiguracyjne  konwertera  znajdują  się  w  obszarze  rejestrów  wewnętrznych
(adresy:  4xxxh)  i  poza opisanymi  powyżej  parametrami  konfiguracyjnymi  zawierają  także
numer fabryczny urządzenia. 
Odczyt  tych  rejestrów  możliwy  jest  zarówno  w  trybie  normalnej  pracy  jak  i  w  trybie
konfiguracyjnym.  Natomiast  zapis  do  rejestrów  możliwy  jest  wyłącznie  w  trybie
konfiguracyjnym  (patrz:  „Tryb  konfiguracyjny”).  Zapisywać  do  rejestrów  można  wyłącznie
wartości  z  określonego  zakresu,  próba  zapisu  wartości  niedozwolonych  zakończy  się
odesłaniem ramki błędu (0x04). Zapis do dwóch rejestrów zawierających numer fabryczny
konwertera jest zablokowany (możliwy wyłącznie przez serwis producenta).
Szczegółowy  opis  rejestrów  wewnętrznych  i  instrukcje  zapisu  znajduje  się  w  protokole
transmisji umieszczonym w dalszej części instrukcji.
Wartości konfiguracyjne konwertera można zmieniać z poziomu komputera PC za pomocą
darmowego  oprogramowania  konfiguracyjnego  „Alter_konfig”  (zalecana  metoda)  lub  
z  poziomu  każdego  systemu  nadrzędnego  współpracującego  poprzez  łącze  RS-485,  
z zaimplementowanym protokołem transmisji Modbus RTU. 
Szczegółowy opis oprogramowania konfiguracyjnego na PC dostarczany jest wraz z nim.

Odczyt parametrów głowic
Wszystkie parametry głowic pomiarowo-detekcyjnych, podłączonych do wejścia konwertera,
można  odczytać  z  rejestrów  wejściowych  (adresy:  3xxxh)  oraz  wewnętrznych  (adresy:
4xxxh). W rejestrach wejściowych przechowywane są aktualne wskazania oraz stany głowic,
natomiast  w  obszarze  rejestrów  wewnętrznych  znajdują  się  parametry  konfiguracyjne
poszczególnych  głowic  (wartości  progów  alarmowych,  nazwy  mediów  i  jednostek
pomiarowych,  zakresy  pomiarowe,  itp.).  Szczegółowy  opis  tych  rejestrów  znajduje  się  
w dalszej części instrukcji, w opisie protokołu transmisji.
Odczyt rejestrów wejściowych oraz wewnętrznych możliwy jest zarówno w trybie normalnej
pracy  konwertera,  jak  i  w  trybie  konfiguracyjnym.  Należy  jednak  pamiętać,  że  w  trybie
konfiguracyjnym rejestry nie są odświeżane, gdyż zatrzymana jest komunikacja konwertera 
z głowicami.
W normalnych warunkach pracy, praktycznie tylko rejestry wejściowe, zawierające aktualne
wskazania  i  stany,  są  aktualizowane  na  bieżąco.  Rejestry  wewnętrzne,  w  których
przechowywane są parametry konfiguracyjne głowic, aktualizowane są tylko w określonych
poniżej przypadkach:

 Dokonania  kalibracji  (rejestry daty kolejnej  kalibracji  oraz rejestry wartości  progów
alarmowych dla starszych typów głowic progowych;

 Dokonania zmian konfiguracyjnych (np. zmiany wartości progów alarmowych, adresu,
itd.);

 Inicjalizacji pracy oraz restartu komunikacji po trybie konfiguracyjnym;
 Po odzyskaniu, utraconej wcześniej, łączności z głowicą.

Nie jest więc konieczne odczytywanie zawsze wszystkich rejestrów, aby posiadać aktualne
informacje o głowicach pomiarowo-detekcyjnych.
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Odczyt stanów binarnych głowic
W  obszarze  wejściowych  rejestrów  dyskretnych  konwertera  (adresy:  0xxxh)  istnieje
możliwość odczytania stanów binarnych głowic pomiarowo-detekcyjnych (wystąpienie lub nie
danej sytuacji). Dostępne są rejestry następujących stanów:

 Stany alarmów 1 progu poszczególnych głowic;
 Stany alarmów 2 progu poszczególnych głowic;
 Stany alarmów 3 progu poszczególnych głowic (od wersji oprogramowania 2.0);
 Stany awaryjne poszczególnych głowic.
 Informacja o występowaniu tandemu głowic na danym kanale (od wersji 2300)

Szczegółowy opis wejść dyskretnych znajduje się w opisie protokołu transmisji.
Odczyt  wejść cyfrowych możliwy jest  zarówno w trybie normalnej  pracy konwertera,  jak  
i w trybie konfiguracyjnym. W trybie konfiguracyjnym rejestry bitowe stanów głowic nie są
odświeżane, gdyż zatrzymana jest komunikacja konwertera z głowicami.

Odczyt stanów awaryjnych konwertera
W obszarze wejść  dyskretnych (adresy:  0xxxh) dostępne są także rejestry  interpretujące
stany awaryjne samego konwertera. Rejestry te można odczytywać w każdym trybie pracy
urządzenia, ich stany aktualizowane są na bieżąco. 
Kolejne rejestry określają występowanie (lub nie) poszczególnych awarii konwertera:

 Awaria zasilania głowic;
 Brak zasilania głównego (z zasilacza);
 Niski poziom naładowania akumulatora (gdy opcjonalny akumulator występuje);
 Awaria lub brak opcjonalnego akumulatora;
 Błąd wewnętrzny danych konfiguracyjnych konwertera.

Szczegółowy opis interpretacji rejestrów znajduje się w opisie protokołu transmisji, natomiast
opis znaczenia i postępowania w przypadku zaistnienia danej awarii przedstawiony został  
w rozdziale: „Typowe awarie i sposoby postępowania”.

