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1. Wstęp 
 

 Wyłącznik bezpieczeństwa typu Ex ZS 75 jest urządzeniem przeciwwybuchowym i posiada dwa 

warianty  wykonania . Pierwszy z wariantów zawiera tylko bierne elementy łączeniowe mikrowyłączni-

ków, zaś drugi z wariantów oprócz biernych elementów łączeniowych zawiera również  certyfikowany, 

iskrobezpieczny moduł wejściowy SBG e xx  ( OBAC 08 ATEX 265 ) będący częścią składową iskro-

bezpiecznego systemu typu SBS 100 ( OBAC 08ATEX 267). 

Wyłączniki bezpieczeństwa , jako urządzenia grupy I , przeznaczone są do pracy na powierzchni i/lub 

podziemiach kopalń w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego . 

W zależności od przeznaczenia wyłącznik bezpieczeństwa może być stosowany jako wyłącznik awa-

ryjny , jako wyłącznik linkowy jednostronnego lub dwustronnego działania lub jako czujnik kontroli 

„zbiegania „ taśmy .  

 

2. Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego 
 

 Cecha wykonania wyłącznika bezpieczeństwa typu Ex ZS 75 xx xx/xx w zależności od wykona-

nia jest następująca : 

 

- cecha    I M2 Ex d e I  dla wykonania z biernymi stykami mikrowyłączników 

lub      I M1  Ex d e ia  I dla wykonania z iskrobezpiecznym modułem wejściowym SBGe xx 

       

3. Dane techniczne 

3.1 Warunki pracy 

 

Wyłącznik bezpieczeństwa typu Ex ZS 75 xx xx/xx został przystosowany do pracy w następują-

cych warunkach: 

 temperatura otoczenia:   od -20°C do +60°C 

 wilgotność względna:   do 95% w temperaturze +40°C 

 pozycja pracy:    dowolna (unikać mocowania wpustów do góry) 

 stopień ochrony    IP 65 

3.2 Dopuszczalne parametry elektryczne 

1. Dla wykonania   I M2 Ex d e I   
 

Napięcie łączeniowe zestyku biernego  AC 250 V 
      DC 230 V 
Prąd znamionowy  zestyku     AC – 15 : 6A 
      DC – 13 : 0,25A 

Przekrój przyłączanego przewodu   0,5 do 1,5 mm 
2
 

Zakres zadławianych średnic kabla   6-14 mm   

      lub 14-18 mm 
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2. Dla wykonania  I M1  Ex d e ia  I 
 

Na zaciskach przyłączeniowych zewnętrznych 3/4 – 7/8 ( BARTEC-Safety –Bus iskrobezpiecz-

ny) 

Napięcie znamionowe wejściowe   Un   8,2V 

Maksymalne napięcie wejściowe    Um   9,2 V 

Pojemność wewnętrzna    Ci   pomijalna 

Indukcyjność wewnętrzna    Li   pomijalna 

Maksymalna pojemność zewnętrzna  Co   500 μF 

Maksymalna indukcyjność zewnętrzna  Lo   30 mH 

 

Na zaciskach przyłączeniowych 1/2 ( do kontroli styku biernego)  

Maksymalne napięcie wejściowe    Ui   2,7V 

Maksymalne napięcie wyjściowe   Uo   9,2V 

Pojemność wewnętrzna    Ci   pomijalna 

Indukcyjność wewnętrzna    Li   pomijalna 

Maksymalna pojemność zewnętrzna  Co   1000 μF 

Maksymalna indukcyjność zewnętrzna  Lo   500 mH 

 

Na zaciskach przyłączeniowych  iskrobezpiecznych 1/2 , 3/4  ( do kontroli styków biernych bez 

modułu SBG exx)  

 
Maksymalne napięcie wejściowe    Um   250 V AC 
         230 V DC 
Prąd znamionowy  zestyku     AC – 15 :   6A 
      DC – 13 :   0,25A 

Przekrój przyłączanego przewodu   0,5 do 1,5 mm 
2
 

 

3.3 Ilość i rodzaje wpustów 

  Przewidziano mocowanie wpustów kablowych na dwóch przeciwległych ściankach obu-

dowy wyłącznika bezpieczeństwa . Stosowane są certyfikowane wpusty budowy wzmocnionej 

metalowe lub z tworzywa M25 x1,5 lub M20x1,5 ( w przypadku wpustu M20x1,5 stosuje się cer-

tyfikowane redukcje z gwintu M25x1, 5 na M20x1,5) . nie wykorzystane otwory pod wpusty 

kablowe zaślepić certyfikowaną zaślepką . 

