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Uwagi i zastrzeżenia
Podłączanie  i  eksploatacja  urządzenia/systemu  dopuszczalne  jest  jedynie  po  przeczytaniu
i zrozumieniu  treści  niniejszego  dokumentu.  Należy  zachować  Podręcznik  Użytkownika  wraz
z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.

Producent  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  błędy,  uszkodzenia  i  awarie  spowodowane
nieprawidłowym doborem urządzeń, przewodów, wadliwym montażem i niezrozumieniem treści
niniejszego dokumentu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie samodzielnie jakichkolwiek napraw i przeróbek w urządzeniu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane takimi ingerencjami.

Zbyt  duże  narażenia  mechaniczne,  elektryczne  bądź  środowiskowe  mogą  spowodować
uszkodzenie urządzenia.

Niedopuszczalne jest używanie urządzeń uszkodzonych bądź niekompletnych.

Projekt Systemu Bezpieczeństwa Gazowego chronionego obiektu może narzucać inne wymagania
dotyczące wszystkich faz życia produktu.

Jak używać tego podręcznika?
W całym dokumencie przyjęto następującą symbolikę oznaczania kontrolek:

Symbol Znaczenie

Kontrolka świeci

Kontrolka mruga

Kontrolka wygaszona

Stan kontrolki nie jest określony (zależny od innych czynników)

Tabela 1: Znaczenie symboli użytych w dokumencie

Wyróżnienia tekstu użyte w dokumencie:

Na informacje zawarte w takim akapicie należy zwrócić szczególną uwagę.

Podręcznik  Użytkownika składa się  z  tekstu głównego i  załączników.  Załączniki  są  niezależnymi
dokumentami które mogą występować bez Podręcznika Użytkownika. Załączniki posiadają własną
numerację stron nie związaną z numeracją stron podręcznika. Dokumenty te mogą także posiadać
własny spis treści.  Każdy dokument podręcznika jest oznaczony w prawym dolnym rogu nazwą
(symbolem) i rewizją (numerem wydania).
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1 Informacje wstępne

1.1 Przeznaczenie

W przemysłowych instalacjach powszechny jest standard komunikacji RS-485. Magistralny charakter RS-485
powoduje,  że  krytyczne  uszkodzenie  we  fragmencie  sieci  może  spowodować  brak  komunikacji  w  całej
magistrali.  Gdyby  potencjalne,  krytyczne  i  prawdopodobne  uszkodzenie  magistrali  mogło  zablokować
komunikację w całym systemie, warto użyć MOD SEP 2, który umożliwia automatyczne odcięcie uszkodzonej
części systemu.

1.2 Charakterystyka urządzenia

Separacja i przedłużenie linii transmisyjnej (powyżej 1200 m).

Sygnalizowanie informacji o stanie pracy za pomocą kontrolek optycznych (zasilanie, transmisja).

Komunikacja z innymi oddalonymi od siebie urządzeniami wyposażonymi w interfejs RS-485.

Ochrona od przepięć powstających na magistrali RS-485.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzepięciowe.

Prędkość transmisji 4 800 – 115 200 b/s.

Separacja galwaniczna obwodów.

Wewnętrzne terminowanie i podciąganie linii.

2 Opis działania

Zastosowanie MOD SEP 2 zapewnia optoizolację pomiędzy magistralami BUS1 i BUS2. Dodatkowo jeżeli na
każdej  z  magistral  pracują  urządzenia  komunikujące  się  miedzy  sobą  i  na  jednej  z  magistral  nastąpi
uszkodzenie powodujące całkowite zablokowanie komunikacji w uszkodzonej części systemu, to urządzenie
MOD SEP 2  zapewnia  odcięcie  uszkodzonej  magistrali  tak,  aby  sygnały  nie  blokowały  komunikacji
w nieuszkodzonej części systemu. Jeżeli uszkodzenie zaniknie, to urządzenie MOD SEP 2 ponownie stanie się
"przeźroczyste" dla sygnałów.
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Ilustracja 1: Zwarcie linii

3 Opis budowy

Ilustracja 2: Wymiary urządzenia

4 Interfejsy wejścia – wyjścia

Poniżej  przedstawiona  została  listwa  zaciskowa  urządzenia  MOD SEP 2.  Szczegóły  poszczególnych  sekcji
zostały opisane w tabeli 2.

