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P.I. NUMERON Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez wcześniejszego
powiadomienia Użytkownika wynikających z ich doskonalenia.
Oprogramowanie, znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są własnością ich właścicieli.
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1. Bezpieczeństwo użytkowania
Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością
o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy,
należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi
urządzeń towarzyszących.
1. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.
2. Urządzenia elektryczne powinny być przechowywane i użytkowane w miejscach suchych, bez dostępu wody.
3. Do pracy z urządzeniami elektrycznymi należy używać przeznaczonych do tego izolowanych narzędzi.
4. Użytkując urządzenia elektryczne nie dotykaj gołymi rękami nieizolowanych części
odbiornika.
5. Zabrania się dokonywania wszelkich napraw urządzeń elektrycznych , gdy urządzenie
znajduje się pod napięciem.
Antena
1. Nie zbliżać anteny na niebezpieczną odległość do rozruszników serca, aparatów słuchowych, innych urządzeń medycznych, odbiorników RTV, magnetycznych nośników
danych, przetworników akustycznych i innych urządzeń elektronicznych.
2. W przypadku umieszczenia anteny na zewnątrz obiektu, a w szczególności na parapetach budynków należy upewnić się, że element, na którym ustawiona jest antena jest
trwale przytwierdzony do użytkowanego obiektu. Element ten musi być metalowy i
płaski, tak by podstawa magnetyczna przylegała do niego całą powierzchnią.
Instalacja musi być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
W przypadku instalacji wymagającej wcześniejszego zatwierdzenia projektu należy przestrzegać jego zapisów.
Niedopuszczalne jest stosowanie w warunkach wymagających specjalnych obudów (pomieszczenia wilgotne i środowiska wybuchowe).
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2. Podstawowe dane techniczne
Parametr
Napięcie zasilania
Pobór mocy
Zabezpieczenie przepięciowe
Wymiary (W x H x D)
Ilość kanałów wyjściowych*
Interfejs komunikacyjny do podłączenia komputera

tSync2
85 - 264V AC lub 120 - 370V DC
ok. 6W
115% - 135% napięcia znamionowego
160 x 90,5 x 72,5 mm (bez anteny)
1 x pasywne (OC), 2 x aktywne (24V, 18mA), 1 x przekaźnikowe
RS232 – służy do programowania parametrów urządzenia tSync2

UWAGA!
W celu zapewnienia bezawaryjnej i długotrwałej pracy urządzenia zaleca się stosowanie odpowiednich ochronników przepięciowych po stronie zasilania oraz na liniach
wyjściowych.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przepięciami łączeniowymi
i będącymi konsekwencją wyładowań atmosferycznych.

*Na życzenie klienta możliwa jest konfiguracja: 1 x wyjście aktywne, 2 x wyjścia pasywne, 1 x wyjście przekaźnikowe.
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3. Synchronizator tSync2

Synchronizator tSync2 służy do synchronizacji czasu urządzeń pomiarowych. Urządzenie pracuje zarówno z anteną GPS jak i DCF, za pomocą której pobiera czas wykorzystywany do synchronizacji. Synchronizacja odbywa się poprzez generowanie impulsu,
sparametryzowanego w sposób odpowiedni dla danego urządzenia.
tSync2 posiada cztery izolowane wyjścia synchronizujące* dwa aktywne, jedno pasywne i jedno przekaźnikowe, które mogą być wykorzystane do synchronizacji maksymalnie czterech urządzeń jednocześnie. Wyjścia aktywne dostarczają 18mA na 24V DC.
Wyjścia pasywne (transoptorowe) mogą być obciążone 30mA na 80V DC.
Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz LCD, który prezentuje status urządzenia, jak
również służy do konfiguracji. Dostępny jest także interfejs RS232 umożliwiający konfigurację.
Urządzenie zasilane jest napięciem 85 - 264V AC, a jego obudowa umożliwia mocowanie na szynie DIN 35mm oraz plombowanie.

