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Zespół Iskrobezpiecznych Rozdzielaczy
Elektropneumatycznych
typu

ZIREP
1453

I M2 Ex ia op is I Mb
KDB 09ATEX076

Zespół iskrobezpiecznych rozdzielaczy elektropneumatycznych typu ZIREP jest
przeznaczony do sterowania urządzeniami pneumatycznymi w górnictwie. ZIREP może
pracować w przestrzeniach ‘a’, ‘b’ i ‘c’ zagrożonych wybuchem metanu oraz klasy A lub B
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Współpracuje z obwodami iskrobezpiecznymi
kategorii ia lub ib. Urządzenie może być wyposażone maksymalnie w 12 rozdzielaczy
elektropneumatycznych i pneumatycznych. W skład urządzenia wchodzą rozdzielacze
elektropneumatyczne, rozdzielacze pneumatyczne i iskrobezpieczny układ sterowania
rozdzielaczy IUSR-8/xxV. lub IUSR-DP/xxV oraz czujnik ciśnienia sprężonego powietrza
CZC-01.
Rozdzielacze elektropneumatyczne wykorzystywane są do sterowania rozdzielaczami
pneumatycznymi, które charakteryzują się dużymi wartościami przepływu. Układ sterowania
rozdzielaczy wykonywany jest w trzech wersjach – IUSR-8/12V, IUSR-8/15V, IUSR-8/24V
odpowiednio na napięcie nominalne 12V DC, 15VDCi 24 V DC.
Każdy układ IUSR-8/xxV zapewnia sterowanie ośmioma cewkami rozdzielaczy
elektropneumatycznych. Każdy układ IUSR-DP/xxV zapewnia sterowanie 16 cewek zaworów
elektropneumatycznych oraz możliwość podłączenia czujnika sprężonego powietrza a także
dodatkowo 4 wejść dwustanowych. Na drzwiach urządzenia mogą być montowane przełączniki
i przyciski pneumatyczne i elektryczne a także lampki sygnalizacyjne. Jako wyposażenie
dodatkowe wewnątrz obudowy mogą być zastosowane odwadniacze, odolejacze, reduktory
sprężonego powietrza, manometry, dodatkowe filtry a także przełączniki i przyciski elektryczne
i pneumatyczne. Ponadto zamontowana może być dodatkowa listwa zaciskowa, która może
służyć jako listwa rozgałęźna do okablowania innych urządzeń.
Sprężone powietrze zasilające oraz sprężone powietrze do sterowania urządzeń
pneumatycznych podłącza się do portów zlokalizowanych na dolnej ściance obudowy
urządzenia. Na dolnej ściance obudowy urządzenia wyprowadzone są także porty
odpowietrzające.
Zespół iskrobezpiecznych rozdzielaczy
charakteryzuje się następującymi cechami:

elektropneumatycznych

ZIREP

Podstawowe dane techniczne - część elektryczna:
1.
2.

12VDC, 15VDC lub 24VDC
-20ºC - +40ºC, do 95%

6.

Zasilanie
Zakres temperatur i wilgotności pracy
Pobór prądu przy max wyposażeniu bez załączonych
elektrozaworów
Pobór prądu na jeden elektrozawór dla wersji 12V
Pobór prądu na jeden elektrozawór dla wersji 15V
Pobór prądu na jeden elektrozawór dla wersji 24V
z cewką 2052

7.

Pobór prądu na jeden elektrozawór dla wersji 24V
z cewką 2053

ok. 17 mA

8.

Zakres napięć wejściowych dla wersji 12VDC

10.3V to 14V

9.
10.
11.
12.
13.

Zakres napięć wejściowych dla wersji 15VDC
Zakres napięć wejściowych dla wersji 24VDC z cewką 2052
Zakres napięć wejściowych dla wersji 24VDC z cewką 2053
Parametry obwodów iskrobezpiecznych listwy dodatkowej X2
Rodzaj obwodów sterujących dla IUSR-8/xxV

14.

Sposób sterowania dla IUSR-DP/xxV

15.

Parametry pomiarowe czujnika ciśnienia CZC-01

16.
17.

Gabaryty
Stopień ochrony obudowy

18.

Cecha budowy przeciwwybuchowej

19.
20.

Liczba portów optycznych
Liczba portów RS485

21.

