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CERTYFIKAT BADANIIA TYPU WE

12] Urządzenia, systemy ochronne, części i podzespoły przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagroŻonych wybuchem. Dyrektywa 94l9lwE (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
22.12.2005 r., Dz. U. Nr 263, poz. 2203).

t 3 ] CeĄfikat badania Ępu WE: KoMAG 11ATEx158x
t4 ] llrządzenie'. Koncentrator sygnałów Ępu KS-*/**

t5I Producent: BARTEC POLSKA Sp. z o.o.

t6I Adres: 43 - 100 Tychy, ul. Murarska 28

L7 1 Przedmiotowe wządzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi jego odmianami'
opisano w załączniku do niniejszego ceĘfikatu oTazw wymienionej w nim dokumentacji.

t 8 ] InsĘrtut Techniki Gómiczej KOMAG ZahJad Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca,
Jednostka Notyfikowana w 1456, zgodnie z arĘkliem 9 DyreĘwy 94l9NlE z dlia23 marca
1994 r. potwierdza, Że wządzenie lub system ochronny, będące przedmiotem niniejszego
ceĘfikatu' spehria zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia doĘcące
projektowania i budowy urządzefl i systemów ochronnych przemaczonych do uzy.tku
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, wymienione w Załącmi7<tt nr II D1reĘwy 94l9/wE
(rozdział2 rozporządzenia Minisfoa Gospodarki z dnia22.I2.2005 r. Dz. U. Nr 263, poz' 2203).
Wyniki badan i oceny zostały podane w poufirym raporcie z oceny nr Ro - 158/w2011.

t9 ] Zasadticze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nealuowano poprzez speŁrienie
odpowiednich wymagan norm: PN-EN 60079-0:2009 (EN ó0079-0:2009), PN-EN 60079-1:2010
(EN 60079- 1 : 2007), PN-EN 6007 9 -lt 22010 (EN 60079- I I :2007 )

t 10 ] Znak ,s" majdujący się za numerem ceĘfikatu Twraca uwagę na warunki specjalne w celu
bezpiecanego uątkowania urządzenia lub systemu ochronnego. Załącnlk do niniejszego
ceĘfikatupkt [17].

I l l ] Niniejszy certyflkat badania typu WE dotycry jedynie konstrukcji, badań i oceny przedmiotowego
urządzelia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywą 94l9NlE.
Certyfrkat nie obejmuje pozostaĘch wymagań Dyrektywy' dotyczących procesu produkcji
i wprowadzenia na rynek urządzenia lub systemu ochronnego.

l 12 ] Oznaczenie ceĘfikowanego wy'robu

oznaczęnię wyrobu wyrika z DyreĘwy 94/9NlE i powinno zawieraÓ symbole

@ I uz Ex d [ia, ib] I Mb @ u zc Ex d [ia, ib] ILĄ T5 Gb
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Załącznik

do certyfikatu badania Ępu WE Nr KOMAG 11ATEx158x
(strona 1/2)

Opis

a) ptzeznaczenie wyrobu: i
Koncentrator sygnałów Ępu Ks-x</{'.ł' jest urządzeniem przetwarzającym
iskrobezpieczne analogowe sygnĄ wejściowe na iskrobezpiecnly sygnał transmisji
szeregowej w standardzie RS 485.

b) opis budowy:

obudowę koncentratora stanowią dwie skrzyŃi typu:
dsD 001-2.P - @I M2 Ex d I, @n ZCO Ex d IIA T6 lub T5 lub T4
oBAC 08 ATEX 17ŻU,
07-5I05ąŻ0IDa90 - @I vtt Ex ia I, oBAc 05 ATEX 008;
@ U ZC Ex e ialib IIA, IIB lub IIC T6 lub T5, PTB 08 ATEX 1064

połączone dwoma izolatorami przepustowymi typu 07-9 1 0Ż-F I04 l oB
- @ I M2 Ex d I, @ II 2c Ex d II, oBAC 07 ATEX 2'78U.

Wewnątrz skrzynki ognioszczelnej są zabudowane:
moduł zasilania przetwarzający iskrobezpieczne napięcie 12 V DC
na nieiskrobezpieczne napięcie 24v DC,
sterownik PLC,
separator RS 485 typu D1061S - @ I (M1) [Ex ia Ma] I,
@ u 1t; G [Ex ia Ga] IIC, DMT 01 ATEX E }4}XwrazzZałącmlkarli 7+ 9'
separator transoptorowy typu TSO-i/m-211 - @ I M2 (M1) [Ex ia] I,
@u z1t; GD [Ex ia] IIC T5, oBAC 06 ATEx Ż50v'

O znaczenie typu koncentratora :

KS _ ł./ł. ł.

l l |' *: H - wejścia 5-I5Hztl
l L-------------* *: liczbawejśó (maksymalnie 6)
I

L..-...---..-.- ' *: 1 - transmisja wykorzystująca protokół MODBUS RTU
* : 2 _ transmisja wykorzystująca protokół 3964 (RK512)
* : 3 - transmisja wykorzysfująca protokół PROFIBUS DP
* :4 _ transmisja wykorzystująca protokół CAN

c) charakterystykatechniczna:

napięcie zasilaniaĘ (iskrobezpieczne) 12 V DC
temperatura otoczenia 0 oC + +40 oC

stopień ochrony obudowy IP54
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Załącznik

do cerĘfikatu badania Ępu WE Nr KOMAG 11ATEX158X
(stłona22)

Parametry obwodów iskrobezpieczn}'ch :

l) parameĘ obwodu zasilania o poziomie zabezpieczenia ,,ia" lub ,,ibll Ó

(zaciski: -X: [-IJ - [+2]) dla grupy I i grupy IIA:

U1: 13,8 V
I; = |JQQ gpĄ

Ci:0
Li:0

2) parametry obwodu transmisji szeregowej o poziomie zabezpieczenia ,,ia"
(zaciski: -X: [A- 3] - [B+ 4]):

dla grupy I
Uo:3,7 V Ui = 30 V
t:93 mA Ii: 136 mA
Po:85 mW
C": 1000 pF
Lo:54,9 mH
L"rR": 5548,4 S:"WA

dla grupy IIA
Uo:3,7 V Ut:30 V
L:93 mA Ii: 136 rnA
Po:85 mW
C": 1000 pF
Lo = 33,4 mH
L"/Ę: 3381'9 pFVo

tlel

3) parametry obwodów wejść analogowych 5 - l5 Hz o poziomie zabezpieczenia ,,ia"
(zaciski: -X: [+sJ - [-6]; [+7J - [-8];[+9] - [-10J; [+]U - [-12]; [+13J -[-IaJ;
[+15J - t-16]) dla grupy I i grupy IIA.

U1: 13,8 V
11: {/ 611
Pi: 166 mW

Rapor{y:
Raport zoceny nr RO - I58lWl20II

Warunki specj alne bezpiecntego stosowania :

Zal<res temperatur otoczenia 0 oC < Tu < +40 oC.

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
Zrealizowano poptzez spełnienie odpowiednich wymagań nolm wyszczególnionych
w niniejsąrm certyfikacie pkt [9 ].

Wykaz uzgodnionej dokumentacji:

a) dokumenty opisowe:

Dokumentacja techniczra (Instrukcja obsługi) nr BP/DT/I 1/1 1.

Koncentrator sygnałów typu KS-*/** (13 stron)

b) rysunki:
nr BP/DT/II/II/E}I
nr BPIDT/I1/11-M01
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