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Poniższe opracowanie zawiera informacje o połączeniach kablowych stosowanych w

systemie COTAG GRANTA.

1. Połączenia do komunikacji: po RS 232 i RS 485, z głowicami czytającymi i

klawiaturami.

•  Do realizacji tych połączeń należy stosować kabel do sieci teleinformatycznych, kat.5

lub wyższej, ekranowany, z żyłami miedzianymi o średnicy co najmniej 0,5mm, żyły

izolowane skręcone w pary. Należy użyć dwóch oddzielnych kabli z czterema parami

przewodów. Należy dobrać kabel  odpowiedni do warunków środowiskowych.

•  Podłączenie głowic czytających (nadawanie i odbiór) należy wykonać oddzielnymi

kablami ekranowanymi.

•  Głowice wyposażone w interfejs (połączenie 2 przewodami) należy podłączyć do

kontrolera używając nieskręconej pary przewodów (najlepiej po jednej żyle w każdym

kablu ekranowanym).

•  Prawidłowe podłączenie zapewni działanie głowic i klawiatur w odległości do 200 m

od kontrolera.

•  Aby zabezpieczyć urządzenie przed skutkami zakłóceń, na przewodach RS232 i

RS485 należy zainstalować pierścienie ferrytowe.

2. Połączenia zasilania: kontroler 12V DC, zasilacz 230V AC.

•  Zasilanie kontrolerów (tylko z zasilacza firmowego) należy wykonać przewodem

dwużyłowym o przekroju 1,5 mm2. Na żyłach przewodów (przy listwie zaciskowej w

zasilaczu i kontrolerze) należy zamontować oznaczniki �+� i �-� identyfikujące

przeznaczenie żył.

•  Podłączenie zasilacza do sieci energetycznej jednofazowej 230V należy wykonać w

układzie TN-S. Podłączenia zasilacza może wykonać tylko osoba posiadające aktualne

zaświadczenie kwalifikacyjne do eksploatacji (E) urządzeń elekroenergetycznych w

zakresie montażu.
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3. Połączenia sterowania elementów wykonawczych: rygle, elektromagnesy, przyciski

ewakuacyjne, układy sterujące szlabanów, bram itp.

•  Do zasilania rygli i elektromagnesów wymagających napięcia 12V należy używać

kabli dwużyłowych o przekroju zależnym od obciążenia (od 1mm2 do 2,5mm2).

Należy dobrać kable odpowiednie do warunków środowiskowych.

•  Dla każdego przewodu należy sprawdzić spadek napięcia, przy przepływie

maksymalnego prądu. Jako warunki początkowe należy przyjąć pracę systemu przy

zasilaniu z akumulatora (po zaniku napięcia sieci), czyli najniższe napięcie zasilające

urządzenia na poziomie 10,8V i wartość minimalną napięcia (z karty katalogowej) do

jakiej urządzenie prawidłowo pracuje.

•  Do pozostałych urządzeń należy używać kabli wymienionych w dokumentacji tych

urządzeń.

4.  Pozostałe elementy: czujki otwarcia, przyciski otwarcia. sygnalizacja braku napięcia,

sygnalizacja sabotażu itp.

•  Wskaźniki zadziałania należy podłączyć do kontrolera wykorzystując wolne pary

przewodów w czteroparowych kablach ekranowanych lub zastosować kable

telekomunikacyjne nieekranowane o wymaganej liczbie par. Należy dobrać kabel

odpowiedni do warunków środowiskowych.