Zerowanie wskazań głowic pomiarowo-detekcyjnych
Czujniki  stosowane w głowicach  posiadają  pewien  dryft  zera.  Opcja  zerowania  wskazań
głowic służy do korekcji wskazań zerowych. Należy jej używać z rozwagą, mając na uwadze
to, że wskazanie inne niż zerowe może wynikać np. z obecności danego gazu w otoczeniu
głowicy. Zerowanie głowic można przeprowadzać wyłącznie wtedy, gdy mamy pewność, że
atmosfera otaczająca głowicę jest pozbawiona mierzonego gazu lub gazów zakłócających.
Zerowania  wskazań  głowic  można  dokonać,  zarówno  w  trybie  normalnej  pracy  jak  
i  konfiguracyjnym,  poprzez  zapisanie  stanów  wysokich  (logicznej  ‘1’)  do  odpowiednich
rejestrów wyjściowych (adresy: 1000h – 100Fh). Rejestry samoczynnie powracają do stanu
niskiego (logicznego ‘0’) po wyzerowaniu wskazania danej głowicy.
Szczegółowy opis  dyskretnych rejestrów wyjściowych oraz instrukcji  zapisu znajduje  się  
w protokole transmisji.
W przypadku tandemu głowic zerowaniu będzie poddana wyłącznie głowica „master”. Jeśli
zerowanie  ma  być  wykonane  w  głowicy  „slave”,  to  należy  zamienić  funkcje  głowic  
w tandemie, na czas zerowania (opis w instrukcji obsługi głowic).
Próba  zerowania  wskazań  nieistniejących  (niepodłączonych)  głowic  zakończy  się
odesłaniem  ramki  błędu  (0x04)  przez  konwerter.  Podobny  efekt  wystąpi  przy  próbie
zerowania, w trakcie trwania zerowania, kalibracji lub konfiguracji głowicy. 
W  przypadku  starszych  typów  głowic  progowych  (głowice  wyłącznie  wykrywające
przekroczenia zadanych progów alarmowych) oraz w przypadku głowic mierzących stężenie
dwutlenku  węgla  (CO2)  w  zakresach  mniejszych  niż  100%V/V,  próba  zainicjowania
zerowania  także  zakończy  się  odesłaniem  przez  konwerter  ramki  błędu  (0x04).  Głowice
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progowe nie mają zaimplementowanej funkcji zerowania, natomiast głowice mierzące CO2 
w  zakresach  mniejszych  niż  100%V/V  mają  zablokowaną  funkcję  zerowania  z  poziomu
użytkownika ze względu na wpływ stężenia dwutlenku węgla utrzymującego się normalnie  
w atmosferze.
Inna sytuacja wystąpi w przypadku głowic mierzących zawartość tlenu (O2). Zainicjowanie
zerowania głowic mierzących stężenie tlenu będzie skutkowało automatyczną kalibracja do
wartości stężenia 20.9%V/V, czyli do normalnej zawartości tlenu w czystym powietrzu.

Konfiguracja parametrów głowic
Głowice  pomiarowo-detekcyjne  są  konfigurowane  fabrycznie  do  pomiaru  określonego
medium.  Użytkownik  posiada  możliwość  zmiany  niektórych  parametrów  poprzez  zapis
nowych wartości do rejestrów konfiguracyjnych głowic znajdujących się w obszarze rejestrów
wewnętrznych (adresy: 4xxxh). 
Zmieniać można adresy oraz wartości nastaw progów alarmowych poszczególnych głowic.
Zapis  tych  rejestrów,  jak  i  konfiguracja  głowic,  możliwe  są  wyłącznie  w  trybie
konfiguracyjnym (patrz rozdział:  „Tryb konfiguracyjny”).  Szczegółowy opis  rejestrów wraz  
z instrukcjami zapisu przedstawiony został w opisie protokołu transmisji.
W przypadku tandemu głowic konfigurowana może być wyłącznie  głowica „master”.  Jeśli
konfiguracja  ma  być  dokonana  w  głowicy  „slave”,  to  należy  zamienić  funkcje  głowic  
w tandemie, na czas konfiguracji (opis w instrukcji obsługi głowic).
Zapis  do  tych rejestrów automatycznie  uruchomi  konfigurację  danej  głowicy  (patrz  także
dodatkowy opis mapy rejestrów wewnętrznych dla danych wersji  oprogramowania!). Czas
konfiguracji  pojedynczej  głowicy  trwa  kilka  sekund  i  w  tym  czasie  zablokowana  jest
możliwość  konfiguracji  innych  głowic.  Po  udanej  konfiguracji  dane  w  rejestrach  zostaną
zaktualizowane.  Jeżeli  podczas  konfiguracji  głowicy  zmieniany  był  jej  adres,  to  rejestry
przyporządkowane do „starego” adresu głowicy zostaną wyzerowane, a wartości parametrów
głowicy pojawią się w rejestrach przyporządkowanych do „nowego” adresu. Gdy konfiguracja
się  nie  powiedzie,  dane  w  rejestrach  pozostaną  niezmienione.  W  przypadku  błędów  
w komunikacji lub utraty łączności z głowicą, dane rejestrów zostaną wyzerowane. 
Próba  zapisu  do  rejestru  (rejestrów)  głowicy,  która  nie  jest  podłączona  zakończy  się
niepowodzeniem oraz spowoduje odesłanie przez konwerter ramki błędu (0x04). Podobnie
będzie  w  przypadku  próby  zapisania  rejestrów  głowicy  w  trakcie  trwającej  konfiguracji,
zerowania lub kalibracji jakiejkolwiek głowicy oraz niedozwolonymi wartościami.
Adres głowicy może przyjmować wartości z zakresu 1 – 16, z tym ograniczeniem, że nie
można nadawać wartości adresu używanego przez inną głowicę podłączoną do konwertera.
Trochę bardziej złożona sprawa jest w przypadku nastaw progów alarmowych. 
Przede wszystkim należy pamiętać, że w starszych typach głowicach progowych wartości
progów alarmowych ustalane są na etapie kalibracji i nie ma możliwości ich zmiany. Próba
zapisu do tych rejestrów zakończy się niepowodzeniem i odesłaniem ramki błędu (0x04).
Nastawy progów alarmowych w pozostałych głowicach mogą przyjmować wartości dodatnie
jak i ujemne. Próg alarmu określony jest wartością bezwzględną, która w żadnym przypadku
nie może być większa od wartości zakresu pomiarowego danej głowicy. Znak ujemny określa
reakcję na próg poniżej określonej wartości  bezwzględnej progu,  natomiast znak dodatni,
powyżej tej  wartości.  Niektóre typy głowic (np. SMARTmini,  SMARTmaxi) nie mogą mieć
reakcji ustawionej poniżej wartości progowej.
W przypadku gdy progi mają reakcję ustawioną powyżej określonej wartości (wartość progu
dodatnia), to wartość progu 2 musi być większa od progu 1. Jeśli występuje próg 3, to jego
wartość musi być największa.
W przypadku, gdy oba progi mają reakcję ustawioną poniżej określonej wartości (wartość
progu ujemna), to wartość bezwzględna progu 1 musi być największa a kolejne mniejsze.
Istnieje  także  możliwość  dokonania  niestandardowego  ustawienia  reakcji  progów,  gdy
reakcja  progu  2  ustawiona  jest  powyżej  określonej  wartości  (wartość  progu  dodatnia),  
a  reakcja  progu  1  ustawiona  jest  poniżej  określonej  wartości  (wartość  progu  ujemna).  
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W takim przypadku wartość bezwzględna progu 1 nie może przekraczać wartości progu 2.
Próg 3 może być wtedy zarówno powyżej progu 2 jak i poniżej progu 1. Ustawienie takie
może służyć np. do utrzymywania wartości stężenia gazu w określonym przedziale.
Próba zapisu niedozwolonych wartości rejestrów będzie skutkowała błędem (0x04).
Do  konfiguracji  parametrów  głowic  można  także  użyć  darmowego  oprogramowania
komputerowego „Alter_konfig” (do pobrania na stronie: www.altersa.pl).

