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Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian
w katalogu bez powiadomienia.Nie odpowiadamy
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katalogu. Szczegółowe informacje dotyczące
prezentowanych produktów znajdują się
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Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typuMSL-200-**-*

Wyłącznik stycznikowy ognioszczelny w wykonaniu
MSL-200-**-* przeznaczony jest do zasilania, sterowania
i wizualizacji pracy urządzeń lub napędów elektrycznych
znajdujących się w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem
gazów i pyłów.

W zależności od potrzeby w urządzeniu zabudowane są
elementy i podzespoły elektryczne (styczniki, transformatory,
zasilacze, przekaźniki, moduły sterujące, moduły kontrolno-
pomiarowe, bariery, separatory, konwertery, PLC) w wykonaniu
przeciwwybuchowym lub normalnym zgodnie ze szczególnymi
warunkami zabudowy urządzeń. Do wizualizacji stanów pracy
stosuje się sygnalizatory optyczne, wyświetlacze LED lub LCD
(HMI).

Wyłącznik stycznikowy zbudowano w oparciu
o obudowę ognioszczelną, w komorze głównej (budowy Ex d)
zabudowana jest aparatura elektryczna natomiast w komorze
lub komorach przyłączowych (budowy Ex d lub Ex e)
zabudowane są wskaźniki napięcia, łączniki, zaciski i listwy
przyłączowe.

Opcjonalnie odłącznik główny może być zabudowany
w komorze dopływowej lub osobnej komorze odłącznika.

Sterowanie i kontrolę odpływów zrealizowano za pomocą:
� pojedynczych modułów kontrolno-pomiarowych,
� przekaźnika multifunkcyjnego typu PMB,
� przekaźnika multifunkcyjnego typu PMB-2,
� programowalnego przekaźnika zintegrowanego typu
PeZiN-01,

które służą do zabezpieczania sieci elektrycznej i trójfazowych
silników elektrycznych. Przekaźniki wyposażone są w komplet
zabezpieczeń (prądowych, upływowych, temperaturowych,
kontroli ciągłości uziemienia PE) oraz obwodów sterowania
i potwierdzenia. Transmisja danych realizowana jest
za pośrednictwem modułów iskrobezpiecznych, interfejsów
komunikacyjnych Ethernet, RS485, RS422, RS232, CAN itp.
przystosowanych do transmisji za pośrednictwem kabli
z żyłami miedzianymi i światłowodowymi.

Produktmoże być eksploatowanywpodziemiach kopalń
w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c”
niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy „A” lub „B”
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Produkt może być eksploatowany w gazowych
atmosferach wybuchowych zaliczanych do strefy 1 lub 2 (G)
oraz użytkowany w miejscu występowania pyłowych atmosfer
wybuchowych zaliczanych do strefy 21 lub 22 (D).

Opcjonalnie istnieje możliwość wykonania wyłącznika
w wersji MSL-200-**-*-RN, która może być instalowana tylko
w obiektach przemysłowych w pomieszczeniach nie zagro-
żonych wybuchem pyłów i/lub gazów, oraz w podziemiach
kopalń w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”,
niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy „A”
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Opis

I M2 Ex db I Mb
I M2 Ex db eb I Mb
I M2(M1) Ex db ib [ia Ma] I Mb
I M2(M1) Ex db eb ib [ia Ma] I Mb
I M2(M1) Ex db ib mb op pr**) [ia ma op is Ma] I Mb*)

I (M1) [Ex ia Ma] I, I (M1) [Ex ia op is Ma] I

Stopień ochrony
IP65

Znamionowe napięcie izolacji
do 1200 V AC

Znamionowe napięcie łączeniowe
do 1140 VAC
(220/230/380/400/500/550/660/690/1000/1100/1140 VAC)

Znamionowy prąd
do 315 A

Odpływ pomocniczy
24/36/42/127/133/220/230 V AC / 200 (450) VA

Odpływ zwalniaków (hamulców)
42//127/133/220/230 V AC / 1000 VA

Konfiguracja pracy styczników
jednobiegowa, dwubiegowa, rewersyjna, gwiazda-trójkąt,
równoległa, szeregowa, automatyczna zmiana kolejności faz

Wymiary
Wymiary komory głównej (S x W x G)
(500-200)x(400-200)x(350-200) mm
Wymiary komór przyłączowych (S x W x G)
(460-160)x(320-140)x(300-150) mm
Wymiary komory odłącznika (S x W x G)
(460-160)x(320-140)x(300-150) mm

Masa
Ok. 150..250 kg

Dane znamionowe

Temperatura otoczenia
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C

Napięcie zasilania:
230/400/500/660/1000/1140 V AC

Maks. prąd znamionowy:
1 – 50 A
2 – 100 A
3 – 200 A
4 – 250 A
5 – 315 A
dodatkowo za symbolem prądu znamionowego w nawiasie:
kolejny nr stycznika (odpływu)
– rewersyjny R
– prąd A
–moc odpływu kW

* – ilość odpływów głównych
z dodatkową literą:
R – rewersja napięć odpływowych odłącznikiem głównym

0 – wyłącznik bez zasilania przelotowego
1 – wyłącznik z zasilaniem przelotowym
z dodatkową literą:
d – komory przyłączowe ognioszczelne
e – komory przyłączowe wzmocnione
s – komory przyłączowe z odłącznikiem/rozłącznikiem

II 2G Ex db IIA T4 Gb
II 2G Ex db eb IIA T4 Gb
II 2(1)G Ex db ib [ia Ga] IIA T4 Gb
II 2(1)G Ex db eb ib [ia Ga] IIA T4 Gb
II 2(1)G Ex db eb ib mb op pr**) [ia ma op is Ga] IIA T4 Gb*)

II 2D Ex tb IIIC T80C Db
II 2D Ex tb ib IIIC T80C Db
II 2(1)D Ex tb ib [ia Da] IIIC T80C Db
II 2(1)D Ex db ib mb op pr**) [ia ma op is Da] IIIC T80C Db*)

Grupa I

Grupa II (gazy)

Grupa II**) (pyły)

Certyfikat
OBAC 07 ATEX 194X

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego

*) gdy zabezpieczenie nie występuje w produkcie (mb, op pr,ma, op is)
dopuszcza się skrócone oznakowanie np.: II 2(1)D Ex db eb ib mb [ia ma
Da] IIIC T80C Db (brak op pr i op is)

**) tylko dla komory przyłączowej wykonaniu “d”

Sposób oznaczaniaKodowanie

A 0 – wyłącznik bez zasilania przelotowego
1 – wyłącznik z zasilaniem przelotowym

z dodatkową literą:
d – komory przyłączowe ognioszczelne
e – komory przyłączowe wzmocnione
s – komory przyłączowe z odłącznikiem/

rozłącznikiem

B * – ilość odpływów głównych

z dodatkową literą:
R – rewersja napięć odpływowych

odłącznikiem głównym

C Maks. prąd
znamionowy:
1 – 50 A
2 – 100 A
3 – 200 A
4 – 250 A
5 – 315 A

dodatkowo za symbolem
prądu znamionowego
w nawiasie:
kolejny nr stycznika
(odpływu)
– rewersyjny R
– prąd A
–moc odpływu kW

D Napięcie zasilania:
230/400/500/660/1000/1140 V AC

- ** * *M S L 2 0 /

A B C D

0 - -
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Stacja kompaktowa typuMSL 610-**/BP

Stacja kompaktowa typu MSL 610-**/BP jest urządzeniem
rozdzielczym,przeznaczonym dla górnictwa podziemnego,do zdalnego
sterowania elektrycznych napędów maszyn i urządzeń górniczych,
zasilanych z sieci trójfazowej prądu przemiennego z izolowanym
punktem gwiazdowym transformatora (sieć IT), lub innego rodzaju
sieci.Urządzenie przystosowane jest do zasilania napięciemdo 3x1140
V AC.

Stację zbudowano w oparciu o osłonę ognioszczelną.
W komorze głównej ognioszczelnej zabudowana jest aparatura
elektryczna natomiast w komorze lub komorach przyłączowych
(budowy ognioszczelnej Ex d lub wzmocnionej Ex e) zabudowane są
wskaźniki napięcia, łączniki, zaciski i listwy przyłączeniowe.

Podstawową jednostką struktury elektrycznej stacji jest tor
rozłącznikowy. Każda stacja wyposażona jest odłącznik (przełącznik,
rozłącznik) z napędem ręcznym. W skład toru wchodzą odpływy
stycznikowe o różnych konfiguracjach pracy (jednobiegowa,
dwubiegowa, rewersyjna, gwiazda-trójkąt, równoległa, szeregowa lub
automatyczna zmiana kolejności faz i inne). Opcjonalnie można
stosować styczniki próżniowe lub powietrzne. Konfiguracja toru
siłowego może zawierać rozrusznik tyrystorowy o prądzie
dopasowanym do maksymalnego prądu rozłącznika z uzupełniającym
stycznikiem obejściowym.

Alternatywnie, w miejsce odpływów stycznikowych,
zabudowanymoże byćwyłącznikmocy o prądzie ciągłymograniczonym
do 800 A lub transformatormocy do 16 kVA z kompletem zabezpieczeń.
Konfiguracje stycznikowe, transformatorowe lub rozrusznikowe
realizują oprócz zasilania odbiorników silnikowych również aplikacje
nawrotne np. stacji napinających transportery przenośników, zestawy
luzownikowe i inne.

Podwyższony stopień bezpieczeństwa funkcjonalnego
uzyskiwany jest poprzez odpowiedni ciąg połączeniowy zabezpieczeń
przeciążeniowo-zwarciowych, zabezpieczeń upływowych, kontroli
ciągłości żyły ochronnej, temperatury odbiorników (PTC, Pt100),
przekaźników pomiarowych i sterujących, odłączników. Pokrywa
komory głównej wyposażona została w czworokątny pulpit sterowniczy
z wziernikiem umożliwiającym podgląd wszystkich parametrów pracy
stacji na wewnętrznym monitorze LCD lub LED. Na pokrywie komory
głównej zabudowany jest wyłącznik awaryjny umożliwiający
odłączenie napięcia zasilającego od wszystkich odbiorników
zasilanych przez stację.

Sterowanie i kontrolę odpływów zrealizowano za pomocą:
� pojedynczych modułów kontrolno-pomiarowych,
� przekaźnika multifunkcyjnego typu PMB,
� przekaźnika multifunkcyjnego typu PMB-2,

które służą do zabezpieczania sieci elektrycznej i trójfazowych silników
elektrycznych. Przekaźniki wyposażone są w komplet zabezpieczeń
(prądowych, upływowych, temperaturowych, kontroli ciągłości żyły
ochronnej itp.) oraz obwodów sterowania i potwierdzenia.

W urządzeniumoże być zabudowany programowalny sterownik
PLC lub inny moduł sterowniczy, który jest odpowiedzialny za
sterowanie oraz nadzór nad pracą poszczególnych odpływów.
Transmisja danych może być realizowana za pośrednictwem modułów
iskrobezpiecznych, przy pomocy interfejsów komunikacyjnych
Ethernet, RS485, RS422, RS232, itp. przystosowanych do transmisji za
pośrednictwem kabli z żyłami miedzianymi i światłowodowymi.
Zastosowane komponenty gwarantują niezawodność pracy stacji
kompaktowej w górnictwie podziemnym przy spełnieniu
podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Najważniejsze z nich
to:
� obudowa w postaci dużych czworokątnych komór
z podwyższonym stopniem ochrony do IP54 lub IP65,
� indywidualne zabezpieczenie dla każdego odpływu,
� określony poziom nienaruszalności bezpieczeństwa
funkcjonalnego (SIL) obwodów bezpieczeństwa.

Komory dopływowe lub odpływowe wyposażone są w wpusty
kablowe, przez które należy wprowadzać przewody oraz kable.
Niewykorzystane wpusty należy zaślepić certyfikowanymi zaślepkami.

Urządzenie może być eksploatowane w podziemiach kopalń
wwyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”,„b” lub „c” niebezpieczeństwa
wybuchumetanu oraz do klasy ,,A'' lub ,,B'' zagrożenia wybuchem pyłu
węglowego.

Opis

I M2 Ex db [ia Ma] [ib Mb] I Mb
I M2 Ex db eb [ia Ma] [ib Mb] I Mb
I M2 Ex db [ia Ma] [ib Mb] [op is Ma] I Mb
I M2 Ex db eb [ia Ma] [ib Mb] [op is Ma] I Mb

Temperatura otoczenia
-10°C ≤ Ta ≤ +40°C

Certyfikat
KOMAG 11 ATEX 0132X

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego
Stopień ochrony
IP54 / IP65

Znamionowe napięcie izolacji
do 1200 V AC

Znamionowe napięcie łączeniowe
do 1140 VAC (380/400/500/550/660/690/1000/1100/1140
VAC)

Znamionowy prąd ciągły dopływu
do 500 A
do 800 A (z wyłącznikiemmocy)
Liczba odpływów
do 8

Znamionowy prąd ciągły pojedynczego odpływu
z wyłącznikiemmocy
do 800 A

Znamionowy prąd ciągły pojedynczego odpływu
ze stycznikami
do 500 A

Znamionowy prąd rozrusznika tyrystorowego
do 450 A

Liczba odpływów luzownikowych
do 4 (moc transformatora do 6 KVA, napięcie do 690 VAC)
Liczba odpływów pomocniczych
do 2 (do 230 VAC (do 700 VA) i/lub 48 VDC (do 10A)

Moc transformatora
do 16 kVA

Napięcia odpływów transformatorowych
do 690 VAC (liczba odpływów do 4)

Konfiguracja pracy styczników
jednobiegowa, dwubiegowa, rewersyjna, gwiazda-trójkąt,
równoległa, szeregowa, automatyczna zmiana kolejności faz

Wymiary
(S x W x G)
1240x770x570mm
1610x770x570mm
1850x770x570mm (z wpustami)
W zależności od wykonania W zależności od wykonania

Masa
700..900 kg

Dane znamionowe

Sposób oznaczania

A 3 – odpływy oświetleniowe i silnikowe
4 – odpływy oświetleniowe
5 – odpływy silnikowe

B * – ilość odpływów

- * *M S L 6 1 /

A B

0 B P
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Stacja kompaktowa typuMSL-1203.***/BP

Stacja kompaktowa typu MSL-1203.***/BP jest urządzeniem
rozdzielczym,przeznaczonym dla górnictwa podziemnego,do zdalnego
sterowania elektrycznych napędów maszyn i urządzeń górniczych,
zasilanych z sieci trójfazowej prądu przemiennego z izolowanym
punktem gwiazdowym transformatora (sieć IT), lub innego rodzaju
sieci.Urządzenie przystosowane jest do zasilania napięciemdo 3x1140
V AC.

