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ADDAX нові технології для вашого бізнсу!

введення
Цей документ містить важливі інструкції, які повинні дотримуватись в 
процесі установки  DC2S.8-1 (далі DC2S).

Причини встановлення нових DC2S можуть бути наступні:

переоснащення ТП;

несправність старого обладнення;

кінець життєвого циклу попереднього обладнання;

Зміна каналу звязку.

Запобіжні заходи

БЕЗПЕКА НА ПЕРШОМУ МІСЦІ

•

Монтаж, демонтаж, ремонт і підключення повинно здійснюватися тільки
уповноваженими особами і тільки після повного вивчення цьої інструкції.

•

Монтаж і демонтаж повинен проводитися відповідно до процедур і правил для
електричних мереж, прийнятих в місцях де використовується продукт.

•

У разі зовнішніої установки DC2S повинен бути встановлений у
відповідній електричній шафі.

•

Успішна робота всього устаткування залежить від правильної установки. Ігнорування вимог по
встановленню може привести до електричних травм, а також пошкодження електричної частини DC2S
або іншого майна.

• Більшість заходів в процесі виконуються персоналом на місці.

•

Після закінчення монтажа DC2S повинен бути опечатаний представниками уповноваженої
організації.

Розпакування та перевірка продукту

УВАГА

При отриманні DC2S, огляньте упаковку на предмет пошкоджень при транспортуванні. Акуратно відкрийте

транспортування контейнер, видаліть весь пакувальний матеріал і витягніть DC2S з контейнера.

Зберігайте транспортувальний контейнер і весь пакувальний матеріал в разі, якщо необхідно  DC2S  буде

повернути виробникові *. Переконайтеся в повноті комплекта поставки. Проведіть візуальний огляд DC2S на

наявність будь-яких фізичних ушкоджень, таких як тріщини, зламані деталі або будь-яких інших ознак

пошкоджень, які могли статися під час транспортування.

Не встановлюйте DC2S якщо є будь які ознаки пошкодження  корпусу та монтажних частин).

* Відповідно до договору

Комплект поставки

Найменування і
позначення 

кількість
Найменування і
позначення

кількість

DC2S концентратор даних 1 шт кабельні стяжки 5 штук

Посібник користувача* 1 шт

Вставні клемні колодки
(роз'єм) для інтерфейсу
RS-485

1 шт

Гвинт DIN7985

M5x16-Н
3 шт

Вставні клемні колодки
(роз'єм) для інтерфейсу LV 2 шт

Гайка DIN934,

M5
3 шт

Вставні клемні колодки

(роз'єм) для живлення
DC2S

1 шт

Шайба DIN433,

M5.3
6 штук упаковка  1 шт

ПРИМІТКА: Групова упаковка для відвантаження з використанням багатомісних коробок  допускається.

*

Поставка одного керівництва користувача для групової упаковки допускається.

 Зовнішній вигляд Позначки на корпусі

Рис1.    Зовнішні елементи DCU

позиція опис

1 Світлодіоди стану DC2S 

2 Штрих-код та номер DC2S

3 Діаграма розміщення інтерфейсів зв'язку DC2S

4 Місце для пломби виробника

5 

Гвинти кришки закриття інтерфейсу звязку(може 
бути запечатаний експлуатуючим органом )

6 Кришка закриття комунікаційного інтерфейсу

Літієва батарея
Номінальна напруга: 3 * 230 В / 400 В 
 частота: 50 Гц 
Діапазон робочих температур:
- 40 ° С до 70 ° С

0,25-5 (10) Мінімальний номінальний (максимальний) струм

знак відповідності

Електрична безпека (клас II)

Увага, висока напруга!

