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1. Wstęp 
 
 Koncentrator sygnałów typu KS-*/** jest iskrobezpiecznym urządzeniem przeznaczonym do 
zbierania sygnałów analogowych iskrobezpiecznych i przetwarzaniu na sygnał transmisji szerego-
wej iskrobezpiecznej. 

Koncentrator sygnałów typu KS-*/** został wykonany zgodnie z zasadami dobrej praktyki inŜy-
nierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa oraz spełnia wymagania norm PN-EN 60079-0:2009; PN-
EN 60079-1:2007; PN-EN 60079-11:2007. 

 

2. Warunki pracy  
 
 Koncentrator sygnałów typu KS-*/** przeznaczony  jest do pracy w pomieszczeniach w któ-
rych moŜe występować zagroŜenie wybuchem pyłu węglowego zaś koncentracja metanu nie 
przekracza 2 % objętości. 
 

Koncentrator sygnału KS-*/** został przystosowany do pracy w następujących warunkach: 
• temperatura otoczenia  od 00C do +400C 
• wilgotność względna  do 95% w temperaturze 200C 
• pozycja pracy  dowolna (unikać pozycji wpustami do góry )  
 
Dane techniczne obudowy: 

Obudowa dSD 001-*.*   
Stopień ochrony obudowy  IP 54 
  
Masa(* 11 kg  

(* - wartości są podane w przybliŜeniu 
 
 

3. Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego 
Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego KS-*/** 

 

    I M2 Ex d [ ia,  ib  ] I Mb             

       II 2G Ex d [ ia,  ib  ] IIA T5 Gb  

 

4. Budowa  

4.1 Część mechaniczna 

 
  Moduł KS-*/** zamknięty jest  w obudowie ognioszczelnej  typu dSD 001-2.P, wyposa-
Ŝonej w dwa izolatory przepustowe typu 07-9102-F104/OB, poprzez które wyprowadzono 
wszystkie sygnały iskrobezpieczne  do komory przyłączeniowej iskrobezpiecznej. Jako ko-
morę przyłączeniową zastosowano skrzynkę rozgałęźną typu 07-5105-2201/2090. 
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4.2 Część elektryczna 

4.2.1 Opis wykonania 
 
 Koncentrator sygnałów typu KS-*/** jest iskrobezpiecznym urządzeniem o poziomie zabez-
pieczenia „ia” lub „ib”. Koncentrator posiada elementy nieiskrobezpieczne umieszczone w 
obudowie ognioszczelnej. Wszystkie sygnały zewnętrzne jak równieŜ zasilanie koncentratora są 
sygnałami iskrobezpiecznymi.  
KS-*/** składa się z 4 podstawowych części:  
 - bariery zasilającej przetwarzającej napięcie iskrobezpieczne na nieiskrobezpieczne umoŜ-
liwiające zasilenie aparatury wewnątrz obudowy Ex d (ognioszczelnej), 
 - układu barier transoptorowych zapewniających separację sygnałów wejściowych 5-15Hz, 
 - modułu RS485 transmisji szeregowej separującego sygnał iskrobezpieczny od nieiskro-
bezpiecznego, 
  - modułu logicznego przetwarzającego wejścia analogowe na transmisję szeregową ( ste-
rownik PLC) . 
  
 
 
  

Lp.  Nazwa Symbol  Ilość Cecha Producent Uwagi 

1 
Moduł zasilania 

-G0 
-G0 1 szt.  

BARTEC POLSKA 

Sp. z o.o. 
 

2 Sterownik PLC PLC 1 szt.  ABB, Beckhoff lub inny 

3 
Separator RS 485 

typu D1061S 
-F1 1 szt. 

 I (M1) [Ex ia Ma] I 

DMT 01 ATEX E 042 X 

(Supplement 9) 

GMInternational  

4 
Separator tranzoptorowy 

TSO-i/m-2/1 
-F2.* 6 szt. 

 I M2 (M1) [Ex ia] I 

OBAC 06 ATEX 250U 

BARTEC POLSKA 

Sp. z o.o. 
lub inny 

5 
Izolator przepustowy 

07-9102-F104/OB 
-W1,2 2 szt. 

 I M2 Ex d I 

OBAC 07 ATEX 278U 

BARTEC POLSKA 

Sp. z o.o.. 
 

6 
Skrzynka ognioszczelna 

dSD 001-2.P 
Ex d 1 szt. 

 I M2 Ex d I 

OBAC 08 ATEX 172U 

BARTEC POLSKA 

Sp. z o.o.. 
 

7 

Iskrobezpieczne skrzynki 

rozgałęźne  

07-5105-2201/2090 

SI-1 1 szt. 
 I M1 Ex ia I 

OBAC 05 ATEX 008 

BARTEC POLSKA 

Sp. z o.o. 
 

