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All rights reserved. 

Copyright © 2017 Wigersma & Sikkema B.V. 

All the figures and descriptions in this installation, operating and maintenance manual have been compiled 
only after careful checking. Despite this, however, the possibility of errors cannot be completely eliminated. 
Therefore, no guarantee can be given for completeness or for the content. Also, the manual cannot be taken 
as giving assurance with regard to product characteristics. Furthermore, characteristics are also described that 
are only available as options. 

The right is reserved to make changes in the course of technical development. We would be very grateful for 
suggestions for improvement and notification of any errors, etc. 

With regard to extended product liability the data and material characteristics given should only be 
taken as guide values and must always be individually checked and corrected where applicable. This 
particularly applies where safety aspects must be taken into account. 

Further support can be obtained from the branch or representative responsible for your area. The address is 
printed on the back of this manual or simply enquire at Wigersma & Sikkema B.V.  

Passing this manual to third parties and its duplication, in full or in part, are only allowed with written permission 
from Wigersma & Sikkema B.V. 

Woord vooraf 

 In deze handleiding wordt belangrijke informatie verstrekt over het gebruik van ISC230B. Lees deze 
handleiding zorgvuldig. 

 In deze handleiding zijn diverse opmerkingen en waarschuwingen met behulp van symbolen 
gemarkeerd. Lees deze zorgvuldig en neem, indien noodzakelijk, maatregelen.  

De gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis: 

 
OPMERKING Suggesties en adviezen om taken gemakkelijker uit te voeren. 

 
LET OP Een opmerking maakt de gebruiker attent op mogelijke problemen. 

 
WAARSCHUWING 

Indien de handeling niet correct wordt uitgevoerd kunnen er gegevens of 
instellingen verloren gaan. 

 
ESD 

Een opmerking maakt de gebruiker attent op het nemen van maatregelen t.b.v. 
ESD. 

 

The guarantee becomes invalid if the product described here is not handled properly, repaired or modified by 
unauthorized persons or if replacement parts are used which are not genuine parts from Wigersma & Sikkema 
B.V. 
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1 Introductie 

ISC230B is ontworpen voor toepassing in meteropstellingen met UNIGAS 300. ISC230B combineert de 
functionaliteit van explosieveilige pulsomzetting en seriële signaalomzetting en explosieveilige voeding van 
UNIGAS 300. 

De ISC230B wordt gevoed door 230VAC maar kan ook worden gevoed door laagspanning (12 VAC of 12 - 15 
V DC) waardoor ook voeding mogelijk is met een veilige wissellaagspanning of met een klein solar systeem 
met een 12 V loodaccu. 

Voor de voeding met een 12VAC DIN rail transformator kan bijvoorbeeld een transformator van Comatec type 
TBD2/018.12 of TBS2/020.12 toegepast worden. De transformator moet meer dan 18 VA kunnen leveren. 

De ISC230B is voorzien van explosieveilige barrières. De explosieveilige barrières zijn uitgevoerd op basis 
van galvanische scheiding, er hoeft geen EX-veilige aarde aanwezig te zijn. 

Intern zijn drie systeemaansluitingen beschikbaar waarop een module kan worden aangesloten. Beschikbare 
modulen zijn: 

• Pulse-out module, bestelnummer NN2671; module met 4 galvanisch gescheiden pulsuitgangen die vrij 
configureerbaar zijn. 

• G485B module, bestel nr. NN3656; module waarmee de ISC230B kan worden voorzien van een RS485 
master of slave functie ten behoeve van een locaal meter netwerk. Dit locale netwerk moet worden 
geplaatst in de explosieveilige ruimte. 

• Ethernet module, bestel nr NN2566.; module waarmee de ISC230B verbonden kan worden met een 
Ethernet netwerk. De Ethernet interface is van de fabrikant MOXA. Hulpmiddelen voor de configuratie 
van de Ethernetverbinding worden door MOXA ter beschikking gesteld op de website van MOXA. 

• PSTN module, bestel nr NN2565.; module waarmee de ISC230B verbonden kan worden met een 
analoge telefoonlijn. 

