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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.
W urządzeniu znajduje się napięcie niebezpieczne dla życia ludzi i zwierząt.
Zdejmowanie pokrywy obudowy zacisków oraz dokonywanie jakichkolwiek prac
montażowych, konfiguracyjnych i serwisowych wolno dokonywać wyłącznie przy
odłączonym zasilaniu.
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 sieci zasilającej po jej
zainstalowaniu. Ponieważ urządzenie nie posiada własnego wyłącznika ani przewodu z
wtyczką, konieczne jest wbudowanie w stałą instalację elektryczną łącznika
umożliwiającego takie odłącznie. Urządzenie odłączające musi być zainstalowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
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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 CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA
Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z systemem monitorowania gazów MSMR-16.
Rozszerza ilość standardowych wyjść przekaźnikowych centrali MSMR-16 z 4 do
maksymalnej ilości 36 (po 8 wyjść przekaźnikowych w module).
Moduł komunikuje się z urządzeniem nadrzędnym (centrala MSMR-16) za pomocą łącza
RS-485 z zaimplementowanym protokołem Modbus RTU (komunikacja RS) lub za pomocą
łącza komunikacji z głowicami pomiarowo-detekcyjnymi (komunikacja DC). Za pomocą łącza
RS-485 istnieje także możliwość połączenia modułów MP-8 z innymi urządzeniami
nadrzędnymi wyposażonymi w takie łącze i zaimplementowany protokół Modbus RTU.
Sterowanie poszczególnymi wyjściami przekaźnikowymi w danym module odbywa się
z poziomu systemu nadrzędnego (np. centrali MSMR-16).
Moduł dostępny jest w dwóch wersjach zasilania: 230VAC/50Hz (wersja standardowa) lub
12VDC. Do wersji z zasilaniem 12VDC dostępny jest zasilacz sieciowo-akumulatorowy
ZSA-12 (z akumulatorem podtrzymującym pracę urządzenia po zaniku napięcia sieciowego).
Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w strefach zagrożenia wybuchowego.
Moduł posiada lokalną sygnalizację stanu pracy i sytuacji awaryjnych w postaci dwóch diod
LED umieszczonych na panelu frontowym.

Rys.1. Widok i podstawowe wymiary modułu MP-8 (wymiary podane w mm)
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OPIS FUNKCJONALNY SYSTEMU
Diody sygnalizacyjne stanów głowic
Diody te sygnalizują stan pracy modułu oraz stany awaryjne . Szczegółowy opis stanów diod
znajduje się w tabeli 1.
Tabela 1. Opis interpretacji stanów diod sygnalizacyjnych modułu przekaźnikowego
Lp.
Dioda
Stan
Interpretacja
1
2
3
4
5

PRACA
(zielona)
AWARIA
(żółta)

Brak świecenia
Świecenie ciągłe
Brak świecenia
Świecenie ciągłe
Jednostajne miganie

Brak zasilania modułu. Moduł wyłączona
Tryb normalnej pracy modułu.
Brak stanów awaryjnych
Awaria komunikacji z modułem
Błąd konfiguracji modułu

Komora zaciskowa
Komora zaciskowa znajduje się pod pokrywą obudowy. Dostęp do zacisków
przyłączeniowych możliwy jest po odkręceniu 4 wkrętów mocujących pokrywę obudowy.
Szczegółowy opis zacisków przyłączeniowych znajduje się w rozdziale: „Montaż
i podłączenie modułu”. Zaciski Z1-Z4 montowane są w zależności od wersji modułu
przekaźnikowego: Z1, Z2 – zasilanie sieciowe; Z3, Z4 – zasilanie 12VDC.

Rys.2. Widok modułu MP-8 po odkręceniu pokrywy obudowy
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Wpusty kablowe
Wpusty kablowe służą do wprowadzania przewodów połączeniowych do wnętrza obudowy
modułu przekaźnikowego (wpusty kablowe nie są standardowym wyposażeniem modułu
przekaźnikowego).