OPIS PROTOKOŁU TRANSMISJI KONWERTERA KT-16

Format danych
Wartości wytłuszczone są ustawieniami standardowymi (fabrycznymi).

 Protokół: MODBUS RTU (slave).
 Prędkości: 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps.
 Ilość bitów danych: 8.
 Parzystość: Parzyste, Nieparzyste, Brak.
 Ilość bitów stopu: 1, 2.
 Zakres adresów: 1...247.

Zaimplementowane funkcje
Nr funkcji Opis

0x01 Odczyt obszaru wyjść i wejść binarnych 
(adresy: 0x0xxx i 0x1xxx)0x02

0x03 Odczyt obszaru rejestrów wejściowych i wewnętrznych 
(adresy: 0x3xxx i 0x4xxxx)0x04

0x0F Zapis wyjść binarnych (adresy: 0x1xxx)
0x10 Zapis rejestrów wewnętrznych (adresy: 0x4xxx)

Mapa rejestrów (stosowana do wersji 1.9)

Wejścia binarne (1 bitowe)
Odczyt za pomocą funkcji 0x01 lub 0x02

Zakres adresów Zakres danych Opis
0x0000 – 0x000F 0-brak alarmu, 

1-jest alarm
Alarmy 1 progu dla poszczególnych głowic 1-16

0x0010 – 0x001F Alarmy 2 progu dla poszczególnych głowic 1-16

0x0020 – 0x002F 0-brak awarii, 
1-jest awaria Stany awaryjne* dla poszczególnych głowic 1-16

0x0030

0-brak awarii, 
1-jest awaria

Awaria zasilania głowic (w konwerterze)
0x0031 Awaria zasilania głównego konwertera

0x0032 Niski poziom naładowania akumulatora (jeśli 
akumulatora nie ma, to należy ignorować)

0x0033 Awaria lub brak akumulatora
0x0034 Błąd wewnętrzny danych konwertera

* Jest to tylko informacja ogólna, że występuje jakiś stan awaryjny w danej głowicy. Pełna
informacja o rodzaju awarii znajduje się w rejestrach wejściowych ze stanem głowicy.

Opis  znaczenia  i  postępowania  w  przypadku  zaistnienia  danej  awarii  konwertera
przedstawiony został w rozdziale: „Typowe awarie i sposoby postępowania”.
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Wyjścia binarne (1 bitowe)
Odczyt za pomocą funkcji 0x01 lub 0x02
Zapis  za  pomocą  funkcji  0x0F.  Aktywny  jest  tylko  zapis  stanu  wysokiego  (zmiana  
z logicznego ‘0’ na logiczne ‘1’).

Zakres adresów Zakres danych Opis

0x1000 – 0x100F 0-nieaktywne, 
1-start zerowania

Wyjścia inicjujące zerowanie poszczególnych 
głowic 1-16

Po wykonaniu zerowania danej głowicy, stan rejestru samoczynnie wraca do nieaktywnego
(logiczne ‘0’).

Rejestry wejściowe (16 bitowe)
Odczyt za pomocą funkcji 0x03 lub 0x04

Zakres adresów Zakres danych Opis

0x3000 – 0x300F -32768...32767 Wartości stężeń na poszczególnych głowicach 
pomiarowych 1-16

0x3010 – 0x301F 0...255 Stany poszczególnych głowic* 1-16 (znaczący 
tylko młodszy bajt rejestru)

*  Szczegółowy  opis  stanów  głowic  znajduje  się  w  „Tabeli  stanów  głowic  pomiarowo-
detekcyjnych”, w dalszej części tego rozdziału.

Rejestry wewnętrzne (16 bitowe)
Odczyt za pomocą funkcji 0x03 lub 0x04
Zapis  możliwy  tylko  w  trybie  konfiguracyjnym  za  pomocą  funkcji  0x10  (rejestry  
w ciemniejszych polach tabeli są całkowicie niedostępne dla funkcji zapisu).

Zakres adresów Zakres danych Opis

0x4000 0...16 (odczyt)
1...16 (zapis) Adres dla głowicy 1

0x4001 -30000...30000* Nastawa progu 2 dla głowicy 1
0x4002 Nastawa progu 1 dla głowicy 1

0x4003 0...999 Numer konfiguracyjny modułu czujnikowego 
głowicy 1 (do identyfikacji modułu)

0x4004 – 0x4008 Znaki ASCII 
(znaczący tylko 
młodszy bajt 
rejestru)

Nazwa mierzonego medium dla głowicy 1 
(5 rejestrów – po jednym znaku w rejestrze)

0x4009 – 0x400D Nazwa jednostki pomiarowej dla głowicy 1 
(5 rejestrów – po jednym znaku w rejestrze)

0x400E 0...30000 Zakresy pomiarowe głowicy 1

0x400F 0...4
Ilość miejsc po przecinku dla wartości: stężenia, 
zakresu pomiarowego i ustawień progów 
alarmowych dla głowicy 1

0x4010 – 0x4011 0...991231
Data (RRMMDD) ważności kalibracji głowicy 1 
(2 rejestry – starsza część wartości jako 
pierwsza)

0x4012 – 0x4013 0...99999999
Numer fabryczny głowicy 1 
(2 rejestry – starsza część wartości jako 
pierwsza)