Напис 

Передня панель.Світлодіодна індикація та її фунціонування функціональне значення

Power Горить / Не горить Живлення вкл / викл

CPU 
Зелений / червоний Робота ЦП/ відмова центрального процесора

LAN1

(LAN2) 
Горить / Не горить

Ethernet1 (Ethernet2) 
З'єднання є / Немає з'єднання

LV 1
(LV2) Зелений / жовтий LV1 (LV2) Модем зєднується / Обмін данними

UPS Горить / Не горить Зовнішній UPS підключений / не підключений

RRS-485 RS-485 зєднується / Обмін даними

3GPPLevel 2 світлодіоди RGB Горить відповідно до стану модема 3GPP 

1

2

3

5

4

5

6

4

Зелений/жовтий

індикація значення
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Рекомендовані монтажні інструменти DC2S Розміри і монтаж

Монтажні інструменти не входять в комплект поставки!

гвинт

позначення Позначення розмір зусиля 
затягування

Гвинти для
кріплення кришки

інтерфейсу звязку M4x20 викрутка PH2  1 - 1,5 Н • м

Гвинти для

кріплення

DC2S

M5x16 

(DIN 7985)

 PH2  1.8- 2.4 Н • м

Гайки для кріплення

DC2S

М5 

(DIN 934)

ключ

ріжковий

S8
1,8 - 2,4 Н • м

Рекомендоване  програмне забезпечення
 Правильність функціонування DC2S можна перевірити дистанційно - за допомогою HES або он-лайн 
через веб-інтерфейс.

Рис2.  Розміри та способи монтажа

кріплення з

фіксацією по 3-точкам

Фіксуюча планка
DC2S

виготовлена з

нержавіючої сталі

і може бути легко

відрегульована

при установці в

приміщенні
замовника.

ВИБІР МІСЦЯ МОНТАЖУ
Місце монтажу DC2S вибирається з урахуванням наступних моментів:

•
DC2S призначений для 24 годин роботи в приміщенні. Він може бути встановлений в опалювальному або в неопалювальному приміщенні

•

У разі зовнішньої установки DC2S повинен бути обов'язково встановлений в захисному боксі, з метою захисту DC2S від прямого впливу вологи і 
сонячного випромінювання.

• Всі частини DC2S повині бути легкодоступні.  Залиште достатньо місця для робити.

• Температура навколишнього середовища -40°С до +70°С.

•
Відносна вологість 95% при температурі 25 ° С в умовах експлуатації.

• DC2S повинен бути встановлений вертикально в придатному для експлуатації місці, виходячи з габаритних розмірів і зручності доступу до проводів зв'язку.

0

Провід зв'язку для з'єднання

Провода зв'язку DC2S повинні бути підключені відповідно до схеми , розміщеної на передній панелі, яка має 

наступний вигляд:

Рис3. Діаграма інтерфейсів звязку

Підключення DC2S до мережі повинно виконуватися 
уповноваженим навченим персоналом з  правом доступу 
виконання робіт на обладнанні до1000 V.

назва інтерфейсу 
опис інтерфейсу

AC POWER

Передача даних по лінії електропередач 0,4 кВ. Цей інтерфейс підключений до розподільчої трифазної мережі  з 
напругою 85-440 V через роз'єм  який знаходиться на передній панелі модему трифазному лінії електропередачі 
низької напруги плати R7. PLР;

USB-HOST

Стандартний Full Speed   хост-интерфейс USB2.0 (12 Мбит), який може бути використаний для локального підключення додаткового 
обладнання

ETHERNET Стандартний інтерфейс мережі Ethernet 10/100 Base-TX, який може бути використаний для локального зєднання з DC2S

RS-485 Cтандартний інтерфейс RS-485, може використовуватися для підключення зовнішніх пристроїв, наприклад балансних лічильників;

2G / 3G

бездротова передача даних в мережах 2G / 3G, має два слота SIM-карти і роз'єм для підключення зовнішньої антени.

DC POWER 
Інтерфейс для підключення зовнішнього UPS (12-24В).

!

!!

викрутка

інструмент
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порядок установки
Примітка:  Перед тим,  як почати монтаж або демонтаж DC2SS необхідно вимкнути  проміжний автоматичний вимикач,  через який він  зєднаний з  шинами втторинних обмоток 

трансформатора .

Для виконання установки DC2S виконайте наступні дії:

1 88

2222 9

Підключіть кабель LV до клемної колодки, яка є частиною комплекту поставки 
відповідно до схеми підключення  (рис. 3). Допустимий поперечний розріз дротів 
0,5-2,5 мм2.

