ATGI

ATGI
aparat
telefoniczny
górniczy
iskrobezpieczny

APARAT TELEFONICZNY GÓRNICZY ISKROBEZPIECZNY

ZASTOSOWANIE:

zawsze i w każdych warunkach

system jakości ISO 9001: 2000

Aparat telefoniczny górniczy iskrobezpieczny ATGI przeznaczony jest do pracy w podziemnych zakładach
górniczych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu - I grupa wybuchowości, kategoria M1.
Konstrukcja aparatu zapewnia pracę w trudnych warunkach eksploatacyjnych (hałas, narażenia mechaniczne,
zapylenie, duża wilgotność). Wysoki poziom głośności sygnału wywołania i bardzo intensywny sygnalizator optyczny
widoczny z dużej odległości zapewniają skuteczność przywołania nawet w miejscach o wysokim poziomie hałasu
i wysokim stopniu zapylenia.
Aparaty ATGI mogą współpracować z dowolną automatyczną centralą telefoniczną za pośrednictwem zespołów
separacji iskrobezpiecznej typu ZSD lub ZSI produkcji TELVIS Katowice, względnie za pośrednictwem Abonenckiego
Układu Iskrobezpiecznego typu AUI-1 produkcji TELKOM-TELOS S.A..
Aparat posiada certyfikat europejskiego laboratorium notyfikowanego nadający cechę IM1 EExia I (tzw. ATEX).
FUNKCJE:
- realizacja rozmów telefonicznych w ruchu automatycznym,
- bezpośrednie wywołanie telefonistki - przyciskiem AWIZO,
- bezpośrednie wywołanie dyspozytora w trybie zwykłym i w trybie pilnym – przyciskami DYSP,
- “skrócone wybieranie” 10 numerów telefonicznych zakodowanych w pamięci pośredniej,
- powtarzanie ostatnio wybranego numeru,
- automatyczne przełączanie abonenta do awiza centrali, jeśli po podniesieniu mikrotelefonu w ciągu 16 sekund
nie nastąpi wybranie jakiegokolwiek numeru.
PARAMETRY TECHNICZNE:
- zasilanie z zespołów separacji iskrobezpiecznej
- poziom sygnału wywołania:
min 90 dB z odległości 1m
- stopień ochrony obudowy:
IP 65
- zakres temperatur pracy:
-25 0C - +60 0C
- tłumienność odniesienia na nadawanie:
-4 dB - +4 dB
- tłumienność odniesienia na odbiór:
-8 dB - 0 dB
- tłumienność odniesienia efektu lokalnego:
min 10,5 dB
- pasmo przenoszenia:
300 Hz – 3400 Hz
- impedancja wejściowa:
600 Ω +/- 25 %
- rezystancja wejściowa:
800 Ω +/- 25 %
- pamięć z dostępem bezpośrednim:
dla 3 numerów 16 cyfrowych
- pamięć z dostępem pośrednim:
dla 10 numerów 16 cyfrowych
- wejścia kablowe:
2 o średnicy 8 i 11 mm
- wymiary aparatu:
max 310 x 190 x 120mm
- masa:
2,5 kg
PARAMETRY ELEKTRYCZNE:
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APARAT TELEFONICZNY GÓRNICZY ISKROBEZPIECZNY ATGI
Aparat telefoniczny górniczy iskrobezpieczny ATGI przeznaczony jest do pracy w
podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu
- I grupa wybuchowości, kategoria M1.
Konstrukcja aparatu zapewnia pracę w trudnych warunkach eksploatacyjnych (hałas,
narażenia mechaniczne, zapylenie, duża wilgotność). Wysoki poziom głośności sygnału
wywołania i bardzo intensywny sygnalizator optyczny widoczny z dużej odległości
zapewniają skuteczność przywołania nawet w miejscach o wysokim poziomie hałasu
i wysokim stopniu zapylenia.
Aparaty ATGI mogą współpracować z dowolną automatyczną centralą telefoniczną za
pośrednictwem zespołów Abonenckiego Układu Iskrobezpiecznego typu AUI-1 produkcji
TELKOM-TELOS.
Aparat posiada certyfikat europejskiego laboratorium notyfikowanego nadający cechę
IM1 Ex ia I (tzw. ATEX).
FUNKCJE:
- realizację rozmów telefonicznych w ruchu automatycznym
- bezpośrednie wywołanie telefonistki - przyciskiem AWIZO
- bezpośrednie wywołanie dyspozytora w trybie zwykłym i w trybie pilnym –
przyciskami DYSP
- „skrócone wybieranie” 10 numerów telefonicznych zakodowanych w pamięci
pośredniej
- powtarzanie ostatnio wybranego numeru
- automatyczne przełączanie abonenta do awiza centrali, jeśli po podniesieniu
mikrotelefonu w ciągu 16 sekund nie nastąpi wybranie jakiegokolwiek numeru.
PARAMETRY TECHNICZNE:
- zasilanie z zespołów separacji iskrobezpiecznej
- poziom sygnału wywołania:
min 90dB z odległości 1m
- stopień ochrony obudowy:
IP65
- zakres temperatur pracy:
-250C - + 600C
- tłumienność odniesienia na nadawanie:
-4dB - +4dB
- tłumienność odniesienia na odbiór:
-8dB - 0dB
- tłumienność odniesienia efektu lokalnego
min 10,5dB
- pasmo przenoszenia:
300Hz – 3400Hz
- impedancja wejściowa:
600Ω +/- 25%
- rezystancja wejściowa
800Ω +/- 25%
- pamięć z dostępem bezpośrednim:
dla 3 numerów 16 cyfrowych
- pamięć z dostępem pośrednim:
dla 10 numerów 16 cyfrowych
- wejścia kablowe:
2 o średnicy 8 i 11mm
- wymiary aparatu:
max 310 x 190 x 120mm
- masa:
2,5kg
PARAMETRY ELEKTRYCZNE:
- Ui = 45V
- Ii = 50mA
- Pi = 2W
- Ci = 0
- Li = 0mH
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