WSPÓŁPRACA MODUŁU Z URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI
Współpraca z centralą MSMR-16
Moduł przystosowany jest do współpracy z centralą MSMR-16. Do centrali można podłączyć
do czterech modułów przekaźnikowych. Moduły przekaźnikowe mogą być podłączane do
centrali poprzez linię łączącą głowice pomiarowo-detekcyjne (komunikacja DC) lub poprzez
łącze RS-485 (protokół MODBUS RTU).
Wyjścia przekaźnikowe są w pełni konfigurowalne z poziomu centrali. Możliwe jest
określenie sytuacji jaka ma powodować wyzwolenie przekaźnika, wybrać głowice które mają
go uaktywnić, określić sposób zadziałania przekaźnika na sumę lub iloczyn logiczny
wybranych głowic (szczegółowe informacje: patrz instrukcja obsługi centrali MSMR-16).

Współpraca z innymi urządzeniami
Moduł może być sterowany przez inne urządzenia wykorzystujące potoków MODBUS RTU.
Moduł przekaźnikowy MP-8 wyposażone jest w port RS-485 (zaciski Z33-Z35) do którego
można podłączyć inne urządzenia typu Master. Producent urządzenia udostępnia sposób
dostępu do kolejnych rejestrów i obsługiwane funkcje (patrz: „Opis protokołu MODBUS
RTU”).
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KONFIGUROWANIE MODUŁU PRZEKAŹNIKOWEGO
UWAGA!
Wszelkie zmiany w ustawieniach konfiguracyjnych należy dokonywać wyłącznie przy
całkowicie wyłączonym module przekaźnikowym! (Patrz: „Ostrzeżenia i istotne
uwagi”)
Przed zainstalowaniem i uruchomieniem modułu należy go odpowiednio skonfigurować za
pomocą zworek konfiguracyjnych umieszczonych wewnątrz komory zaciskowej (patrz: Rys.
3). Konfiguracja ustawień centrali sterującej dla komunikacji wykorzystującej protokół
MODBUS musi być identyczna z konfiguracją modułu przekaźnikowego; centrala powinna
być skonfigurowana jako Master.
Dostęp do komory zaciskowej jest możliwy po odkręceniu 4 śrub mocujących pokrywę
obudowy.

Rys.3. Widok zacisków przyłączeniowych i zworek konfiguracyjnych modułu przekaźnikowego

Adres modułu oraz ustawienia komunikacji odbywa się dzięki umieszczonym wewnątrz
zworkom. Ustawienia konfiguracyjne przedstawia (patrz: Tabela 2).
Adresy w poszczególnych modułach powinny być nadawane kolejno od 101 do 104.

8

Tabela 2. Opis zworek konfiguracyjnych modułu przekaźnikowego MP-8
Oznaczenie
P1

P2
P3*

P4*

Funkcja
Ustala adres
modułu
przekaźnikowego

Ustawienie
zworek

Opis

3-5, 4-6

Adres modułu przekaźnikowego – 101

1-3, 4-6

Adres modułu przekaźnikowego – 102

3-5, 2-4

Adres modułu przekaźnikowego – 103

1-3, 2-4

Adres modułu przekaźnikowego – 104

Sposób
komunikacji

2-3

Komunikacja DC

1-2

Komunikacja RS

Konfiguracja
komunikacji RS
(MODBUS)

3-5, 4-6

8E1–8 bitów danych, bit parzystości, bit stopu

1-3, 4-6

8O1–8 bitów danych, bit nieparzystości, bit stopu

3-5, 2-4

8N1–8 bitów danych, brak bitu parzystości, 1 bit stopu

1-3, 2-4

8N2–8 bitów danych, brak bitu parzystości, 2 bity stopu

2-3, 5-6, 8-9

9600bps

2-3, 5-6, 7-8

19200bps

2-3, 4-5, 8-9

38400bps

1-2, 5-6, 8-9

57600bps

Prędkość
transmisji
(MODBUS)