 

4. Warianty wykonania 
  

 1. Ex ZS 75 W  2Ő / 2Ő - wyłacznik linkowy dwustronnego działania 
 2. Ex ZS 75 NA  2Ő / 2Ő - wyłącznik awaryjny 
 3. Ex ZS 75 S   2Ő / -  - wyłącznik linkowy dwustronnego działania z identydfikacją  
 4. Ex ZS 75 SR  1Ő / -  - czujnik „zbiegania” tasmy 
 
Istnieje możliwość wyposażenia wyłączniki bezpieczeństwa w moduły zestykowe pojedyncze ( 1Ő) 
lub podwójne ( 2Ő) z zestykami normalnie zamkniętymi lub z zestykami normalnie otwartymi ( 1S) lub 
(2S) . 
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5. Budowa i zasada działania 

5.1 Część mechaniczna 

 Osłona wyłącznika bezpieczeństwa  Ex ZS 75 składa się z korpusu oraz pokrywy wyko-

nanych z odlewu cynkowego. W pokrywie zamocowana jest z uszczelka gumowa 

zapewniająca stopień ochrony co najmniej IP65.  W wyłącznikach linkowych lub zbiegania ta-

śmy w bocznej ściance zabudowany jest wałek obrotowy z dźwignią do zamocowania linek lub 

wałka kontroli zbiegania taśmy przenośnika . Na pokrywie czołowej zabudowany jest przycisk 

odblokowujący stan zadziałania wyłącznika bezpieczeństwa . We wnętrzu wyłącznika bezpie-

czeństwa zabudowane są elementy łączeniowe w wykonaniu ognioszczelnym ( certyfikowany 

mikrowyłacznik Ex 95 … DMT 00ATEX E 093U) . 

W wyłącznikach awaryjnych na pokrywie czołowej znajduje się przycisk wyłącznika oraz przy-
cisk ( przełącznik służący do odblokowania wyłącznika  po jego zadziałaniu ) .  

 

5.2 Część elektryczna 

Wyposażenie elektryczne wyłącznika bezpieczeństwa zależne jest od wykonania . 

Dla wykonania   I M2 Ex d e I  zabudowane są w wyłączniku bezpieczeństwa jeden lub dwa dwu-
stykowe mikrowyłączniki typu Ex 95 … DMT 00ATEX E 093U z zaciskami przyłączeniowymi do 
podłączenia przewodów .  
 

Dla wykonania  I M1  Ex d e ia I  zabudowane są w wyłączniku bezpieczeństwa jeden dwustykowy 
bierny mikrowyłącznik typu Ex 95 … DMT 00ATEX E 093U oraz iskrobezpieczny modułu SBG exx     
( OBAC 08ATEX 265U) do współpracy z systemem iskrobezpiecznym BARTEC-Safety –Bus ( OBAC 
08 ATEX 267) 
lub  

zabudowane są w wyłączniku bezpieczeństwa jeden lub dwa  dwustykowy bierne mikrowyłączniki ty-

pu   Ex 95 … DMT 00ATEX E 093U przystosowane do współpracy z obwodami iskrobezpiecznymi . 

 

6. Ochrona przed korozją 
 

 Wyłącznik  bezpieczeństwa zabezpieczony jest przed korozją powłokami malarskimi . Wpusty 

kablowe metalowe ( mosiężne niklowane , lub stalowe ) posiadają powłoki galwaniczne zabez-

pieczające przed korozją . Drobne elementy np. śruby, wkręty itp. są wykonane ze stali 

nierdzewnej lub zabezpieczone są powłokami galwanicznymi. 

7. Cechowanie 
 Każdy wyłącznik  bezpieczeństwa posiada tabliczkę znamionową, wykonaną z mosiądzu , 

stali nierdzewnej, lub tworzywa przytwierdzoną do pokrywy obudowy przez nitowanie lub klejenie  

(od strony zewnętrznej)  i zawierającą następujące dane: 
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 Nazwę producenta  

 Typ 

 Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego 

 Stopień ochrony 

 Napięcie znamionowe 

 Numer fabryczny / rok produkcji 

Dodatkowo na pokrywie obudowy powinna być tabliczka ostrzegawcza: „NIE OTWIERAJ POD 

NAPIĘCIEM”, wykonana z mosiądzu lub stali nierdzewnej dla wykonania  I M2 Ex d e I lub 

tabliczka informacyjna  z parametrami  obwodów iskrobezpiecznych dla wykonania  

 I M1  Ex d e ia  I. 

8. Badania wyrobu 
 

Producent powinien przeprowadzić niezbędne badania wyrobu w celu potwierdzenia, że wy-

produkowane urządzenie jest zgodne z dokumentacją przedłożoną stacji badawczej oraz 

prototypem lub próbką zbadaną . 

9. Instrukcje montażu i bezpieczeństwa 

9.1 Informacje ogólne 

Czynności wymienione poniżej powinien wykonać pracownik o odpowiednich kwalifikacjach             

i uprawnieniach do instalowania urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

9.2 Informacje montażu i demontażu 

Do montażu i demontażu należy używać odpowiednich i sprawnych narzędzi. Wyłącznik bez-

pieczeństwa należy montować do podłoża wykorzystując otwory na korpusie za pomocą śrub lub 

kołków. Obudowa wyłącznika bezpieczeństwa może by  montowana w dowolnej pozycji, jednak 

należy unikać mocowania wpustami do góry. W przypadku wyłączników linkowych stosować ze-

wnętrzne sprężyny napinające linkę , tak aby przy jej uszkodzeniu nastąpiło samoczynne 

zadziałanie wyłącznika bezpieczeństwa.  

