


IKAR 
 
Iskrobezpieczny kopalniany aparat rozgłoszeniowy  IKAR  przeznaczony jest do pracy w 
podziemnych zakładach  górniczych w szczególności w pomieszczeniach zagrożonych 
wybuchem metanu lub pyłu węglowego - I grupa wybuchowości, kategoria M1. 
Aparat IKAR jest abonenckim urządzeniem końcowym systemu telefonii iskrobezpiecznej 
ZEUS. 
Konstrukcja aparatu zapewnia pracę w trudnych warunkach eksploatacyjnych (hałas, 
narażenia mechaniczne, zapylenie, duża wilgotność, zagrożenie wybuchowe). 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. 
Aparat IKAR posiada certyfikat europejskiego laboratorium notyfikowanego FTZU  
12ATEX 0105 nadający cechę  I M1 Ex ia I Ma.  
Aparat przeznaczony jest do współpracy z  cyfrową automatyczną centralą telefoniczną  
SLICAN za pośrednictwem  Abonenckiego Układu Iskrobezpiecznego typu  AUI-3 produkcji 
TELKOM-TELOS (tzw. bariery iskrobezpiecznej). Aparat IKAR spełnia wymagane funkcje 
dołowego urządzenia końcowego ogólnokopalnianej iskrobezpiecznej łączności telefonicznej 
alarmowo-rozgłoszeniowej.  
Aparaty IKAR mogą współpracować z centralą telefoniczną bez pośrednictwa układów AUI-
3- w takich miejscach gdzie nie wymagane jest iskrobezpieczeństwo dołowych urządzeń 
abonenckich   
Aparat przystosowany jest do pracy w zakresie temperatur – 200C do + 400C. 
 
Aparat realizuje następujące funkcje: 

• prowadzenie rozmów telefonicznych w ruchu automatycznym za pomocą 
mikrotelefonu oraz w trybie głośnomówiącym w systemie duplexowym 

• odbiór sygnału przywołania z głośnością  min 95dB oraz z sygnalizacją optyczną, 
• wybieranie numerów w systemie wieloczęstotliwościowym DTMF 
• bezpośrednie wywołanie telefonistki – przyciskiem A (Awizo) 
• bezpośrednie wywołanie dyspozytora zakładu w trybie zwykłym – przyciskiem D  
• bezpośrednie wywołanie dyspozytora zakładu w trybie pilnym – przyciskiem 

ALARM  
• powtórzenie ostatnio wybranego numeru za pomocą przycisku R, 
• automatyczne  przełączanie abonenta do awiza centrali, jeśli po podniesieniu 

mikrotelefonu  w ciągu 10 sekund nie nastąpi wybranie  jakiegokolwiek numeru. 
•  „ skrócone wybieranie” 10 numerów  zakodowanych w pamięci pośredniej pod 

klawiszami 0-9 klawiatury  
• programowe ustawianie w pamięci aparatu  4 numerów pod klawiszami: A, D, F, 

ALARM  i  10 numerów pod klawiszami 0-9 klawiatury wybierczej dokonywane ze 
stanowiska dyspozytorskiego 



• zwiększanie poziomu głośności odbioru przyciskiem „+”, regulacja jest 5 stopniowa, 
każdorazowe naciśnięcie przycisku „+” zwiększa poziom o 2dB (w sumie o 10 dB), 
po osiągnięciu maximum kolejne naciśnięcie powoduje powrót do poziomu 
początkowego  

• możliwość prowadzenia rozmów w trybie głośnomówiącym  w systemie 
simplexowym, ze sterowaniem przechodzenia pomiędzy trybem nadawania i odbioru 
przez dyspozytora  

• odbiór i rozgłaszanie przez głośniki z głośnością min 95 dB  - 4 różnych sygnałów 
nadawanych przez  dyspozytora: alarmowego, przywołania dyspozytorskiego 
przywołania zwykłego oraz komunikatu  

• sygnalizacja poprawnej komunikacji aparatu z pozostałymi składnikami systemu i 
ciągłości linii telefonicznej do centrali realizowana przez pojawiające się co 30 sekund 
zaświecenie diody LED w kolorze niebieskim - sygnalizacja ta dodatkowo ułatwia 
lokalizacje aparatu 

• nasłuch otoczenia aparatu prowadzony przez dyspozytora, uaktywnienie tej funkcji 
sygnalizowane jest świeceniem diody LED na aparacie w kolorze zielonym 

• wyświetlanie na wyświetlaczu LCD: aktualnego czasu, numeru abonenta 
wywołującego (clip), wybieranych cyfr, lokalizacji zabudowy aparatu 

• autodiagnostykę , w tym co najmniej: sygnalizacje otwarcia pokryw aparatu, ciągłość 
obwodu słuchawki, napięcia akumulatora 

• możliwość zdalnego „odłożenia’ mikrotelefonu ze stanowiska dyspozytorskiego 

• rozpoznawanie  sygnałów na 4 wejściach dwustanowych, możliwość zbierania danych 
z urządzeń zewnętrznych  

• uruchamianie 4 wyjść dwustanowych 

• emisję komunikatów rozgłoszeniowych prowadzonych przez dyspozytora, 
uaktywnienie tej funkcji sygnalizowane jest świeceniem diody LED na aparacie w 
kolorze niebieskim 

PARAMETRY TECHNICZNE 
 

• Zasilanie: dla aparatów w wykonaniu iskrobezpiecznym z zespołów separacji 
iskrobezpiecznej AUI-3, dla aparatów w wykonaniu nieiskrobezpiecznym 
(montowanych w strefach nie zagrożonych wybuchem) bezpośrednio z centrali 
telefonicznej 

• poziom sygnału wywołania: min 95dB z odległości 1m 
• głośność sygnałów alarmowych i rozgłoszeniowych:  min 95dB z odległości 1m 
• stopień ochrony obudowy: IP 65 
• zakres temperatur pracy: -200C - + 400C 
• wybieranie  tonowe (DTMF) 
• cecha iskrobezpieczeństwa : I M1 Ex ia I Ma 



• rezystancja wejściowa aparatu - 800Ω +/- 25%
• impedancja wejściowa aparatu - 600 Ω+/- 25%
• pasmo przenoszenia – 300Hz- 3400Hz
• tłumienność odniesienia na nadawanie-  -4dB - +4dB
• tłumienność odniesienia na odbiór-   -8dB- +0dB
• kryterium sygnału wywołania – odwrócenie polaryzacji zasilania z linii i sygnalizacja

FSK
• wytrzymałość elektryczna izolacji – wg p.6.4.12 normy EN 50020
• wymiary aparatu – max 375 x 195 (z mikrotelefonem 260) x 120mm
• masa – 2,5kg

SYSTEM JAKOŚCI ISO 9001:2008

AQAP 2110:2009

30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 9
Dział Sprzedaży:
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