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UKI - Uniwersalny Konwerter Interfejsów

Uniwersalny Konwerter Interfejsów UKI jest 
programowalnym urz¹dzeniem transmisyjnym, 
przeznaczonym do konwersji standardów 
komunikacyjnych, wykorzystywanych do przesy³ania 
danych pomiêdzy interfejsami, stosowanymi m.in. do 
zdalnej transmisji danych pomiarowych z liczników energii 
elektrycznej.
Konwerter UKI wykonany jest w obudowie, umo¿liwiaj¹cej 
jego zabudowê na szynie monta¿owej TH-35.

  Z³¹cza komunikacyjne

  Konfiguracja

  Przeznaczenie

Konwerter posiada trzy z³¹cza komunikacyjne, oznaczone 
jako PORT1, PORT2 i ETH, wykorzystywane do transmisji 
danych. 
Do poszczególnych z³¹czy komunikacyjnych, w zale¿noœci 
od wykonania sprzêtowego urz¹dzenia, mog¹ byæ 
przypisane nastêpuj¹ce interfejsy komunikacyjne:

?PORT1: CLO (pêtla pr¹dowa) lub RS485 lub RS232, 
?PORT2: CLO (pêtla pr¹dowa) lub RS485 lub RS232,
?ETH: z³¹cze Ethernet, RJ-45 (10 Mbit/s).

Do z³¹czy komunikacyjnych PORT1 oraz PORT2 
konwertera mo¿liwe jest pod³¹czenie:
?w przypadku interfejsu CLO – maksymalnie 4 szt. 

liczników energii elektrycznej, 
?w przypadku interfejsu RS485 – maksymalnie 15 szt. 

liczników energii elektrycznej lub modu³u 
komunikacyjnego GTm-sa (transmisja CSD/GPRS),

?w przypadku interfejsu RS232 – jednego licznika 
energii elektrycznej lub modemu telefonicznego PSTN 
lub GSM.

Ustawienia trybu pracy oraz parametrów sieciowych 
konwertera UKI przeprowadza siê za pomoc¹:
?przegl¹darki internetowej np. Internet Explorer, 

poprzez witrynê www urz¹dzenia,
?interfejsu komunikacyjnego PORT2, z wykorzystaniem 

specjalistycznego programu narzêdziowego 
„Konfigurator UKI”.

Konwerter UKI w zale¿noœci od potrzeb oraz konfiguracji 
sieci mo¿e pracowaæ w nastêpuj¹cych trybach pracy:   
?równoleg³a transmisja danych z interfejsów PORT1 

i PORT2 za poœrednictwem sieci Ethernet; transmisja 
mo¿e odbywaæ siê jednoczeœnie na dwóch 
zdefiniowanych portach TCP/IP (Rys. nr 1),

?transmisja danych z interfejsu PORT1 za 
poœrednictwem PORT2 lub sieci Ethernet, priorytet 
dostêpu do PORT1 posiada PORT2; w czasie 
transmisji danych z PORT1 za poœrednictwem PORT2, 
transmisja po sieci Ethernet jest nieaktywna 
(Rys. nr 2),

?transmisja danych z interfejsu PORT2 za 
poœrednictwem PORT1 lub sieci Ethernet, priorytet 
dostêpu do PORT2 posiada PORT1; w czasie 
transmisji danych z PORT2 za poœrednictwem PORT1, 
transmisja po sieci Ethernet jest nieaktywna.

Konwerter UKI posiada mo¿liwoœæ autoryzacji dostêpu 
do funkcji konfiguracyjnych za pomoc¹ has³a, 
definiowanego na etapie programowania urz¹dzenia.

Konwerter UKI jest urz¹dzeniem „przezroczystym”, 
tzn. po nawi¹zaniu po³¹czenia z aplikacj¹ odczytow¹, 
urz¹dzenie zestawia transparentne po³¹czenie z licznikami. 
Definiowanie trybu oraz zakresu danych odczytywanych 
z liczników za poœrednictwem konwertera, (odczyt 
wielkoœci rozliczeniowych lub odczyt profilu mocy) odbywa 
siê z poziomu aplikacji odczytowej, ka¿dorazowo podczas 
nawi¹zania sesji odczytowej. 
W systemach transmisji danych pomiarowych z liczników 
energii elektrycznej konwerter UKI mo¿e wspó³pracowaæ 
z analogowym modemem telefonicznym PSTN, 
modemem GSM(CSD) lub modu³em komunikacyjnym 
GPRS np. GTm-sa.

R

W rozproszonych systemach pomiarowych, w których 
zastosowano konwertery UKI, dane pomiarowe 
rejestrowane w pamiêci liczników mog¹ byæ zdalnie 
odczytywane, wykorzystuj¹c programy komputerowe 
SOLEN lub SKADEN, stanowi¹ce ofertê firmy ZEUP 
POZYTON.Warianty wykonania urz¹dzenia:

UKI PORT1 PORT2 

Wariant nr 1 RS485 RS232 

Wariant nr 2 CLO RS232 

Wariant nr 3 RS485 RS485 

Wariant nr 4 CLO RS485 

Wariant nr 5 RS232 RS232 

Wariant nr 6 CLO CLO 

 

  Komunikacja

  Odczyt danych
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Rys. 2. Przyk³adowy schemat transmisji danych pomiarowych do dostawcy i odbiorcy energii elektrycznej.

Specyfikacja techniczna Wymiary Uniwersalnego Konwertera Interfejsów UKI

W zamówieniu nale¿y podaæ wariant wykonania urz¹dzenia.
Uniwersalny Konwerter Interfejsów UKI posiada znak „CE”.
ZEUP POZYTON zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów technicznych i funkcjonalnych urz¹dzenia, wynikaj¹cych z postêpu technicznego.

Rys. 1. Przyk³adowy schemat równoleg³ej transmisji danych pomiarowych do odbiorcy energii elektrycznej za pomoc¹ sieci komputerowej.

               Wariant nr 1                                                  Wariant nr 2                                     Wariant nr 3

Wariant nr 4                                           Wariant nr 5                                       Wariant nr 6

Napiêcie zasilania 100 ÷ 250 V AC  50 Hz

Pobór mocy < 6  VA

PORT1 CLO lub RS485 lub RS232

PORT2 CLO lub RS485 lub RS232

ETH Interfejs sieci Ethernet (typ z³¹cza 
RJ-45), prêdkoœæ 10 Mbit/s

Prêdkoœci dla PORT1 i PORT2 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200

Formaty ramki dla PORT1 
i PORT2

Bity danych: 7,8
Parzystoœæ: None, Even, Odd
Bit stopu: 1

Porty TCP dla PORT1 i PORT2 Konfigurowalne w zakresie 
1034 .. 1499

Kompatybilne przegl¹darki www IE 7, IE 8, Firefox, Opera, Chrome

Temperatura pracy -20 °C … +50 °C

Masa ~ 0,45 kg 

Opis zacisków konwertera UKI w zale¿noœci od wariantu wykonania urz¹dzenia