Stację zbudowano w oparciu o osłonę ognioszczelną. W
komorze lub komorach głównych ognioszczelnych zabudowana jest
aparatura elektryczna natomiast w komorze lub komorach
przyłączowych (budowy ognioszczelnej Ex d lub wzmocnionej Ex e)
zabudowane są wskaźniki napięcia, łączniki, odłączniki (rozłączniki),
zaciski i listwy przyłączeniowe.

Podstawową jednostką struktury elektrycznej stacji jest tor
prądowy (rozłącznikowy). Każda stacja może być wyposażona w
oddzielne tory prądowe (maksymalnie 6) wyposażone w odłącznik
(przełącznik, rozłącznik) z napędem ręcznym. Stacja może być także
wyposażona w wyłącznik mocy. W skład toru wchodzą odpływy
stycznikowe o różnych konfiguracjach pracy (jednobiegowa,
dwubiegowa, rewersyjna, gwiazda-trójkąt, równoległa, szeregowa lub
automatyczna zmiana kolejności faz i inne). Opcjonalnie można
stosować styczniki próżniowe lub powietrzne. Konfiguracja toru
siłowego może zawierać rozrusznik tyrystorowy o prądzie
dopasowanym do maksymalnego prądu rozłącznika z uzupełniającym
stycznikiem obejściowym.

Alternatywnie, w miejsce odpływów stycznikowych,
zabudowany może być wyłącznik mocy, rozrusznik tyrystorowy,
transformator mocy do 75 kVA z kompletem zabezpieczeń. Odpływy
stycznikowe, transformatorowe lub rozrusznikowe mogą realizować
oprócz zasilania odbiorników silnikowych również aplikacje nawrotne
np. stacji napinających transportery przenośników, zestawy
luzownikowe i inne.

Podwyższony stopień bezpieczeństwa funkcjonalnego
uzyskiwany jest poprzez odpowiedni ciąg połączeniowy zabezpieczeń
przeciążeniowo-zwarciowych, zabezpieczeń upływowych, kontroli
ciągłości żyły ochronnej, temperatury odbiorników (PTC, Pt100),
przekaźników pomiarowych i sterujących, odłączników. Pokrywa
komory głównej wyposażona została w czworokątny pulpit sterowniczy
z wziernikiem umożliwiającym podgląd wszystkich parametrów pracy
stacji na wewnętrznymmonitorze LCD lub LED.

Na pokrywie komory głównej zabudowany jest wyłącznik
awaryjny umożliwiający odłączenie napięcia zasilającego od
wszystkich odbiorników zasilanych przez stację.
Sterowanie i kontrolę odpływów zrealizowano za pomocą:
� pojedynczych modułów kontrolno-pomiarowych,
� przekaźnika multifunkcyjnego typu PMB,
� przekaźnika multifunkcyjnego typu PMB-2,

które służą do zabezpieczania sieci elektrycznej i trójfazowych silników
elektrycznych. Przekaźniki wyposażone są w komplet zabezpieczeń
(prądowych, upływowych, temperaturowych, kontroli ciągłości żyły
ochronnej itp.) oraz obwodów sterowania i potwierdzenia.

W urządzeniumoże być zabudowany programowalny sterownik
PLC lub inny moduł sterowniczy, który jest odpowiedzialny za
sterowanie oraz nadzór nad pracą poszczególnych odpływów.
Transmisja danych może być realizowana za pośrednictwem modułów
iskrobezpiecznych, przy pomocy interfejsów komunikacyjnych
Ethernet, RS485, RS422, RS232, itp. przystosowanych do transmisji za
pośrednictwem kabli z żyłami miedzianymi i światłowodowymi.
Zastosowane komponenty gwarantują niezawodność pracy stacji
kompaktowej w górnictwie podziemnym przy spełnieniu
podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Najważniejsze z nich
to:
� obudowa w postaci dużych czworokątnych komór

z podwyższonym stopniem ochrony do IP54 lub IP65,
� indywidualne zabezpieczenie dla każdego odpływu,

Komory dopływowe lub odpływowe wyposażone są w wpusty
kablowe, przez które należy wprowadzać przewody oraz kable.

Urządzenie może być eksploatowane w podziemiach kopalń
wwyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”,„b” lub „c” niebezpieczeństwa
wybuchumetanu oraz do klasy ,,A'' lub ,,B'' zagrożenia wybuchem pyłu
węglowego.

Opis

I M2 Ex db [ia Ma] [ib Mb] I Mb
I M2 Ex db eb [ia Ma] [ib Mb] I Mb
I M2 Ex db [ia Ma] [ib Mb] [op is Ma] I Mb
I M2 Ex db eb [ia Ma] [ib Mb] [op is Ma] I Mb

Temperatura otoczenia
-10°C ≤ Ta ≤ +40°C

Certyfikat
KOMAG 11 ATEX 0099X

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego
Stopień ochrony
IP54 / IP65

Znamionowe napięcie izolacji
do 1200 V AC

Znamionowe napięcie łączeniowe
do 1140 VAC (380/400/500/550/660/690/1000/1100/1140
VAC)

Znamionowy prąd ciągły
1200 A

Liczba torów zasilających
do 6

Znamionowy prąd ciągły pojedynczego dopływu
do 800 A

Znamionowy prąd ciągły pojedynczego odpływu
do 800 A

Znamionowy prąd rozrusznika tyrystorowego
do 800 A

Napięcia obwodów pomocniczych
do 230 VAC i/lub 48 VDC

Moc transformatora pomocniczego
do 6,3 kVA

Moc transformatora zabudowanego w osobnej komorze
do 75 kVA

Napięcia odpływów transformatorowych
do 690 VAC

Konfiguracja pracy styczników
jednobiegowa, dwubiegowa, rewersyjna, gwiazda-trójkąt,
równoległa, szeregowa, automatyczna zmiana kolejności faz

Wymiary
(S x W x G)
1650x1060x740mm
2350x1060x783mm
2650x1060x831mm
W zależności od wykonania

Masa
1200..2100 kg

Dane znamionowe

Sposób oznaczania

gdzie:
tor I, II, III,… , VI
z następującymi
rodzajami odpływów

1 – z odpływami stycznikowymi
jednoodpływowymi

2 – z odpływami transformatorowymi
3 – z odpływami luzownikowymi
4 – z odpływami rewersyjnymi
5 – z odpływami stycznikowymi

dwuodpływowymi
6 – z odpływami transformatorowymi

do 6,3 kVA
7 – z odpływami transformatorowymi

do 75 kVA
8 – z odpływami rozrusznikowymi

- ** ...M S L 1 2 .

I VI

0 3 / B P

W każdym torze mogą występować różne rodzaje odpływów, wtedy należy
je umieścić w nawiasach za oznaczeniem głównym.
Przykład: MSL-1203.111(6)(8)/BP, oznacza stację wyposażoną w trzy tory
prądowe, stacja posiada odpływy stycznikowe jednoodpływowe oraz
dodatkowo odpływy transformatorowe do 6,3kVA oraz odpływy
rozrusznikowe (z rozrusznikiem tyrystorowym).
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Zespół transformatorowy ognioszczelny typu ZTO-*/*

Zespół transformatorowy ognioszczelny ZTO-*/* jest
urządzeniem zasilającym,przeznaczonym dla górnictwa podziemnego,
do zasilania urządzeń elektrycznych, oświetlenia, maszyn górniczych,
zasilanych z sieci trójfazowej lub jednofazowej prądu przemiennego
z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (sieć IT), lub
innego rodzaju sieci. Zespół transformatorowy posiada odpływy
główne o napięciu do 3x230 VAC, oraz pomocniczy o napięciu do 230
VAC.
Urządzenie przystosowane jest do zasilania napięciem do 3x1140 VAC.

Zespół transformatorowy ognioszczelny zbudowano w oparciu
o osłonę ognioszczelną. W komorze głównej ognioszczelnej
zabudowana jest aparatura elektryczna natomiast w komorze lub
komorach przyłączowych (budowy ognioszczelnej Ex d lub
wzmocnionej Ex e) zabudowane mogą być wskaźniki, łączniki, zaciski
i listwy przyłączeniowe. Komora główna jest wyposażona w drzwi
z zamknięciem specjalnym śrubowym.
Pokrywa komory głównej wyposażona została w wzierniki
umożliwiające podgląd wszystkich parametrów pracy zespołu na
wewnętrznymmonitorze LCD lub wskaźnikach LED.

Zespół transformatorowy ognioszczelny ZTO-*/* jest
wyposażony w jeden główny odłącznik (rozłącznik) z napędem ręcznym
i posiada niezależne odpływy sterowane oddzielnie. Odłącznik
(rozłącznik) może być zabudowany w komorze głównej lub w oddzielnej
ognioszczelnej komorze (dopływowej lub odłącznika). Odłącznik
(rozłącznik) może także posiadać dodatkową pozycję ,,próba
sterowania'' umożliwiającą przetestowanie działania urządzenia
w stanie bezprądowym.

Zastosowane komponenty gwarantują pewność ruchową
ognioszczelnego zespołu transformatorowego w górnictwie
podziemnym przy spełnieniu wymagań bezpieczeństwa.

Sterowanie i kontrolę odpływów zrealizowano za pomocą:
� pojedynczych modułów kontrolno-pomiarowych,
� przekaźnika multifunkcyjnego typu PMB-2,

które służą do zabezpieczania sieci elektrycznej. Przekaźniki
wyposażone są w komplet zabezpieczeń (prądowych, upływowych,
temperaturowych, kontroli ciągłości żyły ochronnej itp.) oraz obwodów
sterowania i potwierdzenia.

W urządzeniu może być zabudowany separator
iskrobezpieczny do transmisji danych przy pomocy interfejsów
komunikacyjnych RS485, RS422, RS232, itp.

Komory dopływowa i odpływowa wyposażone są w wpusty
kablowe, przez które należy wprowadzać przewody oraz kable.
Niewykorzystane wpusty należy zaślepić certyfikowanymi zaślepkami.
Opcjonalnie mogą być wykorzystane złącza kablowe ognioszczelne.

Urządzenie może być eksploatowane w podziemiach kopalń
w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ,,a'', ,,b'' lub ,,c''
niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy ,,A'' lub ,,B''
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Opis

I M2 (M1) Ex db [ia Ma] [ib] I Mb
I M2 (M1) Ex db eb [ia Ma] [ib] I Mb

Temperatura otoczenia
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C

Certyfikat
OBAC 07 ATEX 109

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego
Stopień ochrony
IP65

Znamionowe napięcie izolacji
do 1200 V AC

Znamionowe napięcie łączeniowe
do 1140 VAC (380/400/500/550/660/690/1000/1100/1140
VAC)

Znamionowa moc transformatora
do 5kVA (3,5 kVA;5 kVA)

Napięcie znamionowe uzwojenia pierwotnego
do 1140 VAC
3x (380, 400, 500, 550, 660, 690, 1000, 1100,
1140) [VAC]

Napięcia znamionowe uzwojeń wtórnych do 230 VAC
3x (127, 133, 220, 230); 1x (24, 36, 42, 127,
133, 220, 230) [VAC]

Ilość odpływów
do 4

Dane znamionowe

Sposób oznaczania

A Moc znamionowa:
1 – 3,5 kVA
2 – 5 kVA

B Napięcie zasilania:
1 – 500/1000 V AC
2 – 660/1140 V AC
3 – 500/660/1000/1140 V AC
3 – (inne - podać wartość do 1140 V

A

- * *Z T O

B

/
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Górniczy przemiennik częstotliwości typu
VSD-630-1140/**

Górniczy przemiennik częstotliwości typu VSD-630-1140/**
przeznaczony jest do zasilania, sterowania,wizualizacji pracy, silników
elektrycznych znajdujących się w pomieszczeniach zagrożonych
wybuchem gazów i pyłów. Jest to przemiennik częstotliwości
z napięciowym obwodem pośredniczącym, służy on do nadążnej
regulacji prędkości obrotowej maszyn napędzanych silnikami
asynchronicznymi.Może służyć do zasilania silnikówmaszyn jedno lub
wielonapędowych.

W przypadku napędów wielosilnikowych zasilanych z różnych
przemienników częstotliwości, układ regulacji zapewnia
wyrównywanie momentów pomiędzy silnikami zasilanymi
z przemienników, z których jeden jest w hierarchii sterowniczej tzw.
Masterem pozostałe przemienniki to Slave. Przemiennik Master
wypracowuje sygnały regulacji do przemienników Slave, które tak
regulują momentem zasilanego silnika, żeby był on równy momentowi
silnika zasilanego z Mastera. Rodzaje zastosowanych sterowników
wewnętrznych i ich oprogramowanie umożliwia odwrócenie hierarchii
Master-Slave.

Przemiennik zbudowano w oparciu o osłonę ognioszczelną, w
której zabudowana jest aparatura do sterowania, kontroli, separacji
i wizualizacji. Komory przyłączowe są budowy ognioszczelnej. Jako
urządzenia wykonawcze stosowane są moduły sterujące
specjalizowane, przekaźniki sterujące, separujące itp. Do wizualizacji
stosuje się sygnalizatory optyczne, wyświetlacze LED lub LCD.
Opcjonalnie przemiennikmoże byćwyposażonywmoduł zwrotu energii
do sieci.

