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COMPALARM C2C SYGNALIZATOR ALARMÓW

OPIS

 Kompaktowy system sygnalizacji, z podstawowym modułem
  12-wejściowym (12 sygnałów)
 Możliwość zwielokrotniania liczby wejść poprzez łączenie modułów
   podstawowych
 Łatwe przygotowanie nadruku opisu alarmu samodzielnie przez użytkownika
 Optoizolowane wejścia dla napięć 24÷250V (specyfikacja przy zamówieniu),
  zestyki NO lub NC, ustawiane oddzielnie 
 Prosta konfiguracja sekwencji alarmowej zgodnie ze specyfikacjami ISA 
 Prosta i szybka konfiguracja przełącznikami DIP-Switch
 Wskaźnik „First Out” dla rozpoznania pierwszego pobudzonego alarmu
 Komunikacja przez port szeregowy RS485 (opcja)
 Port komunikacyjny Ethernet (opcja)
 Wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności

C2C jest przygotowany do podłączenia  do 12 wejść w trybie „normalnie otwarty” lub „normalnie zamknięty”.
Każdy moduł bazowy może być łatwo skonfigurowany pod względem wymaganej sekwencji alarmowej zgodnie ze
specyfikacjami ISA .
C2C jest urządzeniem kompaktowym, cała logika oparta na technice mikroprocesorowej.
Status poszczególnych alarmów jest wyświetlany za pomocą czerwonych diod LED o wysokiej jasności.
Tekst nadrukowanego opisu poszczególnego alarmu, umieszczany jest na folii poliestrowej i mocowany za pomocą
łatwo rozbieralnej ramki panelu czołowego.

OKABLOWANIE
Urządzenie może być zasilane napięciem 110 VAC lub 230VAC  albo z przedziału 90÷260 VDC (wybór przy zamówieniu).
Jest również możliwe opcjonalne  zasilanie 20÷60V AC/DC.
Wejścia sygnalizacyjne są optoizolowane od zasilania i dostępne dla różnych napięć zarówno stałych jak i przemiennych.
Przekaźniki wyjściowe są dostępne jako zestyki niezależne.
Przekaźnik “R1” jest przeznaczony dla alarmów skumulowanych, wyjście to będzie pobudzone w sytuacji awarii (alarmu);
i odwzbudzony po wygaszeniu stanu alarmu w sposób wynikający z wybranej sekwencji ISA.
Przekaźnik “R2” jest przeznaczony do podłączenia elementu sygnalizacji akustycznej (lub wizualnej), a jego działanie
jest zgodne ze specyfikacją zależną od wybranej sekwencji ISA .

DZIAŁANIE
Po włączeniu zasilania lub jego przywróceniu, system alarmowy wchodzi w stan czuwania tzn. bez sygnalizacji akustyczne
ani wizualnej. Gdy wejście skojarzone z danym zestykiem wejściowym zmieni swój stan, system przejdzie ze stanu
czuwania do stanu alarmowego, oznacza to że wizualizacja oraz wyjście syreny zafunkcjonują zgodnie z uprzednio
wybraną sekwencją alarmową. Za pomocą przycisków możliwe jest potwierdzenie alarmu, wyłączenie syreny oraz
zresetowanie – powrót do stanu czuwania.
Przycisk „TEST” wywołuje optyczny test sprawności urządzenia, bez wpływu na bieżące funkcjonowanie urządzenia.
Przełączniki Dip-Switch do ustawiana trybu pracy urządzenia znajdują się pod folią poliestrową na płycie czołowej,
przytrzymywaną zdejmowalną ramką zatrzaskową i muszą być ustawione przed załączeniem urządzenia.
Przed umieszczeniem warstwy poliestrowej możliwe jest wsunięcie prostego arkusza papieru z tekstem widocznym
przez przezroczyste okienko. Ten tekst może być naniesiony ręcznie, wygrawerowany lub wydrukowany. 
Dla łatwego nanoszenia z wykorzystaniem komputera PC dostępne są wzorniki.



PANEL TYLNY

1 – Zaciski wejściowe
2 – Przyciski zewnętrzne / zaciski wspólne
3 – Zasilanie pomocnicze
4 – Terminal dla rozszerzeń
5 – Przekaźniki wyjściowe
6 – Port komunikacji szeregowej RS485 (opcja)
7 – port komunikacyjny Ethernet (opcja)

UWAGA

Wszelkie krańcowe wyłączniki bezpieczeństwa powinny być uznane jako czujniki graniczne.
Stosowanie przełączników elektronicznych może powodować nieoczekiwane zadziałania.