 
 
 Urządzenie zasilane jest napięciem iskrobezpiecznym 12V DC ( - 1, + 2). Moduł zasilania 
przetwarza napięcie iskrobezpieczne na nieiskrobezpieczne 24VDC. Moduł zasilania zbudowano z 
połączenia szeregowego ( i równoległego) diod prostowniczych, bezpiecznika i rezystora ograni-
czającego tak aby nie oddziałowywać na zasilacz iskrobezpieczny ze strony urządzenia. W celu 
podwyŜszenia napięcia zastosowano przetwornicę podwyŜszającą napięcie. 
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Wejścia analogowe 5-15Hz separowane zostały poprzez separatory TSOI-*/*-*/*. Separatory te 
posiadają transoptor który naleŜy wysterować napięciem iskrobezpiecznym o amplitudzie 12V DC. 
Jednostka centralna PLC przetwarza poprzez zabudowane wejścia cyfrowe częstotliwość od 5 do 
15Hz i umieszcza wartości częstotliwości (z dokładnością do setnych części) w ramce protokołu 
MODBUS RTU. Protokół MODBUS RTU nałoŜony na sprzętowe łącze RS485 udostępniono na 
zewnątrz poprzez barierę szeregową D1061S dla zachowania iskrobezpieczeństwa.  
 
  

Wykaz schematów:  

Lp.  Nazwa 
nr rys. Ilo ść. 

stron 
1 Schemat blokowy, schemat połączeń  BP/DT/11/11-E01 1 
 
 
 

4.2.2 Parametry transmisji MODBUS RTU 
 
W zamówieniu naleŜy określić parametry transmisji takie jak:  

• prędkość: 9600 bps 
• ilość bitów w ramce: 8n1 
• adres sleave: 10,11… 
 
 
Ramka MODBUS RTU 
 
Lp. Adres Wartość  
1 40000 CH1: 500-1500 [dec] [ /100] Hz częstotliwość sygnału kanał 1 
2 40001 CH2: 500-1500 [dec] [ /100] Hz częstotliwość sygnału kanał 2 
3 40002 CH3: 500-1500 [dec] [ /100] Hz częstotliwość sygnału kanał 3 
4 40003 CH4: 500-1500 [dec] [ /100] Hz częstotliwość sygnału kanał 4 
5 40004 CH5: 500-1500 [dec] [ /100] Hz częstotliwość sygnału kanał 5 
6 40005 CH6: 500-1500 [dec] [ /100] Hz częstotliwość sygnału kanał 6 
 

 
 
 

4.2.3 Parametry obwodów iskrobezpiecznych 
  
 Parametry obwodów iskrobezpiecznych na zaciskach zasilających –X:( - 1, + 2): 
 
Dla obwodów zasilających poziomu zabezpieczenia „ia” lub „ib”: 
 
Dla grupy I i IIA  

    
 
 
 
 
 

 

Ii= 1500mA 
Ui=13,8V  
Ci= 0 uF 
Li= 0 H 
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Parametry obwodów iskrobezpiecznych na zaciskach transmisji szeregowej –X:( B+ 4, A- 3): 
 
Dla obwodów transmisji danych poziomu zabezpieczenia  „ia” : 
 
Dla grupy I             IIA    
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Parametry obwodów iskrobezpiecznych wejść analogowych 5-15Hz : 

 
Na zaciskach wejściowych –X:( + 15, - 16; + 13, - 14; + 11, - 12; + 9, - 10; + 7, - 8; + 5, - 6) 

 
Dla grupy I i IIA 

 
Ui = 13.8V 
Ii =12 mA 
Pi= 166 mW 

 
 
 

 
 

5. Cechowanie 
 
Typ urządzenia: 
 

   KS-*/** 
   gdzie: 
   * = 1 transmisja MODBUS RTU 
   * = 2 transmisja 3964R (RK512) 
   * = 3 transmisja PROFIBUS DP 
   * = 4 transmisja CAN 
    
 
   *= ilość wejść( maksymalnie 6 ) 
 
 
   * = H rodzaj wejść 5-15Hz 
    
   
Przykład: KS-1/6H  - oznacza koncentrator sygnałów z protokołem MODBUS RTU, sześć wejść 
analogowych 5-15 Hz. 
 