1-2, 5-6, 7-8
* Pola wymagane tylko dla komunikacji RS

115200bps

MONTAŻ I PODŁĄCZANIE MODUŁU
Aby urządzenie mogło poprawnie funkcjonować należy je odpowiednio zamontować
i podłączyć. Czynności te należy wykonać zgodnie z poniższym opisem.
Montaż urządzenia i instalacji kablowych należy powierzyć osobom wykwalifikowanym,
posiadającym odpowiednią wiedzę i uprawnienia.
Instalacja i montaż systemu powinny zostać wykonane zgodnie z zasadami BHP, Ppoż.,
zasadami prowadzenia instalacji elektrycznych oraz przepisami obowiązującymi na danym
terenie. Montaż elementów systemu w strefach zagrożenia wybuchem powinien być
wykonywany w oparciu o wymagania PN-EN 60079-14 (Patrz także: „Ostrzeżenia i istotne
uwagi”).
Montaż urządzenia 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.
Aby dostać się do zacisków należy zdemontować pokrywę obudowy, która przykręcona jest
za pomocą czterech śrub.
Do łączenia poszczególnych elementów należy używać odpowiednich przewodów,
o określonych parametrach, zgodnie z zaleceniami i przepisami obowiązującymi
w pomieszczeniach, gdzie będą one instalowane, oraz z zaleceniami producenta (patrz:
Tabela 3).
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Tabela 3. Zalecane typy, przekroje oraz długości kabli połączeniowych
Przekrój żyły
Maksymalna długość
Połączenie
Zalecane typy
Ilość żył
[mm2]
przewodu [m]
Moduł – sieć zasilająca
YDY, YLY,
1,5
2
Według potrzeb
230VAC/50Hz
LiYY
Moduł – głowice
LiYY, YLY,
pomiarowo-detekcyjne
YDY, YKSLY,
1,5
2
1000*
Moduł – centrala
YStY
Moduł – urządzenia
YLY, LiYY,
sterowane z wyjść
Max. 1,5
Według potrzeb
YStY
przekaźnikowych
Moduł – magistrala
Zgodnie z zaleceniami dla dwuprzewodowej magistrali RS-485
RS-485 (MODBUS)
(Modbus RTU)
Przewody stosowane w systemie należy montować zgodnie z zasadami montażu
i prowadzenia instalacji elektrycznych określonych w odpowiednich przepisach.
Wszystkie czynności montażowe należy wykonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
Zasilanie sieciowe do modułu powinno być na oddzielnym, zabezpieczonym obwodzie.
Ponieważ moduł nie posiada własnego wyłącznika ani przewodu z wtyczką, konieczne jest
wbudowanie w stałą instalację elektryczną łącznika umożliwiającego odłączenie go od sieci
zasilającej. Urządzenie odłączające musi być zainstalowane zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczącymi stałych instalacji elektrycznych.
Moduł przekaźnikowy musi być montowana 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 komory zaciskowej.
Moduł powinien być montowany w taki sposób aby blok zasilania i komunikacji znajdował się
w górnej części obudowy a blok przekaźników w dolnej (patrz: Rys. 2).
W celu zamontowania modułu przekaźnikowego należy:
 odkręcić i zdjąć pokrywę obudowy,
 w narożnikach obudowy rozmieszczone są otwory do wkrętów mocujących
Urządzenie montowane jest za pomocą czterech wkrętów 6mm. Dopuszczalny jest
montaż na dwóch górnych otworach mocujących,
 wybrać otwory do wprowadzenia przewodów instalacji do obudowy i wybić je
wkrętakiem,
 w otworach zamocować wpusty uszczelniające i przeprowadzić przez nie kable
instalacji,
 ustawić odpowiednio zworki konfiguracyjne P1...P4 (patrz: Tabela 2),
 podłączyć przewody do zacisków zgodnie z opisem (patrz: „Dokonywanie połączeń”),
 przykręcić pokrywę obudowy.
Wszystkie zaciski przyłączeniowe oraz zworki konfiguracyjne modułu znajdują się wewnątrz
obudowy. Dostęp do środka możliwy jest po odkręceniu czterech wkrętów mocujących
pokrywę obudowy.
Aby połączyć moduł z urządzeniami współpracującymi należy zastosować zaciski
umieszczone wewnątrz obudowy. Zaciski są typu wtykowego co ułatwia wykonanie
połączenia z elementami peryferyjnymi (patrz: Tabela 4).
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Tabela 4. Opis zacisków modułu przekaźnikowego MP-8
Nr zacisku
Opis
Z1
Zasilanie sieciowe 230V AC/50Hz (zaciski nie występują w wersji 12VDC)
Z2
Zasilanie sieciowe 230V AC/50Hz (zaciski nie występują w wersji 12VDC)
Z3
Zasilanie 12VDC [+] (zaciski nie występują w wersji 230VAC/50Hz)
Z4
Zasilanie 12VDC [-] (zaciski nie występują w wersji 230VAC/50Hz)
Z5
Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK1