Instalacja i testowanie musi być realizowane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel.

WIDOK OD FRONTU

PANEL PRZEDNI
1 – Zdejmowalna ramka przednia 
2 – Dioda LED 
3 – Przezroczyste okienko dla opisu alarmu 
4 – Dioda obecności zasilania 
5 – Przyciski

PANEL PRZEDNI POD RAMKĄ
1 – Wybór trybu normalnie otwarty/zamkn. dla wejść 1÷8 
2 – Wybór trybu normalnie otwarty/zamkn. dla wejść 9÷12 
3 – Wewnętrzny brzęczyk off/on
4 – Wybór sekwencji alarmowej ISA
5 – Korekcja jasności świecenia diod LED 

Zdejmowalny panel przedni składa się z następujących elementów:
1 – Wspólny arkusz papierowy dla tekstu opisu alarmów
2 – Poliestrowa folia ochronna
3 – Zdejmowalna ramka czołowa

Aby zdemontować panel czołowy należy wsunąć mały śrubokręt  pod narożnik ramki i delikatnie wypchnąć .
Czynność tę można przeprowadzić również na urządzeniu już zainstalowanym w panelu.
Zbyt silne zamocowanie panelu (dokręcenie wkrętów) może powodować problemy ze zdjęciem ramki.



MODUŁ ROZSZERZEŃ – Interfejs RS485 

Jak pokazano na rysunku, przy wykorzystaniu komputera PC konieczne jest zastosowanie konwertera szeregowego
RS232/485 pomiędzy wyjściem/portem RS232 komputera PC a urządzeniem.
Przy długości linii transmisyjnej powyżej 500 m, należy zastosować rezystory (R=100÷120 Ohm) pomiędzy parą
przewodów skrętki, umieszczając je pomiędzy konwerterem a zakończeniem sieci (ostatni podłączony instrument). 
Stosując kabel ekranowany, należy podłączyć ekran do uziemienia. Należy stosować skrętkę o minimalnym przekroju
0,36mm2 (22AWG) i niskiej pojemności 60 pF/m.
W przypadku sieci rozległych, środowiska gdzie zainstalowane są kable przesyłające energię o znaczącej wartości lub
środowiskach narażonych na zakłócenia elektryczne, zaleca się stosowanie rezystorów 100÷120 Ohm 1/2W,
umieszczonych pomiędzy wyjściem wspólnym RS485 a kablem ekranowanym.
Dla uzyskania dodatkowych informacji na temat transmisji szeregowej prosimy skorzystać z instrukcji obsługi dla
konwertera szeregowego EMI1 naszej firmy.

Możliwa jest wymiana informacji pomiędzy urządzeniem a PC, PLC lub innym kompatybilnym systemem, poprzez
asynchroniczny port szeregowy RS485. Interfejs EIA485 umożliwia podłączenie wielopunktowe, w celu podłączenia
różnych urządzeń w tej samej sieci. Maksymalna sugerowana długość podłączenia RS485 wynosi 1200m.
Przy większych odległościach należy stosować kable o niskiej tłumienności lub wzmacniacze sygnału.
Na tej samej linii RS485 możliwe jest zainstalowanie do 32 urządzeń, powyżej tej liczby wymaga się stosowania
repeaterów sygnału, z których każdy będzie w stanie obsługiwać do 32  urządzeń.
Przy większej liczbie podłączonych urządzeń na tej samej linii należy liczyć się ze spowolnieniem transmisji i dłuższym
czasem odpowiedzi odpytywanego urządzenia.

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH PORTU SZEREGOWEGO
 Wciśnij i przytrzymaj równocześnie wszystkie 3 przyciski na panelu czołowym urządzenia
 Włącz urządzenie
 Po 5 sekundach zwolnij przyciski 
 Wyłącz urządzenie

Ustawienia fabryczne
Szybkość transmisji: 38400
Format danych: 8 bitów bez kontroli parzystości
Bity stopu: 1 bit stopu
Adres Modbus: 01



PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH PORTU ETHERNETOWEGO
 Włącz urządzenie
 Przytrzymaj przycisk SERVICE na panelu tylnym
 Po 5 sekundach zwolnij przycisk SERVICE
 Wyłącz urządzenie