Urządzenie może być eksploatowane w podziemiach kopalń
w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ,,a'', ,,b'' lub ,,c''
niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy ,,A'' lub ,,B''
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Opis

I M2 (M1) Ex db [ia Ma] [ib] I Mb
I M2 (M1) Ex db eb [ia Ma] [ib]
I MbI M2 (M1) Ex db [ia op is Ma] [ib] I Mb
I M2 (M1) Ex db eb [ia op is Ma] [ib] I Mb

Temperatura otoczenia
0°C ≤ Ta ≤ +40°C

Certyfikat
OBAC 10 ATEX 106X

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego
Stopień ochrony
IP54

Znamionowe napięcie izolacji
do 1200 V AC

Znamionowe napięcie łączeniowe
do 1140 VAC (1000/1100/1140 VAC)

Znamionowy prąd ciągły dopływu/odpływów
do 500 A

Liczba torów zasilających
1 lub 2

Ilość silników głównych
1 do 4

Odpływy pomocnicze do 1140 VAC
Ilość odpływów w zależności od konfiguracji

Napięcia obwodów pomocniczych
do 230 VAC i/lub 48 VDC

Moc transformatora pomocniczego
do 6,3 kVA

Napięcia odpływów transformatorowych
do 690 VAC

Wymiary
(S x W x G)
2443 x 1140 x 1040mm (obudowa dSD 20-*)
2500 x 1340 x 1000mm (obudowa dSD 25-*)

Masa
w zależności od wykonania
(około 3500 ÷ 4500 kg)

Dane znamionowe

Sposób oznaczania

AB 01 – jednoodpływowy o mocy do 630 kW
02 – dwuodpływowy o mocy 2 x do 315 kW
12 – dwuodpływowy o mocy sumarycznej

do 630 kW
44 – czteroodpływowy o sumarycznym

prądzie odbiorników 500 A
4Q – wyposażony wmoduł zwrotu energii

do sieci o prądzie do 2 x 100A

*- *V S D 6 3

A B

0 - 1 1 4 0 -



Stopień ochrony
IP 65

Obwód zasilania

Napięcie znamionowe
do 3 x 690 VAC

Prąd znamionowy
do 220 A

Częstotliwość znamionowa zasilania
50 (60) Hz

Obwody wyjściowe

Napięcie znamionowe
do 3 x 690 V AC

Prąd znamionowy
do 220 A

Maksymalna wartość mocy znamionowej przyłączonego
silnika
do 200 kW

Częstotliwość znamionowa wyjściowa przemiennika
0 do 200 Hz
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Górniczy przemiennik częstotliwości typu
VSD-200/690.***

Przemiennik częstotliwości typu VSD-200/690.*** jest
urządzeniem zasilająco-rozdzielczym, przeznaczonym dla
górnictwa podziemnego i w częściach powierzchniowych kopalń,
zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Służy do
zdalnego sterowania elektrycznych napędów maszyn i urządzeń
górniczych o regulowanej prędkości obrotowej, zasilanych z sieci
trójfazowej prądu przemiennego z izolowanym punktem gwiazdowym
transformatora.Wszystkie aparaty w przemiennikumożna dostosować
do napięcia roboczego od 500 V do 690 V.

Pokrywa komory głównej wyposażona została w czworokątny
pulpit sterowniczy z wziernikiem umożliwiającym podgląd wszystkich
parametrów pracy przemiennika na wewnętrznymmonitorze.

Na ściance komory głównej jest zabudowany wyłącznik
bezpieczeństwa umożliwiający odcięcie napięcia zasilającego
przemiennik oraz wszystkich odbiorników zasilanych przez
przemiennik częstotliwości. Każdy przemiennik częstotliwości ma
zintegrowany zewnętrzny wymiennik ciepła woda-powietrze
z zamkniętym obiegiem cieczy chłodzącej.

Przemiennik częstotliwości typu VSD-200/690.*** umożliwia
zasilanie maksymalnie dwóch silników elektrycznych podłączonych do
niego równolegle. Przemiennik na swoim wyposażeniu posiada dla
każdego silnika oddzielne zabezpieczenia przeciążeniowo-zwarciowe,
układy kontroli ciągłości żyły ochronnej przewodu oponowego lub
kabla zasilającego silnik,kontroli temperatury uzwojeń i łożysk,a także
w przypadku zasilania silnika (silników) wektorem napięcia o zmiennej
częstotliwości separator sygnałów z enkodera silnika.

Opis

I M2(M1) Ex d [ia ib] I Mb
I M2(M1) Ex d e [ia ib] I Mb
I M2(M1) Ex d [ia ib op is Ma] I Mb
I M2(M1) Ex d e [ia ib op is Ma] I Mb

Temperatura otoczenia
-10°C ≤ Ta ≤ +40°C

Certyfikat
TEST 13 ATEX 0033X

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Sposób oznaczania

AB Ilość odpływów:
01 – jeden
02 – dwa (maksymalna moc na każdym

z odpływów nie przekracza 0,5 mocy
znamionowej przemiennika)

12 – dwa (sumaryczna moc odpływów
nie przekracza mocy znamionowej
przemiennika)

C Maksymalna wartość prądu/ mocy
znamionowej silnika:
1 – 43 A/37 kW
2 – 54 A/45 kW
3 – 62 A/55 kW
4 – 84 A/75 kW
5 – 104 A/ 90 kW
6 – 125 A/100 kW
7 – 150 A/132 kW
8 – 180 A/160 kW
9 – 220 A/200 kW

*- * *V S D 2 0 .

A B C
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Wymiennik ciepła typu UC-W*-**

Wymiennik ciepła typu UC-W*-** jest przeznaczony do
stosowania w układach chłodzenia urządzeń i maszyn
z wykorzystaniem cieczy chłodzącej (UC-WW-** - woda/woda lub UC-
WP-** - woda/powietrze).
Wymiennik ciepła UC-WW-** oddziela ciecz zewnętrzną (np. woda
z instalacji ppoż. kopalni) od cieczy wewnętrznej w instalacji
chłodzenia urządzenia lub maszyny, chroniąc ją przed zniszczeniem
poprzez zatkanie zanieczyszczeniami i/ lub nadmiernym wzrostem
ciśnienia.

WwymiennikuUC-WP-**w instalacji wewnętrznej znajduje się
płyn chłodzący (np. woda, glikol itp.), zaś ciepło z układu chłodzącego
odbierane jest przez strumień powietrza wytworzony przez
wentylator(y).

Wymienniki te zostały wykonane zgodnie z zasadami dobrej
praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa.

Wymiennik ciepła typu UC-W*-**może być wykonany w dwóch
wersjach jako:
• Wymiennik UC-WW-** - gdzie ciepło jest wymieniane pomiędzy
cieczą a cieczą (np.woda/woda)

• Wymiennik UC-WP-** - gdzie ciepło jest wymieniane pomiędzy
cieczą a powietrzem (np.woda/powietrze)

W wymienniku wyróżniamy dwa obiegi cieplne: obieg
zewnętrzny, do którego oddawane jest ciepło (odpowiednio ciecz lub
powietrze) oraz obieg wewnętrzny, który jest jednakowy w obu typach
urządzeń.

Opis

Stopień ochrony
IP55

Moc cieplna
2x25 kW

Maksymalna moc pobierana
UC-WP - 2x6 kW
UC-WW - 2x0,75 kW

Maksymalne ciśnienie cieczy w układzie wewnętrznym
0,8 MPa

Maksymalne wymiary gabarytowe
UC-WP-02/2.2 2530x1650x1100mm
UC-WW-25 1600x1500x600mm

Masa
UC-WP-02/2.2 800 kg
UC-WW-25 300 kg

Pozycja pracy
pionowa (odchylenie od pionu ±15°)

I M2 Ex de [ia,ib] I
I M2 [Ex ia,ib] I

Temperatura otoczenia
+4°C ≤ Ta ≤ +40°C

Certyfikat
OBAC 07 ATEX 257X

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Sposób oznaczania

A WW – woda-woda
WP – woda-powietrze

BC 01 – 1 rząd rur WP
02 – 2 rzędy rur WP
03 – 3 rzędy rur WP
04 – 4 rzędy rur WP
25 –WW

Liczba obiegów Podaj liczbę

A

- * * *U C W

B C

-
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Ognioszczelna stacja transformatorowa typu IT3Su *(*/*)

Ognioszczelna stacja transformatorowa typu IT3Su *(*/*)
przeznaczona jest do zasilania urządzeń o napięciu znamionowym od
380 VAC do 1140 VAC i jest przystosowana do zasilania przemienników
częstotliwości.

Ognioszczelna stacja transformatorowamoże być zabudowana
w podziemiach kopalń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
metanu i/lub pyłu węglowego.

Obudowa stacji transformatorowej IT3Su *(*/*) składa się
z sześciu ognioszczelnych komór:
- komory przyłączowej kabli lub przewodów oponowych zasilających
stację transformatorową (+B);

- komory odłącznika średniego napięcia (+D);
- komory średniego napięcia (+H), w której jest zabudowana aparatura
elektryczna łączeniowa;

- komory transformatora (+T);
- komory niskiego napięcia (+L), w której zabudowana jest aparatura
łączeniowo-zabezpieczająca;

- komory przyłączowej przewodów oponowych lub kabli odpływowych
oraz sterowniczych (+C);

Istnieje możliwość wykonania stacji transformatorowej
posiadającej transformator główny o dwóch oddzielnych uzwojeniach
po stronie wtórnej (dwunapięciowy) lub posiadającej transformator
z dwoma uzwojeniami po stronie wtórnej łączonymi szeregowo bądź
równolegle (np. 1000V lub 500V po stronie wtórnej).

Ognioszczelna stacja transformatorowa typu IT3Su *(*/*)może
być wykonana także w opcji typu Transswitch:
- większa ilością odpływów po stronie niskiego napięcia,
- możliwość zabudowy odpływów pomocniczych oraz sterowniczych,
- możliwość wykonania odpływów głównych w postaci wysuwanych
wymiennych wsuwów,

- niezależne zabezpieczenia dla poszczególnych odpływów głównych.

Opis

Stopień ochrony
IP 54

Napięcie znamionowe Un1 sieci zasilającej stację
3 ÷ 6,6 kV

Najwyższe dopuszczalne napięcie robocze Ur1
7,2 kV

Napięcie znamionowe odpływów Un2 odpływów stacji
0,38 ÷ 1,15 kV

Najwyższe dopuszczalne napięcie robocze Ur2
1,2kV

Moc znamionowa przy pracy S1
maksymalnie 1700kVA

Moc znamionowa przy pracy S6 – 55%
maksymalnie 2000kVA

Częstotliwość znamionowa
50Hz

Prąd znamionowy pojedynczego odpływu strony wtórnej
do 800A;

Układ połączeń
Dyn11, Dyn5,Yyn0 (lub inny)

Wymiary
Od 3900x1000x1450mm
Do 5410x1000x1450mm

Temperatura pracy
-10°C ÷ 40°C
-10°C ÷ 30°C (dla 2000kVA przy pracy S6-55%)

I M2(M1) Ex db [ia Ma] [ib] I Mb
I M2(M1) Ex db [ia op is Ma] [ib] I Mb

Certyfikat
OBAC 07 ATEX 257X

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Sposób oznaczania

A Moc znamionowa w kVA

B Napięcie strony pierwotnej w kV

C Napięcie strony wtórnej w kV (w przypadku
transformatora z drugim uzwojeniem
wtórnym lub z uzwojeniem przełączalnym
podawane są dwie wartości)

A

(* * *I T 3 S u )

B C

/
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Ognioszczelna rozdzielnica typu FCB-6/*/2

Ognioszczelna rozdzielnica typu FCB-6/*/2 jest przeznaczona
do stosowania w podziemiach kopalń w wyrobiskach nie zagrożonych
lub zagrożonych wybuchem, zaliczonych do stopnia a, b lub c
niebezpieczeństwa wybuchu metanu i/lub w wyrobiskach zaliczonych
do klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Jest przeznaczona do rozdziału energii elektrycznej w sieciach
izolowanych „IT” 3x6 kV lub 3x3,3 kV lub 3 kV.

Rozdzielnica FCB-6/*/2 jest rozdzielnicą wnętrzową,
jednoczłonową przeznaczoną zarówno do zestawiania w rozdzielnice
wielopolowe jak i jako pola przeznaczone do zasilania pojedynczych,
odosobnionych odbiorników.

Przy zestawianiu pól w rozdzielnice wielopolowe, ustawiane
obok siebie pola łączy się jednożyłowymi przewodami giętkimi,
prowadzonymi w metalowych osłonach. W zależności od
zamawiającego rozdzielnice wykonywane są jako:

� Pola zasilające (dopływowe) oznaczone symbolem
FCB-6/630/2

� Pola odpływowe (silnikowe, kablowe, lub transformatorowe)
oznaczone symbolem FCB-6/200/2.

Rozdzielnica FCB-6/*/2 składa się z czterech ognioszczelnych komór:
- komory przyłączowej kabla/kabli (przewodu oponowego)
zasilającego;

- komory odłącznika i uziemnika;
- komory głównej wyposażonej w aparaturę łączeniową, pomiarową,
zabezpieczającą i sterowniczą;

- komory przyłączowej kabla/kabli (przewodów oponowych)
zasilających odbiory.

Rozdzielnica FCB-6/*/2 jest przystosowana do sterowania:
- lokalnego (miejscowego);
- zdalnego sygnałami dwustanowymi;
- cyfrowego wraz z wizualizacją z nadrzędnego systemu
dyspozytorskiego.

Opis

Zanamionowe napięcie izolacji Um

7,2 kV

Znamionowe napięcie zasilania Un

6 kV lub 3,3 kV lub 3 kV

Znamionowy prąd In
max 630 A w zależności od przekładnika prądowego

Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny Iw
16 kA

Znamionowy prąd zwarciowy załączalny Iu
40 kA

Znamionowy czas trwania zwarcia
1 sek.

