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TARİHÇE 

HASO şirketi 1990 yılında kurulmuştur. Şirketin ana amacı; maden telemetrisi, endüstriyel otomasyon, görselleştirme, gözetleme ve 
kontrol alanlarında makine verimliliğinin artması, işletme maliyetinin düşmesi ve iş güvenliğinin düzeltilmesine yol açan yenilikçi sistem 
ve cihazların tasarımı ve üretimidir.

Güvenlik sistemleri ve onlarla beraber çalışan cihazların üreticisi olarak ürünlerimizin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin yanı sıra 
en yeni teknolojilere yatırım yapmaya büyük önem vermekteyiz. Her müşteriye bireysel yaklaşımımız, bize güncel ihtiyaçlarını belirleme 
imkânını sağlamakta, dünya liderleri ile işbirliğimiz ise yenilikçi çözümlere erişmemizi mümkün kılmaktadır.

FİRMA HAKKINDA BİLGİLER 

Sloganımız:

„Kalite, en iyi çözümlerin uygulanmasına ve sürekli aranmasına neden olan bir

düşünme şeklidir.”
/E.Deming.

OTOMASYON VE METANOMETRİDE PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

www.haso.pl4
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ÜRÜNLERİMİZ

FİRMA HAKKINDA BİLGİLER

Faaliyetlerimiz kapsamında aşağıdaki ürünleri sunmaktayız:

 Yer altı maden ocakları için tasarlanan güvenlik sistemleri:
 Entegre Güvenlik Sistemi CST
 Kilit ve Kapatma Kontrolü Sistemi SBKW
 Endüstriyel Süreç Görselleştirme Sistemi SP3
 Güvenlik Sistemi MST Track (insan ve teçhizat yer tespit sistemi)

 Metanometri Görevlisi Destek Sistemi SWμP-3

 Endüstriyel otomasyon:
 Endüstriyel süreç kontrol, görselleştirme ve yönetim sistemleri
 Kontrol ve ölçüm cihazları
 İnert gazları gözetlemek için ölçüm sistemleri

 Patlatma tekniği

 Yer altı maden ocakları için elektrikli teçhizat üretimi ile ilgili hizmetler:
 7 gün 24 saat servis
 Tüm cihaz bileşenlerinin kontrolü, tamiri ve bakımı
 Ölçüm cihazlarının modernizasyonu ve onarımı

Piyasaya sunduğumuz yer altı maden ocakları için tasarlanan tüm cihazlar AT Tip İnceleme Sertifikası’na (ATEX), güvenlik sistemleri-
miz ise Polonya Yüksek Madencilik Kurumu Başkanı’nın onayına sahiptir.
Üstelik kaliteyi ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyumluluğu artırmak ve daha iyi iş organizasyonu sağlamak amacıyla PN-EN ISO
9001:2015 “Kalite Yönetim Sistemleri” ve PN-N-18001:2004 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri” standartlarına uygun Entegre
Yönetim Sistemi firmamızda uygulamaya konulmuştur. Firmamız ayrıca Merkez Madencilik Enstitüsü tarafından verilen GIG 18 ATEXQ 
052 numaralı Kalite Güvence Belgesi sahibidir. 

SERTİFİKALAR

OTOMASYON VE METANOMETRİDE PROFESYONEL ÇÖZÜMLER
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Entegre Güvenlik Sistemi CST; telemetrik istasyonlar CST-40, CST-40A, CST-40C, istasyonlara bağlı sensörler ve cihazlar ve üst sistem 
olarak çalışan SWμP-3 sistemine dayanarak kurulmaktadır.

Sistemin amaçları aşağıdaki gibidir:
 metan, yangın ve havalandırma tehlikeleri ile ilgili maden ocağı güvenliği parametrelerinin sürekli olarak kontrol edilmesi,

 kaydedilmesi ve görselleştirilmesi
 kabul edilen parametrelerin aşılması durumunda otomatik sinyalizasyon, makine ve elektrikli cihazların elektriklerinin otomatik

 olarak kesilmesi
 iş güvenliğini veya üretim prosesini etkileyen seçilen cihazların çalışmasının kontrolü ve kaydedilmesi
 sisteme bağlı sensörlerin ve enerji kesme cihazlarının çalışmasının kapsamlı kontrolü
 mevcut alarmlar ve aşımlar ile ilgili sinyallerin alarm ve anons sistemine iletilmesi.