0x4014 – 0x4016 Jak dla adresów 
0x4000 – 0x4002

Jak dla adresów 0x4000 – 0x4002, ale dla 
głowicy 2

0x4017 – 0x4027 Jak dla adresów 
0x4003 – 0x4013

Jak dla adresów 0x4003 – 0x4013, ale dla 
głowicy 2
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0x4028 – 0x402A Jak dla adresów 
0x4000 – 0x4002

Jak dla adresów 0x4000 – 0x4002, ale dla 
głowicy 3

0x402B – 0x403B Jak dla adresów 
0x4003 – 0x4013

Jak dla adresów 0x4003 – 0x4013, ale dla 
głowicy 3

0x403C – 0x403E Jak dla adresów 
0x4000 – 0x4002

Jak dla adresów 0x4000 – 0x4002, ale dla 
głowicy 4

0x403F – 0x404F Jak dla adresów 
0x4003 – 0x4013

Jak dla adresów 0x4003 – 0x4013, ale dla 
głowicy 4

0x4050 – 0x4052 Jak dla adresów 
0x4000 – 0x4002

Jak dla adresów 0x4000 – 0x4002, ale dla 
głowicy 5

0x4053 – 0x4063 Jak dla adresów 
0x4003 – 0x4013

Jak dla adresów 0x4003 – 0x4013, ale dla 
głowicy 5

0x4064 – 0x4066 Jak dla adresów 
0x4000 – 0x4002

Jak dla adresów 0x4000 – 0x4002, ale dla 
głowicy 6

0x4067 – 0x4077 Jak dla adresów 
0x4003 – 0x4013

Jak dla adresów 0x4003 – 0x4013, ale dla 
głowicy 6

0x4078 – 0x407A Jak dla adresów 
0x4000 – 0x4002

Jak dla adresów 0x4000 – 0x4002, ale dla 
głowicy 7

0x407B – 0x408B Jak dla adresów 
0x4003 – 0x4013

Jak dla adresów 0x4003 – 0x4013, ale dla 
głowicy 7

0x408C – 0x408E Jak dla adresów 
0x4000 – 0x4002

Jak dla adresów 0x4000 – 0x4002, ale dla 
głowicy 8

0x408F – 0x409F Jak dla adresów 
0x4003 – 0x4013

Jak dla adresów 0x4003 – 0x4013, ale dla 
głowicy 8

0x40A0 – 0x40A2 Jak dla adresów 
0x4000 – 0x4002

Jak dla adresów 0x4000 – 0x4002, ale dla 
głowicy 9

0x40A3 – 0x40B3 Jak dla adresów 
0x4003 – 0x4013

Jak dla adresów 0x4003 – 0x4013, ale dla 
głowicy 9

0x40B4 – 0x40B6 Jak dla adresów 
0x4000 – 0x4002

Jak dla adresów 0x4000 – 0x4002, ale dla 
głowicy 10

0x40B7 – 0x40C7 Jak dla adresów 
0x4003 – 0x4013

Jak dla adresów 0x4003 – 0x4013, ale dla 
głowicy 10

0x40C8 – 0x40CA Jak dla adresów 
0x4000 – 0x4002

Jak dla adresów 0x4000 – 0x4002, ale dla 
głowicy 11

0x40CB – 0x40DB Jak dla adresów 
0x4003 – 0x4013

Jak dla adresów 0x4003 – 0x4013, ale dla 
głowicy 11

0x40DC – 0x40DE Jak dla adresów 
0x4000 – 0x4002

Jak dla adresów 0x4000 – 0x4002, ale dla 
głowicy 12

0x40DF – 0x40EF Jak dla adresów 
0x4003 – 0x4013

Jak dla adresów 0x4003 – 0x4013, ale dla 
głowicy 12

0x40F0 – 0x40F2 Jak dla adresów 
0x4000 – 0x4002

Jak dla adresów 0x4000 – 0x4002, ale dla 
głowicy 13

0x40F3 – 0x4103 Jak dla adresów 
0x4003 – 0x4013

Jak dla adresów 0x4003 – 0x4013, ale dla 
głowicy 13

0x4104 – 0x4106 Jak dla adresów 
0x4000 – 0x4002

Jak dla adresów 0x4000 – 0x4002, ale dla 
głowicy 14

0x4107 – 0x4117 Jak dla adresów 
0x4003 – 0x4013

Jak dla adresów 0x4003 – 0x4013, ale dla 
głowicy 14

0x4118 – 0x411A Jak dla adresów 
0x4000 – 0x4002

Jak dla adresów 0x4000 – 0x4002, ale dla 
głowicy 15

0x411B – 0x412B Jak dla adresów 
0x4003 – 0x4013

Jak dla adresów 0x4003 – 0x4013, ale dla 
głowicy 15
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0x412C – 0x412E Jak dla adresów 
0x4000 – 0x4002

Jak dla adresów 0x4000 – 0x4002, ale dla 
głowicy 16

0x412F – 0x413F Jak dla adresów 
0x4003 – 0x4013

Jak dla adresów 0x4003 – 0x4013, ale dla 
głowicy 16

0x4140 1...16
Ilość obsługiwanych adresów wejściowych głowic 
pomiarowo-detekcyjnych. Adresy większe od 
ustawionej wartości będą ignorowane.

0x4141 1...247 Adres konwertera dla sieci RS-485 (Modbus 
RTU)

0x4142

0...4
(0 = 9600bps
1 = 19200bps
2 = 38400bps
3 = 57600bps
4 = 115200bps)

Prędkość transmisji dla sieci RS-485 (Modbus 
RTU)

0x4143

0...2
(0 = Parzyste
1 = Nieparzyste
2 = Brak)

Kontrola parzystości dla sieci RS-485 (Modbus 
RTU)

0x4144

1 lub 2
(2 bity możliwe 
tylko przy braku 
kontroli 
parzystości)

Ilość bitów stopu dla sieci RS-485 (Modbus RTU)

0x4145 0...4 Ilość współpracujących z konwerterem modułów 
wyjść prądowych 4-20mA**

0x4146 – 0x4147 0...99999999 Numer fabryczny konwertera (2 rejestry – starsza 
część wartości jako pierwsza).

* Próg alarmu określony jest wartością bezwzględną. Znak ujemny określa reakcję na próg
poniżej zadanej wartości, natomiast znak dodatni, powyżej tej wartości.

**  W  przypadku  konfiguracji  konwertera  do  pracy  z  modułami  wyjść  prądowych  należy
zapoznać się z rozdziałem: „Podłączanie modułów wyjść prądowych 4-20mA”.