Temperatura otoczenia
-5°C ÷ 40°C

Stopień ochrony
IP65

Masa
około 2200 kg

Wymiary
(S x W x G)
1200x1600x1300

I M2(M1) Ex d [ia ib] I Mb

Certyfikat
TEST 16 ATEX 0005X

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

A

- *F C B 6 /

Sposób oznaczania

A 200 - wykonanie jako pole odpływowe
630 - wykonanie jako pole zasilające

(dopływowe)

/ 2
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Zasobnik kabla typu ZK-*/*
Złącze obrotowe typu ZO-160-*-*

Zasobnik kabla typu ZK-*/* Złącze obrotowe typu ZO-160-*-*

Zasobnik kabla typu ZK-*/* przeznaczony jest do nawijania
(rozwijania) kabla zasilającego oraz jego odpowiedniego układania na
bębnie podczas jazdy lub postoju maszyny.

Zasobnik kabla jest maszyną nieukończoną i nie może być
samodzielnie stosowany. Przeznaczeniemmaszyny nieukończonej jest
włączenie do innej maszyny, połączenie z inną maszyną, maszyną
nieukończoną lub wyposażeniem w celu stworzenia maszyny.

Złącze obrotowe typu ZO–160–*.* wykonano jako
przeciwwybuchowe ognioszczelne i jest przeznaczone do przenoszenia
energii elektrycznej poprzez układ szczotek do ruchomych części
maszyn. Złącze obrotowe składa się z komory głównej oraz dwóch
komór przyłączowych (budowy Ex d). Złącza te mogą być
zabudowywane w maszynach i urządzeniach pracujących w wyrobi-
skach kopalni instalacjach powierzchniowych tych kopalń, w których
jest prawdopodobne wystąpienie zagrożenia wybuchu metanu i/lub
pyłu węglowego.

Dzięki zwartej i masywnej budowie stosowane może być
w ciężkich warunkach eksploatacyjnych bez konieczności stosowania
dodatkowych osłon mechanicznych.
Zasobnik kabla ze złączem obrotowymmożna zabudować np. na:
• samojezdnej maszynie górniczej,
• kolejce podwieszanej,
• spągoładowarce.

Opis

Sposób oznaczania Sposób oznaczania

A Średnica zewnętrznego kabla
zasilającego (mm)

B Długość nawiniętego kabla (m)

A Maksymalny prąd:
160 - 160 A
185 - 185 A

B

C

Liczba przewodów sterowniczych:
1 – jeden przewód
3 – trzy przewody

Wersja wykonania korpusu:
Brak – wersja 1
2 – wersja 2

A

- * *Z K /

B BA

- * **Z O - .

C

Temperatura otoczenia
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C

Stopień ochrony
IP00

Wymiary
(S x W x G) 1019x730x973mm

Masa
Ok. 360 kg (Masa ze złączem obrotowym, bez kabla)

Stopień ochrony
IP65

Znamionowe napięcie izolacji
500 (690) V AC, 1000 (1140) V AC

Maksymalne napięcie sterownicze
250 V AC

Znamionowy prąd
160 A

Wymiary
Wymiary komory głównej (S x W x G) 750x435x380mm

Masa
Ok. 150 kg

I M2 Ex db I Mb

Certyfikat
OBAC 11 ATEX 212

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego

Dane znamionowe Dane znamionowe

Temperatura otoczenia
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
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Ognioszczelna lampa diodowa typu OLD-**.*/**

Ognioszczelna lampa diodowa typu OLD-**/* z iskro-
bezpiecznym obwodem sterowania przeznaczona jest do stosowania w
obszarach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego
(grupa I), jak również może być stosowana w strefach zagrożonych
wybuchem gazów zaliczonych do grupy IIA i pyłów zaliczanych do grupy
IIIC. Źródło światła LED są zabudowane w obudowie ognioszczelnej.
Zaciski zasilające przyłączeniowe są budowy wzmocnionej. Zaciski
przyłączeniowe umożliwiają podłączenie żył kabla zasilającego oraz
żył sterowniczych i diody prostowniczej zamykającej obwód
sterowania. Napięcie zasilania diod LED może być odłączone
dodatkowym przełącznikiem umieszczonym w dolnej części obudowy.
Lampa posiada jeden, dwa lub 3 wypusty kablowe umożliwiające
zasilania „przelotowe” i/lub rozgałęzienie napięcia zasilania. Możliwe
wykonanie w wersji reflektora.

Opis

I M2(M1) Ex db [ia Ma] I Mb
II 2(1)G Ex db [ia Ga] IIA T4
II 2(1)D Ex [ia Da] tb IIIC T110°C Db

Certyfikat
OBAC 07 ATEX 197

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego
Stopień ochrony
IP54 lub IP65

Temperatura otoczenia
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C

Strumień świetlny
3000 lm

Częstotliwość napięcia zasilania
50/60 Hz

Wymiary
250x250x100mm

Masa
ok.12 kgOLD-**.*/ * *

Przełącznik
O - bez przełącznika
P - z przełącznikiem zasilania lampy
G - z przełącznikiem zasilania lampy lub ciągu lamp i kontroli
ciągłości przewodu ochronnego
K - z przełącznikiem zasilania lampy i kontroli ciągłości
przewodu ochronnego

Wpusty kablowe (1 do 3 w ściankach bocznych lub tylnej – wg
rys. 1-4)
O - wewnętrzny
1 - zewnętrzny z bokuM36
(Ø15-18;18-21;20-24;22-26;25-28)
2 - zewnętrzny z tyłu M36 (Ø15-18;18-21;20-24;22-26;25-28)
3 – zewnętrzny z bokuM28
(Ø8-10;9-12;11-14;13-16;15-18;17-19)
4 – zewnętrzny z tyłu M28
(Ø8-10;9-12;11-14;13-16;15-18;17-19)

Moc
1 - 30 W / 3000 lm ( wersja z diodami LED )
2 - wersja specjalna

Rodzaj
O - lampa
R - reflektor Napięcie zasilania 1- 42 V AC 2- 85-250 V AC 3-
24 V AC/DC 4- 42 V, 230 V AC

Napięcie zasilania
1 - 42 V AC
2 - 85-250 V AC
3 - 24 V AC/DC
4 - 42 V, 230 V AC

Dane znamionowe

Oznaczanie
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Sterownik typu BbCM- ****.****

Sterownik typu BbCM – ****.**** przeznaczony jest do
sterowania, wizualizacji SCADA, nadzoru wizyjnego obiektów
i urządzeń automatyki przemysłowej wraz z transmisją danych.
Za pomocą kabli w zależności od potrzeby w sterowniku zabudowane
są elementy i podzespoły elektryczne (bariery, separatory, konwertery)
w wykonaniu przeciwwybuchowym lub normalnym zgodnie ze
szczególnymi warunkami zabudowy urządzenia. Sterownik ma
obudowę ognioszczelną typu dSD 05.-..-..-., w której zabudowana jest
aparatura elektryczna. Do wizualizacji procesów przemysłowych
stosowane są panele HMI lub monitory LCD o wielkości 17” lub 19”.

Jako urządzenia sterujące stosowane są: sterowniki PLC,
komputery w wykonaniu przemysłowym, moduły sterujące
specjalizowane, przekaźniki sterujące, separujące itp. Sterownik
współpracuje z kamerami telewizji przemysłowej za pośrednictwem
iskro-bezpiecznych separatorów wizji lub przetworników
światłowodowych. Obraz z kamer prezentowany jest na monitorze LCD.
Transmisja danych realizowana jest za pośrednictwem modemów
iskrobezpiecznych, interfejsów komunikacyjnych Ethernet, RS485,
RS422, RS232 itp. przystosowanych do transmisji za pośrednictwem
kabli z żyłami miedzianymi lub światłowodowymi.

Opis

Stopień ochrony
IP65

Napięcie zasilania
24 ÷ 230 VAC lub 12 ÷ 250VDC

Wymiary komór głównych
(500-200)x(400-200)x(350-200) mm

Wymiary komór przyłączowych
(460-160)x(300-150)x(300-150) mm

Masa
80..150 kg

I M2 Ex db I Mb
I M2 Ex db eb I Mb
I M2 Ex db eb ib mb op pr I Mb
I M2(M1) Ex db ib [ia Ma] I Mb
I M2(M1) Ex db eb ib [ia Ma] I Mb
I M2(M1) Ex db eb ib mb op pr [ia ma op is Ma] I Mb
II 2G Ex db IIA T6 T5 Gb
II 2G Ex db eb IIA T6 T5 Gb
II 2G Ex db eb ib mb op pr IIA T6 T5 Gb
II 2(1)G Ex db [ia Ga] IIA T6 T5 Gb
II 2(1)G Ex db eb [ia Ga] IIA T6 T5 Gb
II 2(1)G Ex db eb ib mb op pr [ia ma op is Ga] IIA T6 T5 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
II 2D Ex tb ib IIIC T80°C Db
II 2D Ex tb ib mb op pr IIIC T80°C Db
II 2(1)D Ex tb ib [ia Da] IIIC T80°C Db
II 2(1)D Ex tb ib mb op pr [ia ma op is Da] IIIC T80°C Db

Temperatura otoczenia
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C /+50°C / +60°C

Certyfikat
OBAC 06 ATEX 111X

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Sposób oznaczania

A A – z refraktometrem procesowym
(bez refraktometru – litera nie występuje)

B 05 – obudowa ognioszczelna dSD 05

C 0 – bez komory przyłączowej
d – komora przyłączeniowa ognioszczelna
e – komora przyłączeniowa wzmocniona

D K – transmisja kablem koncentrycznym
T – transmisja kablem teletechnicznym
S – transmisja kablem światłowodowym
C – transmisja kablem „cieknącym”
X – wykonanie specjalne

E 0 – bez sygnałów iskrobezpiecznych
1 – z sygnałami iskrobezpiecznymi

F 0 – bez sygnałów światłowodowych
1 – z sygnałami światłowodowymi

G 0 – bez interfejsu
1 – z interfejsem RS485
2 – z interfejsem RS232
3 – z interfejsem RS422
4 – z interfejsem TW-118B
5 – z interfejsem Ethernet
6 – z interfejsem CAN

H 0 – bez wyświetlacza
1 –monitor 19”
3 – panel HMI
5 –monitor 17”

A

*- * ** * * *B b C M A *.

B C D E F G H
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Kamera Ognioszczelna typu Bb CAM-01.*/*

Kamera ognioszczelna typu Bb CAM z iskrobezpiecznymi lub
światłowodowymi torami transmisji przeznaczona jest do nadzoru
wizyjnego obiektów i pomieszczeń zagrożonych wybuchem gazów
i pyłów zaliczonych do grupy wybuchowości II C oraz grupy I
zagrożonych wybuchemmetanu i/lub pyłu węglowego.

Kamera video wraz z zasilaczem, barierą separującą,
przetwornikami, modulatorami zabudowana jest w komorze głównej
obudowy ognioszczelnej dSD 03/*. Zaciski przyłączeniowe zasilające
oraz zaciski lub złącze sygnału wizji zabudowane są w ognioszczelnej
komorze przyłączeniowej obudowy lub w komorze przyłączeniowej
budowy wzmocnionej.

Stosowane są kamery analogowe lub IP.Możliwość konfiguracji
parametrów kamery zgodnie z wymaganiami klienta. Rozdzielczość
obrazu do 2 Mpx przy odpowiedniej konfiguracji oraz praca dzień/noc.

Transmisja sygnału wizyjnego może odbywać się przewodem
koncentrycznym, skrętką, kablem telekomunikacyjnym (również
z istniejącym kablem eksploatowanym z górniczej telefonii przy
wykorzystaniu wolnych par przewodów), kablem „cieknącym”, kablem
światłowodowym oraz ethernetowym. W wersji światłowodowej poza
kamerami analogowymi stosowane mogą być również cyfrowe kamery
megapikselowe z transmisją lokalną lub na powierzchnię kopalni.

Opis

Stopień ochrony
IP65

Napięcie zasilania
230 lub 42 V AC

Częstotliwość napięcia zasilania
50/60 Hz AC

Pole widzenia kamery
Wg typu obiektywu, 95,6º ÷ 22,1º

Wymiary
164x164x260(300,360,400 lub 440) mm

I M2(M1) Ex de [ia Ma] I Mb
I M2(M1) Ex de [ia op is Ma] I Mb
I M2(M1) Ex de [op is Ma] I Mb
I M2(M1) Ex d [ia Ma] I Mb
I M2(M1) Ex d [ia op is Ma] i Mb
I M2(M1) Ex d [op is Ma] I Mb
II 2(1) G Ex de [op is Ga] IIC Gb
II 2(1) G Ex de [ia Ga] II Gb

Temperatura otoczenia
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
0°C ≤ Ta ≤ +40°C

Certyfikat
OBAC 06 ATEX 110

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Sposób oznaczania

A Rodzaj transmisji:
K – Przewodem koncentrycznym
T – Przewodem telekomunikacyjnym
S – Kablem światłowodowym
C – Kablem cieknącym
R – Radiowa
E – Ethernet
SK – Światłowodowa i przewodem
TS – Kamera termowizyjna z transmisją
X –Wykonanie specjalne

B Długość kamery:
* – 440mm
1 – 400mm
2 – 360mm
3 – 300mm
4 – 260mm

- * *B b C A M .

A B

0 1 /
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Wyłącznik bezpieczeństwa (awaryjny) typu Ex ZS 75

Wyłącznik bezpieczeństwa typu Ex ZS 75 przeznaczony jest do
zatrzymania awaryjnego maszyn, urządzeń, taśmociągów i rozległych
instalacji przemysłowych. W zależności od przeznaczenia, wyłącznik
bezpieczeństwa może być stosowany jako wyłącznik awaryjny,
wyłącznik linkowy jednostronnego lub dwustronnego działania, bądź
jako czujnik kontroli „zbiegania” taśmy. Zadziałanie wyłącznika
możliwe jest poprzez pociągnięcie linki lub wciśnięcie przycisku
awaryjnego.
Urządzenie występuje w dwóch wariantach wykonania:

� wariant pierwszy zawiera tylko bierne elementy łączeniowe
mikrowyłączników,

� wariant drugi oprócz biernych elementów łączeniowych
zawiera również certyfikowany, iskrobezpieczny moduł
wejściowy SBG exx (OBAC 08 ATEX 265U) będący częścią
składową iskrobezpiecznego systemu typu SBS 100 (OBAC 08
ATEX 267).

