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Wstęp 
 
 Kamera ognioszczelna typu Bb CAM – 01.*/* z iskrobezpiecznymi lub  światłowodowymi torami 
transmisji przeznaczona jest do nadzoru wizyjnego obiektów i pomieszczeo zagrożonych wybuchem ga-
zów i pyłów zaliczonych do grupy wybuchowości „II A” oraz grupy „I” zagrożonych wybuchem metanu 
i/lub pyłu węglowego. Kamera video wraz z zasilaczem, barierą separującą, przetwornikami, modulatora-
mi zabudowana jest w komorze głównej obudowy ognioszczelnej dSD 03/*. Zaciski przyłączeniowe zasila-
jące oraz zaciski sygnału wizji zabudowane są w ognioszczelnej komorze przyłączeniowej obudowy lub w 
komorze przyłączeniowej budowy wzmocnionej. Połączenia elektryczne pomiędzy poszczególnymi komo-
rami ognioszczelnej zrealizowane są za pomocą ognioszczelnych przepustów. 
 
Kamera ognioszczelna spełnia wymagania norm zharmonizowanych: 
PN-EN 500014:2004; PN-EN 50018:2005; PN-EN 50019:2005; PN-EN 50020:2005; PN-EN 50303:2004. 

. 
 

Warunki pracy 
 Kamera ognioszczelna typu Bb CAM – 01.*/* przeznaczona jest do nadzoru wizyjnego obiektów i 
pomieszczeo zagrożonych wybuchem gazów i pyłów zaliczonych do grupy wybuchowości „II A” oraz grupy 
„I” zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. 
 

 Napięcie znamionowe izolacji    250 V AC 50 Hz 

 Napięcie znamionowe obwodów pomocniczych 12; 5; 24 V DC   

 Temperatura otoczenia     -20  +40 ˚C  

 Wymiary      164x164x(300-440)mm 

 Obwody wizji poziomu zabezpieczenia   ia 

 Stopieo ochrony     IP65  
 
Dopuszczalne parametry obwodów iskrobezpiecznych: 

 Maksymalny prąd wyjściowy Io = 0,265 A 

 Maksymalna moc wyjściowa Po = 0,17 W 

 Maksymalne napięcie iskrobezpieczne Uo = 2,5 V  AC, DC 
 
 

Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego 
 
 

Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego  -      I M2(M1)EEx d [ia] I lub     

                   II 2(1) GD EEx de[ia] II A T4 
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Dane techniczne  

  Bb CAM-01* 

1  2 

Napięcie zasilania [V] 230V AC (42 AC) 

Częstotliwośd napięcia zasilania [Hz] 50/60 Hz AC   

Maksymalny prąd znamionowy [mA] 250 , (50) 

Zabezpieczenie zasilania  wkładka topikowa,  

250V  0,063A (0,315mA) 

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

Wymiary gabarytowe [mm] 164x164x440 

Przekroje przewodów na zaciskach przyłą-
czeniowych 

mm2 0,5 4 

Wilgotnośd względna powietrza  do 95% przy temp.313 *K+ (+40º*C+) 

Temperatura otoczenia  253÷313 *K+ (-20º÷+40º*C+) 

  

Oznaczenia 
 

 Bb CAM-01.*/* 
 
 

Długośd kamery 
    Brak oznaczenia – 440 mm 
   1 – 400 mm 
   2 – 360 mm 
   3 – 300 mm 
   4 – inna  
   Rodzaj  transmisji sygnału wizji: 
   K – transmisja przewodem koncentrycznym 
   T – transmisja kablem telekomunikacyjnym 
   S – transmisja kablem światłowodowym 
   R – transmisja radiowa 

X – wykonanie specjalne 
 
 
Przykład zamówienia: 

Bb CAM-01.S – Kamera ognioszczelna z transmisją za pomocą kabla światłowodowego w obudowie 
440mm    
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Budowa i zasada działania 

Część mechaniczna 

  
 Kamera przemysłowa w osłonie ognioszczelnej typu Bb CAM-01.*/* składa się  z obudowy typu 
dsD03, podzielonej na dwie komory. Komorę główną, w której zainstalowano kamerę CCD z obiektywem 
oraz wszystkie elementy współpracujące wraz z barierą sygnału wizji. Komorę przyłączową, w której wy-
dzielono zaciski przyłączeniowe zasilające i  iskrobezpieczne złącze sygnału video umieszczone w uchwycie 
izolacyjnym. Dla wykonania ze światłowodem zamiast złączki sygnału video zabudowano koocówkę ST 
światłowodu. Komora przyłączowa wyposażona jest w dwa (maksymalnie 4) ognioszczelne wpusty kablo-
we z gwintem metrycznym. Kamera ognioszczelna jest montowana całkowicie przez producenta podczas 
produkcji. Kamera posiada oprócz tabliczki znamionowej również tabliczki ostrzegawcze „nie otwierad pod 
napięciem” na każdej z komór przyłączowej i głównej. 