Obsługiwane protokoły transmisji

13,4V do 16.6V
19,4V do 24V
23,3 do 24V
Ui = 30V, Ii = 2A, Pi – dowolna
zestyk beznapięciowy lub zestyk z diodą
Sterowanie za pomocą sieci Profibus DP
lub Modbus RTU
5%, rozdzielczość 12 bitów, zakres
0-1,6MPa.
max 1000 x 600 x 400mm		
IP54
KDB 09ATEX076
I M2 Ex ia op is I Mb
max 2
max 1
Profibus DP, Modbus RTU lub inne na
życzenie

3.
4.
5.

ok. 30mA
ok. 47 mA
ok. 33 mA
ok. 25 mA

▪▪ Wysoka niezawodność urządzeń dzięki zastosowaniu wysokiej klasy rozdzielaczy
▪▪ Wysoki przepływ nominalny do 5490 l/min
▪▪ Korzystne warunki zasilania w zależności od wersji od 10,3V do 24V oraz niski pobór
prądu od 17mA do 47mA pozwalający na minimalizację liczby zasilaczy iskrobezpiecznych
w systemie sterowania
▪▪ Korzystne warunki zasilania sprężonym powietrzem od 0,25 do 1,6Mpa oraz korzystne
warunki wymaganej filtracji
▪▪ Prosta i zwarta konstrukcja ułatwiająca montaż armatury pneumatycznej – do urządzenia
podłącza się sprężone powietrze zasilające a następnie węże sterujące do urządzeń
pneumatycznych
▪▪ Proste okablowanie elektryczne pozwalające uniknąć stosowania pośrednich skrzynek
rozgałęźnych
▪▪ Zabezpieczenie przed nieuprawnionym zadziałaniem na skutek zwarcia w kablu pomiędzy
urządzeniem sterującym a elektrozaworami
▪▪ Sygnalizacja załączenia elektrozaworów wewnątrz obudowy urządzenia
▪▪ Łatwy serwis i wymiana poszczególnych elementów dzięki rozdzieleniu funkcji pilotów
sterujących i rozdzielaczy wykonawczych
▪▪ Szeroka gama typów rozdzielaczy 3/2, 5/2, 5/3 oraz szeroka gama wielkości rozdzielaczy
ISO1, ISO2, ISO3, ISO4

Podstawowe dane techniczne -część pneumatyczna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ciśnienie pracy bez reduktora wewnętrznego dla pilotów 0,25 do 0,8 MPa
Ciśnienie pracy z reduktorem wewnętrznym dla pilotów
Zalecana filtracja
Wymagana filtracja
Rodzaje stosowanych rozdzielaczy
elektropneumatycznych
Rodzaj pracy
Medium
Rodzaje rozdzielaczy pneumatycznych
Przepływ nominalny dla zaworów ISO1, 5/2
Przepływ nominalny dla zaworów ISO1, 5/3 APB
Przepływ nominalny dla zaworów ISO2, 5/2
Przepływ nominalny dla zaworów ISO2 5/3 APB
Przepływ nominalny dla zaworów ISO3 5/2
Przepływ nominalny dla zaworów ISO3 5/3 APB
Przepływ nominalny dla zaworów ISO4 5/2
Przepływ nominalny dla zaworówISO4 5/3 APB

0,25 do 1,6 MPa
40µm
50m
3/2, 5/2, 5/3, przyłącze ¼’’
ciągły
sprężone powietrze naolejone lub nie naolejone
Tabela następna strona
1230 l/min
1320 l/min
2450 l/min
2520 l/min
4400 l/min
4650 l/min
5180 l/min
5490 l/min

Tabela 1. Typy zaworów pneumatycznych
Lp.

Opis działania

Typ

1.

Zawór 5/2
5-ciodrogowy, 2- położeniowy
Sterowany jednostronnie powietrzem
ze sprężyną powrotną

P95

2.

Zawór 5/2
5-ciodrogowy, 2- położeniowy
Sterowany obustronnie powietrzem

P05

3.

Zawór 5/2
5-ciodrogowy, 2- położeniowy
Sterowany obustronnie powietrzem,
z priorytetem

P15

4.

Zawór 5/3 APB
5-ciodrogowy, 3- położeniowy
Sterowany obustronnie powietrzem, ze
sprężynami powrotnymi, w położeniu
neutralnym wszystkie porty odcięte

P96

5.

Zawór 5/3 COE
5-ciodrogowy, 3- położeniowy
Sterowany obustronnie powietrzem,
ze sprężynami powrotnymi, w
położeniu neutralnym wszystkie porty
odpowietrzone

P97

6.

Zawór 5/3 COP
5-ciodrogowy, 3- położeniowy
Sterowany obustronnie powietrzem,
ze sprężynami powrotnymi, w położeniu
neutralnym wszystkie porty zasilone

P98
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