YIl

Adet

2001-2018 yıllarında satılan CST-40 ve CST-40A istasyonları

ENTEGRE GÜVENLİK SİSTEMİ CST 

www.haso.pl
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Temel teknik bilgiler:

Besleme 230 V (+%5, -%10)

İletim tipi frekanslı veya dijital

Ölçüm kanalı sayısı 40 (1 tane CST-40(A) istasyonu)
80 (1 tane CST-40C istasyonu)

Çalışma şekli otomatik (manüel sorgu imkanı)

Bir hattın ölçüm süresi sensör tipine bağlı olarak 1-4 saniye

Bir ölçüm döngüsü süresi hattaki sensör tipine bağlı olarak 1-8 saniye

Enerji kesme süresi < 5 sn. (örn. CSM-1, CSM-3 sensörleri için)

Sensörün istasyona mesafesi 10 km (CSM-1, CSCO-1, CSM-3, CSHT-1)

Ölçüm sonuçlarının kaydedilmesi bilgisayarlı kaydedici

Görselleştirme LCD monitör

Alarm eşikleri tüm ölçüm aralığında ayarlanabilir

Eşik aşımı alarmlarının gönderimi CST-40(A) ve CST-40C istasyonları dâhilinde herhangi bir alarm
devresinden herhangi bir hatta

CST ve SBKW güvenlik sisteminin şeması

ENTEGRE GÜVENLİK SİSTEMİ CST

www.haso.pl

OTOMASYON VE METANOMETRİDE PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

 Sistem, Yüksek Madencilik Kurumu Başkanı’nın GX-64/13 numaralı onayına sahiptir.

7

CST sisteminin istasyonları
Üst sistem SWµP-3 SBKW istasyonu

İki kablolu
besleme
ve iletim hatları

(CST-40 ağı)

alarm ve anons
sistemi

(örn. STAR, SAT ve HETMAN

Maden ağı
Görselleştirme
istasyonları
(örn. SP3, SWµP-3,
ZEFIR, SD2000)

YER ÜSTÜ

YER ALTI
CST sisteminin yer altı cihazları

(Isı, nem)

Dijital veya
0,4-2 V

SBKW sisteminin
giriş ve çıkışları\

(Isı, nem)

NK-10

NK-10

NK-11

Merkez Ölçüm Modülü CMT Raporlama ve Arşivleme Modülü MRA SBKW Operatörü

Alarm ve anons sistemi Yansıtma sunucusu
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Endüstriyel süreç görselleştirme sistemi SP3; sisteme bağlantılı ölçüm sistemleri üzerinden sensörlerden toplanan verilere dayanıla-
rak ölçüm sonuçlarını sürekli olarak kaydetme, işleme, arşivleme ve görselleştirme imkânını sağlamaktadır. Sistem, maden ocağının 
gereksinimlerine uyumlu olarak aşağıdaki işlevleri yerine getirmektedir:

 güncel ve arşivsel ölçümlerin kullanıcının algılama imkânlarına uygun olarak ve maden ocağının güncel teknoloji ve havalandırma
şemaları dikkate alınarak herhangi boyuttaki ölçeklendirilebilir pano, şema, harita vb.de grafiksel sunumu

 kritik durumlarda alarm verme ve mevcut tehlikeler hakkında uyarma
 ölçüm verileri ve alarmların arşivlenmesi
 arşivsel ölçüm verilerinin çizim veya alfasayısal olarak görüntülenmesi
 arşivsel ölçümlere dayanarak rapor oluşturma ve yazdırma, istatistik oluşturma
 sensörün ölçüm sisteminin tipi, numarası ve kaynağını tanılama
 kullanıcıya kolaylık sağlamak için çok ekranlı çalışma, ayar yapma ve oluşturulan yapılandırmayı kaydetme imkânı
 her kullanıcı hesabı için ayrı olarak yetki alanı belirleme.