s. 6|12 Podręcznik Użytkownika: POD-028-PL R07

BUS1

BUS 2

BUS1

BUS2

1 0 1 00 11 1 1 110 0 11 1 0

1 0 1 00 11 1 1 110 0 0 1 0o o o 0

Zwarcie 
na linii 
BUS2

0

0

1

1

Koniec awarii

o o o

Możliwa prawidłowa
komunikacja po stronie

BUS1 pomimo blokady BUS2

Blokada komunikacji
po stronie BUS2

Zasilanie

35

9
0

58



www.atestgaz.pl

4.1 Interfejsy elektryczne

- + A B

ZASILANIE BUS1

MOD SEP 2

BUS2

GND A B

Ilustracja 3: Opis listwy zaciskowej

Nr Nazwa Zacisk Opis

1 Zasilanie Port zasilania urządzenia. Parametry – patrz tabela 6

- Ujemny biegun zasilania

+ Dodatni biegun zasilania

2 BUS1 Port komunikacyjny

A Linia sygnałowa A

B Linia sygnałowa B

3 BUS2 Port komunikacyjny

A Linia sygnałowa A

B Linia sygnałowa B

GND1 Masa sygnału

Tabela 2: Opis listwy zaciskowej

Zaleca się lokalne uziemienie styku GND.

1 Zacisk GND jest izolowany od portów Zasilanie i BUS1.
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5 Interfejs użytkownika

Ilustracja 4: Panel przedni

Kontrolki

Nr Symbol Kolor Funkcja

1 Zielony Kontrolka świeci – kontrolka sygnalizuje zasilanie urządzenia

Kontrolka wygaszona – kontrolka sygnalizuje brak zasilania urządzenia

2 Zielony Kontrolka mruga – kontrolka wskazuje kierunek przepływu z BUS1 do
BUS2

Kontrolka  świeci/kontrolka  wygaszona  –  ciągłe  świecenie  lub
nieświecenie  kontrolki  może  być  oznaką  uszkodzenia  linii  lub
braku transmisji

3 Zielony Kontrolka mruga – kontrolka wskazuje kierunek przepływu z BUS2
do BUS1

Kontrolka  świeci/kontrolka  wygaszona  –  ciągłe  świecenie  lub
nieświecenie  kontrolki  może  być  oznaką  uszkodzenia  linii  lub
braku transmisji

Tabela 3: Opis elementów na panelu przednim MOD SEP 2
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6 Możliwe architektury systemów których częścią jest urządzenie

6.1 Izolowany port RS-485

Ilustracja 5: Izolacja linii RS-485

6.2 Separacja uszkodzeń

Ilustracja 6: System z zastosowanymi separatorami MOD SEP 2

W powyższym przypadku, uszkodzenie linii  między urządzeniami 1 i  2,  nie powoduje braku komunikacji
pomiędzy  pozostałymi  urządzeniami  systemu.  W architekturze,  w  której  nie  ma  separatora  MOD SEP 2
uszkodzenie linii spowoduje brak komunikacji w całym systemie.

7 Cykl życia

7.1 Montaż

MOD SEP 2  należy  zamontować  w  szafie  sterowniczej  na  szynie  DIN 35  lub  umieścić  w  szafce
przyłączeniowej w miejscu dostępnym dla uprawnionej obsługi, jednak w miarę możliwości tak by utrudnić
dostęp osobom niepowołanym. 
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Zaleca się zastosowanie takiej wysokości montażu, by umożliwić swobodny dostęp do urządzenia. Przewody
podłączane do zacisków modułu powinny być zakończone końcówkami tulejkowymi.

7.2 Uruchomienie

Po  poprawnym  połączeniu  i  skonfigurowaniu  urządzenie  jest  gotowe  do  pracy  i  nie  wymaga
przeprowadzania dodatkowego procesu uruchamiania.

7.3 Konfiguracja urządzenia / systemu

MOD SEP 2 posiada możliwość konfiguracji prędkości transmisji (patrz tabela  4) i terminatorów linii BUS2
(patrz tabela  5). Aby Skonfigurować ich pracę należy delikatnie zdjąć osłonę portu i  ustawić przełączniki
w odpowiednim położeniu.