Wyposażenie elektryczne 

 

Kamera Bb CAM-01* wyposażona jest w: 

 Zewnętrzny płaski zacisk uziemiający przystosowany do zamontowania przewodu uziemiają-
cego o przekroju do 4mm2. 

 W komorze przyłączowej jeden wewnętrzny płaski zacisk uziemiający przystosowany do za-
montowania przewodu uziemiającego koocówką oczkową ø6.W komorze głównej nie prze-
widuje się zacisku uziemiającego. 

  W przypadku konieczności uziemienia konstrukcji  montażowej istnieje możliwośd wykona-
nia połączenia z zaciskiem uziemiającym komory przyłączowej przewodem  poprzez izolator 
przepustowy. 
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Przygotowanie do pracy 

Instalowanie 

 Kamera ognioszczelna typu Bb CAM-01.*/* może byd instalowana w strefach zagrożonych wybu-
chem metanu i/lub pyłu węglowego w zakładach górniczych lub w strefach zagrożonych wybuchem gazów 
i/lub pyłów zaliczanych do grupy II A. Kamera powinna byd przymocowana za pomocą uchwytu do stabil-
nego elementu konstrukcyjnego (wg lokalnych warunków zabudowy), tak aby wziernik z obiektywem skie-
rowany był na obserwowany obiekt. 

Kamera wymaga doprowadzenia nieiskrobezpiecznego napięcia zasilania do zacisków 1, 5 dla 
opcji 230V AC lub do zacisków 1, 3 dla opcji 42V AC. Iskrobezpieczny sygnał wyjściowy ( złącze BNC, F lub 
inne 75Ω,120 Ω, złącze ST ) może byd prowadzony w dopuszczonych kablach teletechnicznych lub świa-
tłowodach ułożonych w strefach zagrożonych wybuchem bez konieczności odłączania w przypadku prze-
kroczenia dopuszczalnych parametrów atmosfery wybuchowej. 

Kabel teletechniczny (zaciski 1a,1b…) jak i zasilający (zaciski podwójne 1, 3, 5) można łączyd „na 
przelot” przez komorę przyłączową kamery ognioszczelnej. Należy zachowad wymagane odstępy izolacyj-
ne między przewodami obwodów iskro i nieiskrobezpiecznych doprowadzonych do komory przyłączowej 
Bb CAM-01.*/*. 
 

Ochrona przeciwporażeniowa 

Ze względu na możliwości wystąpienia napięd niebezpiecznych na zaciskach należy stosowad się do ogólnych 
zasad postępowania i BHP w takich warunkach. 

Warunki przechowywania i transportu 
 
 Kamerę ognioszczelną należy przechowywad w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze od -
20ºC÷+40ºC i wilgotności względnej do 93%, w atmosferze wolnej od agresywnych par i gazów powodują-
cych korozję, chroniąc je jednocześnie osłoną z folii. 
 

 Transport powinien odbywad się krytymi środkami transportu. Kamery podczas transportu należy 
ułożyd w pozycji poziomej i zabezpieczyd przed przesuwaniem, silnymi wstrząsami i udarami.  
 

Zasady przeglądów i konserwacji 

 
Zaleca się przeprowadzanie raz na kwartał okresowych kontroli funkcjonalności kamery i poprawno-

ści połączeo elektrycznych. W razie konieczności dopuszcza się korektę ostrości obiektywu, ale tylko z za-
chowaniem obowiązujących zasad bezpieczeostwa.  

W czasie użytkowania obudowy należy po każdorazowym otwarciu obudowy zabezpieczyd po-
wierzchnie ognioszczelne przed korozją i zanieczyszczeniami. 
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Identyfikacja zagrożeń 
W celu dopasowania się do przedstawionych przez klienta wymagao i warunków technicznych kame-

ry mogą byd przykładowo wyposażone w kilka rodzajów wpustów kablowych. W wyniku tego w eksploatacji 

będą znajdowad się nie tylko wersje obudów różniące się między sobą wykonaniem, ale również wyposaże-

niem.  

Ze względu na stosunkowo prostą budowę wszystkie wykonania przedstawione są w wspólnej in-

strukcji obsługi. 

 

! OSTRZEŻENIE 

Przed rozpoczęciem naprawy bądź konserwacji obudów należy 

dokładnie przeczytad niniejszą Instrukcję Obsługi. 

