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� Dla zastosowa� z czujkami Ex 
– Bariera z bocznikuj�ca diod� Zenera SB2 umo�liwia bezpo�rednie podł�czenie do linii ko-

lektywnej 
– Bariera z bocznikuj�ca diod� Zenera SB3 z modułem wej�cia/wyj�cia DC1192/FDCIO223 

 
W wypadku, gdy czujki po�arowe s� instalowane w strefach zagro�onych wybuchem, zarów-
no okablowanie, jak i urz�dzenia musz� odpowiada� wymaganiom krajowych przepisów bez-
piecze�stwa. Zazwyczaj układy czujek po�arowych pobieraj� niewielki pr�d i w tym zastoso-
waniu spełniaj� wymagania kategorii Ex „iskrobezpieczne”. Zagadnienia te s� opisane w 
normach EN50014 (IEC60079-0) oraz 50020 (IEC60079-11). 

Bariera z bocznikuj�c� diod� Zenera ogranicza ilo�� energii elektrycznej przesyłanej pomi�-
dzy cz��ci� iskrobezpieczn� systemu a obwodami niezabezpieczonymii.  

Bariery z bocznikuj�c� diod� Zenera ograniczaj� moc elektryczn� do poziomu, przy którym 
iskry elektryczne nie mog� spowodowa� zapłonu mieszanki gazów. Bariery z bocznikuj�c� 
diod� Zenera SB2 i SB3 spełniaj� wymagania kategorii zabezpiecze� przeciwwybuchowych 
[Ex ia] IIC/IIB. Do wyj�cia barier z bocznikuj�c� diod� Zenera mo�na podł�cza� jedynie urz�-
dzenia iskrobezpieczne spełniaj�ce wymagania krajowych przepisów bezpiecze�stwa oraz 
kategorii Ex ia lub ib.  
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Monta� 

– W obudowie DCA1191 mo�na zamontowa� jedn� barier� SB2 lub SB3 z bocznikuj�-
c� diod� Zenera wraz z zestawem monta�owym Z3I410. 

– W obudowie DCA1191-AB maksymalnie dwie bariery SB2 lub SB3.  
– Obudowy ta spełniaj� wymagania kategorii ochrony IP56. 
– Przewody elektryczne, materiały instalacyjne, odst�py bezpiecze�stwa oraz oznako-

wanie musz� spełnia� wymagania krajowych norm bezpiecze�stwa. 
– Elementy terminuj�ce na ko�cu linii musz� by� dostosowane do centrali oraz speł-

nia� wymagania norm bezpiecze�stwa dotycz�cych zagro�enia wybuchowego. 
– Barier� z bocznikuj�c� diod� Zenera nale�y zawsze montowa� poza stref� zagro�o-

n� wybuchem. 

Wymiary 

 
DCA1191 wraz z Z3I410 i 
SB2 lub SB3 

DCA1191-AB w komplecie maks. 2 SB2 
lub SB3 

6xM20

65 135

135

165

Z3I410 SB2/SB3

SB2/SB3

135

135

 
Dodatkowe informacje: 
– Dokument „Ochrona po�arowa w strefach zagro�onych wybuchem” - nr 1204 

Dane do zamówie� 

 Typ Nr katalogowy Opis Waga 
 DCA1191 BPZ:4588560001 Obudowa z pokryw� 0.265 kg 
 DCA1191-AB BPZ:5463150001 Obudowa z pokryw� oraz zestawem 

monta�owym 
0.340 kg 

 Z3I410 BPZ:4837660001 Zestaw monta�owy do SB2/ SB3 w 
DCA1191 

0.050 kg 

 SB2 BPZ:4717230001 Bariera bocznikuj�ca z diod� Zenera 
Typ: Stahl (9002/13-280-93-001) 

0.125 kg 

 SB3 BPZ:4837400001 Bariera bocznikuj�ca z diod� Zenera 
Typ: Stahl (9001/00-280-100-101) 

0.115 kg 

 EOL22(Ex) BPZ:5162220001 Element terminuj�cy lini� do modułu 
E3M080/SB2 i DC1192/SB3 (w kom-
plecie) 

0.005 kg 

 – A5Q00004478 Dławica uszczelniaj�ca M20 x 1.5 0.039 kg 
Cz��ci zamienne – BPZ:4995690001 Bezpiecznik do barier SB2 / SB3 0.001 kg 

 