Wpusty kablowe można mocować na dwóch przeciwległych
ściankach obudowy wyłącznika bezpieczeństwa. Stosowane są
certyfikowane wpusty budowy wzmocnionej metalowe lub z tworzywa
z gwintemM25x1,5 lub M20x1,5.

Opis

Stopień ochrony
IP65

Temperatura otoczenia
-20°C ≤ Ta ≤ +60°C

Napięcie łączeniowe zestyku biernego
250 V AC (230 V DC)

Prąd znamionowy zestyku
AC-15 : 6 A
DC-13 : 0,25 A

Przekrój przyłączanego przewodu
0,5 do 1,5 mm2

Zakres dławionych średnic przewodu
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.

I M2 Ex db eb I Mb
I M1 Ex ia I Ma

Certyfikat
OBAC 09 ATEX 086X

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Ex ZS 75 W 2Ő / 2Ő
wyłącznik linkowy dwustronnego działania

Ex ZS 75 NA 2Ő / 2Ő
wyłącznik awaryjny

Ex ZS 75 S 2Ő / –
wyłącznik linkowy dwustronnego działania z identyfikacją

Ex ZS 75 SR 1Ő / –
czujnik „zbiegania” taśmy

* Istnieje możliwość wyposażenia wyłączniki bezpieczeństwa
w jeden lub dwa moduły zestykowe pojedyncze (1Ő/1NC) lub
podwójne (2Ő/2NC) z zestykami normalnie zamkniętymi lub
z zestykami normalnie otwartymi (1S/1NO) lub (2S/2NO).

Oznaczanie
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Ognioszczelny Enkoder Typu OE-1

Ognioszczelne enkodery typu OE-1.* przeznaczone są do
pomiaru kąta obrotu i/lub prędkości obrotowej urządzeń pracujących
w strefach zagrożenia grupy I (wybuch metanu i/ lub pyłu węglowego),
jak również w strefach zagrożenia grupy IIA. Dzięki zwartej i masywnej
budowie stosowany może być w ciężkich warunkach eksploatacyjnych
bez konieczności stosowania dodatkowych osłon mechanicznych.

Pomiar kąta realizowany jest za pomocą enkodera
absolutnego, którego sygnał wyjściowy określa jednoznacznie kąt
położenia wału pomiarowego z możliwością określenia punktu
zerowego enkodera.

Pomiar prędkości obrotowej realizowany jest za pomocą
enkodera inkrementalnego posiadającego dwa wyjścia impulsowe
przesunięte w fazie pozwalające określić prędkość i kierunek
wirowania.

Bariera sygnałowo-zasilająca umożliwia zasilanie enkodera
nieiskrobezpiecznego z napięcia iskrobezpiecznego 12 V (100 mA) oraz
separację sygnałów wyjściowych.

W wykonaniu OE-1.A (absolutny) separowany jest sygnał
protokołu SSI, który jest zgodny z poziomami napięć standardu RS422.
Do odbioru sygnału z enkodera zaleca się stosowanie szybkich barier
oraz specjalnego modułu odbiorczego protokołu SSI. Maksymalna
odległość transmisji – 100 m. Maksymalna długość kabla to 2 m
z możliwością skrócenia w zależności od potrzeb klienta. W obu
wersjach kabel zakończony jest wtyczką Wieland typu EX GOT GG 6
M20**** **.

Opis

Stopień ochrony obudowy
IP65

Wymiary obudowy
170 x 130mm

Waga
11 kg

Napięcie zasilania
12 DC

Temperatura otoczenia
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C

I M2 Ex d [ib] I Mb
II 2G Ex d [ib] IIA T4 Gb

Certyfikat
OBAC 08 ATEX 255

Przykład oznaczenia: OE1.A – Ognioszczelny enkoder
typu OE-1.A , gdzie A - enkoder absolutny.

Pozostałe parametry w tym iskrobezpieczne zostały zamieszczone w instrukcji obsługi, która jest dostępna na
stronie internetowej producenta.

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Sposób oznaczania

A Rodzaj wykonania:
I – inkrementalny
A – absolutny

A

- *O E 1
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Iskrobezpieczny enkoder inkrementalny typu IEI */*

Iskrobezpieczny enkoder inkrementalny typu IEI-*/* prze-
znaczony jest do pomiaru prędkości obrotowej urządzeń pracujących
w strefach zagrożenia grupy I (wybuch metanu i/lub pyłu węglowego)
oraz grupy IIB. Dzięki metalowej i masywnej obudowie stosowanymoże
być w ciężkich warunkach eksploatacyjnych bez konieczności
stosowania dodatkowych osłon mechanicznych. Enkoder należy
zasilać z zasilacza iskrobezpiecznego o napięciu zgodnym dla danego
typu.

Opis

Stopień ochrony obudowy
IP66

Wymiary obudowy
70 x 153 x 106mm

Waga
1 kg

Napięcie zasilania
W zależności od typu

Temperatura otoczenia
-20°C ≤ Ta ≤ +70°C

I M1 Ex ia op is I Ma
II 1G Ex ia op is IIB T4 Ga

Certyfikat
OBAC 09 ATEX 302X

Pozostałe parametry w tym iskrobezpieczne zostały zamieszczone w instrukcji obsługi, która jest dostępna na
stronie internetowej producenta.

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Sposób oznaczania

A

B

Napięcie zasilania
2 – 5,6V DC
3 – 12V DC
4 – 15V DC

Rodzaj transmisji danych
1 – Sygnał jedno przewodowy
2 – Sygnał różnicowy

A B

- * *I E I /
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Iskrobezpieczny czujnik temperatury typu ICT-*.**

Iskrobezpieczny Czujnik Temperatury typu ICT-*.** służy do
pomiaru temperatury gazów, cieczy, ciał stałych w urządzeniach,
zbiornikach, rurociągach ciśnieniowych itp.

Czujnik ten może być stosowany w strefach zagrożonych
wybuchem gazów i pyłów zaliczonych do grupy I (metan, pył węglowy)
jak również grupy II. Urządzenie jest wyposażone w wyjście analogowe
4-20mA.

Opis

Stopień ochrony
IP65

Element pomiarowy
Pt100

Gwint łącznika
M20x1,5

Dopuszczalne ciśnienie
1MPa – wykonanie standardowe
3MPa – wykonanie specjalne

Długość montażowa L
5 lub 10 lub 15 lub 20 cm lub inna

Minimalna głębokość zanurzenia w medium
25mm

Materiał osłony zewnętrznej
stal kwasoodporna 1H18N9

Maksymalne wartości parametrów
obwodu zasilania zaciski 1(+) i 2(-)
Ui = 30 V DC
Ii = 100mA
Pi = 750mW

Indukcyjność wewnętrzna
pomijalna

Pojemność wewnętrzna
pomijalna

Obwód pomiarowy czujnika
Maksymalne wartości elektryczne, jakie
mogą być podane na zaciski 3, 4, 5, 6
U0 = 9,6 V DC
I0 = 4,5 mA
P0= 11mW

Maksymalna dopuszczalna wartość
wewnętrznej indukcyjności i pojemności
L0 = 4,5 mH/C0 = 709 nF – dla IIB, IIC
L0 = 8,5 mH/C0 = 1300 nF – dla I, IIA

Maksymalna długość sondy
500mm

I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T6/T5/T4 Ga

Certyfikat
OBAC 09 ATEX 302X

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Temperatura otoczenia
dla grupy I
dla grupy II

-20°C do +85°C
-20°C do +40°C dla T6
-20°C do +50°C dla T5
-20°C do +60°C dla T4
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Ognioszczelna skrzynka przelotowo-rozgałęźna
typu OSR *.*.*

Ognioszczelna skrzynka rozgałęźna typu OSR *.*.* służy do
łączenia i rozgałęziania obwodów elektrycznych doprowadzonych za
pomocą przewodów oponowych lub kabli. Wyposażona jest we wpusty
kablowe i zaciski przyłączeniowe.Skrzynka OSR *.*.* przeznaczona jest
do pracy w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu
węglowego (grupa I), jak również w strefach zagrożenia wybuchem
gazów zaliczonych do grupy IIA i pyłów zaliczanych do grupy IIIC.
Obudowa skrzynki rozgałęźnej stanowi samodzielną osłonę
w wykonaniu ognioszczelnym. Dzięki zwartej i masywnej budowie
stosowana może być w ciężkich warunkach eksploatacyjnych, bez
konieczności stosowania dodatkowych osłon mechanicznych.

Opis

Stopień ochrony
IP54 lub

Temperatura otoczenia
-20°C do +40°C

Napięcie znamionowe
max 1140 V (w zależności od wykonania)

Prąd znamionowy
max. 200 A (w zależności od wykonania)

Wymiary bez wpustów
OSR 1.*.* 250 x 270 x 110mm
OSR 2.*.* 250 x 270 x 150mm
OSR 3.*.* 170 x 235(275) x 95 mm

I M2 Ex db I Mb,
I M2 (M1) Ex db [ia Ma] I Mb
II 2G Ex db IIA T6 Gb,
II 2(1) G Ex db [ia Ga] IIA T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T100°C Db,
II 2(1) D Ex [ia Da] tb IIIC T100°C Db

Certyfikat
OBAC 08 ATEX 257

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Sposób oznaczania

C Stopień ochrony obudowy:
brak – IP54
1 – IP65

B

A

Napięcie znamionowe:
1 – ≤ 250 V
2 – ≤ 500 V
3 – ≤ 690 V
4 – ≤ 1000 V
5 – ≤ 1140 V

Wysokość obudowy:
1 – 110 mm
2 – 150 mm
3 – 95 mm

A

. .* * *O S R

B C

Pozostałe elementy wyposażenia (np. ilość i rodzaj wpustów, złączek) należy uzgadniać indywidualnie
z producentem.
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Skrzynki przelotowo-rozgałęźne typu 07-5105-…./….

Skrzynki przelotowo-rozgałęźne typu 07-5105-****/**** oraz
07-5105-****/****S przeznaczone są do przyłączenia iskrobez-
piecznych ia/ib i optycznych op is instalacji łączności, transmisji
danych, układów sterowania, urządzeń nadzoru wizyjnego, czujników
itp.

Skrzynki służą do łączenia i rozgałęziania kabli i przewodów
za pomocą certyfikowanych zacisków przyłączeniowych. Obudowa
typu 07-5105-****/**** wykonana jest z poliestru czarnego
wzmacnianego włóknem szklanym natomiast obudowa typu 07-5105-
****/****S ze stali nierdzewnej. Wszystkie obudowy są budowy typu
Ex e.

Opis

I M1 Ex ia I Ma
I M1 Ex ia op is I Ma
II 1G Ex ia IIC TX Ga
II 1G Ex ia op is IIC TX Ga
II 2D Ex ia IIIC TX Db
II 2D Ex ia op is IIIC TX Db
PO Exial

Temperatura otoczenia
-20°C ÷ +40°C,
-55°C ÷ +40°C,
-55°C ÷ +55°C

Certyfikat
OBAC 05 ATEX 008
TC BY/112 02.01. 103 00176

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego
Stopień ochrony
IP65/IP66

Maksymalny przekrój przewodu
10mm2

Dane znamionowe

Kod:07-51
Poniższa tabela przedstawiamaksymalną ilość wpustów kablowychmożliwych do zamontowania na ściance
skrzynki

UWAGA – jeżeli są Państwo zainteresowani użyciem innych typówwpustów kablowych, prosimy o kontakt
z naszymi pracownikami.

Skrzynka IP 07-5178-…./…. Skrzynka Ex i 07-5105-…./….
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Pulpity sterownicze typu 07-31**-****/****/***

Pulpit sterowniczy typu 07-31**-****/****/*** przeznaczony
jest do sterowania, kontroli lub wizualizacji pracy maszyn i urządzeń
automatyki. Produkt dostosowany jest do przyłączenia
iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych obwodów elektrycznych tj.:
transmisja danych, układy sterowania, zasilanie, nadzór wizyjny itp.
Skrzynki służą również do łączenia i rozgałęziania doprowadzonych
i odprowadzonych przewodów za pomocą certyfikowanych zacisków
przyłączeniowych. W zależności od potrzeby w pulpitach zabudowane
są elementy i podzespoły elektryczne w wykonaniu
przeciwwybuchowym lub normalnym zgodnie ze szczególnymi
warunkami zabudowy urządzenia. Modułowa budowa umożliwia
łączenie kilku obudów w jeden zespolony pulpit sterowniczy. Skrzynki
wykonane są z poliestru czarnego wzmacnianego włóknem szklanym
lub ze stali nierdzewnej. Obudowa pulpitu zamykana jest pokrywą lub
drzwiami.Dodatkowo dekiel pulpitumoże byćwyposażonywewziernik.
Wszystkie komory pulpitu sterowniczego są budowy typu Ex e.

Produkt może być eksploatowany w podziemiach kopalń
wwyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”,„b” lub „c” niebezpieczeństwa
wybuchu metanu oraz do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu
węglowego.

Produkt w wykonaniu urządzenia towarzyszącego może być
eksploatowany w podziemiach kopalń w wyrobiskach zaliczanych do
stopnia „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy „A”
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Produkt może być eksploatowany w gazowych atmosferach
wybuchowych zaliczanych do strefy 0, 1 lub 2 (G) oraz użytkowany
wmiejscuwystępowania pyłowych atmosferwybuchowych zaliczanych
do strefy 21 lub 22 (D).
Główne właściwości pulpitu:
- dostosowane do potrzeb klienta,
- możliwość stosowania w różnych obwodach sterowniczych,
sygnalizacyjnych oraz zasilających,

- wiele wariantów wyposażenia,
- dostępne w obudowach z poliestru lub stali nierdzewnej.