Z6
Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK1
Z7
Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK1
Z8
Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK2
Z9
Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK2
Z10
Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK2
Z11
Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK3
Z12
Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK3
Z13
Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK3
Z14
Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK4
Z15
Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK4
Z16
Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK4
Z17
Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK5
Z18
Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK5
Z19
Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK5
Z20
Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK6
Z21
Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK6
Z22
Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK6
Z23
Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK7
Z24
Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK7
Z25
Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK7
Z26
Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK8
Z27
Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK8
Z28
Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK8
Z29
Dodatni zacisk zasilająco-komunikacyjny (komunikacja DC)
Z30
Ujemny zacisk zasilająco-komunikacyjny (komunikacja DC)
Z31
Dodatni zacisk zasilająco-komunikacyjny (zdublowane Z29)
Z32
Ujemny zacisk zasilająco-komunikacyjny (zdublowane Z30)
Z33
Zacisk D0 portu RS-485 (MODBUS)
Z34
Zacisk D1 portu RS-485 (MODBUS)
Z35
Zacisk COM portu RS-485 (MODBUS)
Zaciski Z1-Z4 montowane są w zależności od wybranej wersji modułu przekaźnikowego.
Opisy stanów wyjść przekaźnikowych dotyczą sytuacji po włączeniu zasilania, przy
nieaktywnych wyjściach przekaźnikowych.
Po ustawieniu zworek konfiguracyjnych i podłączeniu wszystkich przewodów należy
szczelnie zamknąć pokrywę obudowy.
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Dokonywanie połączeń
Połączeń należy dokonywać szczególnie uważnie, zgodnie z instrukcjami montażu
dotyczącymi współpracujących urządzeń oraz zgodnie z poniższymi opisami i rysunkami.
Należy pamiętać, że niewłaściwa konfiguracja lub złe połączenie elementów systemu może
spowodować ich nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie.
Podłączenie do centrali MSMR-16
Połączenia z centralą można dokonać wykorzystując jeden z dwóch dostępnych rodzajów
komunikacji:
- komunikacje DC, zaciski Z29 i Z30 lub zdublowane Z31 i Z32,
- komunikacje RS, zaciski Z33-Z35.
Połączenie z zastosowaniem komunikacji DC można wykonać poprzez bezpośrednie
połączenie modułu przekaźnikowego z centralą MSMR-16 lub w konfiguracji z głowicami
detekcyjnymi MGX-70 lub GDX-70 (szeregowe połączenie patrz: Rys. 4).
Przykład wykorzystania portu RS485 (MODBUS RTU) modułu przekaźnikowego do
komunikacji z urządzeniem nadrzędnym np. centrala MSMR-16, przedstawia Rys. 5. Opis
protokołu komunikacyjnego zawarty jest w rozdziale „Opis protokołu MODBUS RTU”.
Do jednej centrali MSMR-16 można podłączyć do czterech modułów przekaźnikowych.
Numer skonfigurowanego przekaźnika w centrali odpowiada następującym adresom
modułów przekaźnikowych:
- przekaźniki o numerach od 5 do 12 moduł o adresie 101,
- przekaźniki o numerach od 13 do 20 moduł o adresie 102,
- przekaźniki o numerach od 21 do 28 moduł o adresie 103,
- przekaźniki o numerach od 29 do 36 moduł o adresie 104.
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Rys.4. Przykład konfiguracji i połączenia do systemu pomiarowego z centralą MSMR-16
(komunikacja DC)
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Tabela 5. Podłączenie głowic pomiarowo-detekcyjnych lub centrali MSMR-16
Zacisk głowicy
Zacisk modułu
MGX-70, GDX-70 lub
przekaźnikowego
Funkcja
centrali MSMR-16
MP-8
Z1 lub Z3
Z29 lub Z31 (D+)
Dodatni przewód zasilająco-komunikacyjny
Z18 lub Z20
(D+)
Z2 lub Z4
Z30 lub Z32 (D-)
Ujemny przewód zasilająco-komunikacyjny
Z19 lub Z21
(D-)