Endüstriyel Süreç Görselleştirme Sistemi SP3 şeması 

SP3 sistemi, birbirine bilgisayar ağı ile bağlanmış olan aşağıdaki modüllerden ibarettir:
• SP3 - Oluşturucu

• SP3 - Kılavuz
• SP3 - Sunucu

ENDÜSTRİYEL SÜREÇ GÖRSELLEŞTİRME SİSTEMİ SP3

www.haso.pl

OTOMASYON VE METANOMETRİDE PROFESYONEL ÇÖZÜMLER
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SP3 - Sunucu

SP3 - Kılavuz SP3 - Kılavuz

SP3 - KılavuzSP3 - Oluşturucur

veri tabanı

veri tabanı

FOD, SEMP, MODBUS, SMOK, PLC,
SWμP-3, CST-40, KSP, ZEFIR, HETMAN

SP3 - KılavuzSP3 - Kılavuz

SP3 - Kılavuz SP3 - Kılavuz

Dış sunucu
(yer altı)

İç sunucu
(yer üstü)

İÇ AĞ

DIŞ AĞ

İÇ AĞ

DIŞ AĞ
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SP3-Oluşturucu, sistemde bulunan ve kullanıcı tarafından belirlenen sensörlerin değerlerini hareketli nesneler olarak görüntüleyen ta-
mamıyla ölçeklendirilebilir her türlü pano, harita ve şemaları oluşturmayı mümkün kılmaktadır. Zengin bir grafik araç takımı ve hazır öğeler 
kitaplığı, kapsamlı ve grafik açısından gelişmiş panoları oluşturmanın yanı sıra sistemde bulunan panoları düzenlemeyi sağlamaktadır.

SP3 Oluşturucu programının penceresi Panoya yerleştirilebilen hazır öğeler içeren kitaplık

SP3-Kılavuz, önceden oluşturulan panoları ayrı pencerelerde açmayı mümkün kılmakta ve grafik şeklinde de dahil olmak üzere gün-
cel ölçümleri izlemeyi sağlamaktadır. Pano ve grafikler, kullanıcının ekranlarda ve diğer görüntüleme cihazlarında herhangi bir şekilde 
yerleştirebildiği pencerelerde görüntülenmektedir.

ENDÜSTRİYEL SÜREÇ GÖRSELLEŞTİRME SİSTEMİ SP3
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SP3-Kılavuz programının penceresi SP3-Kılavuz programının örnek penceresi

SP3-Sunucu, tüm sistem için veri toplamak, arşivlemek ve paylaşmak için tasarlanmıştır.

SP3 Sisteminin başlıca avantajları: 

 Farklı sistemlerden (SWμP-3, ZEFIR, SMP, SMOK, FOD, PLC vb.) veri toplama imkanları
 Farklı sistemlerden gelen ölçümlerin bir yerde izlenmesi
 Gelişmiş grafik araç paleti
 Kolay ve sezgisel kullanım
 Raporlama.
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SP3 - Sunucu

SP3 - Kılavuz SP3 - Kılavuz

SP3 - KılavuzSP3 - Oluşturucur

veri tabanı

veri tabanı

FOD, SEMP, MODBUS, SMOK, PLC,
SWμP-3, CST-40, KSP, ZEFIR, HETMAN

SP3 - KılavuzSP3 - Kılavuz

SP3 - Kılavuz SP3 - Kılavuz

Dış sunucu
(yer altı)

İç sunucu
(yer üstü)

İÇ AĞ

DIŞ AĞ

İÇ AĞ

DIŞ AĞ
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SP3-Oluşturucu, sistemde bulunan ve kullanıcı tarafından belirlenen sensörlerin değerlerini hareketli nesneler olarak görüntüleyen ta-
mamıyla ölçeklendirilebilir her türlü pano, harita ve şemaları oluşturmayı mümkün kılmaktadır. Zengin bir grafik araç takımı ve hazır öğeler 
kitaplığı, kapsamlı ve grafik açısından gelişmiş panoları oluşturmanın yanı sıra sistemde bulunan panoları düzenlemeyi sağlamaktadır.