• RS232 module, bestel nr. NN2567; module waarmee de ISC230B verbonden kan worden met een 
RS232 poort van bijvoorbeeld een PC of PLC. 

De ISC230B is dubbel geïsoleerd waardoor de elektronica galvanisch gescheiden is van (rand)aarde. Bij 
toepassing van de G485B of RS232 module is de RS485 of RS232 verbinding ook galvanisch gescheiden van 
(rand)aarde wat stoorsignalen als gevolg van aardlussen voorkomt. Wordt de ISC230B extern gevoed met 
een laagspanning dan moet rekening gehouden worden dat via de externe laagspanningsvoeding wel een 
elektrische verbinding aanwezig kan zijn met (rand)aarde. Bij toepassing met RS485B of RS232 module 
verdient een galvanisch gescheiden laagspanningsvoeding de voorkeur. 

De ISC230B is voorzien van een locale bus aansluiting. Op deze aansluiting kunnen tot maximaal 4 ISC230B 
of 1 UNILOG 300 met netvoeding en 3 ISC230B apparaten worden aangesloten met een maximale 
kabellengte van totaal 50 m. Hiermee kan op eenvoudige wijze een aantal netgevoede UNIGAS 300 apparaten 
worden toegevoegd en uitgelezen via de verbinding met de buitenwereld (GSM/GPRS, ethernet of PSTN). De 
verbinding tussen de apparaten vindt plaats met een 3 aderige kabel of 2 aderige afgeschermde kabel, de 
apparaten mogen op een willekeurige wijze met elkaar verbonden worden (ster of ketting of een combinatie 
van beide). 

Overige kenmerken van de ISC230B zijn: 

• Eenvoudig te monteren en aan te sluiten 

• Geschikt voor buitenopstelling 

• Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C 
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Fabrikant Wigersma & Sikkema 

Bedrijfsomstandigheden: 

Omgevingstemperatuurbereik:  -25 °C to +55 °C 

Gegevens m.b.t. toelating explosieveiligheid 
ATEX 

2 Explosieveiligheidsintructies (Ex) 

Zie DDN4800CVML EU Declaration of Conformity and Safety instructions. 

3 Typeplaatje 

Het typeplaatje is aan de linkerzijde van de behuizing aangebracht. 
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4 Functies 

In onderstaande figuur worden de functies schematisch weergegeven. 
Alle functies zijn voorzien van status led’s, zodat eenvoudig gecontroleerd kan worden of de signalen 
aanwezig zijn.  
 

 
Figuur 1. Schematische weergave van de functies 

 

 

 

Figuur 2. Schematische weergave van de functies van de pulse-out module 
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5 Openen en sluiten van de behuizing 

Controleer voor het sluiten van de behuizing of de afdichtrand van de deksel over de volle omtrek schoon is 
en goed aansluit op de behuizing en dat alle (vier) schroeven aanwezig zijn. Plaats de deksel op de behuizing. 
Zet de schroeven eerst handvast en draai ze vervolgens kruislings vast. 

6 Installatie 

De behuizing van ISC230B heeft een beschermingsklasse IP65 in overeenstemming met EN60529. ISC230B 
mag in de buitenlucht geplaatst worden. 

Lees eerst Explosieveiligheidsintructies (Ex) (hoofdstuk 2) alvorens verder te gaan. 

Afhankelijk van de functie en de uitvoering van ISC230B zijn de ingangen vanaf fabriek al geconfigureerd en 
is het mogelijk dat de daarbij behorende kabel(s) is (zijn) gemonteerd. 

 
ESD 

Elektrostatische ontladingen (ESD) kunnen schade veroorzaken aan interne 
elektrische componenten als u geen voorzorgsmaatregelen neemt. ESD wordt 
veroorzaakt door statische elektriciteit en de veroorzaakte schade is meestal 
permanent. 

6.1 Plaatsing 

ISC230B is voorzien van montagesteunen. ISC230B hoeft voor het plaatsen niet geopend te worden. De 
montagesteunen zijn voorzien van montagegaten met M6 schroefdraad waarmee ISC230B ook via de andere 
zijde van een wand geplaatst kan worden.  