Podczas zapisu nowych wartości  konfiguracyjnych głowic pomiarowo-detekcyjnych należy
pamiętać  o  dodatkowych  ograniczeniach  zakresu  danych,  opisanych  w  rozdziale:
„Konfiguracja parametrów głowic”.
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Mapa rejestrów (stosowana od wersji 2.0)

Wejścia binarne (1 bitowe)
Odczyt za pomocą funkcji 0x01 lub 0x02

Zakres adresów Zakres danych Opis
0x0000 – 0x000F 0-brak alarmu, 

1-jest alarm
Alarmy 1 progu dla poszczególnych głowic 1-16

0x0010 – 0x001F Alarmy 2 progu dla poszczególnych głowic 1-16

0x0020 – 0x002F 0-brak awarii, 
1-jest awaria Stany awaryjne* dla poszczególnych głowic 1-16

0x0030

0-brak awarii, 
1-jest awaria

Awaria zasilania głowic (w konwerterze)
0x0031 Awaria zasilania głównego konwertera

0x0032 Niski poziom naładowania akumulatora (jeśli 
akumulatora nie ma, to należy ignorować)

0x0033 Awaria lub brak akumulatora
0x0034 Błąd wewnętrzny danych konwertera

0x0035 – 0x003F 0-wartość stała Rejestry rezerwowe (nieużywane)

0x0040 – 0x004F 0-brak alarmu, 
1-jest alarm Alarmy 3 progu dla poszczególnych głowic 1-16

0x0050 – 0x005F(1) 0-brak tandemu, 
1-tandem głowic

Tandemy głowic na poszczególnych kanałach 
1-16

* Jest to tylko informacja ogólna, że występuje jakiś stan awaryjny w danej głowicy. Pełna
informacja o rodzaju awarii znajduje się w rejestrach wejściowych ze stanem głowicy.
(1) Rejestry aktywne od wersji 2300 oprogramowania centrali.

W przypadku tandemu na danym kanale, opisy występowania alarmów oraz awarii dotyczą
tandemu głowic (zasada sumy logicznej) a nie pojedynczej głowicy.
Opis  znaczenia  i  postępowania  w  przypadku  zaistnienia  danej  awarii  konwertera
przedstawiony został w rozdziale: „Typowe awarie i sposoby postępowania”.

Wyjścia binarne (1 bitowe)
Odczyt za pomocą funkcji 0x01 lub 0x02
Zapis  za  pomocą  funkcji  0x0F.  Aktywny  jest  tylko  zapis  stanu  wysokiego  (zmiana  
z logicznego ‘0’ na logiczne ‘1’).

Zakres adresów Zakres danych Opis

0x1000 – 0x100F 0-nieaktywne, 
1-start zerowania

Wyjścia inicjujące zerowanie poszczególnych 
głowic 1-16*

* W przypadku tandemu głowic, zerowanie jest inicjowane tylko w głowicy „master”.

Po wykonaniu zerowania danej głowicy, stan rejestru samoczynnie wraca do nieaktywnego
(logiczne ‘0’).

Rejestry wejściowe (16 bitowe)
Odczyt za pomocą funkcji 0x03 lub 0x04

Zakres adresów Zakres danych Opis

0x3000 – 0x300F -32768...32767 Wartości stężeń na poszczególnych głowicach 
pomiarowych 1-16*

0x3010 – 0x301F 0...255 Stany poszczególnych głowic** 1-16 (znaczący 
tylko młodszy bajt rejestru)

* W przypadku tandemu głowic wartości stężeń nie są mierzone (będą równe zero).
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**  W  przypadku  tandemu  opis  dotyczy  tandemu  głowic  na  zasadzie  sumy  logicznej.
Szczegółowy  opis  stanów  głowic  znajduje  się  w  „Tabeli  stanów  głowic  pomiarowo-
detekcyjnych”, w dalszej części tego rozdziału. 

Rejestry wewnętrzne (16 bitowe)
Odczyt za pomocą funkcji 0x03 lub 0x04
Zapis  możliwy  tylko  w  trybie  konfiguracyjnym  za  pomocą  funkcji  0x10  (rejestry  
w ciemniejszych polach tabeli są całkowicie niedostępne dla funkcji zapisu).
W przypadku tandemu, rejestry opisujące parametry głowic dotyczą głowicy „master”.

Zakres adresów Zakres danych Opis

0x4000 1...16
Ilość obsługiwanych adresów wejściowych głowic 
pomiarowo-detekcyjnych. Adresy większe od 
ustawionej wartości będą ignorowane.

0x4001 1...247 Adres konwertera dla sieci RS-485 (Modbus 
RTU)

0x4002

0...4
(0 = 9600bps
1 = 19200bps
2 = 38400bps
3 = 57600bps
4 = 115200bps)

Prędkość transmisji dla sieci RS-485 (Modbus 
RTU)

0x4003

0...2
(0 = Parzyste
1 = Nieparzyste
2 = Brak)

Kontrola parzystości dla sieci RS-485 (Modbus 
RTU)

0x4004

1 lub 2
(2 bity możliwe 
tylko przy braku 
kontroli 
parzystości)

Ilość bitów stopu dla sieci RS-485 (Modbus RTU)

0x4005 0...4 Ilość współpracujących z konwerterem modułów 
wyjść prądowych 4-20mA**

0x4006 – 0x4007 0...99999999 Numer fabryczny konwertera (2 rejestry – starsza 
część wartości jako pierwsza).