SP3 Oluşturucu programının penceresi Panoya yerleştirilebilen hazır öğeler içeren kitaplık

SP3-Kılavuz, önceden oluşturulan panoları ayrı pencerelerde açmayı mümkün kılmakta ve grafik şeklinde de dahil olmak üzere gün-
cel ölçümleri izlemeyi sağlamaktadır. Pano ve grafikler, kullanıcının ekranlarda ve diğer görüntüleme cihazlarında herhangi bir şekilde 
yerleştirebildiği pencerelerde görüntülenmektedir.

ENDÜSTRİYEL SÜREÇ GÖRSELLEŞTİRME SİSTEMİ SP3
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SP3-Kılavuz programının penceresi SP3-Kılavuz programının örnek penceresi

SP3-Sunucu, tüm sistem için veri toplamak, arşivlemek ve paylaşmak için tasarlanmıştır.

SP3 Sisteminin başlıca avantajları: 

 Farklı sistemlerden (SWμP-3, ZEFIR, SMP, SMOK, FOD, PLC vb.) veri toplama imkanları
 Farklı sistemlerden gelen ölçümlerin bir yerde izlenmesi
 Gelişmiş grafik araç paleti
 Kolay ve sezgisel kullanım
 Raporlama.
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Güvenlik sistemi MST Track, yer altı maden ocaklarında elemanların ve teçhizatın yerlerini tespit etmek üzere tasarlanmıştır.
Sistem MST Track:

 hem normal çalışma sırasında hem de tehlike durumlarında elemanların hareketlerinin operatif yönetimini sağlamakta
 elemanların sistemin kontrol noktalarından geçişlerini kaydetmekte
 alarm modundayken tehlike bölgesinde bir kişi bulunduğunu veya bir kişinin tehlike bölgesinde bulunma süresinin aşıldığını\

operatöre bildirmekte
 tehlike bölgesinde bulunan kişiye olaylar hakkında geri bildirim yapma imkanını sağlamakta
 verilerin arşivlenmesini mümkün kılmaktadır.

MST Track sisteminin altyapısı; veri, ses ve görüntü iletimi, teknolojik süreçlerin denetimi ve kontrolü ve kablosuz haberleşme için 
kullanılabilmektedir.

 Sistem, Yüksek Madencilik Kurumu Başkanı’nın GX-62/12 numaralı onayına sahiptir.

Sistemin yapısı 

Güvenlik sistemi MST Track, yer üstü ve yer altı olmak üzere iki parçadan ibarettir.

Yer üstü parçası
Sistemin yer üstü parçası aşağıdaki öğelerden oluşmaktadır:
 Maden ocağı haritaları, yer tespit sistemi uygulamaları ve yüklü SQL veri tabanı ile birlikte donanımı yapılandırılmış sunucu.
 “MineDash” uygulaması yüklenmiş iş istasyonları (operatörler ve müşteriler).

“MineDash” uygulaması, maden ocağı ağına bağlanmış olan her bilgisayarın ağ tarayıcısından izlemeyi mümkün kılmaktadır.
Bu sayede tüm elemanların bulundukları yerler her zaman ve her yerden tespit edilebilmektedir.

 ICA yönetim konsolu yazılımı yüklenmiş yapılandırma istasyonu.

Yer altı parçası
Sistemin yer altı parçası aşağıdaki öğelerden oluşmaktadır:
 NS40(A) kablosuz ağlarının kendinden emniyetli switch’leri ve antenler.
 Kendinden emniyetli, pilli ZIB-2 güç kaynağı.
 Biri taşınabilir, diğeri ise madenci baş lambasının içine monte edilen olmak üzere iki farklı model olarak üretilen radyo kimlik

cihazları Tag.
 Fiber optik ve besleme kabloları.
 Maden ocağının belirli noktalarında bilgi görüntüleyen veya sinyal veren paneller ve sinyal cihazları.
 Switch’ler, çeviriciler ve ağ bariyerleri.
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Temel teknik bilgiler:

Sunucu beslemesi 230 V (+%5, -%10), 50 Hz; kesintisiz

Sunucu iletim türü Fiber optik ve kablolar üzerinden Ethernet

Switch iletim türü Fiber optik ve kablosuz Ethernet

Fiber optik iletim tipi tek modlu

NS40 switch’inin fiber optik portu sayısı 4

Fiber optik iletim hızı 100 MBit/s

NS40 switch’inin kablosuz erişim noktası sayısı 2

Maksimum kablosuz iletim hızı 54 MBit/s

TAG vericileri ve telefonun iletim türü Kablosuz – 2,4-2,5 GHz

TAG iletim tipi (NS40 switch’i) kablosuz, radyo

Güvenlik sistemi MST Track’ın yapılandırması
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Açıklamalar:
1. NSxx - fiber optik anahtarı / access point
2. TAG - tanımlama vericisi (dahili lamba veya bireysel)
3. MP70 - VoIP madencilik telefonu

