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KMi-1

AUTOMATYKA I STEROWANIE DLA GÓRNICTWA

Iskrobezpieczny konwerter mediów 

Konwerter mediów typu KMi-1 jest urządzeniem służącym do konwersji sygnałów pomiędzy 
iskrobezpiecznymi sieciami przewodowymi 10/100Base-TX a sieciami światłowodowymi 100Base-FX. 
Urządzenie posiada jeden iskrobezpieczny port typu Ethernet 10/100Base-TX przeznaczony do podłączenia 
linii kablowych za pomocą skrętki zakończonej wtykiem RJ-45 oraz drugi port do transmisji światłowodowej z 
wykorzystaniem złącza optycznego typu SC. Konwerter KMi-1 do transmisji światłowodowej wykorzystuje dwa 
włókna światłowodowe (TX, RX) lub pojedyncze włókno światłowodowe przy wykorzystaniu technologii WDM 
(ang. Wavelength Division Multiplexing). Dzięki takiemu rozwiązaniu, aby stworzyć pojedynczy kanał 
transmisyjny wystarczy pojedyncze włókno światłowodowe (nadawanie i odbiór odbywają się po tym samym 
włóknie na różnych długościach fali). Konwerter ten pracują wyłącznie w sieciach jednomodowych.

Opis urządzenia:

 interfejs 
10/100Base-TX 
2 pary skrętek

Iskrobezpieczny  interfejs 
100Base-FX 

włókno światłowodwe

Iskrobezpieczny

Iskrobezpieczny konwerter 
mediów KMi-1

Iskrobezpieczny interfejs 100Base-FX 
włókno światłowodwe

Diagnostyka połączenia światłowodowego
(połączenie, tłumienność, stan nadajnika)

„duplex” - WDM jedno 
włókno - transmisja 

dwukierunkowa

„duplex” - dwa włókna
transmisja 

dwukierunkowa

 interfejs 10/100Base-TX 
2 pary skrętek

Iskrobezpieczny

 interfejs 10/100Base-TX 
2 pary skrętek

Iskrobezpieczny

systemów sterowania przenośnikami

systemów łączności i bezpieczeństwa w ścianie wydobywczej

systemów identyfikacji i lokalizacji środków transportu materiałów 
ATUT-RFID

systemów chłodzenia i klimatyzacji podziemi kopalń

systemów sterowania pracą pompowni głównego odwadniania

systemów sterowania pracą pomp wysokociśnieniowych

systemów monitorowania parametrów eksploatacyjnych 
i  sterowania rozpływem mediów rurociągów ppoż., 

sprężonego powietrza metanu i emulsyjnego wysokociśnieniowego

Stosowany do zabudowy w sterownikach:
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AUTOMATYKA I STEROWANIE DLA GÓRNICTWA

Charakterystyka techniczna:

Nr certyfikatu ATEX KDB 13 ATEX 0143X

Parametry zasilania:
Napięcie zasilania 6,5 - 15 VDC
Prąd zasilania I  dla napięcia:N

6,5 VDC 320 mA
15 VDC 130 mA

Parametry łącza światłowodowego:
Prędkość transmisji

  Port 10/100base-TX 10/100 Mbps
       Port 100base-FX 100 Mbps

Transmisja 100base-FX
       KMi-1/A/*/* i KMi-1/C/*/* „WDM” po jednym włóknie 

dwukierunkowo
      KMi-1/B/*/* po dwóch włóknach dwukierunkowo

Długość fali przy nadawaniu (TX) KMi-1/A/*/*   KMi-1/B/*/*   KMi-1/C/*/*
1310 nm        1550 nm        1310 nm

Długość fali przy odbieraniu (RX) 1550 nm        1310 nm        1310 nm
Typ światłowodu 9/125 μm (jednomodowy SM)
Funkcje 10/100base-TX MDI/MDI-X (auto identyfikacja kabla 

prosty/krosowany)
Maksymalny dystans 60 km

Normalne warunki pracy:
Kategoria urządzenia I M1
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej Ex ia op is I Ma
Zakres temperatur pracy 0°C ÷ 60°C
Wilgotność względna powietrza max. 95 % w temperaturze +60°C
Stopień ochrony obudowy IP20
Rodzaj pracy ciągła
Wymiary 166 x 95 x 45 mm
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