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Wstęp 
 
 Sterownik typu BbCM – ****.**** przeznaczony jest do sterowania , wizualizacji , nadzoru wizyj-
nego obiektów , pomieszczeo zagrożonych wybuchem gazów i pyłów , zaliczonych do grupy wybuchowo-
ści „II A” oraz  grupy „I” zagrożonych wybuchem metanu i /lub pyłu węglowego , oraz do transmisji sygna-
łów kablami z żyłami miedzianymi lub światłowodowymi . Sterownik posiada obudowę ognioszczelną typu 
dSD 02.-..-..-. lub dSD 05 .-..-..-. w której zabudowana jest aparatura do sterowania  , separacji , wizualiza-
cji i transmisji danych . Do wizualizacji stosowane są monitory TFT o wielkości do 19 ” . Jako urządzenia 
sterujące stosowane są sterowniki swobodnie programowalne ,  PC w wykonaniu przemysłowym , moduły 
sterujące specjalizowane , przekaźniki sterujące , separujące itp.  

Transmisja danych realizowana jest za pośrednictwem modemów iskrobezpiecznych , interfejsów 
komunikacyjnych RS 485 , RS 422 , RS 232 itp. przystosowanych do transmisji za pośrednictwem kabli z 
żyłami miedzianymi lub światłowodowymi . 

Sterownik BbCM – ****.**** może posiadad również iskrobezpieczne wejścia i wyjścia cyfrowe 
lub analogowe współpracujące z separatorami obwodów iskro i nieiskrobezpiecznych . Nieiskrobezpieczne 
sygnały współpracują ze sterownikami PLC lub PC – przemysłowymi lub innymi układami logicznymi reali-
zując założone algorytmy sterowania i wizualizacji . Sterownik współpracuje również z kamerami telewizji 
przemysłowej za pośrednictwem iskrobezpiecznych separatorów wizji typu SSW -*/* lub przetworników 
światłowodowych. Obraz z kamer prezentowany jest na monitorze sterownika BbCM – ****.**** 
 

Warunki pracy 
 Sterownik typu BbCM-xxxx.xxxx może pracowad w podziemiach kopalo w wyrobiskach zagrożonych 
wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Sterownik posiada szereg wejśd i wyjśd współpracujących poprzez 
separatory z sygnałami iskrobezpiecznymi jednak dokładna ich liczba zależy od konkretnego wykonania ste-
rownika. 

 Napięcie znamionowe izolacji    500 V AC  

 przy bezpośrednim wprowadzeniu kabla do komory głównej  
za pośrednictwem przepustu kablowego ognioszczelnego  1000V AC  

 Napięcie znamionowe obwodów pomocniczych  12;  5; 24  V DC 

 Maksymalny prąd       15A 

 Temperatura otoczenia     -20 0C do + 40 0C 

 Wilgotnośd powietrza     do 95 % przy temp. 308° K 

 Wymiary (wys. x szer. x gł. )     (340-720)x(200-500)X(200-310)mm 

 Odpornośd na wibracje (10…55Hz)    5g 

 Stopieo ochrony       IP 65 
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Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego 
 

  I M2(M1) EEx d [ia/ib] I  lub  II 2(1)GD EEx d [ia/ib] IIA T6/T5  lub 

  I M2(M1) EEx de [ia/ib] I lub  II 2(1)GD EEx de [ia/ib] IIA T6/T5  lub 

  I M2 EEx d I  lub  II 2(1)GD EEx d  IIA T6/T5      lub 

  I M2 EEx de I  lub  II 2GD EEx de IIA T6/T5 
 

Certyfikat Badania typu WE         OBAC 06 ATEX 111   
 

Sterownik typu BbCM-xxxx.xxxx współpracuje z zewnętrzną klawiaturą iskrobezpieczną typu 

17-73K3-1411 posiadającą zabezpieczenie przeciwwybuchowe    I  M2  EEx ia I/II 2G EEx ia IIC T4    
i certyfikat IBExU 99 ATEX 1129                                                                                                                                                    
 

Dane techniczne  

  BbCM – ****.**** 

1  2 

Napięcie zasilania [V] 42 V (230V) AC (-20% ; +10%) 

Pobór mocy [VA] max 84 

Ilośd wejśd iskrobezpiecznych  1÷48 zależne od wykonania 

Zakres temperatur                                   [˚C] -20…+40 

Stopieo ochrony  IP 65 

Procesor  Celeron, Pentium II,III,IV 

Magistrale szeregowe nieiskrobezpieczne 

(do instalacji oprogramowania) 