Ustawienia fabryczne
Adres IP: 10.0.0.100
Podmaska sieci: 255.0.0.0
Adres IP bramy: 10.0.0.254
Port TCP: 502
Nazwa użytkownika (Administrator): admin
Hasło (Administrator): admin
Nazwa użytkownika (Guest): guest
Hasło (Guest): guest

MODUŁ ROZSZERZEŃ – Ethernetowy port komunikacyjny 

W skład modułu ethernetowego wchodzi transformator dla 10/100 BaseT Ethernet oraz standardowe gniazdo RJ45.
Podczas włączenia systemu instrument automatycznie zidentyfikuje jednostkę a nastawa parametrów może zostać
dokonana w łatwy sposób przez właściwe menu instrumentu.
Przeźroczysty front panel urządzenia pozwala na obserwowanie diody LED statusu umieszczonej pod gniazdem RJ45.

 Link/Data LED (dioda zielona) zapala się po podłączeniu aktywnego kabla ethernetowego do urządzenia.
   Dioda miga gdy został odebrany pakiet ethernetowy 
 100BaseT LED (dioda żółta) pozostaje zaświecona gdy urządzenie zostanie podłączone do sieci o prędkości 100Mb.
   Dioda gaśnie przy sieciach o prędkości 10Mb.

Dla konfiguracji parametrów modułu Ethernet, należy skorzystać z odpowiedniego podręcznika modułu rozszerzeń.
Przydział parametrów modułu Ethernet dokonujemy po konsultacji z administratorem sieci.



TABELA SKWENCJI ALARMU



WYMIARY

DANE TECHNICZNE

Dystrybutor: ELFAN S.C.
ul. Wróblewskiego 8/3
58-105 Świdnica

www.elfan.pl

elfan@elfan.pl

faks 74 / 852-43-80 
tel. 601 787022

605 767999

Producent: CONTREL (www.contrel.it)

Napięcie zasilania: 20–60 Vac/dc / 115 lub 230 Vac / 90-260 Vac/dc
Częstotliwość: 50-60 Hz
Zużycie energii: Max 4.5 VA
Bezpieczniki zasilania (zewnętrzne): 500 mA
Zaciski Przykręcane i wciskana listwa zaciskowa 
Temperatura pracy: 0 do 60 °C
Temperatura składowania: -20 do 80 °C
Wilgotność względna: 30 do 90% (bez kondensacji)
Dopuszczalne wibracje: 0.5 G
Wymiary zewnętrzne: 96 x 96 x 65 mm
Wymiary otworu do zamontowania: 92 x 92 mm
Stopień ochrony: IP40
Materiał: Noryl U V-0
Pozycja montażu: dowolna
Waga: Max 500 g
Wymiary okna tekstu: 34 x 9 mm
Wyjście: 2 styki przełączne (SPDT)
Max prąd łączeniowy: 5 A @ 250V cos fi = 1
Max moc łączeniowa: 750 VA / 100W
Wejścia kanałów: 12 z optoizolacją
Wejścia przycisków: 4 z optoizolacją
Napięcie wejścia: 24 / 48 / 115 / 230 Vac/dc ±20%
Prąd wejscia: Max 5 mA
Rozległość linii: Max 1000 m
Separacja galwaniczna: Wejścia / Wyjścia / Zasilanie
Dyrektywa zgodności EMC: EMC 89/336/EEC
Emisja: EN 50082-1
Odporność: EN 50082-2
Interfejs portu szeregowego (opcja)
Standard: RS485 half-duplex (protokół ModBus)
Złącze: Zaciski śrubowe 5 mm
Izolacja: 4kVpeak lub 2.5 kV RMS
Interfejs portu ethernetowego (opcja)
Standard: 10/100 BaseT z transformatorem
Złącze: RJ45

Skontaktuj się z pomocą techniczną lub skorzystaj  z odnośnego dokumentu właściwego dla aplikacji nie opisanej w tej
instrukcji.

UWAGA: w związku z ewolucją norm i produktów, firma zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie własności produktu
opisanego w tym dokumencie, dlatego konieczne jest wcześniejsze sprawdzenie. Odpowiedzialność producenta za szkody
wyrządzone przez wady produktu "może być ograniczona lub wyłączona, gdy uwzględniając wszystkie okoliczności, szkoda jest
spowodowana zarówno wadą w produkcie, jak i winą osoby poszkodowanej lub innej osoby, za którą osoba poszkodowana
jest odpowiedzialna." (Artykuł 8, 85/374 / CEE).
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