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Dvoukanálový převodník z proudových smyček na Ethernet  
 Web Sensor P2520                                                                                        

 
 

POPIS A POUŽITÍ   
 

Převodník Web Sensor P2520 je určen pro připojení dvou snímačů s proudovým výstupem do sítě Ethernet. Měřený proud (0-20mA 
nebo 4-20mA) je možné přepočítat na hodnotu fyzikální veličiny měřené připojeným snímačem. Převodník je galvanicky oddělen od 
komunikační linky sítě Ethernet, proudové vstupy a napájecí zdroj navzájem galvanicky odděleny nejsou.  
 

Naměřené hodnoty lze zpracovat přes ethernetové rozhraní. Podporované formáty komunikace jsou: www stránky s možností vlastního 
přizpůsobení vzhledu, Modbus TCP, SNMPv1 protokol, SOAP protokol a XML. Důležitou funkcí přístrojů je kontrola naměřených hodnot 
a možnost poslat varovnou zprávu při překročení uživatelem nastavených mezí. Způsoby předání zprávy jsou: zaslání e-
mailů na max. 3 adresy, vyslání SNMP trapu až na 3 IP adresy, zobrazení stavu alarmu na www stránce, zasílání zpráv na Syslog 
server. Pro nastavení snímače slouží uživatelský program TSensor (viz www.cometsystem.cz/produkty/reg-TSensor) a www rozhraní 
přístroje. 

 
MONTÁŽ A OBSLUHA  
 

Přístroje jsou určeny k montáži na stěnu. Upevňují se na rovnou plochu dvěma šrouby nebo vruty. Připojovací svorkovnice je přístupná 
po odšroubování čtyř šroubků v rozích skříňky a sejmutí víčka. Připojovací kabely o vnějším průměru 3 až 6,5 mm s průřezem vodičů 
0,14 až 1,5 mm2 protáhneme uvolněnými průchodkami a připojíme podle schématu zapojení. Průchodky dotáhneme a našroubujeme 
víčko. Přístroje nevyžadují žádnou zvláštní obsluhu a údržbu. Doporučujeme pravidelně ověřovat přesnost měření kalibrací. 

 
UVEDENÍ DO PROVOZU A NASTAVENÍ  
 

Od svého síťového administrátora si vyžádáme údaje potřebné pro připojení přístroje do sítě (IP adresa, IP adresa brány,  Maska sítě) a 
ověříme, zda při prvním připojení přístroje nedojde ke konfliktu s adresou nastavenou z výroby (výrobní IP adresa všech přístrojů je 
192.168.1.213). Na počítači nainstalujeme nejnovější verzi programu TSensor (viz www.cometsystem.cz). a připojíme ethernetový kabel 
včetně napájecího zdroje. 
 

Na PC spustíme program TSensor. Nastavíme komunikační rozhraní „Ethernet“ a stiskneme tlačítko „Najít zařízení“.  Dle MAC adresy 
(je uvedena na štítku přístroje) vyhledáme v nabídnutém seznamu nastavovaný přístroj a pomocí tlačítka „Změnit IP adresu“ vložíme 
novou adresu dle síťového administrátora. IP adresa brány nemusí být zadána, pokud chcete přístroj provozovat pouze v lokální síti. Při 
změně IP adresy je přístroj restartován (restart trvá přibližně 10 s). 
 

Nastavení převodníku realizujeme pomocí www rozhraní. Po zadání adresy přístroje do adresního 
řádku web prohlížeče se zobrazí hlavní stránka. Přístroj nastavíme přes položku Settings (podrobně 
viz druhá strana tohoto listu). 
 

K návratu do továrního nastavení slouží tlačítko uvnitř přístroje (viz obrázek). Vypneme napájení, 
odšroubujeme kryt a stiskneme tlačítko. Zapneme napájení a stále držíme tlačítko stisknuté po dobu 
10s. Zavřeme kryt přístroje. 

 
CHYBOVÉ STAVY 
 

Přístroje neustále kontrolují svůj stav a v případě chyby zobrazí odpovídající chybový kód: Error 1 – konstanty pro lineární přepočty jsou 
chybně nastaveny,  Error 3 – hodnotu není možné zobrazit v 16bit registru (zvažte použití 32bit registru nebo změnu konstant pro 
přepočet),  Error 7 – měřená hodnota je nad horní hranicí (zkontrolujte kabeláž proudové smyčky a prověřte správnou funkci snímače), 
Error 2, Error 4, Error 5 a Error 6 – kontaktujte technickou podporu. 
 
 

 
UPOZORNĚNÍ -   montáž přístroje, instalaci a servis smí provádět pouze kvalifikovaná osoba 

- nepřipojujte ani neodpojujte kabely, pokud je přístroj pod napětím, nepoužívejte přístroj bez krytů  
- používejte napájecí zdroj (adaptér) schválený podle příslušných norem  
- přístroj nevystavujte vyšším nebo nižším teplotám než je dovoleno.  
- nepoužívejte přístroj který nepracuje správně 
- pokud chcete zapojit přístroj přímo do sítě Internet, je nezbytné správně nakonfigurovat firewall 

- přístroj není určen pro nasazení v kritických aplikacích, kde selhání komunikace s přístrojem může ohrozit zdraví, 
nebo způsobit materiální škody   

-  přístroje obsahují  elektronické díly, musí být likvidovány podle místních a aktuálně platných zákonných podmínek 
-  pro doplnění informaci uvedených na tomto listě použijte podrobných manuálů a dalších dokumentů, které jsou 

k dispozici na www.cometsystem.cz 



 

 