 Ethernet i/lub USB 

Magistrale szeregowe iskrobezpieczne ia/ib  do 4 x RS485 , RS422,RS232 

(ia/ib) 
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Oznaczenia 

 

                

       0 – bez wyświetlacza 

       1 – monitor 19” 

       3 – panel LCD 

       5 – monitor 17” 

  

       0 – bez interfejsu RS 

       1 – z interfejsem RS 485 

       2 - z interfejsem RS 232 

       3 - z interfejsem RS 422 

       4 - z interfejsem TW-118B 

 

0 - bez sygnałów światłowodowych 

1 -  z sygnałami światłowodowymi LWL 

 

0- bez sygnałów iskrobezpiecznych 

1 – z sygnałami iskrobezpiecznymi 

K – transmisja kablem koncentrycznym 

T – transmisja kablem teletechnicznym 

S – transmisja kablem światłowodowym 

C – transmisja kablem „ cieknącym” 

X - wykonanie specjalne  

d – komora przyłączeniowa ognioszczelna 

e - komora przyłączeniowa wzmocniona 

02 – obudowa ognioszczelna dSD 02 

       05 -  obudowa ognioszczelna dSD 05 
 
Przy zamówieniu proszę słownie opisać wymagania aby dokładnie dopasować typ sterownika. 

 Sterownik typu  BbCM –* * * * . * * * * 

 

*  
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Budowa i zasada działania 
Sterownik typu BbCM-xxxx.xxx został zaprojektowany tak, aby możliwe było elastyczne dopaso-

wanie go do automatyzowanego obiektu. 

Najprostszym rozwiązaniem ( wersja I) jest sterownik do współpracy z kamerami z iskrobezpiecz-

nymi torami transmisji wizji . Na kolorowym ekranie TFT- 17” lub 19 ” monitora LCD obserwowad można 

sekwencje pochodzące z jednej do ośmiu kamer lub jednoczenie z czterech kamer ( obraz podzielony na 

cztery równe pola ). Obraz wyświetlany jest on-line . 

Bardziej rozbudowanym rozwiązaniem ( wersja II) jest sterownik, wyposażony w komputer PC z 

możliwością obserwacji i rejestracji obrazów z max . 16 kamer iskrobezpiecznych . W opcji tej możliwa jest 

obserwacja i rejestracja obrazów z większej niż 16 kamer poprzez połączenie dwóch urządzeo typu BbCM-

xxxx.xxxx dostępnym łączem światłowodowym . Sterownik ten wyposażony jest w urządzenie zewnętrzne 

w postaci iskrobezpiecznej klawiatury w obudowie ze stali nierdzewnej z touchpad . 

Kolejną wersją (wersja III) sterownika jest wykonanie oparte na komputerze PC, umożliwiające 

współpracę z magistralami szeregowymi. Wersja ta umożliwia współpracę z rozrusznikami, przemienni-

kami częstotliwości i innymi systemami sterowania i wizualizacji. 

Czwartym rozwiązaniem (wersja IV)  jest sterownik umożliwiający wizualizację, sterowanie i kon-

trolę procesów technologicznych, oparty o komputer PC lub sterownik PLC z lokalnymi iskrobezpiecznymi 

wejściami / wyjściami cyfrowymi i analogowymi .  

Kolejne wykonanie umożliwia konwersje sygnałów z elektrycznych łącz szeregowych na światło-

wód.    
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Przygotowanie do pracy 

Instalowanie 

Sterownik do współpracy z kamerami. 

 Poprzez zaciski 1 i 2 w komorze dopływowej następuje przyłączenie monitora do napięcia zasilające-

go. Przełączanie napięcia z 42V na 230V następuje przez przepięcie przewodu z zacisku 4 (zasilanie 42V) na 3 

(zasilanie 230V). Na ściance bocznej znajduje się ognioszczelny wyłącznik główny urządzenia. Sygnał wizyjny 

wprowadzony do komory iskrobezpiecznej na zaciski 1, 2 itd. (1- sygnał, 2-masa) lub złącze BNC żeoskie (ilośd 

wejśd wideo zależna jest od wykonania patrz rysunek nr 1). Po załączeniu sterownika na ekranie pojawi się 

obraz z doprowadzonego sygnału wizyjnego. Przełącznik na komorze dopływowej służy do wyboru wyświe-

tlanej kamery (przyciśniecie powoduje przełączenia na następną). Aktualnie wyświetlana kamera sygnalizo-

wana jest świeceniem diody LED po lewej stronie monitora. Monitor nie wymaga regulacji.  