*Na życzenie klienta możliwa jest konfiguracja: 1 x wyjście aktywne, 2 x wyjścia pasywne, 1 x wyjście przekaźnikowe.
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Rys. 1 Listwa zacisków Synchronizatora

Rys. 2 Wymiary urządzenia tSync2 podane w mm
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4. Uruchamianie
a) Zasilanie
Urządzenie może być zasilane zarówno z napięcia przemiennego 85 - 264V lub z napięcia stałego 120 - 370V.

b) Sposób podłączenia anteny do urządzenia
Do obsługi anteny GPS wykorzystane są trzy z jej wyprowadzeń: zasilanie, sygnał TX i masa.
Do obsługi anteny DCF wykorzystane są dwa z jej wyprowadzeń: zasilanie, sygnał TX . Należy
zapoznać się z kartą katalogową wybranej anteny w celu znalezienia odpowiednich wyprowadzeń.
Typ anteny

Kolor przewodu anteny

GPS
(Sposób podłączenia anteny
przedstawia Rys. 3)

DCF
(Sposób podłączenia anteny
przedstawia Rys. 4)

tSync2 – podłączenie anteny

Czerwony – zasilanie

Czerwony – Vcc

Brązowy – masa

Żółty – IN

Żółty – sygnał

Czarny - GND

Brązowy – zasilanie

Brązowy – Vcc

Niebieski – sygnał

Niebieski – IN

Rys. 3 Podłączenie anteny GPS do urządzenia tSync2

Rys. 4 Podłączenie anteny DCF do urządzenia tSync2
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c) Sposób podłączenia złącza D-SUB 9 żeński do synchronizatora

tSync2 – podłączenie D-SUB 9
RS 232
(Sposób podłączenia urządzenia
tSync2 do komputera przedstawia
Rys. 5)

Czerwony - Rx
Żółty - GND
Czarny - Tx

D-SUB żeński
(numer pinu)

tSync2 - podłączenie przewodu

2
3
5

Tx
Rx
GND

Rys. 5 Podłączenie urządzenia tSync2 do komputera
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5. Interfejs LCD
Wyświetlacz LCD urządzenia tSync2 w czasie normalnej pracy wyświetla następujace
informacje:
Linia 1 – bieżąca godzina i data – parametry wyświetlane są na zmianę: godzina (przez 7
sekund), data (przez 3 sekundy)
Linia 2 – status synchronizacji
Linia 3 – status anteny

Rys. 6 Przykład wyświetlacza synchronizatora z poprawnie ustawioną i działającą anteną GPS

Rys. 7 Przykład wyświetlacza synchronizatora z poprawnie ustawioną i działającą anteną DCF

- Status synchronizacji
tSync2 jest zsynchronizowany jeżeli otrzymuje poprawnie czas z anteny i do dwóch dni po
ostatnim poprawnie otrzymanym sygnale czasu. Po tym czasie urzadzenie przestanie być
zsynchronizowane i w lini 2 ukaże się komunikat „Nie zsynchroniz.”.
Impulsy są generowane tylko gdy tSync2 jest zsynchronizowany.

- Status anteny
Gdy na lini 3 nie ma żadnej informacji, oznacza to, że antena nie jest podłączona lub jest
uszkodzona.
Status anteny GPS wyświetla (Przykład Rys.6):
„GPS, a, b, c, d”
Gdzie:
a – poprawność otrzymanego czasu (1 – poprawny, X – niepoprawny)
b – liczba widocznych satelitów
c – numer satelity
d – poziom sygnału z satelity
Status anteny DCF wyświetla (Przykład Rys.7):
aaaaaaaaaaa - X
Gdzie:
a – kropka jeżeli poprawny sygnał
a – spacja jeżeli błędny sygnał
x – liczba oznacza ilość kolejno odebranych poprawnych ramek (x=<58)
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6. Konfiguracja
Możliwe jest wyświetlanie innych informacji. Aby dostać się do Menu lub podmenu np. Ustawienia należy wcisnąć przycisk „ ” lub „ ”, natomiast aby zatwierdzić zmiany należy nacisnąć klawisz
„OK”. Również naciśnięcie klawisza „OK” będąc w opcji Wyjście umożliwia powrót do głównego
panelu wyświetlacza. W Menu głównym dostępne są następujące opcje:

Wersja software - wyświetla wersję oprogramowania:

Zapis do RTC - wyświetla godzinę i datę ostatniego zapisu czasu do zegara RTC (synchronizacji):

Ustawienia - umożliwia przegląd ustawień lub ich zmianę:

Wyjście - powrót do normalnego trybu pracy:
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Zmiana ustawień wyjść impulsowych
W opcji Ustawienia należy wcisnąć przycisk „OK”.
1. Wybór kanału

tSync2 posiada 4 osobno konfigurowalne kanały. Używając przycisków „ ” i ” ” należy
wybrać wymagany kanał i wcisnąć „OK”. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Wlacz
Kanal:”.
2. Włączanie kanału

Każdy kanał może być włączony lub wyłączony. Używając przycisków „ ” i „ ” należy
wybrać „Tak”, żeby włączyć kanał, lub „Nie”, żeby go wyłączyć i następnie potwierdzić
przyciskiem „OK”. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Polaryzacja:”.
3. Ustawianie polaryzacji impulsu
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Każdy kanał może mieć polaryzację pozytywną
lub negatywną
.
Używając przycisków „ ” i „ ” należy wybrać „Poz”, żeby wybrać polaryzację pozytywną,
lub „Neg”, żeby wybrać polaryzację negatywną następnie należy potwierdzić przyciskiem
„OK”. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Synchronizacja:”.
4. Ustawianie trybu synchronizacji

Każdy kanał może generować impulsy w jednym z trzech trybów:
1. Co 15 minut licząc od pełnej godziny
2. Co 1 godzinę
3. Raz na dzień o ustawionej godzinie
Używając przycisków „ ” i „ ” należy wybrać wymagany tryb i wcisnąć przycisk „OK”. Na
wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Dl. Impulsu:”.
5. Ustawianie długości impulsu

Każdy kanał może mieć ustawioną inną długość (10ms, 20ms, 30ms, 40ms, 50ms, 60ms,
70ms, 80ms, 90ms, 100ms, 200ms, 300ms, 400ms, 500ms, 600ms, 700ms, 800ms,
900ms, 1s, 1.5s, 2s, 2.5s, 3s, 3.5s, 4s, 4.5s, 5s, 5.5s, 6s, 6.5s, 7s, 7.5s, 8s, 8.5s, 9s, 9.5s
10s, 10.5s, 11s, 11.5s, 12s, 12.5s, 13s, 13.5s, 14s, 14.5s, 15s, 15.5s, 16s, 16.5s, 17s, 17.5s
18s, 18.5s, 19s). Używając przycisków „ ” i „ ” wybrać wymaganą długość impulsu i wcisnąć przycisk „OK”. W zależności od wybranego trybu synchronizacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Godz. Impulsu:” lub „Zapisz Param.?”.
6. Ustawienie godziny impulsu dla trybu synchronizacji raz na dzień
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Jeżeli dla kanału został wybrany tryb synchronizacji „Raz na dzień”, możliwe jest ustawienie godziny o której zostanie wygenerowany impuls synchronizacji. Używając przycisków „ ” i „ ” należy wybrać wymaganą godzinę i wcisnąć przycisk „OK”. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Zapisz Param.?”.
7. Zapisywanie nowych ustawień

Używając przycisków „ ” i „ ” należy wybrać „Tak” żeby zapisać nowe ustawienia lub
„Nie”, żeby je odrzucić następnie wybór potwierdzić przyciskiem „OK”. Na wyświetlaczu
pojawi się komunikat: „Wyjście”.
8. Kończenie konfigurowania