Rys.5. Przykład konfiguracji z centralą MSMR-16 (RS-485)

Tabela 6. Podłączenie modułu przekaźnikowegoMP-8 z centrala MSMR-16 (RS-485)
Zacisk centrali
Zacisk modułu
Funkcja
MSMR-16
przekaźnikowego MP-8
Z22 (D0)
Z33 (D0)
Linia D0 interfejsu RS-485
Z23 (D1)
Z34 (D1)
Linia D1 interfejsu RS-485
Z24 (COM)
Z35 (COM)
Ekran ochronny
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Podłączanie modułu zasilającego ZSA-12 (wersja MP-8 z zasilaniem awaryjnym)
Wersje modułów MP-8 z zasilaniem 12VDC mogą być zasilane z zewnętrznego źródła
zasilania zapewnionego przez użytkownika lub z zasilacza sieciowo-akumulatorowego
ZSA-12 (ALTER SA). Urządzenie zasilające moduł podłączane jest do dedykowanego
wejścia typu wtykowego (Z3, Z4).
Zasilacz ZSA-12 posiada wbudowany akumulator, który zapewnia podtrzymywanie zasilania
nawet po zaniku napięcia sieciowego. Zasilacz ZSA-12 posiada wydajność prądową
zapewniającą możliwość zasilenia do czterech modułów MP-8. Sposób podłączenia
zasilacza ZSA-12 do modułu przekaźnikowego przedstawia Rys. 6.

Rys.6. Widok połączenia zasilacza ZSA-12 z modułem przekaźnikowym MP-8
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Podłączanie zasilania sieciowego (wersja MP-8 z zasilaniem sieciowym)
Połączenie to dokonywane jest przez bezpośrednie podłączenie zasilania sieciowego do
zacisków Z1 i Z2 (patrz: Rys.7).

Rys.7. Podłączenie zasilania sieciowego do modułu przekaźnikowego MP-8

Podłączanie urządzeń poprzez wyjścia przekaźnikowe
Połączenia urządzeń z wyjściami przekaźnikowymi należy wykonywać zgodnie z potrzebami,
wykorzystując odpowiednie zaciski styków przekaźników (patrz: Tabela 4). Możliwe jest
odpowiednie łączenie wyjść przekaźnikowych ze sobą.
Wszystkie styki przekaźników są bezpotencjałowe i podczas dokonywania podłączeń należy
bezwzględnie przestrzegać ich maksymalnych obciążeń.
Maksymalna obciążalność styków przekaźnikowych wynosi: 2A/250VAC lub 2A/24VDC.
Opisy stanów wyjść przekaźnikowych dotyczą sytuacji po włączeniu zasilania, przy
nieaktywnych wyjściach przekaźnikowych. W sytuacji aktywacji danego wyjścia
przekaźnikowego, styk wspólny (C) przekaźnika jest przełączany.
Opis styków przekaźnikowych:
NC – styk normalnie zwarty,
C – styk wspólny,
NO – syk normalnie rozwarty.

URUCHAMIANIE SYSTEMU
Po poprawnym zamontowaniu i połączeniu systemu należy przystąpić do jego uruchomienia.
W tym celu należy, przy pomocy zewnętrznego włącznika, załączyć zasilanie modułu. Po
załączeniu zasilania na obudowie modułu przekaźnikowego świeci zielona dioda praca.
Podczas załączenia zasilania przełączane są także styki przekaźników wyjściowych.
Jeśli ustawienia konfiguracyjne są właściwe i komunikacja z urządzeniem nadrzędnym
przebiega poprawnie dioda awaria jest wygaszona. Jeśli moduł pracuje w systemie
pomiarowym wraz z centralą MSMR-16, centrala nie powinna wyświetlać komunikatu
„Awaria modułu zewnętrznego” (szczegółowe informacje: patrz instrukcja obsługi centrali
MSMR-16).
Zaleca się sprawdzenie działania przekaźników modułu przekaźnikowego MP-8. Jedną
z możliwości sprawdzenia funkcjonowania działania wyjść przekaźnikowych jest wymuszenie
sytuacji alarmowej np. wykorzystując centralę MSMR-16. Pamiętać należy o poprawnej
konfiguracji centrali. Po symulacji stanu awaryjnego sprawdzić czy wybrany przekaźnik
modułu MP-8 zareagował poprawnie (czy styki przekaźnika zostały przełączone).
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ZALECENIA I UWAGI EKSPLOATACYJNE
Wszystkie elementy systemu powinny być utrzymywane w należytej czystości. Nie należy
dopuszczać do zabrudzenia i zakurzenia modułu. Do czyszczenia elementów systemu
należy używać wyłącznie miękką ściereczkę, suchą lub lekko zwilżoną czystą wodą.
Zabronione jest używanie do czyszczenia rozpuszczalników, alkoholu, detergentów, wody,
lub innych płynów.
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.
Urządzenie nie może być narażone na działanie cieczy (zalanie), uszkodzenia mechaniczne
i udary elektryczne.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Ilość wyjść przekaźnikowych
Tryb pracy układu
Zasilanie
Pobór mocy
Maksymalna obciążalność styków wyjść
przekaźnikowych
Materiał obudowy
Stopień szczelności obudowy
Zakres temperatur pracy
Zakres wilgotności pracy
Graniczne temperatury przechowywania
Wymiary całkowite
Waga