UTP tipi kablo
tek modlu fiber optik kablo

GÜVENLİK SİSTEMİ MST TRACK OTOMASYON VE METANOMETRİDE PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

Operatör bilgisayarı
(bir veya birkaç istasyon)

şirketin telefon 
santraline

Sunucu (veri tabanı)

Operatör bilgisayarları 
(yetkilere göre erişim)

YER ÜSTÜ

YER ALTI

kablosuz

kablosuz

kablosuz kablosuz kablosuz

ürün 
tanımlayıcı

ürün 
tanımlayıcı

kablosuz kablosuz

kablosuz kablosuz kablosuz kablosuz

kablosuz kablosuz

Baş lambalarında
TAG vericileri

Baş lambalarında
TAG vericileri
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Güvenlik sistemi MST Track, yer altı maden ocaklarında elemanların ve teçhizatın yerlerini tespit etmek üzere tasarlanmıştır.
Sistem MST Track:

 hem normal çalışma sırasında hem de tehlike durumlarında elemanların hareketlerinin operatif yönetimini sağlamakta
 elemanların sistemin kontrol noktalarından geçişlerini kaydetmekte
 alarm modundayken tehlike bölgesinde bir kişi bulunduğunu veya bir kişinin tehlike bölgesinde bulunma süresinin aşıldığını\
    operatöre bildirmekte
 tehlike bölgesinde bulunan kişiye olaylar hakkında geri bildirim yapma imkanını sağlamakta
 verilerin arşivlenmesini mümkün kılmaktadır.

MST Track sisteminin altyapısı; veri, ses ve görüntü iletimi, teknolojik süreçlerin denetimi ve kontrolü ve kablosuz haberleşme için 
kullanılabilmektedir.

 Sistem, Yüksek Madencilik Kurumu Başkanı’nın GX-62/12 numaralı onayına sahiptir.

Sistemin yapısı

Güvenlik sistemi MST Track, yer üstü ve yer altı olmak üzere iki parçadan ibarettir.

Yer üstü parçası
Sistemin yer üstü parçası aşağıdaki öğelerden oluşmaktadır:
 Maden ocağı haritaları, yer tespit sistemi uygulamaları ve yüklü SQL veri tabanı ile birlikte donanımı yapılandırılmış sunucu.
 “MineDash” uygulaması yüklenmiş iş istasyonları (operatörler ve müşteriler).

“MineDash” uygulaması, maden ocağı ağına bağlanmış olan her bilgisayarın ağ tarayıcısından izlemeyi mümkün kılmaktadır.
    Bu sayede tüm elemanların bulundukları yerler her zaman ve her yerden tespit edilebilmektedir.
 ICA yönetim konsolu yazılımı yüklenmiş yapılandırma istasyonu.

Yer altı parçası
Sistemin yer altı parçası aşağıdaki öğelerden oluşmaktadır:
 NS40(A) kablosuz ağlarının kendinden emniyetli switch’leri ve antenler.
 Kendinden emniyetli, pilli ZIB-2 güç kaynağı.
 Biri taşınabilir, diğeri ise madenci baş lambasının içine monte edilen olmak üzere iki farklı model olarak üretilen radyo kimlik
    cihazları Tag.
 Fiber optik ve besleme kabloları.
 Maden ocağının belirli noktalarında bilgi görüntüleyen veya sinyal veren paneller ve sinyal cihazları.
 Switch’ler, çeviriciler ve ağ bariyerleri. 
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Temel teknik bilgiler:

Sunucu beslemesi 230 V (+%5, -%10), 50 Hz; kesintisiz

Sunucu iletim türü Fiber optik ve kablolar üzerinden Ethernet

Switch iletim türü Fiber optik ve kablosuz Ethernet

Fiber optik iletim tipi tek modlu

NS40 switch’inin fiber optik portu sayısı 4

Fiber optik iletim hızı 100 MBit/s

NS40 switch’inin kablosuz erişim noktası sayısı 2

Maksimum kablosuz iletim hızı 54 MBit/s

TAG vericileri ve telefonun iletim türü Kablosuz – 2,4-2,5 GHz

TAG iletim tipi (NS40 switch’i) kablosuz, radyo

Güvenlik sistemi MST Track’ın yapılandırması
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Açıklamalar:
1. NSxx - fiber optik anahtarı / access point
2. TAG - tanımlama vericisi (dahili lamba veya bireysel)
3. MP70 - VoIP madencilik telefonu

UTP tipi kablo
tek modlu fiber optik kablo
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Ara istasyonlar, esas olarak CST güvenlik sistemi ile beraber çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ara istasyonlar aynı zamanda, besleme 
ve ölçüm hattının parametrelerine uyum sağlamak kaydıyla başka sistemlerle beraber de çalışabilmektedir.

ARA İSTASYONLAR 

Analog sinyaller ara istasyonu CSA-1, CSA-2

CSA-2
İletim şekli dijital

Besleme ve iletim hattının maksimum uzunluğu 8 km

Sensör hattının maksimum uzunluğu 1500 m

Gövde koruma sınıfı IP 65

AT tip inceleme sertifikası FTZU 10ATEX0043

Patlama koruması        I M1 Ex ia I

Analog giriş sayısı 4

Dijital giriş sayısı 4

İki anahtarlamalı çıkış sayısı 2

İki anahtarlamalı sinyaller ara istasyonu CSD-1

CSD-1
İletim şekli dijital

Besleme ve iletim hattının maksimum uzunluğu 8 km

Kendi güç kaynağıyla çalışma süresi > 12 saat

Giriş devresinin maksimum direnci 400Ω

Hat kontrolü şekli kontrol edilen kontağın 
üzerinde seri diyot

İki anahtarlamalı çıkış sayısı 8

Gövde koruma sınıfı IP 65

AT tip inceleme sertifikası KDB 05ATEX010X

Patlama koruması        I M1 Ex ia I

CSA-1
İletim şekli dijital

Besleme ve iletim hattının maksimum uzunluğu 8 km

Sensör hattının maksimum uzunluğu 1500 m

Analog giriş sayısı 4

Gövde koruma sınıfı IP 65

AT tip inceleme sertifikası KDB 05ATEX039X

Patlama koruması        I M1 Ex ia I

Analog sinyaller ara istasyonunun kullanılışının ana amacı, CST sistemine çıkış sinyali aralıkları 0,4 ila 2 V arasında olan sensörlerin 
bağlanabilmesidir. CSA-2 ara istasyonu sisteme ayrıca iki anahtarlamalı giriş ve çıkışların bağlanabilmesini sağlamaktadır. Ara istas-
yon, ölçüm yapmanın ve ölçüm sonuçlarını iletmenin yanı sıra bağlanmış sensörleri beslemektedir. Ara istasyonun kullanımı, CST-
40, CST-40A ve CST-40C istasyonlarının ölçme imkanlarını önemli ölçüde artırarak bir hatta 4 sensörün bağlanabilmesini mümkün 
kılmaktadır.

CSD-1, çeşitli iki anahtarlamalı sensörlerin bağlanabilmesini sağlayarak CST-40(A) ve CST-40C istasyonlarının ölçme imkanlarını 
önemli ölçüde artırmaktadır. İstasyonun her besleme ve iletim hattına bir tane CSD-1 ara istasyonu bağlanabilmektedir. Ara istasyon 
gerilimsiz iki anahtarlamalı giriş (16 adet) ve çıkışlara (8 adet) sahiptir. Giriş sinyalleri, bağlanmış hatların kısa devresi durumunun 
kontrolüne sahiptir. Ara istasyon ayrıca istasyon sisteminden programlandırılarak enerji kesme, sinyalizasyon açma ve diğer elektrikli 
cihazları kontrol etme sistemlerinin öğesi olarak kullanılabilmektedir
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ARA İSTASYONLAR