 Przy stosowaniu kabli lub przewodów z żyłami w formie linki na ich końcach stosować końcówki 
rurkowe , dostosowane do przekroju żyły , zaprasowane za pomocą odpowiednich narzędzi.  
Przy montażu wyłączników linkowych linkę o średnicy do 3 mm tak prowadzić aby nie było zbyt 
dużych zwisów , maksymalna odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi wyłącznikami nie powinna 
przekraczać 70 m . Dla ułatwienia montażu linki wraz z wyłącznikami linkowymi dostępne są na-
stępujące komponenty :  
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Rolka prowadząca linkę :  numer katalogowy 04.73.9102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obejma mocująca linkę : numer katalogowy 01.10.0001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Śruba napinająca ( rzymska) M6  : nr katalogowy 01.10.0010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Śruba mocująca z „oczkiem” ( M8x70 mm) :  nr katalogowy 04.00.7112 
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Podwójny zacisk montażowy dla linki  : nr. katalogowy 01.10.0004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sprężyna napinająca linkę : nr katalogowy 01.07.0070 

9.3 Ochrona przeciwporażeniowa 

Obudowa wyposażona jest w wewnętrzny i zewnętrzny zacisk uziemiający. W czasie instalo-

wania oraz eksploatacji należy stosować się do ogólnych zasad postępowania i BHP w takich 

warunkach. W przypadku wyposażenia obudowy w urządzenia elektryczne nieiskrobezpieczne 

na pokrywach należy umieścić  tabliczki ostrzegawcze następującej treści:  

 

„NIE OTWIERAJ POD NAPIĘCIEM” 

 

9.4 Analiza zagrożeń podczas eksploatacji i montażu 

Przewidywane zagrożenie Sposoby zabezpieczenia 

Potłuczenia, przygniecenia 
podczas transportu 

Transport ręczny z wykorzystaniem uchwytów zamontowa-
nych do obudowy 

Montaż mechaniczny: skale- Stosowanie odpowiednich, sprawnych kluczy i narzędzi do 
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czenia, obtarcia montażu oraz odzieży ochronnej przez pracowników 

Wybuch  Kompletność i odpowiednie dokręcenie śrub mocujących po-
krywy. Prawidłowy stan uszczelek obudowy i wpustów 
kablowych . 

Porażenie prądem Zaciski uziemiające oraz tabliczki ostrzegawcze. Montaż i ob-
sługa tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe 

 

9.5 Warunki przechowywania i transportu 

Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być przechowywany w pomieszczeniu magazynowym 

zamkniętym, chroniącym ją przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, agresywnymi pa-

rami i gazami powodującymi korozję, w temperaturze otoczenia od –20
0
C do +60

0
C i wilgot-

ności względnej powietrza nie przekraczającej 75%, opakowany w osłonę foliową. Transport 

powinien się odbywać środkami krytymi, po uprzednim zabezpieczeniu przed przesuwaniem, 

silnymi wstrząsami i udarami oraz ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem warunków atmos-

ferycznych. 

9.6 Zasady przeglądów i konserwacji 

Zaleca się przeprowadzanie raz na rok okresową kontrolę stanu wyłącznika bezpieczeństwa 

ze szczególnym uwzględnieniem uszczelek , kompletności śrub mocujących oraz stanu wpu-

stów kablowych i zaślepek. Przy każdorazowym otwarciu komory wyłącznika bezpieczeństwa 

należy sprawdzić i dokręcić wszystkie śrubowe zaciski przyłączowe.  

 

Części zamienne 

Producent przewiduje części zamienne do wyłącznika bezpieczeństwa wyszczególnione w pkt. 

5.2 oraz osprzęt wyszczególniony w pkt. 9.2 . 

 

10. Zgodność z normami 
 

Wyłącznik bezpieczeństwa  Ex ZS 75 xx xx/xx  wykonano zgodnie z wymaganiami: 

 

PN-EN 60079-0:2006 – Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów   

   Część 0: Wymagania ogólne 

PN-EN 60079-1:2008– Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów 

   Część 1: Osłony ognioszczelne "d" 

PN-EN 60079-7:2008 – Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów 

   Część 7: Budowa wzmocniona  "e" 
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PN-EN 60079-11 : 2007 Atmosfery wybuchowe – 

   Część 11.  Urządzenia przeciwwybuchowe iskrobezpieczne „i” 

 

 PN-EN 50303 :2004 Urządzenia grupy I kategorii M1 przeznaczone do pracy ciągłej w atmosfe-

rach zagrożonych metanem i/lub pyłem węglowym.  

 