Ilustracja 7: Konfiguracja terminatorów i prędkości

Ustawienia przełączników
1       2

Prędkość transmisji

4800 – 9600 b/s

19200 – 38400 b/s (konfiguracja domyślna)

57600 – 115200 b/s

Tabela 4: Konfiguracja prędkości transmisji
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Ustawienia przełączników
3    4    5

Działanie Schemat

Terminator portu BUS2 wyłączony

Terminator portu BUS2 załączony

Terminator i podciąganie portu BUS2 załączone

Tabela 5: Konfiguracja terminatorów linii portu BUS2

7.4 Diagnostyka

Diagnostyka urządzenia jest możliwa tylko podczas testu całego systemu z którym pracuje MOD SEP 2.

7.5 Test / przegląd okresowy

Przegląd okresowy wraz z całym systemem.

7.6 Konserwacja

Urządzenie nie wymaga prac konserwacyjnych.

7.7 Utylizacja

Ten  symbol  na  produkcie  lub  jego  opakowaniu  oznacza,  że  nie  wolno
wyrzucać go wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi. W tym wypadku
użytkownik jest odpowiedzialny za właściwą utylizację przez dostarczenie
urządzenia  lub  jego  części  do  wyznaczonego  punktu,  który  zajmie  się
dalszą utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobne zbieranie
i przetwarzanie  wtórne  niepotrzebnych  urządzeń  ułatwia  ochronę
środowiska  naturalnego i  zapewnia,  że  utylizacja  odbywa  się  w  sposób
chroniący  zdrowie  człowieka  i  środowisko.  Więcej  informacji  na  temat
miejsc, do których można dostarczać niepotrzebne urządzenia i ich części
do utylizacji, można uzyskać od władz lokalnych, lokalnej firmy utylizacyjnej
oraz  w  miejscu  zakupu  produktu.  Urządzenia  oraz  ich  niedziałające
elementy można również odesłać do producenta.
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8 Dane techniczne

Znamionowe parametry zasilania
• Napięcie UZAS

• Moc PZAS

10 – 30 V 
1,5 W

Warunki środowiskowe:
• Zakres temperatur otoczenia
• Zakres wilgotności względnej
• Ciśnienie

-10 – +55°C
0 – 100% ciągle, bez kondensacji
1013 ± 10% hPa

Stopień IP IP20

Parametry komunikacji cyfrowej
• Standard elektryczny
• Prędkości transmisji

RS-485
4800 – 115200 b/s 

Wbudowana sygnalizacja optyczna Kontrolki typu LED

Wytrzymałość izolacji galwanicznej 1000 V

Klasa ochronności elektrycznej III

Wymiary Patrz ilustracja 2

Przekrój kabla złącz zaciskowych 0,2 – 2 mm2

Materiał obudowy Samo-gasnący PPO

Masa 60 g

Sposób montażu Na szynie DIN-35/TS35

Tabela 6: Dane techniczne

9 Sposób oznaczania produktu

Kod produktu Urządzenie

PW-079-A Moduł Jednostki Sterującej MOD SEP 2

Tabela 7: Sposób oznaczenia produktu

10 Załączniki

[1] DEZG090-PL – Deklaracja Zgodności UE – MOD SEP 2
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Deklaracja Zgodności UE
Atest Gaz A. M. Pachole sp. j. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt: 

(Rodzaj) 
Moduł Jednostki 
Sterującej

(Nazwa handlowa produktu) 
MOD SEP 2

(Typ lub Kod produktu) 
PW-079

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi dyrektywami i normami:
w zakresie dyrektywy 2014/30/UE – w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej:
• PN-EN 50270:2015-04
w zakresie dyrektywy 2014/35/UE – w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania
w określonych granicach napięcia:
• PN-EN 60335-1:2012
w  zakresie  dyrektywy  2011/65/UE  –  w  sprawie  ograniczenia  stosowania  niektórych
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
• PN-EN 50581:2013-03

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przeznaczenie i zakres stosowania: produkt przeznaczony jest do pracy w systemach gazometrycznych dla
środowiska mieszkalnego, handlowego i przemysłowego.

Ta Deklaracja Zgodności UE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez
naszej zgody.

Gliwice, 26.06.2019 

Atest Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: biuro@atestgaz.pl
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•

Współwłaściciel
Aleksander Pachole

….........................................................
(Nazwisko i Podpis)
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Atest Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71

e-mail: biuro@atestgaz.pl

Więcej szczegółów na temat urządzeń i innych elementów z naszej oferty znajdą 
Państwo na naszej stronie:

www.atestgaz.pl
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