ПРИМІТКА. DC2S можна підключити до 2 фідерів LV.

3 10   

44 11

    5 12    
 6    13 

7
14    

реєстрація DC2S в HES і конфігурація здійснюється за допомогою  веб-інтерфейсу (для більш докладної інформації про веб-інтерфейс приведена в розділі 

«Налаштування OFDM на основі DC2S з використанням браузера .Інструкція по використанню веб-інтерфейсу»).

Тестування після підключення

•

Перевірте правильність підключення фаз по схемі. Можливі помилки:

- неправильне фазування ,якщо кут між фазами складає менше 90 градусів або більше 150 градусів.

- відсутність будь-якої фази.

•
зверніть увагу на режим роботи світлодіодів, в пршу чергу POWER,потім CPU On,LV1 On,Eth Link,UPS

Технічна підтримка

Наші висококваліфіковані фахівці завжди в нашому розпорядженні, щоб забезпечити підтримку для поточних проектів, разом з інформацією про 

перспективні напрямки наших розробок.

Телефон: +38(044)-239-29-79 +38(044)-239-29-76 +38(067)-406-61-21

 адреса електронної пошти: service@add-energy.com

Графік роботи: 8:30 - 17:30 (GMT + 2:00) 

Контактна інформація

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

03148, м. Київ,
вул. Жмеринська, 2-Б,
ТОВ “АДД-Енергія”

!!

Оберіть відповідні умови експлуатації та місце для установки з міркувань 
загальних розмірів та зручності підключення каналів зв'язку DC2S
(див. рис. 2).

Позначте місце встановлення відповідно до рис. 2 

Просвердліть три отвори діаметром 9,2 мм у відповідних точках панелі, 
призначених для фіксації DC2S 

Зробіть зовнішній візуальний огляд DC2S, щоб переконатися в тому що немає 
механічних пошкоджень корпусу та пломб встановлених виробником 
(позиція 4, рис. 1). 

Викрутіть гвинти (пзиція 5, рис. 1)  кріплення кришки інтерфейсів звязку та 
зніміть кришку (позиція 6, рисунок 1).

Встановіть DC2S на  фіксуючу планку і зафіксуйте його за допомогою 
гвинтів та гайок відповідно до рекомендованих інструментів для монтажу.

Помістіть фіксуючі гвинти в отвори під клемною кришкою та закрутіть їх.

Видаліть ізоляцію з кабелю LV (7-8 мм)

Підключіть роз'єм у відповідне гніздо в DC2S (див. малюнок 3).

Подайте напругу.

Встановіть кришку клемної колодки та закріпіть її відповідними гвинтами 

(позиція 5 Рис 1).

Підключіть інші комунікаційні кабелі . Використовуйте відповідні з'єднувльні 

кабелі, які входять в комплект

 поставки для інтерфейсів RS-485 та DCU POWER

Встановіть і закріпіть  гнучкий трифазний чотирижильний мережевий кабель між 
автоматичний вимикач та DC2S з метою з'єднання обох пристрої. 
Не вмикайте автоматичний вимикача на цьому етапі.

ПРИМІТКА: Кабелі з алюмінієвими проводами заборонено використовувати 

для підключення DC2S до трифазної мережі живлення.

e-mail:
Офіс: office@add-energy.com
Відділ продажу: sale@add-energy.com, 
add@add-energy.com
Відділ закупівель: store@add-energy.com

+38 (044)-239-29-79
+38 (044)-239-29-76
+38 (044)-407-27-20
+38 (067)-620-07-20

Після успішного монтажу та перевірки підключення DC2S кришка клемника може бути опечатана  уповноваженим персоналом. Опечатуватись можуть гвинти з 
обох сторін кришки клемника DC2S (позиція 5 Рис 1). DC2S буде готовий до роботи в звичайному режимі.   Для отримання більш докладної інформації про 
роботу DC2S див. «Концентратор  даних версії 8. Технічний опис ».

mailto:info@addgrup.com
http://www.addgrup.com/