0x4008 – 0x40FD 0xFFFF Rejestry rezerwowe
0x40FE(1) 0x4302 Rejestr typu urządzenia
0x40FF(1) 2300…9999 Rejestr wersji oprogramowania
0x4100 -30000...30000* Wartość 1 progu alarmowego dla głowicy 1
0x4101 Wartość 2 progu alarmowego dla głowicy 1

0x4102

-30000...30000* 
(32000 – gdy 
próg 3 ma być 
nieaktywny)

Wartość 3 progu alarmowego dla głowicy 1

0x4103 (MSB)
0...60

Ilość minut uśredniania 1 progu dla głowicy 1
0x4103 (LSB) Ilość minut uśredniania 2 progu dla głowicy 1
0x4104 (MSB) Ilość minut uśredniania 3 progu dla głowicy 1
0x4104 (LSB) 0...5 Ilość minut zwłoki progu 1 dla głowicy 1
0x4105 (MSB) Ilość minut zwłoki progu 2 dla głowicy 1
0x4105 (LSB) Ilość minut zwłoki progu 3 dla głowicy 1

0x4106 (MSB) 0...16 (odczyt)
1...16 (zapis) Adres dla głowicy 1
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0x4106 (LSB)
[zapis do LSB nie
zmienia wartości]

0...4
Ilość miejsc po przecinku dla wartości: stężenia, 
zakresu pomiarowego i wartości progów 
alarmowych dla głowicy 1

0x4107 0...30000 Zakresy pomiarowe głowicy 1
0x4108 (MSB)

Znaki ASCII

Nazwa mierzonego medium dla głowicy 1 
(5 znaków ASCII)

0x4108 (LSB)
0x4109 (MSB)
0x4109 (LSB)
0x410A (MSB)
0x410A (LSB)

Nazwa jednostki pomiarowej dla głowicy 1 
(5 znaków ASCII)

0x410B (MSB)
0x410B (LSB)
0x410C (MSB)
0x410C (LSB)

0x410D 0...999 Numer konfiguracyjny głowicy 1

0x410E – 0x410F 0...99999999
Numer fabryczny głowicy 1 
(2 rejestry – starsza część wartości jako 
pierwsza)

0x4110 – 0x4111 0...991231
Data (RRMMDD) ważności kalibracji głowicy 1 
(2 rejestry – starsza część wartości jako 
pierwsza)

0x4112 (Nieokreślona) Rejestr serwisowy
0x4113 – 0x422F

(po 19 rejestrów na
głowicę)

Jak dla adresów 
0x4100 – 0x4112

Jak dla adresów 0x4100 – 0x4112, ale dla głowic 
2 - 16

(MSB) – bardziej znaczący bajt rejestru (starszy bajt)
(LSB) – mniej znaczący bajt rejestru (młodszy bajt)
(1) Rejestry aktywne od wersji 2300 oprogramowania centrali.
* Próg alarmu określony jest wartością bezwzględną. Znak ujemny określa reakcję na próg

poniżej zadanej wartości, natomiast znak dodatni, powyżej tej wartości.
**  W  przypadku  konfiguracji  konwertera  do  pracy  z  modułami  wyjść  prądowych  należy

zapoznać się z rozdziałem: „Podłączanie modułów wyjść prądowych 4-20mA”.

Podczas zapisu nowych wartości  konfiguracyjnych głowic pomiarowo-detekcyjnych należy
pamiętać  o  dodatkowych  ograniczeniach  zakresu  danych,  opisanych  w  rozdziale:
„Konfiguracja parametrów głowic”.
Zmiana  danych  konfiguracyjnych  głowic  pomiarowo-detekcyjnych  odbywa  się  w  dwóch
etapach.  Pierwszym  z  nich  jest  zapisanie  wartości  do  rejestrów  obejmujących  dane
konfiguracyjne  głowic,  a  drugim,  następującym  automatycznie  po  pierwszym  etapie,
przesłanie tych danych do głowicy i jej konfiguracja. Warunkiem koniecznym do zapisania
danych w rejestrach jest poprawność ich wartości, natomiast niezbędnym warunkiem
automatycznego wysłania tych danych do głowicy i jej konfiguracja jest to, aby zapis
do  rejestrów  obejmował  rejestr  adresu  głowicy  (nawet  jeśli  adres  pozostaje  bez
zmian).  Dopiero  zapisanie  wartości  w  rejestrze  adresu  głowicy  powoduje  automatyczne
wysłanie  danych  do  głowicy  i  jej  konfigurację.  W  innym  przypadku  dane  pozostaną  
w rejestrach centrali, ale nie zostaną wysłane do głowicy, co może wprowadzać w błąd, gdyż
centrala będzie pokazywała wartości z tych rejestrów. 
Konfiguracja  głowicy  może  potrwać  od  kilku  do  kilkunastu  sekund  i  jest  sygnalizowana
jednoczesnym  miganiem  wszystkich  trzech  diod.  Jeśli  takiej  sygnalizacji  nie  ma  po
poprawnym  zapisie  danych  w  rejestrach  centrali,  to  głowica  najprawdopodobniej  nie
otrzymała danych. Aby sprawdzić, czy przesłane dane zostały zapisane w głowicy najlepiej
po  zakończeniu  trybu  konfiguracyjnego  ponownie  odczytać  stany  rejestrów  do  niej
przyporządkowanych.
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Tabela stanów głowic pomiarowo-detekcyjnych
Wartość
liczbowa Opis stanu

0 Głowica nie odpowiada. Awaria lub brak danej głowicy.
32 Głowica pracuje prawidłowo. Brak awarii i alarmów.
42 Aktywny tryb konfiguracyjny głowicy. Zmiana konfiguracji danej głowicy.
65 Kalibracja wzmocnienia głowicy lub 2 progu głowicy progowej.
66 Zerowanie wskazania głowicy lub kalibracja 1 progu głowicy progowej.
67 Przekroczony 1 próg alarmowy.
68 Przekroczony 2 próg alarmowy.
69 Przekroczony 3 próg alarmowy.

70 Brak komunikacji z modułem czujnika (brak lub awaria modułu czujnika).
Brak komunikacji pomiędzy głowicami w tandemie (gdy tandem głowic)

75
Niewłaściwy moduł czujnika (moduł czujnika posiada inną konfigurację niż
głowica).
Niewłaściwa konfiguracja tandemu głowic (gdy tandem głowic)

80 Błąd  danych  konfiguracyjnych  głowicy  lub  modułu  bazowego  głowicy.  
W przypadku błędów podstawiono wartości standardowe.

85
Awaria modułu czujnika (awaria czujnika lub błąd danych konfiguracyjnych).
W przypadku błędów podstawiono wartości standardowe.
Awaria czujnika gazu lub brak komunikacji z czujnikiem

90 Przekroczony zakres pomiarowy głowicy

103 Przekroczony zakres pomiarowy czujnika katalitycznego (pellistora). Czujnik
został automatycznie wyłączony (na okres 2 min).