8
Ciągły
230VAC/50Hz lub opcja 12VDC (10-18VDC)
<= 4W
2A/250VAC
2A/24VDC
PS
IP54
0 – +40C
30 – 90%Rh (bez kondensacji)
0 – +40C
180x182x92
850g

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
Stany awaryjne modułu przekaźnikowego
Świecenie ciągłe diody
Awaria komunikacji z
Skontrolować poprawność
AWARIA
modułem przekaźnikowym
podłączenia oraz zasilanie
modułu zewnętrznego
Jednostajne miganie diody
Źle skonfigurowany moduł
Wyłączyć zasilanie modułu
AWARIA
przekaźnikowy
przekaźnikowy, dokonać
ponownej konfiguracji
modułu, ponownie włączyć
zasilanie
Brak świecenia diody PRACA Zanik napięcia zasilającego
Sprawdzić obwód zasilania
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OPIS PROTOKOŁU MODBUS RTU
Parametry transmisji interfejsu komunikacyjnego są ustawiane przy pomocy zworek
konfiguracyjnych umieszczonych na płytce modułu przekaźnikowego pod pokrywą obudowy.

Format danych
- protokół: MODBUS RTU
- standard komunikacji : RS485, 2 przewody, półduplex
- prędkość: 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps
- ilość bitów danych: 8
- bit parzystości, bit nieparzystości lub brak kontroli parzystości (dodatkowy bit stopu)
- bity stopu: 1 lub 2

Zaimplementowane funkcje protokołu
Zaimplementowano funkcję 0x0F(hex), 15(dec) - zapis grupy wyjść cyfrowych.
Dane umieszczone są w rejestrach 1 bitowych.

Mapa rejestrów
Mapa rejestrów podzielono na zakres adresów od 0x1000(hex) do 0x1007(hex), w których
zawarte są stany binarne przekaźników .
L.p.

Adres (hex)

1
2
3
4
5
6
7
8

0x1000
0x1001
0x1002
0x1003
0x1004
0x1005
0x1006
0x1007

Numer przekaźnika
w module MP-8
PK1
PK2
PK3
PK4
PK5
PK6
PK7
PK8

Moduł przekaźnikowy może mieć przypisane adres 101, 102,103 lub 104.
Przykład:
Wysyłane jest do modułu przekaźnikowego o adresie 101, polecenia załączenia (pozycja
NC) grupy ośmiu wyjść przekaźnikowych począwszy od adresu 0x1000.
Zapytanie
Odpowiedź
Pole
Wartość (hex)
Pole
Wartość (hex)
Adres urządzenia
0x65
Adres urządzenia
0x65
Funkcja
0x0F
Funkcja
0x0F
Początkowy adres Hi
0x10
Początkowy adres Hi
0x10
Początkowy adres Lo
0x00
Początkowy adres Lo
0x00
Ilość wyjść Hi
0x00
Ilość wyjść Hi
0x00
Ilość wyjść Lo
0x08
Ilość wyjść Lo
0x08
Ilość bajtów danych
0x01
CRC
16 bitów
Bajt danych
0x0F
CRC
16 bitów
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ALTER SA
ul. Pocztowa 13
PL 62-080 Tarnowo Podgórne
tel./fax.: (+48) 061 8146-557, 8146-290, 8147-149
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Nr UE/19/2018
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
Nazwa wyrobu:

Moduł przekaźnikowy

Typ:

MP-8

Wymieniony powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:






Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania
w określonych granicach napięcia.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
kompatybilności elektromagnetycznej.
Normy:
o PN-EN 60335-1:2012,
o PN-EN 60529:2003,
o PN-EN 55022:2011,
o PN-EN 55024:2011

Oświadczamy również, że posiadamy wdrożony system jakości wg PN-EN ISO 9001:2015.
Zgodnie z powyższym urządzenie oznaczone zostało znakiem:

Tarnowo Podgórne, 30.04.2018r

.....................................................
Grzegorz Wasielewski
Prezes Zarządu