Ognioszczelny komputer PC. 

 Poprzez zaciski 1 i 2 w komorze dopływowej następuje przyłączenie komputera do napięcia zasilają-

cego. Przełączanie napięcia z 42V na 230V następuje przez przepięcie przewodu (zasilanie) z zacisku 4 ( 42V) 

na 3 ( 230V). Na ściance bocznej znajduje się ognioszczelny wyłącznik główny urządzenia. Załączenie kompu-

tera następuje po przełączeniu wyłącznika głównego w pozycje „1”. Załączenie napięcia sygnalizowane jest 

zapaleniem diody LED ( 5VDC ) umieszczonej z lewej strony ekranu. Następnie napięcie zostaje podane na 

wszystkie moduły wewnętrzne w tym na moduł PC. Następuje uruchomienie komputera. Komputer posiada 

zainstalowany system operacyjny WINDOWS 2000 (WINDOWS XP, WINDOWS 9X, LINUX, DOS).  

 Instalowanie oprogramowania użytkowego może zostad zrealizowane poprzez wyprowadzone złącze 

nieiskrobezpieczne Ethernet ( lub USB) w komorze przyłączowej dopływowej nieiskrobezpiecznej na zaci-

skach 6 (TX+), 7 (TX-), 8 (RX+),9 (RX-) ( patrz rys. ark. 4. ) 

! OSTRZEŻENIE 

Nie należy podejmowad próby ingerencji w komorze głównej EExd kom-

putera przez osobę nie posiadającą odpowiednich kwalifikacji i nie prze-

szkoloną przez producenta. Nieprawidłowo wykonana lub niedbała in-

gerencja może doprowadzid do poważnego uszkodzenia urządzenia i 

utraty gwarancji. 

 

 Poprzez zaciski od 1 do 8 w komorze iskrobezpiecznej należy podłączyd klawiaturę iskrobezpieczną 

typu 17-73K3-1411 ( patrz rys. ) : X4: 1,2,3,4,5,6,7,8 .  



   BARTEC Polska  

8 | S t r o n a  Instrukcja Obsługi BbCM-****.**** 

 

 Poprzez zaciski –X2: 1, 2 ( RS1) i 3, 4 ( RS2) w komorze iskrobezpiecznej można podłączyd dwie linie 

transmisyjne iskrobezpieczne ia/ib ( separatory iskrobezpieczne typu D1061S  ) w standardzie  RS 485, 7N2, 

115,2 Kb/s widziane z poziomu komputera jako porty COM1 i COM2.  

! OSTRZEŻENIE 

Nie należy podejmowad próby wyłączenia komputera poprzez wyłącznik 

główny ze względu na stabilnośd pracy systemu operacyjnego.  

Zachwianie stabilności systemu operacyjnego grozi koniecznością rein-

stalacji oprogramowania wraz z systemem operacyjnym. 

 

 Wyłączenie komputera powinno nastąpid najpierw poprzez wyłączenie systemu ( MENU START / 

WYŁACZ KOMPUTER... / WYŁĄCZ ), a następnie ( gdy system zostanie wyłączony ) przestawienie wyłącznika 

głównego w pozycję „0” ( wyłączona dioda LED (5V) w lewej części ekranu ). 

Komputer z układem I/O (sterownik PLC) 

 Poprzez zaciski 1 i 2 w komorze dopływowej następuje przyłączenie sterownika (komputera) do na-

pięcia zasilającego. Przełączanie napięcia z 42V na 230V następuje przez przepięcie przewodu (zasilanie) z 

zacisku 4 ( 42V) na 3 ( 230V). Załączenie napięcia sygnalizowane jest uruchomieniem panelu LCD. Następnie 

napięcie zostaje podane na wszystkie moduły wewnętrzne, następuje uruchomienie sterownika PLC. Ste-

rownik PLC współpracuje z separatorami sygnałów iskrobezpiecznych które wyprowadzone zostały w komo-

rze iskrobezpiecznej (patrz rys.1). Sterownik programowalny PLC może realizowad różnorodne algorytmy 

sterowania, które powinny byd przedmiotem opracowania dotyczącego konkretnej aplikacji.  

! OSTRZEŻENIE 

Nie należy podejmowad próby ingerencji w komorze głównej EExd kom-

putera przez osobę nie posiadającą odpowiednich kwalifikacji i nie prze-

szkoloną przez producenta. Nieprawidłowo wykonana lub niedbała in-

gerencja może doprowadzid do poważnego uszkodzenia urządzenia i 

utraty gwarancji. 

