
Informacja ogólna dotycząca aparatów ATGI 
 

Aparat ATGI przeznaczony jest do pracy w miejscach narażonych na zagrożenia pojawienia 

się metanu. W związku z tym jego konstrukcja zapewnia wymagania iskrobezpieczeństwa 

przewidziane w odpowiednich przepisach (normach). 

Warunkiem poprawnej pracy dowolnego urządzenia iskrobezpiecznego jest to aby wszystkie 

elementy systemu (w skład którego ono wchodzi) spełniały wymagania iskrobezpieczeństwa. 

W związku z tym pomiędzy aparat ATGI (iskrobezpieczny) a centralę telefoniczną 

(nieiskrobezpieczną) musi być dodane urządzenie separujące stronę nieiskrobezpieczną od 

iskrobezpiecznej. Takim urządzeniem jest bariera iskrobezpieczna AUI-1. 

Bariera separuje sygnały analogowe rozmówne oraz dzwonienia a także zapewnia zasilanie 

iskrobezpieczne po stronie wychodzącej do aparatu ATGI. 

Parametry wyjściowe zasilania (wraz z sygnałami rozmownymi) Bariery AUI-1 to: 

Uo max. napięcie wyjściowe 

Io max. prąd wyjściowy 

Po max. moc wyjściowa 

Lo max wartość indukcyjności możliwa do przyłączenia do obwodu wyjściowego, 

Co max wartość pojemności możliwa do przyłączenia do obwodu wyjściowego 

Parametry wejściowe aparatu ATGI to: 

Ui max. napięcie wejściowe 

Ii max. prąd wejściowy 

Pi max. moc wejściowa 

Li max wartość indukcyjności aparatu, 

Ci max wartość pojemności aparatu 

Aby dwa połączone ze sobą urządzenia spełniały wymóg iskrobezpieczeństwa muszą być 

spełnione nierówności: 

Uo < Ui 

Io  <  Ii 

Po < Pi 

Lo > Li 

Co > Ci 

gdzie  „o” dotyczy urządzenia zasilającego np. AUI-1,   

„i” dotyczy urządzenia zasilanego np. ATGI, 

 

Tak więc wymogiem iskrobezpieczeństwa zainstalowania aparatu ATGI w przestrzeniach 

zagrożonych metanem jest jego podłączenie do Centrali Abonenckiej poprzez barierę  

AUI-1!! 

 

Aparat ATGI działa odmiennie od zwykłego aparatu a różnice te są następujące: 

- przewidziany jest na napięcie w linii nie wyższe niż 45VDC, 

- przewidziany jest prąd max. w linii nie wyższy niż 50mADC 

- przejście w stan dzwonienia następuje gdy zostanie odwrócona polaryzacja zasilania linii, 

 

Tak więc przyłączenie aparatu ATGI do Centrali Abonenckiej bez pośrednictwa bariery  

AUI-1 powoduje, że staje się on nieiskrobezpieczny (brak gwarancji właściwego zasilania). 

Dodatkowo może on ulegać uszkodzeniu ze względu na przekroczenie maksymalnych 

parametrów jego zasilania. W szczególności dotyczy to sygnałów dzwonienia (np. 

50VAC,50Hz). 

Ponadto aparat nie jest zabezpieczony przed przepięciami mogącymi się pojawić w zwykłej 

(nieiskrobezpiecznej) linii telefonicznej gdyż w linii iskrobezpiecznej takich przepięć nie ma. 