Opis

I M1 Ex ia ma op is I Ma*)

I M2 Ex ib mb op pr I Mb*)

I M2(M1) Ex db eb ib mb op pr [ia ma op is Ma] I Mb*)

I (M1) [Ex ia ma op is Ma] I*)

II 1G Ex ia ma op is IIA,IIB,IIC T6,T5,T4 Ga**)

II 2G Ex db eb ib mb op pr IIA,IIB,IIC T6,T5,T4 Gb**)

II 2(1)G Ex db eb ib mb op pr [ia ma op is Ga] IIA,IIB,IICT6,T5,T4 Gb**)

II 3G Ex dc ec nA nC nRmc op is op pr ia/ib/ic [ic] IIA,IIB,IIC T6,T5,T4 Gc**)

II 3(2)G Ex dc ec nA nC nRmc op is op pr ia/ib/ic [ib Gb] IIA,IIB,IIC T6,T5,
T4 Gc**)

II 3(1)G Ex dc ec nA nC nRmc op is op pr ia/ib/ic [ia Ga][ib Gb] IIA,IIB,
IIC T6,T5,T4 Gc**)

II 2D Ex tb IIIA,IIIB,IIIC T80°C T100°C Db***)

II 2D Ex tb op is [ib Db] IIIA,IIIB,IIIC T80°C T100°C Dc***)

II 2(1)D Ex tb op is [ia Da] IIIA,IIIB,IIIC T80°C T100°C Dc***)

II 3D Ex tc op is [ic] IIIA,IIIB,IIIC T80°C T100°C Dc***)

II 3(2)D Ex tc op is [ib Db] IIIA,IIIB,IIIC T80°C T100°C Dc***)

II 3(1)D Ex tc op is [ia Da][ib Db] IIIA,IIIB,IIIC T80°C T100°C Dc***)

Grupa I Grupa I

Grupa II (gazy)

Grupa II (gazy)

Grupa II**) (pyły) Grupa II**) (pyły)

Certyfikat
OBAC 04 ATEX 277X

Temperatura otoczenia i stopień ochrony IP

Cechy wykonania przeciwwybuchowego urządzenie
towarzyszące oraz strefa 2 i 22

Cechy wykonania przeciwwybuchowego urządzenie
towarzyszące oraz strefa 0, 1 i 21

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowegoOznaczenie wykonania przeciwwybuchowego

*) gdy zabezpieczenie nie występuje w produkcie (ia/ib mamb op is op
pr) stosuje się skrócone oznakowanie np.: I M1 Ex ia I Ma.

**) gdy zabezpieczenie niewystępujewprodukcie (db ebmambop is op
pr ia/ib) stosuje się skrócone oznakowanie np.: II 2(1)G Ex db eb [ia Ga]
IIB T4 Gb, II 2G Ex eb ib IIA T4 Gb. Podgrupa IIA,IIB,IIC i temperatura
T6,T5,T4 dobierane są stosowanie do wyposażenia.

***) gdy zabezpieczenie nie występuje w produkcie (op is ia/ib) stosuje
się skrócone oznakowanie np.: II 2D Ex tb IIIB 80°C Db. Podgrupa
IIIA,IIIB,IIIC i temperatura T80°C, T100°C dobierane są stosowanie do
wyposażenia.

*) gdy zabezpieczenie niewystępujewprodukcie (iama op is) stosuje się
skrócone oznakowanie np.: I (M1) [Ex ia Ma] I.

**) gdy zabezpieczenie nie występuje w produkcie (dc ec nA nC nRmc op
is op pr ia/ib/ic) stosuje się skrócone oznakowanie np.: II 3(1)G Ex dc ec
nA [ia Ga] IIB T4 Gc, II 3G Ex ec nA IIA T4 Gc. Podgrupa IIA,IIB,IIC
i temperatura T6,T5,T4 dobierane są stosowanie do wyposażenia.

***) gdy zabezpieczenie nie występuje w produkcie (op is ia/ib/ic)
stosuje się skrócone oznakowanie np.: II 3D Ex tc IIIB 80°CDc.Podgrupa
IIIA,IIIB,IIIC i temperatura T80°C T100°C dobierane są stosowanie
do wyposażenia.

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Temperatura otoczenia Uszczelka Stopień
ochrony

Grupa I
-20..+40oC EPDM IP66

-55..+55oC SILIKON IP65

Grupa II (gazy)

-20..+40oC EPDM IP66

-55..+40oC
SILIKON IP65

-55..+55oC

Grupa II (pyły)
-55..+40oC

SILIKON IP65

-55..+55oC
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Izolatory przepustowe wielożyłowe typu *7-910*-****

Izolatory przepustowewielożyłowe typu *7-91**-**** służą do
przeprowadzania sygnałów elektrycznych w przeciwwybuchowych
obudowach. Mogą to być połączenia pomiędzy jedną komorą
ognioszczelną i inną komorą w wykonaniu przeciwwybuchowym
zgodnym z normą PN-EN 60079-0 lub pomiędzy różnymi obudowami
ognioszczelnymi.

Opis

II 2G Ex db IIC Gb
II 2G Ex db IIB Gb
I M2 Ex db I Mb

Certyfikat
OBAC 07 ATEX 278U

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego

Temperatura otoczenia
-50°C do +110°C

Dane znamionowe
Napięcie Przewód Przekrój [mm2] Tuleja Max temp. otoczenia
250 V H05V-K/Radox, Heluterm 0,5 do 1,5 M16x1,5 do M42x1,5 +70°C/+110°C
690 V H07V-K/Radox, Heluterm 0,75 do 185 M16x1,5 do M42x1,5 +70°C/+110°C
1000 V NSGAFÖU / Radox, Heluterm 1,5 do 185 M16x1,5 do M42x1,5 +90°C/+110°C

3000 V (6000 V) NSGAFÖU/ (N)HSGAFHXÖ, Radox 1,5 do 120 M16x1,5 do M42x1,5 +90°C/+110°C

Wykonanie iskrobezpieczne
250 V H05V-K, H07V-K/H05G-K, H07G-K 0,5 do 1,5 M16x1,5 do M42x1,5 +70°C/+110°C

0 7 - 9 1 0 - / OB
N
1

N
2

N
3 N4 N5 N6 N8

5 7 - 9 1 0 A - / OB
N
1

N
2

N
3 N4 N5 N6 N8

0 7 - 9 1 0 8 - 0 1 / Z K / OB
N
1 N2 N3 N

4 N5 N6 N7 N8

N4-N5 – Liczba żył w izolatorze

N4-N5 – Liczba żył w izolatorze

N4-N5 – Liczba włókien w izolatorze (zależna od wielkości gwintu)
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Stycznik próżniowy BP-VS-500

Stycznik próżniowy BP-VS-500 jest stycznikiem trójbieguno-
wym o napędzie elektromagnetycznym. Aparat łączeniowy składa się
z trzech komór próżniowych, układu zasilania i sterowania napędu
elektromagnesu, styków pomocniczych, zacisków śrubowych. Stycznik
przeznaczony jest do załączania i wyłączania odbiorników prądu
przemiennego tj.:
� silniki elektryczne,
� transformatory,
� cewki dławikowe,
� baterie kondensatorów,
� odbiorniki oporowe.

Stycznik próżniowy przewidziany jest do montażu w szafach
i skrzy-niach aparatury elektrycznej przeznaczonych do pracy w tru-
dnych warunkach środowiskowych przemysłu chemicznego i górni-
czego. Stycznik próżniowy wykonany jest z materiału izolacyjnego
zapewniając niską wagę i niewielkie wymiary. Otwarta obudowa
o stopniu ochrony IP00 zapewnia łatwy dostęp i dobrą wentylację
komór próżniowych.

Opis

Napięcie znamionowe Un
1200 V

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue
do 1140 V

Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz

Prąd znamionowy
- cieplny łączeniowy 500 A
- załączeniowy 6,25 kA
- wyłączeniowy 5 kA
- krótkotrwały (10s) 4,2 kA
- szczytowy 20 kA

Kategoria użytkowania
AC1,AC2, AC3,AC4

Trwałość mechaniczna
1x106 cykli

Trwałość elektryczna
5x105 cykli

Obwody sterownicze
Napięcie znamionowe:
230 V

Pobór mocy
3,1 VA

Czas zamykania
≤45ms

Czas otwierania
≤25ms

Styki pomocnicze
Napięcie znamionowe
230 V

Prąd cieplny
3 A

Środowisko pracy
Masa stycznika
7,2 kg

Temperatura otoczenia
-20°C ÷ +70°C

Wilgotność względna
do 95% przy 20°C

Położenie robocze:
pionowe lub poziome położenie bańki z odchyleniem do ±10°

Wymiary (HxWxD) w mm
175x164x140

Dane znamionowe
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Blokujące Zabezpieczenie Upływowe Typu ER 600 im

Zabezpieczenie typu ER 600im służy do kontroli stanu izolacji
w izolowanych sieciach energetycznych średniego napięcia 3,3 kV jako
zabezpieczenie blokujące.Obwód pomiarowy zabezpieczenia ER600im
może współpracować z kontrolowaną siecią tylko za pośrednictwem
zintegrowanego zestawu dławików ER600d.

Sygnalizacja przy obniżeniu się stanu izolacji poniżej
nastawionej wielkości odniesienia, przy czym następuje odpadnięcie
przekaźnika o regulowanym czasie odpadania, który swoimi stykami
sygnalizuje zadziałanie i uniemożliwia załączenia wyłącznika lub
stycznika, podającego napięcie na kontrolowany odcinek sieci.

Opis

Stopień ochrony obudowy
IP20

Wymiary obudowy
(107 x 112,5 x 75 mm

Waga
2054 g

Napięcie zasilania
42 lub 230 V AC

Częstotliwość napięcia zasilania
50/60 AC Hz

Temperatura otoczenia
od -20 do +70 ºC

I M2 [Ex ib] I Mb

Certyfikat
OBAC 11 ATEX 441U

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Pozostałe parametry w tym iskrobezpieczne zostały zamieszczone w instrukcji obsługi, która
jest dostępna na stronie internetowej producenta.
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Centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe ER
100ims

Zabezpieczenie typu ER 100ims służy do kontroli stanu izolacji
w sieciach elektrycznych niskiego napięcia. W zależności od sposobu
przyłączenia zabezpieczenia do kontrolowanej sieci może ono spełniać
następujące funkcje:
� Centralnego zabezpieczenia upływowego sieci trójfazowej

napięcia przemiennego.
� Centralnego zabezpieczenia upływowego sieci jednofazowej

napięcia przemiennego.
W wymienionych zastosowaniach spełniane są następujące funkcje:
� Sygnalizacja i/lub wyłączenie przy obniżeniu się stanu izolacji

poniżej nastawionej wielkości odniesienia, przy czym
następuje odpadniecie przekaźnika o regulowanym czasie
odpadania, który swoimi stykami sygnalizuje zadziałanie i/lub
dokonuje wyłączenia wyłącznika lub stycznika,

� Pomiar i wskazanie stanu izolacji, przy czym na
iskrobezpieczne wyjście analogowemoże być podłączony
iskrobezpieczny wskaźnik napięcia (0÷10V) przeskalowany na
odczyt rezystancji izolacji np. ER 100ws i/lub iskrobezpieczny
przetwornik napięcia na inny sygnał analogowy w celu
przesłania tej informacji do innych systemów sterowania
i monitoringu.
Wskaźnik rezystancji ER 100ws może być zasilany

bezpośrednio z urządzenia ER 100ims. Wskaźnik wyświetla aktualną
wartość rezystancji jaka występuje między badanym obwodem
a potencjałem ziemi.

Opis

Stopień ochrony obudowy
IP20

Wymiary obudowy
110 x 100 x 35 mm

Waga
270 g

Napięcie zasilania
24 ÷ 42 V AC / V DC

Częstotliwość napięcia zasilania
=

Temperatura otoczenia
od -20 do +70 ºC

(zabezpieczenie oraz wskaźniki rezystancji):
im - zabezpieczenie w wykonaniu wg załącznika nr 2 2,3

m - wersja nie ATEX wykonania ER 100im 2,3, 4

ims - zabezpieczenie w wykonaniu wg załącznika nr 3 5

ms - wersja nie ATEX wykonania ER 100ims 4,5

w - wskaźnik rezystancji w wykonaniu wg załącznika nr 2 3

ws - wskaźnik rezystancji w wykonaniu wg załącznika nr 3

I (M1) [Ex ia Ma] I dla ER 100ims
I M1 Ex ia Ma I dla ER 100ws

Certyfikat
OBAC 06 ATEX 059U

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

ER 100*

(dławiki):
i - dłalwik do obwodu pomiarowego
i.2p - zestaw dwóch dławików do obwodu pomiarowego 6

i.3p - zestaw trzech dławików do obwodu pomiarowego 6

OSTRZEŻENIE: Wykonania ER 100im, ER 100w mogą być zastąpione wersjami
ER 100ims, ER 100ws. Nie dopuszcza się łączenia urządzeń wykonanych wg
załącznika nr 3 z urządzeniami wykonanymi wg wersji wcześniejszej.

2 wersja z przyciskiem reset jest oznaczana przez dodanie „R” do numeru seryjnego
3 dla tego wykonania obowiązuje imstrukcja obsługi nr BP/IO/04/05
4 jednak energia wyjścia pomiarowego jest ograniczona i nie spowoduje zapłonu
5 dodatkowe oznaczenie „/J” oznacza wersję z zewnętrznym połączeniem członu pomiarowego
(zacisk nr 3) z członem wykonawczym (zacisk nr 9)

6 dla zabezpieczenia centralnego można stosować dla sieci o napięciu nominalnym do 500V

ER 100*

Pozostałe parametry w tym iskrobezpieczne zostały zamieszczone w instrukcji obsługi, która
jest dostępna na stronie internetowej producenta.
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Zabezpieczenie przeciążeniowo zwarciowe odpływów
trójfazowych typu OSC3

Zabezpieczenie przeciążeniowo zwarciowe odpływów
trójfazowych typu OSC3 służy między innymi do zabezpieczania
silników przez skutkami przeciążenia, zwarcia oraz asymetrii prądów
faz zasilających.
Zabezpieczenie pracuje z zewnętrznymi przetwornikami prądowo
napięciowymi. Posiada szeroki zakres nastaw, zależny od
zastosowanych przetworników. Możliwe jest także stosowanie
przekładników prądowych, gdyż po ich zwarciu za pomocą niewielkiej
rezystancji możliwe jest wyrażenie sygnału poprzez [mV/A].

