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1.  Wstęp 
 
 Iskrobezpieczny czujnik prędkości ICP-1 służy do pomiaru prędkości obrotowej kontrolowanego 
obiektu i jest przeznaczony jest do zabudowy w podziemnych zakładach górniczych oraz innych 
obiektach przemysłowych w których występuje zagrożenie wybuchem gazów. 
 Czujnik składa się z obudowy wykonanej z blachy stalowej wewnątrz której umieszczony jest 
enkoder iskrobezpieczny oraz przegubowego ramienia służącego do zabudowy czujnika w miejscu 
eksploatacji. Na zewnątrz obudowy, poprzez zespół łożysk, wyprowadzona jest oś enkodera do której 
przykręcone jest koło służące do przenoszenia ruchu obrotowego z kontrolowanego obiektu do 
enkodera. Wprowadzenie kabla do wnętrza obudowy enkodera odbywa się za pomocą wpustu 
kablowego. Czujnik standardowo wyposażony jest w przewód o długości 2m podłączony do 
enkodera. Kabel podłączony jest na stałe i nie może być wymieniany w pomieszczeniach 
zagrożonych wybuchem pyłu.  
 
Iskrobezpieczny czujnik prędkości spełnia wymagania między innymi norm: 

• PN-EN 60079-0:2013 (wprowadzającą EN 60079-0:2012) 

• PN-EN 60079-11:2012 (wprowadzającą  EN 60079-11:2012) 

• PN-EN 60079-26:2007 (wprowadzającą  EN 60079-26:2007) 

• PN-EN 50303:2004 (wprowadzającą  EN 50303:2000) 

2. Oznaczenie typu 
 
 
 

Iskrobezpieczny czujnik prędkości ICP-1 

3. Dane znamionowe 
 

Iskrobezpieczny czujnik pr ędkości 

Typ  ICP-1 
Producent Bartec Polska 
Stopień ochrony  IP 65 

Cecha budowy przeciwwybuchowej  I M1 Ex ia I Ma  

 II 1G Ex ia IIC T4 Ga 

Certyfikat ATEX TEST 15 ATEX… 

Temperatura otoczenia -30°C ÷ 70°C 
Wilgotność względna do 93% w temperaturze 40°C 
Masa ok.  8kg 
Prędkość obrotowa maksymalna 6000 obr/min 
Długość przewodu połączeniowego 2m 
Wibracje ≤ 100 m/s2 (55…2000Hz) 

 
Dostępna rozdzielczość zastosowanego enkodera: 50 60 100 120 125 127 150 180 200 240 250 256 
300 314 360 375 400 500 512 600 720 750 762 768 800 927 1000 1024 1200 1250 1280 1440 1500 
1800 2000 2048 2400 2500 3000 3600 4000 4096 5000 
 
Podczas zamawiania czujnika prędkości należy podać interesującą liczbę impulsów na obrót 
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Dopuszczalne parametry obwodów iskrobezpiecznych czujnika prędkości – enkodera 
iskrobezpiecznego [ia] dla grupy I, IIA, IIB: 
 

− Zasilanie: (-) przewód biały; (+) przewód brązowy 
 Ui ≤ 16V; Ii ≤ 750mA;  Pi ≤ 3W; 
 Ci = 1,3uF; Li ~ 0; 
 

− Sygnał wyjściowy: (A) przewód zielony; (B) przewód żółty; (0) przewód szary;  
(A/) przewód różowy; (B/) przewód niebieski; (0/) przewód czerwony 

 Uo ≤ 16V; Io ≤ 150mA;  Po ≤ 0,6W; 
 Ci = 1,3uF; Li ~ 0; 
 

Lo [mH] 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001 
Co [µF] 0,5 0,9 2 2 2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

 
 
Dopuszczalne parametry obwodów iskrobezpiecznych czujnika prędkości – enkodera 
iskrobezpiecznego [ia] dla grupy IIC: 
 

− Zasilanie: (-) przewód biały; (+) przewód brązowy 
 Ui ≤ 10V; Ii ≤ 750mA;  Pi ≤ 1,875W; 
 Ci = 1,3uF; Li ~ 0; 
 

− Sygnał wyjściowy: (A) przewód zielony; (B) przewód żółty; (0) przewód szary;  
(A/) przewód różowy; (B/) przewód niebieski; (0/) przewód czerwony 

 Uo ≤ 10V; Io ≤ 200mA;  Po ≤ 0,5W; 
 Ci = 1,3uF; Li ~ 0; 
 

Lo [mH] 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001 
Co [µF] 0,1 0,4 0,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

 
 