CSN kanal gönderici

CSN kanal gönderici ve alt üniteleri, metan ve/veya kömür tozu patlama tehlikesi altında bulunan yerlerde yer alan teknolojik 
süreçleri izlemek üzere tasarlanmıştır. Gönderici, CSN-10 ve CSN-11 olmak üzere iki versiyonda üretilmiş olup, CST-40A, CST-
-40C telemetrik sistemin merkezi ile doğrudan olarak çalışmaktadır. CSN-10 kanal gönderici, galvanize olarak ayrılmış, iki ko-
numlu ve analog girişlere sahiptir. CSN-11 versiyonu, ek olarak +8V besleyici çıkışa sahiptir. Sayesinde CP10 veya CPE gibi sen-
sörlerin beslenmesi ve onlarla birlikte çalışması mümkündür (sensörlerin, iki konumlu çalışma modunda çalışması gerekir).

Gönderici, aşağıdaki alt üniteleri ile birkaç şekilde kurulabilir:
 bağlantı kutuları: IP65 emniyet sınıfına sahip olan CSN-SP3 ve CSN-SP8
 DIN kızağında kurulacak bağlantı elemanları: en az IP54 emniyet sınıfına sahip bir koruma içinde kurulmak üzere tasarlanmış olan 

CSN-MP11, CSN-MP10,
 DB15 bağlantısı ile kablolardan ibaret olan CSN-MP0 bağlantı modülü; bu modül, göndericilerin, kendi bağlantı klemenslerine

sahip olan koruma içinde kurulmasını sağlar; korumanın en düşük emniyet sınıfı IP54.

CSN-10, CSN-11 kanal gönderici
Besleme (CST-40A, CST-40C tipi arayüz)
iletim
maksimum hat uzunluğu

besleme-iletim hattından
dijital, iki yönlü
15 km

Akım tüketimi maks. 1,2mA
Besleyici çıkışın kapasitesi + 8V (sadece CSN-11) ≤ 300 A
Çalışma sıcaklık aralığı -20°C ila +50°C
Bağlantı kutusunun gereken emniyet sınıfı minimum IP54
AT tip sertifikası TEST 16 ATEX 0021X
Kendinden emniyetli korumanın özelliği        I M1 Ex ia I Ma

OTOMASYONDA VE METANOMETRİDE PROFESYONEL ÇÖZÜMLER
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CSN göndericiler

CSN-SP3 CSN-SP8  CSN-MP 11 CSN-MP10   CSN-MP0

CSN-10, CSN-11 göndericilerin, CST-40A / 40C merkezine bağlantı örneği

CST-40A/C merkezi

SRC SRC SRC

SR - IP54

CSN-SP8

CSN-SP3

CSN-SP8

CSN-SP3 CSN-SP3

İletişim hattının maksimum uzunluğu: 15 km
Bir hatta kurulan göndericilerin maksimum sayısı: 32

Sensörler
iki konumlu veya analog

Maks. 8 sensör

iki konumlu veya analog

Maks. 3 sensör:
iki konumlu veya analog

Maks. 3 sensör:
iki konumlu veya analog

Maks. 8 sensör
iki konumlu veya analog

Maks. 3 sensör:
iki konumlu veya analog
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Ara istasyonlar, esas olarak CST güvenlik sistemi ile beraber çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ara istasyonlar aynı zamanda, besleme 
ve ölçüm hattının parametrelerine uyum sağlamak kaydıyla başka sistemlerle beraber de çalışabilmektedir.