 

Io= 93mA                Ii=136mA 
Uo=3,7V                 Ui=30V 
Po=85 mW 
Co= 1000 uF 
Lo= 54,9 mH 
Lo/Ro=5548,4 uH/ohm 

 

Io= 93mA                Ii=136mA 
Uo=3,7V                 Ui=30V 
Po=85 mW 
Co= 1000 uF 
Lo= 33,4 mH 
Lo/Ro=3381,9 uH/ohm 
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Koncentrator sygnałów typu KS-*/** powinien posiadać tabliczkę znamionową umiesz-
czoną na obudowie zawierającą min.: 

• Nazwę producenta  
• Typ  
• Numer fabryczny / rok produkcji 
• Stopień ochrony  
• Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego 
• Parametry dopuszczalne obwodów iskrobezpiecznych 

 
 Koncentrator powinien posiadać na obudowie osłony ognioszczelnej tabliczkę informacyjną „ Nie 
otwierać pod napięciem”. 
 

6. Instrukcje monta Ŝu i bezpiecze ństwa  

6.1 Informacje ogólne 

 
 KaŜde urządzenie jest opracowywane i produkowane indywidualnie dla klienta w celu 
spełnienia postawionych przez niego warunków technicznych i wymagań. W wyniku tego w uŜyciu 
jest wiele róŜnych modeli, wariantów konstrukcji i opcji. Pojedyncza instrukcja obsługi nie jest w 
stanie opisać szczegółowo wszystkich moŜliwych kombinacji. 
Zawsze naleŜy konsultować się z przełoŜonym lub innym wyŜszym rangą pracownikiem firmy w 
celu otrzymania szczegółowych instrukcji. 
 

 

 

 

!  OSTRZEśENIE 

Przed podjęciem próby obsługi urządzeń naleŜy dokładnie 
przeczytać niniejszą dokumentację . Jednak zawsze naleŜy 
konsultować się z przełoŜonym lub innym wyŜszym rangą 

pracownikiem firmy w celu otrzymania szczegółowych instrukcji 
obsługi. 

 

 Mimo, Ŝe kaŜda osoba, która będzie obsługiwała te urządzenia powinna dokładnie 
przeczytać Instrukcję Obsługi, to jedynie zwykłe przeczytanie nie stanowi wystarczającego 
przeszkolenia dla niedoświadczonej osoby. W ramach odpowiedzialności urzytkownika leŜy 
zapewnienie odpowiedniego programu szkolenia prowadzonego przez wykwalifikowanego 
instruktora. 

 

!  OSTRZEśENIE 
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Bezpieczna obsługa tych urządzeń wymaga specjalnego 
przeszkolenia, wiedzy i doświadczenia. Nie naleŜy podejmowac 

próby obsługi tego urządzenia, o ile dana osoba nie posiada 
odpowiednich kwalifikacji. Nieprawidłowa lub niedbała obsługa 
moŜe doprowadzić do powaŜnego wypadku lub śmierci takiej 

osoby albo innych osób. 

 

 

 KaŜde urządzenie jest zaprojektowane tak, aby spełniać szczególne warunki techniczne i 
wymagania klienta. Oprócz tego, pewne systemy i komponenty zostały zaprojektowane i 
wykonane tak, aby spełnić wymagania obowiązujące w miejscu stosowania. 

 

!  NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Modyfikacja urządzeń, na którą nie zostało udzielone 
upowaŜnienie, lub uŜywanie części naprawianych lub innych, 

wymiennych, nie spełniajacych warunków technicznych 
producenta moŜe spowodować powaŜne zagroŜenie lub utratę 

gwarancji, certyfikacji lub dopuszczeń. 

 
 JeŜeli potrzebne są modyfikacje urządzenia, to powinny być wykonane po otrzymaniu 
pisemnego upowaŜnienia od producenta. 

 
 

6.2 Instrukcja monta Ŝu i demonta Ŝu 

 Moduł KS-*/** naleŜy montować na elementach konstrukcyjnych w dowolnej pozycji unikając po-
łoŜenia izolatorem do góry. Do łączenia naleŜy stosować przewody o przekroju od 0,5 do 2,5mm2. 

6.3 Ochrona  przeciwpora Ŝeniowa  

W czasie instalowania oraz eksploatacji naleŜy stosować się do ogólnych zasad postępowania i 
BHP. 

6.4 Analiza zagro Ŝeń podczas eksploatacji i monta Ŝu 

Przewidywane zagroŜenie Sposoby zabezpieczenia 

SKALECZENIA  Stosowanie odzieŜy ochronnej i odpowiednich narzędzi pod-
czas montaŜu i eksploatacji 

WYBUCH MontaŜ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm oraz in-
strukcji obsługi 
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7. Warunki przechowywania i transportu 
 Zabezpieczenia powinny być przechowywane w pomieszczeniu magazynowym zamkniętym, 

chroniącym je przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych, agresywnymi parami i 
gazami powodującymi korozję, w temperaturze otoczenia od –200C do +400C i wilgotności 
względnej powietrza nieprzekraczającej 75%. Transport powinien się odbywać środkami krytymi, 
po uprzednim zabezpieczeniu przed przesuwaniem, silnymi wstrząsami i udarami oraz ochroną 
przed szkodliwym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 

8. Zasady przegl ądów i konserwacji 
 
 Części zamienne 

Producent nie przewiduje części zamiennych dla urządzenia. Naprawa moŜe być realizowana 
przez producenta lub upowaŜnionego przez niego przedstawiciela.  
 