 
LET OP 

Voorkom aanraking van de behuizing met boor-, snij- of tapolie. ISC230B 
altijd monteren met de kabelwartels aan de onderzijde. 

6.2 Omgang met netspanning 

Lees eerst de bepalingen ten behoeve van explosieveiligheid, zie hoofdstuk Explosieveiligheidsintructies (Ex) 
(hoofdstuk 2).  

De installatie en aanpassing mogen alleen worden uitgevoerd door personen met voldoende kennis van zaken. 

 LET OP 

Sluit de netspanning af voordat enig onderhoud wordt uitgevoerd. 

Sluit de netspanning alleen aan indien alle kabels zijn aangesloten.  

Indien aansluitingen worden gewijzigd, controleer of er geen netspanning 
aanwezig is en dat ervoor gezorgd is dat de netspanning niet 
aangeschakeld kan worden. 

Plaats altijd de beschermkap over de netaansluiting, zie 
DDN4800CVML_EU Declaration of Conformity and Safety instructions. 
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6.3 Componenten 

 
Figuur 3. Geopende ISC230B 

 
 
1. Netspanning aanwezig indicator (rood) 

2. Indicatoren voor seriele communicatie naar meter (REQ) en van meter (DATA) 

3. Aansluiting voor modulen 
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6.4 Aansluitingen voor voeding en locale bus 

 

 

Figuur 4. Geopende ISC230B 

 

1. Netspanning aansluiting 

2. Kabeldoorvoerwartel voor netspanning aansluiting 

3. Aansluiting voor laagspanningsvoeding 

4. Aansluiting voor locale bus 

5. Stop voor optionele kabeldoorvoerwartel voor modulen. 

6. Afsluitdop voor kabeldoorvoerwartel. 

7. Kabeldoorvoerwartels voor modulen of laagspanningsvoeding of locale bus 

 
LET OP 

Kabeldoorvoerwartels die niet gebruikt worden, dienen te worden afgesloten 
met de meegeleverde afsluitdoppen. 

6.5 Aansluiten van de netspanning 

 
LET OP Wees zeker dat de netspanningaansluiting niet onder spanning staat. 

 

Vervolgens wordt deze door de wartel gestoken en aangesloten op de stekker die in de aansluiting 230 VAC 
gestoken is. Zet vervolgens de wartel deugdelijk vast.  

Plaats de beschermkap. 
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6.6 Aansluitingen van de ingangen 

ISC230B bevat 5 ingangen en een voedingsaansluiting voor UNIGAS 300. De klemnummers en benamingen 
zijn vermeld bij de aansluitklemmen in ISC230B (figuur 5). De ingangen zijn opeenvolgend genummerd van 1 
t/m 11(zie tabel 1). 

 

 

Figuur 5. Aansluitingen ISC230B 

 

1. Aansluitklemmen 1 - 11 

2. Kabeldoorvoerwartel voor kabel van voeding van UNIGAS 300 en/of pulsingangen. 

3. Afsluitdop voor kabeldoorvoerwartel. 

4. Kabeldoorvoerwartel voor kabel van Encoder of seriële aansluiting. 

 
LET OP 

Kabeldoorvoerwartels die niet gebruikt worden, dienen te worden 
afgesloten met de meegeleverde afsluitdoppen. 
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Tabel 1. Aansluitingen 

 

Ingang Klem 

nummer 

Benaming Betekenis Kleurcodering 
Wigersma & Sikkema 
kabel 

Voeding 
UNIGAS 300 

1 + + voeding voor UNIGAS 300 Geel 

2 - - voeding voor UNIGAS 300 Grijs 

Puls 3 IN1 Aansluiting voor pulsingang 1 Bruin 

4 GND Gemeenschappelijke aarde 
aansluiting voor puls 

Groen/Zwart 

5 IN2 Aansluiting voor pulsingang 2 Wit 

6 GND/SHIELD Gemeenschappelijk 
kabelafscherming voor puls 

 