Komunikacja z użytkownikiem odbywa się za pomocą
komunikatów tekstowych prezentowanych na wyświetlaczu.
Poruszanie się po menu urządzenia oraz dokonywanie nastaw
zapewniają przyciski na obudowie.

Zabezpieczenie posiada diody sygnalizujące stany pracy
urządzenia. Zdalny dostęp do urządzenia odbywa się poprzez interfejs
RS-485 z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU. Urządzenie
standardowo jest wyposażone w jedno wejście cyfrowe I0, które jest
przeznaczone jako zewnętrzne wejście kasowania komunikatów
pojawiających się na wyświetlaczu (odpowiednik przycisku „RESET”).
Urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w większą liczbę wejść
ogólnego przeznaczenia, których stan logiczny jest sygnalizowany na
wyświetlaczu oraz jest możliwy do zdalnego odczytania.

Opis

Stopień ochrony
IP20

Temperatura otoczenia
-20°C do +70°C

Napięcie zasilania
24 V DC/42 V AC

Zakres nastawczy prądu znamionowego
dla przetwornika 5 mV/A1
0,5 … 640 A1)

Zakres nastawczy prądu znamionowego
dla przetwornika 3 mV/A1
1,0 … 1066 A1)

Zakres nastawczy prądu znamionowego
dla przetwornika 1 mV/A1
2,5 … 2500 A1)

Zakres nastawy członu zwarciowego
Ir/In = 2 ÷ 12

Wymiary [mm]
90 x 65 x 110mm

Charakterystyki członu przeciążeniowego
zgodne z:EN 60255-149, EN 60947-4-1, EN 60255-151

Sposób montażu
Szyna montażowa TS35

Dane znamionowe

Dostępne jest także zabezpieczenie wwykonaniu z pokrętłami do nastaw prądu, o oznaczeniu
typu ELBA.

1)Przy krotności członu zwarciowego ustawionej na 12.
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Zabezpieczenie nadprądowe silnika typu ZNS

Zabezpieczenie typu ZNS służy do zabezpieczania odpływów
trójfazowych przed skutkami przeciążenia, zwarcia oraz asymetrii
prądów faz zasilających, również urządzeń (silników) pracujących
w strefach zagrożonych wybuchem. W przypadku wyłączenia członu
asymetrowego możliwe jest także stosowanie zabezpieczenia do
obwodów jednofazowych.

Komunikacja z użytkownikiem odbywa się za pomocą
komunikatów tekstowych prezentowanych na wyświetlaczu.
Poruszanie się po menu urządzenia zapewniają przyciski.
Zabezpieczenie posiada diody sygnalizujące stany pracy urządzenia.
Jest wyposażone w 3 przekaźniki wykonawcze. Urządzenie posiada
wejście, które służy do kasowania komunikatów pojawiających się na
wyświetlaczu. Stan wejścia kasowania i przekaźników jest
sygnalizowany na wyświetlaczu.

Opis

Stopień ochrony
IP 20

Temperatura otoczenia
-20°C do +70°C

Napięcie zasilania
Un = 24÷42 VAC/DC

Maksymalne napięcie międzyfazowe
1140 V

Zakres nastawy prądu znamionowego
0,1 A ÷ 2 A co 0,01 A
2 A ÷ 10 A co 0,05 A
10 A ÷ 24 A co 0,1 A

Zakres nastawy członu zwarciowego
Ir/In = 2 ÷ 12

Komunikacja
Modbus RTU

Wymiary
45x109x111mm

Charakterystyki członu przeciążeniowego
zgodne z:EN 60255-149, EN 60947-4-1, EN 60255-151

Sposób montażu
Szyna montażowa TS35

Dane znamionowe



Przekaźniki i zabezpieczenia

59Elektrotechnika górnicza | katalog produktów

Przekaźniki i zabezpieczenia

58 Elektrotechnika górnicza | katalog produktów

Zabezpieczenie temperaturowe typu TMA100Am

Zabezpieczenie temperaturowe typu TMA100Am jest
iskrobezpiecznym urządzeniem przeznaczonym do zabezpieczenia
urządzeń przed nadmiernym wzrostem temperatury. Wykorzystuje
zabudowane w urządzeniach czujniki temperatury typu PTC.
Zabezpieczenie temperaturowe typu TMA100Am przeznaczone jest do
pracy w dodatkowej osłonie ognioszczelnej z cechą Exd lub w strefie
niezagrożonej,w osłonie o stopniu ochrony IP54(65),natomiast obwody
iskrobezpieczne poziomu zabezpieczenia ia mogą być wyprowadzane
do stref zagrożonych wybuchem gazów i pyłów.

Zabezpieczenie temperaturowe typu TMA100Am zostało
wykonane zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej
w dziedzinie bezpieczeństwa oraz spełnia wymagania norm PN-EN
60079- 0;PN-EN 60079-11.

Opis

Stopień ochrony obudowy
IP20

Wymiary obudowy
114 x 23 x 99 mm

Waga
205 g

Napięcie zasilania
24 ÷ 42 V AC / V DC

Częstotliwość napięcia zasilania
50/60 AC Hz lub DC

Temperatura otoczenia
od -20 do +70 ºC

I (M1) [Ex ia Ma] I
II (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] IIIC

Certyfikat
OBAC 10 ATEX 081X

TMA100Am– Zabezpieczenie temperaturowe

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Pozostałe parametry w tym iskrobezpieczne zostały zamieszczone w instrukcji obsługi, która
jest dostępna na stronie internetowej producenta.
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Przekaźnikowymoduł sterujący typu PMS-*/*/*

Przekaźnikowy moduł sterujący typu PMS-*/*/* przeznaczony
jest do kontroli ciągłości obwodu oraz wartości jego rezystancji. Może
pełnić funkcję przekaźnika sterowniczego lub urządzenia kontroli
ciągłości uziemienia, może być także wykorzystany do separacji
galwanicznej obwodów iskrobezpiecznych i/lub nieiskrobezpiecznych.
Przekaźnik PMS-*/*/* występuje w kilku wariantach i konfiguracjach,
w zależności od:
� rodzaju modułu (przekaźnik wykonawczy lub moduł pomiarowy),
� liczby kanałów (dwa lub cztery),
� typu wyjścia (przekaźnik lub wyjście typu otwarty kolektor),
� wartości rezystancji reakcji (50..2500 Ω),
� napięcia zasilania (12 V / 24 V / 42 V AC lub DC),
� klasyfikacji obwodu (iskrobezpieczny (i) lub nieiskrobezpieczny ())
Każdy tor wejściowy (pomiarowy) kontrolowany jest na zwarcie,
przerwę i kierunek przepływu prądu.

Opis

Stopień ochrony
IP20

Temperatura otoczenia
-20°C do +70°C

Pobór mocy
max 3VA

Sterowanie obwodu wejściowego
dioda 1N4001...7

Sposób montażu
Szyna montażowa TS35

I (M1) [Ex ia Ma] I
II (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] IIIC

Certyfikat
OBAC 08 ATEX 268U

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Sposób oznaczania

A 0 –moduł przekaźnika wykonawczego (bez
modułu pomiarowego), przekaźnik

1 – dwukanałowy moduł pomiarowy do 600Ω
(z diodą) Uo=5,36V, otwarty kolektor

2 – dwukanałowy moduł pomiarowy do 100Ω
(z diodą) Uo=5,36V, otwarty kolektor

3 – dwukanałowy moduł pomiarowy do 50Ω
(z diodą) Uo=5,36V, otwarty kolektor

4 – dwukanałowy moduł pomiarowy do 600Ω
(z diodą) Uo=15,75V, otwarty kolektor1

5 – czterokanałowy moduł pomiarowy do
600Ω (z diodą) Uo=5,36V, otwarty
kolektor

6 – czterokanałowy moduł pomiarowy do
600Ω, 100Ω lub 50Ω (z diodą) Uo=5,36V
(wersja specjalna z ww. rezystancją
wejściową na dowolnym kanale
pomiarowym), przekaźnik

7 – czterokanałowy moduł pomiarowy do
100Ω (z diodą) Uo=5,36V, przekaźnik

8 – czterokanałowy moduł pomiarowy do 50Ω
(z diodą) Uo=5,36V, przekaźnik

9 – dwukanałowy moduł pomiarowy do XΩ (z
diodą) (50..2500Ω), otwarty kolektor

10 – czterokanałowy moduł pomiarowy do XΩ
(z diodą) (50..2500Ω), przekaźnik

11 – czterokanałowy moduł pomiarowy z
niezależnie programowanymi
rezystancjami zadziałania ipowrotu w
każdym kanale pomiarowym (z diodą)
Uo=13,65V, przekaźnik

B Napięcie:
1 – 12V DC (dotyczy tylko PMS0/*/*)
2 – 24V DC
3 – 42V AC/DC

(nie dotyczy tylko PMS0/*/*)
4 – 24V/42V AC/DC (nie dotyczy tylko PMS0/

*/*; zamiennik dla PMS-*/2/* oraz PMS-
*/3/*)

C Wykonanie:
1 – /
2 – / i (dotyczy tylko PMS0/*/*)
3 – i /
4 – i / i (dotyczy tylko PMS0/*/*)*dotyczy

tylko PMS-0/*/*
** nie dotyczy PMS-0/*/*

A

- * * *P M S /

B C

/
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Przekaźnikowy separator obwodów iskro
i nieiskrobezpiecznych typu PSOI

Przekaźnikowy separator obwodów iskrobezpiecznych
przeznaczony jest do separacji pomiędzy obwodami nieiskro-
bezpiecznymi i iskrobezpiecznymi.
W obwodzie nieiskrobezpiecznym znajduje się cewka przekaźnikowego
separatora PSOI-*/*, natomiast jego styk może być włączony do
obwodów iskrobezpiecznych poziomu zabezpieczenia ia lub ib.

Przekaźnikowy separator obwodów iskrobezpiecznychi nie-
iskrobezpiecznych PSOI-*/* umożliwia zatem przekazanie informacji
z nieiskrobezpiecznych obwodów sterowania do iskrobezpiecznych lub
nieiskrobezpiecznych obwodów systemów automatyki.

Opis

Stopień ochrony
IP20

Styki iskrobezpieczne
Prąd obciążenia – łączeniowy
3/0,6 A

Napięcie łączeniowe obwodu
iskrobezpiecznego AC/DC
30 V

Znamionowa moc łączeniowa AC
25 VA

Cewka przekaźnika
Napięcia sterujące AC (50/60 Hz)/DC
9,6 ÷ 250V AC/DC

I (M1) [Ex ia Ma] I
II (1)G [Ex ia Ga] IIC T6
II (1)D [Ex ia Da] IIIC T85°C

Certyfikat
OBAC 05 ATEX 021X

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Temperatura otoczenia
-40°C do +55°C lub -40°C do +70°C

Sposób oznaczania

A Typ zestyku:
1 – Zestyk przełączny
2 – Zestyk zwierny z diodą
3 – Zestyk zwierny z systememNAMUR
4 – Zestyk zwierny

B Napięcie cewki:
1 – 12 V AC/DC
2 – 24 V AC/DC
3 – 42/48 V AC/DC
4 – 60 V AC/DC
5 – 110…125 V AC/DC
6 – 220…240 V AC/DC
7 – 12 V DC
8 – 24 V DC
9 – 24 V AC/DC
10 – 42/48 V AC/DC
11 – 230 V AC

A

- * *P S O I

B
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Przekaźnik Multifunkcyjny typu PMB-2

Przekaźnik multifunkcyjny typu PMB-2 przeznaczony jest do
zabezpieczania oraz realizacji funkcji sterowniczych dla dwóch
odpływów/odbiorników trójfazowych.
Zabezpieczenie pracuje z zewnętrznymi przetwornikami prądowo
napięciowymi. Posiada szeroki zakres nastaw, zależny od
zastosowanych przetworników. Możliwe jest także stosowanie
przekładników prądowych, gdyż po ich zwarciu za pomocą niewielkiej
rezystancji możliwe jest wyrażenie sygnału w mV/A. Przekaźnik
posiada również tor wyłącznika awaryjnego (wyłącznik
bezpieczeństwa) oraz dodatkowo jest wyposażony w zabezpieczenie
upływowe dla trzeciego odbioru.

Przekaźnik posiada diody sygnalizujące stany pracy
urządzenia. Zdalny dostęp do urządzenia odbywa się poprzez interfejs
RS-485 z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU. Urządzenie
standardowo jest wyposażone w jedno wejście cyfrowe RST, które jest
przeznaczone jako zewnętrzne wejście kasowania komunikatów
pojawiających się na wyświetlaczu (odpowiednik przycisku „RESET”).
Urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w większą liczbę wejść
ogólnego przeznaczenia, których stan logiczny jest sygnalizowany na
wyświetlaczu oraz jest możliwy do zdalnego odczytania. PMB-2 jest
również przeznaczone do zabezpieczenia odpływów i silników
pracujących w strefach zagrożonych wybuchem. Obwody wyjściowe
zabezpieczenia PMB-2 umożliwiają pracę w strefach zagrożonych
wybuchem i przewidziane są do stosowania w pomieszczeniach
zaliczanych do stopnia a, b lub c niebezpieczeństwa wybuchu metanu
oraz do klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Komunikacja z użytkownikiem odbywa się za pomocą
komunikatów tekstowych prezentowanych na wyświetlaczu.
Poruszanie się po menu urządzenia zapewniają przyciski.
Funkcje realizowane przez urządzenie:
• zabezpieczenia prądowe (przeciążenie, zwarcie, asymetria, utyk
silnika, suchobieg pompy),

• zabezpieczenie upływowe blokujące/centralno-blokujące,
• zabezpieczenie temperaturowe silnika,
• zabezpieczenie przed utratą ciągłości żyły ochronnej PE lub
nadmiernym wzrostem jej rezystancji,

• sygnalizacji ostrzegawczej przed załączeniem urządzeń,
• sterowanie zdalne i lokalne pracą odpływu,
• sterowanie urządzeniami wykonawczymi w sposób zdalny lub
lokalny,

• sterowanie stycznikami,
• wyświetlania stanu pracy oraz komunikatów,
• przesył informacji do innych systemów kontrolnych i monitorujących.
• komunikacja poprzez MODBUS RTU.
Przekaźnik typu PMB-2może być stosowany między innymi
w następujących urządzeniach:
• wyłącznikach stycznikowych,
• stacjach kompaktowych,
• zespołach transformatorowych,
• stacjach transformatorowo-rozdzielczych,
• innych rozdzielnicach 3-fazowej sieci prądu przemiennego
o napięciu do 1140 V AC 50 Hz zabudowanych w wyrobiskach
zakładów górniczych lub innych obiektach przemysłowych.