4. Opis techniczny 
 
 Iskrobezpieczny czujnik prędkości (rys.1) zbudowany jest z obudowy (poz.2) do której 
zamontowane jest  koło (poz.1) z wałkiem (poz.3) ułożyskowanym łożyskami kulkowymi (poz.6, 7). 
W celu zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń zastosowano dodatkowe uszczelnienia 
łożysk (poz.4, 5). Z drugiej strony obudowa czujnika  jest zamknięta pokrywą (poz.8).  
Urządzenie jest montowane do konstrukcji montażowej przegubowo na osi o średnicy 15mm i 
napinane z wykorzystaniem otworu 17mm. Długości ramion L1 oraz L2 należy dobrać 
indywidualnie w zależności od możliwości zabudowy w miejscu instalowania. 
 Zastosowane łożyska kulkowe są zabezpieczone dodatkowo uszczelnieniami przed 
wnikaniem wody i zanieczyszczeń aby zapobiec ewentualnemu zatarciu się łożysk. Łożyska przy 
prawidłowej eksploatacji nie wymagają obsługi i konserwacji. Główne elementy obudowy czujnika 
wykonane są ze stali. Koło na obwodzie jest moletowane (nacięcie rowków) aby zwiększyć 
współczynnik tarcia i zminimalizować możliwość poślizgu pomiędzy kołem a taśmą, której 
mierzona jest prędkość.  
 Wewnątrz obudowy umieszczony jest enkoder iskrobezpieczny (poz.9).  
 Każdy obrót czujnika generuje odpowiednią liczbę impulsów (w zależności od 
rozdzielczości zastosowanego enkodera inkrementalnego). 
 Iskrobezpieczny czujnik prędkości jest zakończony fabrycznym przewodem o długości 2m.  
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Rys. 1 Budowa czujnika prędkości 

 
 

Poniżej przedstawiono układ połączeń iskrobezpiecznego czujnika prędkości ICP-1: 
 
 

 
 

Sygnał: - + A B 0    

Kolor przewodu: WH 
biały 

BN 
brązowy 

GN 
zielony 

GY 
żółty 

BU 
szary 

YE 
różowy 

PK 
niebieski 

 
RD 

czerwony 
− Napięcie zasilania: 5VDC 
− Układ wyjścia: 5VDC RS422 

 

B A 0 
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 Należy dbać o prawidłowe podłączenie czujnika. 
 Iskrobezpieczny czujnik prędkości ICP-1 powinien współpracować z zasilaczem/separatorem 
iskrobezpiecznym [ia] o odpowiednich parametrach iskrobezpieczeństwa. Połączenia należy wykonać 
zgodnie z normą PN-EN 60079-0 oraz PN-EN 60079-11. 
 

5. Instalowanie 
 

Iskrobezpieczny czujnik prędkości ICP-1 może być instalowany w podziemnych zakładach 
górniczych oraz innych obiektach przemysłowych w których występuje zagrożenie wybuchem gazów.  
Połączenia należy wykonać zgodnie z schematem załączonym powyżej. Czujnik powinien 
współpracować z zasilaczem/separatorem iskrobezpiecznym [ia] o odpowiednich parametrach 
iskrobezpieczeństwa. 

Zabudowę i montaż powinien dokonywać odpowiednio wykwalifikowany personel. Należy dbać 
o poprawne podłączenie urządzenia. Nieprawidłowo lub niedbale wykonana instalacja i połączenia 
mogą doprowadzić do uszkodzenia czujnika ICP-1. 

Urządzenie (rys.1) jest montowane mechanicznie do konstrukcji montażowej istniejącej na 
obiekcie, przegubowo na osi o średnicy 15mm i napinane z wykorzystaniem otworu 17mm. Długości 
ramion L1 oraz L2 należy dobrać indywidualnie w zależności od możliwości zabudowy w miejscu 
instalowania. 

Otwieranie obudowy czujnika w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu jest 
niedozwolone.  

 

6. Ochrona przeciwpora żeniowa  
 
 Urządzenie powinno być zasilane napięciem iskrobezpiecznym. W czasie instalowania oraz 
eksploatacji należy stosować się do ogólnych zasad postępowania i BHP w takich warunkach. 
 

7. Transport i przechowywanie 
 
 Iskrobezpieczny czujnik prędkości ICP-1 należy przechowywać w pomieszczeniach 
magazynowych zamkniętych w temperaturze -20ºC do 40 ºC i wilgotności względnej do 75%, wolnym 
od szkodliwych i agresywnych par i gazów. Transport powinien odbywać się krytymi środkami 
transportu w opakowaniu fabrycznym, po uprzednim zabezpieczeniu przed przesuwaniem, silnymi 
wstrząsami i udarami oraz ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 

8. Przegl ądy i konserwacja 
  
Zaleca się przeprowadzanie raz na kwartał okresowych kontroli funkcjonalności czujnika ICP-1, 
sprawdzenia stanu obudowy, temperatury łożysk  i połączeń elektrycznych. 
 

9. Części zamienne 
 
Producent nie przewiduje części zamiennych dla urządzenia. Naprawa może być realizowana przez 
producenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela. 
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10. Tabliczki 
 
Urządzenie powinno posiadać tabliczkę znamionową posiadająca następujące dane: 

• Nazwę i adres producenta  
• Stopień ochrony  
• Typ 
• Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego 
• Numer fabryczny 
• Rok produkcji 
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11. Zamówienia i serwis 
 

BARTEC POLSKA Sp. z o.o. 
43-100 Tychy, ul. Murarska 28 

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 jakość urządzeń w przypadku dokonywania napraw, 
wymiany podzespołów przez odbiorcę we własnym zakresie. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARTEC Polska Sp. z o.o. 
 

2015r. 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Firma BARTEC rozwija i produkuje innowacyjne 
komponenty i systemy, sprawdzone według 
międzynarodowych norm, które znajduj ą swoje zastosowanie 
w strefach zagro żonych wybuchem, ochronie środowiska, 
ochronie radioaktywnej oraz przemy śle. 

26 oddziałów oraz ponad 40 przedstawicielstw sprawi a, że 
zawsze jeste śmy blisko naszych Klientów. Dzi ęki temu 
jesteśmy 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 