Serieel  7 DATA Inkomende seriële data van 
UNIGAS EVHI 

Bruin 

8 GND Aarde aansluiting voor seriële 
kabel 

Groen/Zwart 

9 REQ Uitgaande seriële data naar 
UNIGAS EVHI 

Wit 

Encoder 10 SHIELD/ 

NAMUR - 

Kabelafscherming voor seriële 
kabel of aansluiting voor 
Encodertelwerk 

Kleur van kabel naar 
Encodertelwerk 

11 NAMUR + Aansluiting voor Encodertelwerk Kleur van kabel naar 
Encodertelwerk 

 
Zie hoofdstuk 7 voor aansluitschema’s van ISC230B – UNIGAS 300. 
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7 Specificatie 

General 

• Mains supply 230 VAC, 4 VA nominal, 12 VA peak 

• Cable gland for line supply Ø 10 -14 mm     

• Low voltage supply 12 VAC +/-10%, 18 VA min. or  

 12 – 15 VDC 

 70 - 120 mA nominal 

 + 100 mA for modules RS485B,  

 Ethernet and PSTN 

  

• ATEX approval _II_(1)_ G [Ex ia Ga] IIC 

 ZELM 14 ATEX 0523 X  

 Mounting in safe area only 

 Um = 253 VAC 

 

• Mounting bracket Stainless Steel 

• Protection class IP 65 

• Operating temperature - 25°C to + 55°C 

• Weight 2 kg  

• Dimensions w x h x l 160 x 120 x 105 mm  

• Material casing Polycarbonate 

• Colour  Grey, RAL7035 

• Cables for serial and pulse connection EMC shielded, 

• Available lengths 5, 10, 15 or 20 metres,  

 other lengths on request 

 

Pulse inputs 

• Input 1 and 2 Reed or transistor contact, 7.5 V,  

 0.6 mA active 

• Cable gland Ø 4 -8 mm 

• Max input frequency 1 kHz 50 % DC      

 

Serial input 

• DATA and REQ (Tx and Rx) 7.5 V, Req 2 mA at mark, 

 Data 1 mA at mark 

• Max baud rate 9600 baud full duplex 

• Cable gland Ø 4 -8 mm    

  

NAMUR input 

• NAMUR input U nominal 7.5 V, Ri = 1k  

• Cable gland Ø 4 -8 mm 
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External power to meter – UNIGAS 300 

• External power  7.5 V 100 mA peak – 50 mA continuous 

• Cable gland shared with gland for pulse input 

 

Status LEDs 

• Mains live red 

• Serial communication green, DATA and REQ 

 

ATEX specification of inputs and external power 

• Terminals 1 (+) and 2 (-) 

• Uo = 8.7  V  

• Io = 586 mA 

• Po = 1.3 W 

• Co = 5.8 uF 

• Lo = 0.1 mH 

• Terminals 3 (IN1) and 4, 5 (IN2) and 6, 9 (REQ) and 8 

• Uo = 8.7  V 

• Io = 3 mA 

• Po = 7 mW 

• Co = 5.8 uF 

• Lo = 100 mH  

•  Terminals 7 (DATA) and 8 

• Uo = 8.7  V 

• Io = 18 mA 

• Po = 38 mW 

• Co = 5.8 uF 

• Lo = 90 mH  

•  Terminal 11 (NAMUR+) and 10 

• Uo = 8.7  V 

• Io = 9 mA 

• Po = 20 mW 

• Co = 5.8 uF 

• Lo = 100 mH  
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8 Aansluitschema’s van ICS230B – UNIGAS 300 

8.1 Seriële verbinding tussen ISC230B en UNIGAS 300  

  

Beschikbare lengtes: 

  5 m NN2439S 

10 m NN2437S 

15 m NN2478S 

20 m  NN2486S 
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8.2 Puls verbinding tussen ISC230B en UNIGAS 300  

  

Beschikbare lengtes: 

  5 m NN2647 

10 m NN2648 

15 m Op aanvraag 

20 m Op aanvraag 
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8.3 Puls en externe voeding verbinding tussen ISC230B en UNIGAS 300 

  

Beschikbare lengtes: 

  5 m NN2630 

10 m NN2631 

15 m NN2632 

20 m  NN2624 
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9 Aansluitschema voor een lokaal netwerk 
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