W celu wykonania prawidłowej naprawy lub konserwacji całkowicie wystarczające są informacje w Instrukcji 

Obsługi. Jednakże Użytkownik powinien zapewnid; aby osoby wykonujące te czynności były przeszkolone w 

zakresie urządzeo budowy przeciwwybuchowej i posiadali wymagane uprawnienia elektryczne. 

! OSTRZEŻENIE 

Prawidłowa naprawa lub konserwacja wymaga znajomości budowy osłon 

ognioszczelnych „d”. Nie należy podejmowad próby naprawy obudów 

przez osobę nie posiadającą odpowiednich kwalifikacji. Nieprawidłowo 

wykonana lub niedbała naprawa może doprowadzid do poważnego wy-

padku lub śmierci. 

 

! OSTRZEŻENIE 

Modyfikacja urządzeo lub stosowanie części wymiennych nie spełniają-

cych warunków technicznych producenta może spowodowad poważne 

zagrożenie oraz utratę gwarancji i dopuszczenia. 

 

 



   BARTEC Polska  

8 | S t r o n a  Instrukcja Obsługi Bb CAM – 01.*/* 

 

Schematy 
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Wykaz części zamiennych 
 

Lp. Oznaczenie: Nazwa i typ urządzenia Producent Cecha dopuszczenia Uwagi 

1.  Pokrywa przednia z szybą BARTEC Polska I M2(2) EEx d I  

2.  Wpusty kablowe z gwintem 

metrycznym  M32x1,5 

GOTHE I M2  EEx d I  

IBEx01ATEX1033U 

lub inny 

3.  Wpusty kablowe z gwintem 

metrycznym:  M32x1,5              

BARTEC II 2GD EEx e 

DMT02ATEX180X 

lub inny 

4.  Izolatory przepustowe z gwintem 

M24x1,5 

BARTEC I M2 EEx d I/ll, 

I M2 EEx dI/ll, 

lub inny 

5.  Obiektyw FUJINON  lub inny 

6.  Kamera CCD SAMSUNG  lub inna 

7. ZMA 230/42/*/* Zasilacz 230VAC/42VAC -12VDC  BARTEC Polska  lub inny 

8.  Nadajnik wizji BARTEC Polska  lub inny 

10.  Bariera video SSW-1/1 BARTEC Polska I M2 (M1) [EEx ia] I II 

2(1) GD [EEx ia] II A T4 

lub inna 
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Certyfikat Badania Typu WE nr OBAC 06 ATEX 110 
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Zamówienia i serwis 
 
 
 
 

Zamówienia należy kierowad na adres: 
 

BARTEC POLSKA Sp. z o.o. 
43-100 Tychy, ul. Burschego 7 

tel/fax:  
0048 32 326 44 00 
0048 32 326 44 03 

Internet: 
biuro@bartec.pl 
www.bartec.pl 

 
 
 
Wymiany podzespołów obudowy dokonuje producent lub autoryzowana przez producenta firma. 
   Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakośd przekaźnika separującego w przypadku dokony-
wania napraw, wymiany podzespołów przez odbiorcę we własnym zakresie. 
 

Wykaz norm 
 

 
 
 

PN-G-50003: 2003 Ochrona pracy w górnictwie 
Urządzenia elektryczne górnicze 
Wymagania i badania 

PN-EN-50014: 2004   Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
Wymagania ogólne.    

PN-EN-50018:2005 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
Osłony ognioszczelne "d" (Zmiana A1) 

PN-EN-50020: 2002 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
Wykonanie iskrobezpieczne "i" 

PN-EN 50303:2004 Urządzenia grupy I kategorii M1 przeznaczone do pracy ciągłej w at-
mosferze zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. 

PN-EN-60529: 2003  Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy(Kod IP). 

mailto:biuro@bartec.pl
http://www.bartec.pl/
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BARTEC Polska Sp. z o.o. 
 

2007r. 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Firma BARTEC rozwija i produkuje innowacyjne kompo-

nenty i systemy, sprawdzone według międzynarodowych 

norm, które znajdują swoje zastosowanie w strefach zagrożo-

nych wybuchem, ochronie środowiska, ochronie radioaktyw-

nej oraz przemyśle. 

26 oddziałów oraz ponad 40 przedstawicielstw sprawia, że 

zawsze jesteśmy blisko naszych Klientów. Dzięki temu 

jesteśmy w stanie natychmiast i bezpośrednio komunikować 

się z naszymi Klientami oraz opracowywać dla nich odpowied-

nie rozwiązania.   

 

Firma BARTEC 

chroni ludzi 

i środowisko 

poprzez 

bezpieczeństwo 

komponentów, 

systemów 

i urządzeń 