Opis

Stopień ochrony
IP30 /IP00

Temperatura otoczenia
-20°C do +70°C

Napięcie zasilania
24 V DC/42 V AC

Język interfejsu użytkownika
Polski, Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Czeski, Rosyjski,
Turecki

Wymiary [mm]
141,9 x 128,4 x 144,5

I (M1) [Ex ia Ma] I

Certyfikat
OBAC 17 ATEX 0391U

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe
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Iskrobezpieczny Pilot Podczerwieni Typu IPP-*

Iskrobezpieczny pilot podczerwieni typu IPP-1 jest
przeznaczony do komunikacji z urządzeniem nadrzędnym poprzez
transmisję bezprzewodową w zakresie podczerwieni.
Urządzenie posiada obudowę zapewniającą stopień ochrony IP54.

Iskrobezpieczny pilot podczerwieni typu IPP-* jako urządzenie
iskrobezpieczne przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych
wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. IPP-* jest wyposażony
w diodę nadawczą IR o poziomie zabezpieczenia op is.W wykonaniu do
współpracy z PMB-2 przyciski na froncie pilota pełnią te same funkcje
co przyciski zamontowane na przekaźniku PMB-2.

IPP-* – Iskrobezpieczny Pilot Podczerwini
*- 1 Programwspółpracuje z PMB-2 produkcji EXPROTEC sp. z o.o.

Opis

Stopień ochrony obudowy
IP54

Wymiary obudowy
123,5 x 47,9 x 24,3 mm

Waga
300 g

Napięcie zasilania
DURACELLMN2400 LR03 x 2

Temperatura otoczenia
od -20 do +40 ºC

I M1 Ex ia op is I Ma

Certyfikat
JSHP 18 ATEX 0019X

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Pozostałe parametry w tym iskrobezpieczne zostały zamieszczone w instrukcji obsługi, która
jest dostępna na stronie internetowej producenta.
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Iskrobezpieczny Separator Sygnałów typu ISS-1

Iskrobezpieczny separator sygnałów typu ISS-1 jest
przeznaczony do odseparowania iskrobezpiecznych sygnałów RS422/
RS485/HTL (5 V) od nieiskrobezpiecznych RS-232, RS-422, RS-485 lub
HTL (5 V). Szybkość transmisji zmienia się za pomocą przełącznika od
1.2 kbps do 1.5 Mbps. W taki sam sposób można włączyć impedancję
terminującą.

Iskrobezpieczny Separator Sygnałów typu ISS-1 posiada
obudowę typu ME 22,5 zapewniającą stopień ochrony IP20. Obudowa
jest przeznaczona do montażu na szynie TS35. ISS-1 jest wyposażony
w jednokanałowy iskrobezpieczny interfejs szeregowy RS-422 lub
RS-485 o poziomie zabezpieczenia ia.

Iskrobezpieczny Separator Sygnałów typu ISS-1 jako
urządzenie towarzyszące przeznaczone jest do montażu w komorach
głównych urządzeń górniczych, w podziemiach kopalń w strefach
zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego oraz w strefach
zagrożonych wybuchem gazów. Urządzenie posiada kanały
transmisyjne o poziomie zabezpieczenia ia, które mogą być
wyprowadzone do stref zagrożonych wybuchem bez konieczności ich
wyłączania w przypadku wzrostu stężenia metanu powyżej
dopuszczalnych norm.

Opis

Stopień ochrony obudowy
IP20

Wymiary obudowy
112x 100 x 22,5 mm

Waga
200 g

Napięcie zasilania
24 ÷ 42 V AC /V DC

Częstotliwość napięcia zasilania
50/60 AC Hz lub DC

Temperatura otoczenia
od -20 do +70 ºC

ISS-1- Bariera interfejsów szeregowych RS232, RS422 i RS485.

I (M1) [Ex ia Ma] I
II (1)G [Ex ia Ga] IIC

Certyfikat
TEST 14 ATEX 0070U

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Pozostałe parametry w tym iskrobezpieczne zostały zamieszczone w instrukcji obsługi, która
jest dostępna na stronie internetowej producenta.
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Iskrobezpieczny Separator Sygnałów typu ISS-2

Iskrobezpieczny separator sygnałów typu ISS-2 jest
przeznaczony pomiaru rezystancji czujnika temperatury instalo-
wanego w strefie zagrożonej wybuchem. ISS-2 jest wyposażony w dwa
iskrobezpieczne kanały pomiarowe o poziomie zabezpieczenia ia.
Po stronie nieiskrobezpiecznej separator posiada odpowiednio dwa
wyjścia analogowe 0-10V lub 4-20mA. Ponadto separator posiada
możliwość zdalnego dostępu do danych pomiarowych i konfigura-
cyjnych za pośrednictwem protokołu Modbus w trybie RTU z wyko-
rzystaniem fizycznego interfejsu RS–485 oraz dwa wyjścia cyfrowe.
Iskrobezpieczny Separator Sygnałów typu ISS-2 posiada obudowę typu
ME-MAX 22,5 zapewniającą stopień ochrony IP20. Obudowa jest
przeznaczona domontażu na szynie TS35.

Iskrobezpieczny Separator Sygnałów typu ISS-2 jako urządzenie
towarzyszące przeznaczone jest do montażu w komorach głównych
urządzeń górniczych w podziemiach kopalń w strefach zagrożonych
wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego oraz w strefach zagrożonych
wybuchem gazów.Urządzenie posiada kanały transmisyjne o poziomie
zabezpieczenia ia, które mogą być wyprowadzone do stref zagrożonych
wybuchem bez konieczności ich wyłączania w przypadku wzrostu
stężenia metanu powyżej dopuszczalnych norm.

Opis

Stopień ochrony obudowy
IP20

Wymiary obudowy
113,6 x 99 x 22,6 mm

Waga
300 g

Napięcie zasilania
24 ÷ 42 V AC / V DC

Częstotliwość napięcia zasilania
50/60 AC Hz lub DC

Temperatura otoczenia
od -20 do +70 ºC

ISS-2 – Bariera do pomiaru czujnika ptx

I (M1) [Ex ia Ma] I
II (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] IIIC

Certyfikat
TEST 16 ATEX 0037U

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Pozostałe parametry w tym iskrobezpieczne zostały zamieszczone w instrukcji obsługi, która
jest dostępna na stronie internetowej producenta.
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Przetwornik Enkoderów Iskrobezpiecznych Typu PEI-*.*

Przetwornik enkoderów iskrobezpiecznych typu PEI-*.*
przeznaczony jest do zasilania napięciem enkoderów inkrementalnych
oraz separacji sygnałów z enkodera. Przetwornik enkoderów
iskrobezpiecznych typu PEI- *.* jest urządzeniem o poziomie
zabezpieczenia ia. Przetwornica wysokiej częstotliwości zapewnia
separację galwaniczną pomiędzy obwodem iskrobezpiecznym a nie-
iskrobezpiecznym. Urządzenie może pracować w 3 różnych
konfiguracjach wyjść transmisyjnych:
� OC (otwarty kolektor tranzystora)
� TTL (wyjście 5 V)
� HTL (wyjście maks. 30 V)

Ponadto istnieje możliwość wyboru napięcia zasilania
iskrobezpiecznego.

Opis

Stopień ochrony obudowy
IP20

Wymiary obudowy
(450-350)x(188bez wpustów ) x 164 mm

Waga
113,6 x 99 x 22,6

Napięcie zasilania
24 lub 42 V AC / V DC

Częstotliwość napięcia zasilania
50/60 AC Hz lub DC

Temperatura otoczenia
od -20 do 70 ºC

I M2 [Ex ia Ma] I
II 2G [Ex ia Ga] IIB T4

Certyfikat
OBAC 09 ATEX 408U

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Pozostałe parametry w tym iskrobezpieczne zostały zamieszczone w instrukcji obsługi, która
jest dostępna na stronie internetowej producenta.

Sposób oznaczania

A Napięcie zasilania:
1 – 24 V DC
2 – 42 V AC

B Wykonanie:
1–OC (otwarty kolektor tranzystora),Uo=12,6V (zaciski 15,16)
2 – TTL (wyjścia 5 Vmax 1mA), Uo=12,6 V (zaciski 15,16)
3 – HTL (wyj. Do 30 Vmax 5mA), Uo=12,6 V (zaciski 15,16)
4–OC (otwarty kolektor tranzystora),Uo=5,36V (zaciski 15,16)
5 – TTL (wyjścia 5 Vmax 1mA), Uo=5,36 V (zaciski 15,16)
6 – HTL (wyj. Do 30Vmax 5mA), Uo=5,36V (zaciski 15,16)
7 – Push-Pull (wyjście 5, 12, 24V), Uo=12,6V (zaciski 15,16)
8 – Push-Pull (wyjście 5, 12, 24V), Uo=5,36 (zaciski 15,16)
9 – Zasilacz Iskro Uo=12,6V (zaciski 15,16)
10 – Zasilacz Iskro Uo=5,36V (zaciski 15,16)

A

- * *P E I

B

.
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Separator SygnałuWizji Typu SSW-*/*

Separator sygnału wizji przeznaczony jest do separacji
pomiędzy wysokoczęstotliwościowymi obwodami wizyjnymi nie-
iskrobezpiecznymi i iskrobezpiecznymi. Separator typu SSW-*/* może
być włączony do obwodów iskrobezpiecznych poziomu zabezpieczenia
ia lub ib.

Opis

Stopień ochrony obudowy
IP20

Wymiary obudowy
w zależności od obudowy

Waga
Zależnie od obudowy

Napięcie zasilania
W zależności od wersji

Temperatura otoczenia
od -40 do +70 ºC

I (M1) [Ex ia Ma] I
II (1)G [Ex ia Ga] IIA T4

Certyfikat
OBAC 06 ATEX 074U

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Pozostałe parametry w tym iskrobezpieczne zostały zamieszczone w instrukcji obsługi, która
jest dostępna na stronie internetowej producenta.

Przykład zamówienia:
SSW-2/3 – oznacza separator sygnału wideo o częstotliwości do 900MHz,wykonanie zalewane z wyprowadzeniami BNC.

Sposób oznaczania

A Typ:
1 – Separator sygnału wizyjnego,maksymalna częstotliwość 200MHz
2 – Separator sygnału wizyjnego,maksymalna częstotliwość 900MHz
3 –Wykonanie specjalne
4 – Separator sygnału xDSL

B Wykonanie:
1 – separator sygnału wizyjnego, obudowa EMR
2 – separator sygnału wizyjnego,wyk. zalewane z wyprowadzeniami

kablowymi
3 – separator sygnału wizyjnego,wyk. zalewane z wyprowadzeniami

BNC
4 –Wykonanie specjalne
5 – separator sygnału xDSL, obudowaME 22,5 UT

A

- * *S S W

B

/
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Wyświetlacz diodowy typuWDI*/*/*

Wyświetlacz diodowy przeznaczony jest do montażu w komo-
rach przyłączeniowych urządzeń, które są przeznaczone do pracy
wpodziemiach kopalńw strefach zagrożonychwybuchemmetanu i/lub
pyłu węglowego oraz w strefach zagrożonych wybuchem gazów i/lub
pyłów. Do współpracy z wyświetlaczem są przeznaczone dodatkowe
przystawki pomiarowe do pomiaru napięcia przemiennego. Obudowa
wyświetlacza posiada stopień ochrony IP65.

Wyświetlacz diodowy jest podzielony na dwie funkcjonalnie
niezależne od siebie części, które nie są ze sobą połączone
galwanicznie.

Pierwsza część wyświetlacza składa się z modułu pomia-
rowego, który posiada 4 wejścia pomiarowe.

Standardowo dwa spośród czterech wejść pomiarowych są przy-
stosowane do współpracy z pomiarowymi członami dopasowującymi,
a wynik jest wyświetlany w postaci cyfrowej, natomiast dwa pozostałe
wejścia pracują w standardzie 0÷10 V z rozszerzeniem na napięcie
przemienne o częstotliwości 50/60 Hz, a wynik jest przedstawiany jako
wskazanie linijki diodowej.

Druga część wyświetlacza składa się z 22 sygnalizacyjnych
diod LED. Sygnalizacja następuje poprzez podanie na odpowiednie
wejścia napięcia mieszczącego się w zakresie dopuszczalnych napięć
zasilania urządzenia.

Opis

Stopień ochrony obudowy
IP65

Napięcie zasilania
24V ± 42V AC/DC

I (M2) Ex ib mb I Mb
II (2G) Ex ib mb IIB T4 Gb

Certyfikat
12 ATEX 0153X

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego Dane znamionowe

Temperatura otoczenia
-20°C do +70°C

Sposób oznaczania

A Rodzaj wejścia:
01 –Wejścia przystosowane do pomiarowych

członów dopasowujących WD-1000 oraz
WD-230

02 –Wejścia przystosowane do pomiaru
napięć do 7200 V AC z wykorzystaniem
transformatorów obniżających

B Wyświetlacz:
7 – 7-segmentowy
L – LCD
7D – wyświetlacz 7-segmentowy

z dostępnymi diodami sygnalizacyjnymi
LD – wyświetlacz LCD z dostępnymi diodami

sygnalizacyjnymi

C Wpusty:
Brak–Wpusty po prawej stronie wyświetlacza
L –Wpusty po lewej stronie wyświetlacza
T –Wpusty z tyłu wyświetlacza

A
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