 

9. Zgodno ść z normami 
 

Dokumentację opracowano przy uwzględnieniu wymagań wszystkich obowiązujących  norm i 
przepisów, a w szczególności w oparciu o: 
• PN-EN 60079-0:2010  Atmosfery wybuchowe. Część 0: Wymagania ogólne 
• PN-EN 60079-1:2010    Atmosfery wybuchowe - Część 1: Osłony ognioszczelne "d" 
• PN-EN 60079-11:2010  Atmosfery wybuchowe -- Część 11: Urządzenia przeciwwybuchowe  
     iskrobezpieczne "i" 
• PN-EN 60529:2003   Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).  
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Karta Gwarancyjna 
TYP WYROBU: KS-*/**    DATA PRODUKCJI:  DATA SPRZEDAŻY:  

NUMER FABRYCZNY: 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
................................................................................................ 

PODPIS SPRZEDAWCY I PIĘCZĘĆ FIRMOWA 

   WARUNKI GWARANCJI  
1. Przekaźnikowy moduł sterujący  typu KS-*/** powinno być uŜywane zgodnie z instrukcją 

obsługi dołączoną do produktu.  
2. Karta gwarancyjna jest waŜna wraz z dowodem zakupu, jeŜeli posiada wpisany numer fa-

bryczny wyrobu zgodny z tabliczką znamionową, typ wyrobu i datę sprzedaŜy potwierdzoną 
pieczątką firmową sprzedawcy. 

3. Producent udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia na okres 12 miesięcy, licząc 
od daty sprzedaŜy chyba, Ŝe umowa handlowa stanowi inaczej. 

4. W okresie gwarancji uŜytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia wszelkich 
usterek wynikających z ukrytych wad materiałowych lub konstrukcyjnych urządzenia. 

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji, kon-
serwacji, przechowywania, uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń które powstały w 
wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z Instrukcją Obsługi uŜytkowania urządzenia. Po-
nadto, uŜytkownik traci prawa wynikające z gwarancji w przypadku napraw i przeróbek 
wykonywanych samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotów do tego nieuprawnionych. 

6. Wyłączony z gwarancji jest sprzęt, który uległ zniszczeniu w wyniku wypadku losowego: 
poŜaru, powodzi, itp. 

7. Anulowanie niniejszej gwarancji nastąpi w przypadku: 
• jeśli jest niekompletna lub jakieś dane zostały zmienione lub sfałszowane; 
• jeśli dokonano usunięcia tabliczki znamionowej urządzenia. 

8. Za naprawę gwarancyjną nie uwaŜa się regulacji urządzenia wykonanych wg Instrukcji Ob-
sługi. 

9. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z 
niezgodności towaru z umową.          

10. Zgłoszenie do naprawy naleŜy wykonać niezwłocznie, lecz nie później niŜ 7 dni kalenda-
rzowych od ujawnienia wady / usterki, w formie faksu lub wiadomości e-mail. 
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ADNOTACJE DOTYCZACE NAPRAWY 

DATA  

ZGŁ0SZENIA 

REKLAMACJI 

DATA 

WYKONANIA 

NAPRAWY 

RODZAJ NAPRAWY CZYTELNY PODPIS I PIECZĄTKA 

OSOBY DOKONUJĄCEJ 

NAPRAWY 
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BARTEC Polska Sp. z o.o. 
 

2011r. 
 

Wszelkie prawa zastrzeŜone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma BARTEC rozwija i produkuje innowacyjne kompo-
nenty i systemy, sprawdzone według mi ędzynarodowych 
norm, które znajduj ą swoje zastosowanie w strefach zagro Ŝo-
nych wybuchem, ochronie środowiska, ochronie 
radioaktywnej oraz przemy śle. 

26 oddziałów oraz ponad 40 przedstawicielstw sprawi a, Ŝe 
zawsze jeste śmy blisko naszych Klientów. Dzi ęki temu jeste-
śmy w stanie natychmiast i bezpo średnio komunikowa ć się z 
naszymi Klientami oraz opracowywa ć dla nich odpowiednie 
rozwi ązania.   
 

Firma BARTEC 
chroni ludzi 
i środowisko 

poprzez 
bezpiecze ństwo 
komponentów, 

systemów 
i urz ądzeń 