108 Błąd podczas ostatnio wykonywanej operacji zerowania lub kalibracji.
113 Minął termin kalibracji głowicy. Wymagana kalibracja czujnika gazu
135 Występujące jednocześnie zdarzenia: 65 i 70
136 Występujące jednocześnie zdarzenia: 66 i 70
137 Występujące jednocześnie zdarzenia: 67 i 70
138 Występujące jednocześnie zdarzenia: 68 i 70
139 Występujące jednocześnie zdarzenia: 69 i 70
140 Występujące jednocześnie zdarzenia: 65 i 75
141 Występujące jednocześnie zdarzenia: 66 i 75
142 Występujące jednocześnie zdarzenia: 67 i 75
143 Występujące jednocześnie zdarzenia: 68 i 75
144 Występujące jednocześnie zdarzenia: 69 i 75
145 Występujące jednocześnie zdarzenia: 65 i 80
146 Występujące jednocześnie zdarzenia: 66 i 80
147 Występujące jednocześnie zdarzenia: 67 i 80
148 Występujące jednocześnie zdarzenia: 68 i 80
149 Występujące jednocześnie zdarzenia: 69 i 80
150 Występujące jednocześnie zdarzenia: 65 i 85
151 Występujące jednocześnie zdarzenia: 66 i 85
152 Występujące jednocześnie zdarzenia: 67 i 85
153 Występujące jednocześnie zdarzenia: 68 i 85
154 Występujące jednocześnie zdarzenia: 69 i 85
155 Występujące jednocześnie zdarzenia: 65 i 90
156 Występujące jednocześnie zdarzenia: 66 i 90
157 Występujące jednocześnie zdarzenia: 67 i 90
158 Występujące jednocześnie zdarzenia: 68 i 90
159 Występujące jednocześnie zdarzenia: 69 i 90
168 Występujące jednocześnie zdarzenia: 65 i 103
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169 Występujące jednocześnie zdarzenia: 66 i 103
170 Występujące jednocześnie zdarzenia: 67 i 103
171 Występujące jednocześnie zdarzenia: 68 i 103
172 Występujące jednocześnie zdarzenia: 69 i 103
173 Występujące jednocześnie zdarzenia: 65 i 108
174 Występujące jednocześnie zdarzenia: 66 i 108
175 Występujące jednocześnie zdarzenia: 67 i 108
176 Występujące jednocześnie zdarzenia: 68 i 108
177 Występujące jednocześnie zdarzenia: 69 i 108
178 Występujące jednocześnie zdarzenia: 65 i 113
179 Występujące jednocześnie zdarzenia: 66 i 113
180 Występujące jednocześnie zdarzenia: 67 i 113
181 Występujące jednocześnie zdarzenia: 68 i 113
182 Występujące jednocześnie zdarzenia: 69 i 113
W przypadku tandemu opis może dotyczyć jednej z głowic tandemu lub obu.
Nie wszystkie stany występują w poszczególnych typach głowic pomiarowo-detekcyjnych. 
Szczegółowe  informacje  o  sygnalizowanych  stanach  oraz  o  sposobie  postępowania  
w przypadku ich wystąpienia znajdują się w instrukcjach obsługi głowic.

KONTROLA OKRESOWA
Kontrola okresowa polega przede wszystkim na okresowym sprawdzeniu kalibracji  głowic
pomiarowo-detekcyjnych.  Do  obowiązków  użytkownika  należy  przestrzeganie  terminów
kolejnych kalibracji, zawartych w Książce wyrobu. Przekroczenie terminu kalibracji może być
sygnalizowane przez głowice, jednak wymaga to ciągłej pracy głowicy (głowica samodzielnie
zlicza wtedy upływające dni). Data kolejnej kalibracji zapisana jest rejestrach konwertera. 
Szczegóły  kontroli  okresowej  głowic  pomiarowo-detekcyjnych  zawarte  są  w  instrukcjach
obsługi głowic.
Podczas kontroli okresowej kalibracji głowic należy także sprawdzać działanie pozostałych
elementów systemu.
Kontrola okresowa powinna być wykonywana wyłącznie  przez wykwalifikowany personel,
posiadający odpowiednie uprawnienia i wiedzę oraz przeprowadzana powinna być zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i instrukcjami dotyczącymi poszczególnych urządzeń. 
Kontrola  i  obsługa  instalacji  elektrycznych  w  przestrzeniach  zagrożonych  wybuchem
powinna  być  dokonywana  przez  wykwalifikowany  personel,  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami (PN-EN 60079-17).
W  celu  zapewnienia  maksymalnego  bezpieczeństwa  i  niezawodności  systemu,  poza
okresową kontrolą kalibracji,  zalecane jest przeprowadzanie testów działania systemu we
własnym zakresie. Testy takie można przeprowadzać w identyczny sposób jak opisano to
podczas uruchamiania systemu.

ZALECENIA I UWAGI EKSPLOATACYJNE
Wszystkie elementy systemu powinny być utrzymywane w należytej czystości. Nie należy
dopuszczać do zabrudzenia i zakurzenia konwertera oraz głowic pomiarowo-detekcyjnych,  
a  zwłaszcza  części  czoła  modułu  czujnika,  przez  którą  dyfunduje  gaz,  gdyż  może  to
spowodować zmniejszenie  czułości  głowic,  lub w skrajnych przypadkach doprowadzić  do
całkowitej utraty zdolności metrologicznych.
Do czyszczenia elementów systemu należy używać wyłącznie miękką ściereczkę, suchą lub
lekko zwilżoną czystą wodą. W przypadku stwierdzenia zabrudzenia spieku umieszczonego
na czole modułu czujnikowego (tłuszcz, tłusty brud) należy niezwłocznie skontaktować się 
z dystrybutorem lub producentem urządzenia. Pod żadnym pozorem nie należy podejmować
samemu prób oczyszczenia spieku.
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Zabronione jest używanie do czyszczenia rozpuszczalników, alkoholu, detergentów, wody,
lub innych płynów.
Nie  należy  także  wkładać  jakichkolwiek  ostrych,  cienkich  przedmiotów  (gwoździe,  druty,
blacha, itp.)  w otwory wentylacyjne konwertera oraz w otwory dyfuzyjne modułu czujnika,
gdyż grozi to poważnym uszkodzeniem.
Urządzenie należy chronić przed dostępem przez dzieci i osoby niepowołane.
Obsługę systemu należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.
Wszelkie  naprawy  i  wymiany  części  lub  podzespołów  systemu  należy  powierzać
producentowi lub jego autoryzowanemu serwisowi.
Wszystkie naprawy i wymiany podzespołów należy dokonywać przy odłączonym zasilaniu.
Konwerter, głowice oraz pozostałe elementy systemu nie mogą być narażone na działanie
cieczy (zalanie), uszkodzenia mechaniczne i udary elektryczne.
Szczegółowe informacje na temat użytkowania i konserwacji tego typu urządzeń znajdują się
w normach: PN-EN 60079-29-2, PN-EN 45544-4, PN-EN 60079-17 i PN-EN 60079-19.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Ustawienia  standardowe  (fabryczne)  parametrów  transmisji  RS-485  zaznaczone  zostały
pogrubioną czcionką.
Interfejs wejściowy Producenta (zasilająco-komunikacyjny)
Ilość kanałów wejściowych (głowic) 1-16
Typ głowic wejściowych Głowice serii: MGX, GDX lub SMART
Zasilanie głowic (z interfejsu wejściowego) 30VDC*
Interfejs wyjściowy RS-485 half duplex
Wyjściowy protokół transmisji Modbus RTU
Zakres adresów Modbus RTU 1-247
Dostępne prędkości transmisji RS-485 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps
Kontrola parzystości RS-485 Parzyste, Nieparzyste, Brak
Ilość bitów stopu transmisji RS-485 1 lub 2
Sygnalizacja optyczna transmisji Diody TX i RX dla wejścia i wyjścia
Czas uzyskania zdolności do pracy <40 sek.
Tryb pracy układu Ciągły
Zasilanie 15**-25VDC/60W
Zasilanie awaryjne (opcja) Pakiet NiMH 10x1,2V/2,2Ah
Czas pracy zasilania awaryjnego ≥30 min.
Czas życia pakietu akumulatorów ~3 lat
Materiał obudowy ABS
Stopień szczelności obudowy IP20
Zakres temperatur pracy 0 – +40C
Zakres wilgotności pracy 15 – 90%Rh (bez kondensacji)
Zakres ciśnienia pracy 900 – 1100hPa
Graniczne temperatury przechowywania 0 – +40C