 

Poprzez zaciski –X3: , -X5 , -X6 , -X8, - X9, -X10, -X11, -X12, - X13, X14, -X15 : 1,2 .. itd. w komorze iskrobez-

piecznej należy podłączyd odpowiednie zewnętrzne obwody iskrobezpieczne (zgodnie z dokumentacją doty-

czącą konkretnego wykonania).  
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Stacja przetwornikowa (ALFA-1) 

 Poprzez zaciski 1, 2, 3 w komorze dopływowej następuje przyłączenie monitora do napięcia zasilają-

cego. Przełączanie napięcia z 42V na 230V następuje przez podłączenie przewodów na odpowiednie zaciski 

(1, 2 - zasilanie 42V), (1, 3 - zasilanie 230V). Sygnał z łącz szeregowych wprowadzony do komory iskrobez-

piecznej na zaciski –X2: 1(A -), 2(B +) dla kanału nr 1, 3(A -), 4(B +) dla kanału nr 2, 5(A -), 6(B +) dla kanału nr 

3, 7(A -), 8(B +) dla kanału nr 4, 9(A -), 10(B +) dla kanału nr 5, 11(A -), 12(B +) dla kanału nr 6, 13(A -), 14(B +) 

dla kanału nr 7, 15(A -), 16(B +) dla kanału nr 8, oraz ( na złączu –XL:) ST dla światłowodu. Stacja pracuje w 

formie multipleksera. Wszystkie osiem kanałów przesyłane jest jednym włóknem światłowodu. Wprowadze-

nie iskrobezpiecznego łącza szeregowego RS485 wymaga ustawienia parametrów transmisji na właściwej 

barierze separującej ( B1 do B8) zgodnie z załączoną instrukcją bariery. Po załączeniu stacji następuje zapale-

nie diod sygnalizujących obecnośd napięd zasilania. Diody KANAŁ 1 do 8 zapalają się sygnalizując przepływ 

pakietów na poszczególnych kanałach łącz szeregowych  

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 

 

 Przechowywad w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych w temperaturze 278...313 K i wil-

gotności względnej do 75%, wolnym od szkodliwych par i gazów.  

Transportowad w pozycji leżącej ( nie piętrowo ) z założoną blachą  ochronną na ekran komputera i w opa-

kowaniu z folii PCV.  

Transport powinien odbywad się krytymi środkami transportu. 

Zasady przeglądów i konserwacji 
Zaleca się przeprowadzanie raz na pół roku okresowych kontroli funkcjonalności i poprawności połą-

czeo elektrycznych. 

W razie konieczności dopuszcza się korektę nastaw i/lub ustawieo w zależności od potrzeb i wykona-

nia urządzenia. 

Utylizacja 

Po upływie okresu użytkowania urządzenie musi zostad zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o 
ochronie środowiska.  

W przypadku braku odpowiedniej wiedzy na ten temat, należy zasięgnąd informacji w miejscowo właściwym 
urzędzie miasta lub gminy.  
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Identyfikacja zagrożeń 
Ze względu na stosunkowo prostą budowę wszystkie wykonania przedstawione są w wspólnej instrukcji 

obsługi. 

! OSTRZEŻENIE 

Przed rozpoczęciem naprawy bądź konserwacji obudów na-
leży dokładnie przeczytać niniejszą Instrukcję Obsługi.  

W celu wykonania prawidłowej konserwacji całkowicie wystarczające są informacje w Instrukcji Obsługi. 

Jednakże Użytkownik powinien zapewnid; aby osoby wykonujące te czynności miały wymagane uprawnienia 

elektryczne. 

! OSTRZEŻENIE 

Nie należy podejmowad próby naprawy obudów przez osobę nie posia-

dającą odpowiednich kwalifikacji. Nieprawidłowo wykonana lub nie-

dbała naprawa może doprowadzid do poważnego wypadku lub śmierci. 

 

 

! OSTRZEŻENIE 

Modyfikacja urządzeo lub stosowanie części wymiennych nie spełniają-

cych warunków technicznych producenta może spowodowad poważne 

zagrożenie oraz utratę gwarancji i dopuszczenia. 

Instrukcja montażu  
Zabudowy urządzenia na obiekcie należy dokonad zgodnie z instrukcją obsługi. 

! OSTRZEŻENIE 

Zabrania się wykonywania prowizorycznego montażu  
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Schematy
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Certyfikat Badania Typu WE nr OBAC 06 ATEX 111 
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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-50020: 2005 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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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 