Używając przycisków „ ” i „ ” należy wybrać „Tak” żeby zakończyć konfigurowanie
i wrócić do Menu głównego lub „Nie”, żeby skonfigurować inny kanał a następnie potwierdzić przyciskiem „OK”.
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7. Konfiguracja przez RS232
tSync2 może być zaprogramowany poprzez port szeregowy komputera PC z użyciem
programu HyperTerminal (Start->Programy->Akcesoria->Komunikacja->Hyper Terminal) lub
podobnego. Synchronizator należy połączyć z portem szeregowym na PC używając sygnałów
TX, RX i GND.
Ustawienia portu:
- liczba bitów na sekundę: 4800,
- bity danych: 8,
- parzysość: Brak,
- bity stopu: 1,
- sterowanie przepływem: Brak.
Wpisanie w terminalu „setup”, a następnie naciśnięcie klawisza ENTER, spowoduje
wyświetlenie obecnych parametrów synchronizatora, jak poniżej:

Konfiguracja synchronizatora polega na wpisaniu komendy z wymaganymi
parametrami jak podano w poniższym przykładzie:
np: kon, X, Włącz, Polaryzacja, TypSynchronizacji, DługośćImpulsu, Godzina
a następnie naciśnięcie klawisza ENTER,
gdzie:
„X” – to numer kanału, od 1 do 4
„Wlacz” – „Tak” – żeby włączyć kanał
– „Nie” – żeby wyłączyć kanał
„Polaryzacja” – „poz” – sygnał wysoki
– „neg” – sygnał niski
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„TypSynchronizacji” – „15min” – impuls wysyłany co 15 minut
– „1godz” – impuls wysyłany co 1 godzinę
– „1dzien” – impuls wysyłany raz na dzień
„DługoscImpulsu” – długość impulsu podana w milisekundach (liczba powinna
być podzielna przez 5)
„Godzina” – od 00:00 do 23:59
Jeżeli jeden z parametrów został wprowadzony niepoprawnie, urządzenie
odpowie, który z parametrów jest błędny i poda przykładowe poprawne wartości.
Po wysłaniu komendy (jeżeli jest ona poprawna), urządzenie zapisze nowe ustawienia
i informacje na ekranie zostaną odświeżone.
Po zakończeniu wpisywania parametrów tSync2 może zostać odłączony od PC.
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8. Przykłady połączeń
Synchronizacja liczników typu ZMD lub A1500 za pomocą urządzenia tSync z anteną GPS

Rys. 7 Synchronizacja impulsem 230V AC o długości 2,5 sekundy

Synchronizacja liczników typu EQABP, EAP i LZQM za pomocą urządzenia tSync z anteną
GPS

Rys. 8 Synchronizacja impulsem 24V DC o długości 50ms
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Synchronizacja liczników typu ZMD lub A1500 za pomocą urządzenia tSync z anteną DCF

Rys. 7 Synchronizacja impulsem 230V AC o długości 2,5 sekundy

Synchronizacja liczników typu EQABP, EAP i LZQM za pomocą urządzenia tSync z anteną
DCF

Rys. 8 Synchronizacja impulsem 24V DC o długości 50ms
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UWAGI:

Zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpadami.
Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wykazują
bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobnoustroje, a przede wszystkim na
człowieka, uszkadzają bowiem jego układ centralny i obwodowy układ nerwowy oraz
układ krwionośny i wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne.
Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych urządzeń
elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.
Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadkami domowymi. Jeśli istnieje taka możliwość, zalecane jest wrzucanie zużytych baterii do specjalnego pojemnika na odpadki. Ich spalanie lub wrzucanie na wysypisko śmieci zwiększa ryzyko przedostania się trujących
substancji do środowiska naturalnego.
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