* Głowice pomiarowo-detekcyjne zasilane są falą prostokątną o f=50Hz. Napięcie zasilające
zmienia się w przedziałach 0V i 30V.

**  Jeśli  nie  jest  używany  opcjonalny  akumulator,  to  minimalne  napięcie  zasilania  może
wynosić 11VDC.
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TYPOWE AWARIE I SPOSOBY POSTĘPOWANIA
Wszelkie  naprawy  elementów  systemu  muszą  być  dokonywane  wyłącznie  przez
wykwalifikowany  personel,  oraz zgodnie  z  wymaganiami  wszelkich  przepisów i  norm.  Ze
względu  na  to,  zaleca  się,  aby  naprawy  takie  powierzać  wyłącznie  producentowi  lub
autoryzowanemu przez niego serwisowi.
Poniżej znajduje się lista typowych awarii oraz sposobu postępowania przy ich wystąpieniu.

Sygnalizowany stan Prawdopodobna przyczyna Sposób usunięcia
Błąd wewnętrzny danych Błędne dane konfiguracyjne 

konwertera
Dokonać sprawdzenia 
i korekty wszystkich ustawień 
konfiguracyjnych konwertera

Uszkodzenie pamięci Skontaktować się 
z producentem lub serwisem

Awaria zasilania głowic Zwarcie na linii łączącej 
głowice z konwerterem

Skontrolować linie łączące 
głowice z konwerterem

Przeciążenie linii łączącej 
głowice z konwerterem

Sprawdzić, czy zbyt duża 
ilość głowic nie jest 
zamontowana na zbyt długim 
przewodzie

Uszkodzenie konwertera Skontaktować się 
z producentem lub serwisem

Awaria zasilania głównego 
konwertera

Brak zasilania sieciowego 
230VAC/50Hz

Sprawdzić obwód zasilania 
sieciowego

Nieprawidłowe połączenie 
zasilacza z konwerterem

Sprawdzić poprawność 
połączenia

Uszkodzenie zasilacza 
dostarczającego napięcie do 
konwertera

Sprawdzić zasilacz i w 
przypadku uszkodzenia 
wymienić

Niski poziom naładowania 
akumulatora 
(gdy akumulator nie jest 
używany stan należy 
ignorować)

Rozładowany pakiet 
akumulatorów zasilania 
awaryjnego

Jeśli wystąpi podczas 
zasilania sieciowego, to 
należy skontaktować się 
z producentem lub serwisem 
w celu wymiany pakietu.

Awaria lub brak akumulatora 
(gdy akumulator nie jest 
używany stan należy 
ignorować)

Uszkodzenie pakietu 
akumulatorów lub obwodu 
zasilania awaryjnego

Skontaktować się 
z producentem lub serwisem

Konwerter nie odczytuje 
danych z podłączonej 
głowicy. Brak komunikacji 
z podłączoną głowicą

Więcej niż jedna głowica 
posiada ten sam adres

Sprawdzić, czy głowice 
posiadają różne adresy 
podłączając je pojedynczo do
konwertera

Nieprawidłowe podłączenie 
głowicy

Sprawdzić, czy głowica jest 
odpowiednio połączona 
z konwerterem

Uszkodzenie danej głowicy Skontaktować się 
z producentem lub serwisem
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ALTER SA
ul. Pocztowa 13
PL 62-080 Tarnowo Podgórne
tel./fax.: (+48) 061 8146-557, 8146-290, 8147-149

www.altersa.pl  , e-mail: alter@altersa.pl  

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Nr UE/06/2022

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Nazwa wyrobu: Konwerter (centrala)
Typ: KT-16
Deklarujemy, że wyżej wymieniony wyrób został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie 
z  zasadniczymi  wymaganiami  unijnego  prawodawstwa  harmonizacyjnego,  określonego  
w następujących dokumentach prawnych i normach:

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i  nadzoru rynku
(Dz.U. 2016 poz. 542).

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U.
2007 nr 82 poz. 556) tekst ujednolicony wdrażająca dyrektywę 2014/30/UE (EMC)
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw  państw  członkowskich  odnoszących  się  do  kompatybilności
elektromagnetycznej.

 Normy:
o PN-EN 55032:2015-09/A1:2021-05
o PN-EN 55035:2017-09/A11:2020-09

Oświadczamy również, że posiadamy wdrożony system jakości wg PN-EN ISO 9001:2015.

Zgodnie z powyższym urządzenie oznaczone zostało znakiem:

Tarnowo Podgórne, 24.03.2022 .....................................................
Grzegorz Wasielewski
     Prezes Zarządu

http://www.altersa.pl/
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