ARA İSTASYONLAR

Analog sinyaller ara istasyonu CSA-1, CSA-2

CSA-2
İletim şekli dijital

Besleme ve iletim hattının maksimum uzunluğu 8 km

Sensör hattının maksimum uzunluğu 1500 m

Gövde koruma sınıfı IP 65

AT tip inceleme sertifikası FTZU 10ATEX0043

Patlama koruması        I M1 Ex ia I

Analog giriş sayısı 4

Dijital giriş sayısı 4

İki anahtarlamalı çıkış sayısı 2

İki anahtarlamalı sinyaller ara istasyonu CSD-1

CSD-1
İletim şekli dijital

Besleme ve iletim hattının maksimum uzunluğu 8 km

Kendi güç kaynağıyla çalışma süresi > 12 saat

Giriş devresinin maksimum direnci 400Ω

Hat kontrolü şekli kontrol edilen kontağın 
üzerinde seri diyot

İki anahtarlamalı çıkış sayısı 8

Gövde koruma sınıfı IP 65

AT tip inceleme sertifikası KDB 05ATEX010X

Patlama koruması        I M1 Ex ia I

CSA-1
İletim şekli dijital

Besleme ve iletim hattının maksimum uzunluğu 8 km

Sensör hattının maksimum uzunluğu 1500 m

Analog giriş sayısı 4

Gövde koruma sınıfı IP 65

AT tip inceleme sertifikası KDB 05ATEX039X

Patlama koruması        I M1 Ex ia I

Analog sinyaller ara istasyonunun kullanılışının ana amacı, CST sistemine çıkış sinyali aralıkları 0,4 ila 2 V arasında olan sensörlerin 
bağlanabilmesidir. CSA-2 ara istasyonu sisteme ayrıca iki anahtarlamalı giriş ve çıkışların bağlanabilmesini sağlamaktadır. Ara istas-
yon, ölçüm yapmanın ve ölçüm sonuçlarını iletmenin yanı sıra bağlanmış sensörleri beslemektedir. Ara istasyonun kullanımı, CST-
40, CST-40A ve CST-40C istasyonlarının ölçme imkanlarını önemli ölçüde artırarak bir hatta 4 sensörün bağlanabilmesini mümkün
kılmaktadır.

CSD-1, çeşitli iki anahtarlamalı sensörlerin bağlanabilmesini sağlayarak CST-40(A) ve CST-40C istasyonlarının ölçme imkanlarını
önemli ölçüde artırmaktadır. İstasyonun her besleme ve iletim hattına bir tane CSD-1 ara istasyonu bağlanabilmektedir. Ara istasyon 
gerilimsiz iki anahtarlamalı giriş (16 adet) ve çıkışlara (8 adet) sahiptir. Giriş sinyalleri, bağlanmış hatların kısa devresi durumunun 
kontrolüne sahiptir. Ara istasyon ayrıca istasyon sisteminden programlandırılarak enerji kesme, sinyalizasyon açma ve diğer elektrikli 
cihazları kontrol etme sistemlerinin öğesi olarak kullanılabilmektedir
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ARA İSTASYONLAR

CSN kanal gönderici

CSN kanal gönderici ve alt üniteleri, metan ve/veya kömür tozu patlama tehlikesi altında bulunan yerlerde yer alan teknolojik 
süreçleri izlemek üzere tasarlanmıştır. Gönderici, CSN-10 ve CSN-11 olmak üzere iki versiyonda üretilmiş olup, CST-40A, CST-
-40C telemetrik sistemin merkezi ile doğrudan olarak çalışmaktadır. CSN-10 kanal gönderici, galvanize olarak ayrılmış, iki ko-
numlu ve analog girişlere sahiptir. CSN-11 versiyonu, ek olarak +8V besleyici çıkışa sahiptir. Sayesinde CP10 veya CPE gibi sen-
sörlerin beslenmesi ve onlarla birlikte çalışması mümkündür (sensörlerin, iki konumlu çalışma modunda çalışması gerekir).

Gönderici, aşağıdaki alt üniteleri ile birkaç şekilde kurulabilir:
 bağlantı kutuları: IP65 emniyet sınıfına sahip olan CSN-SP3 ve CSN-SP8
 DIN kızağında kurulacak bağlantı elemanları: en az IP54 emniyet sınıfına sahip bir koruma içinde kurulmak üzere tasarlanmış olan

CSN-MP11, CSN-MP10,
 DB15 bağlantısı ile kablolardan ibaret olan CSN-MP0 bağlantı modülü; bu modül, göndericilerin, kendi bağlantı klemenslerine

sahip olan koruma içinde kurulmasını sağlar; korumanın en düşük emniyet sınıfı IP54.

CSN-10, CSN-11 kanal gönderici
Besleme (CST-40A, CST-40C tipi arayüz)
iletim
maksimum hat uzunluğu

besleme-iletim hattından
dijital, iki yönlü
15 km

Akım tüketimi maks. 1,2mA
Besleyici çıkışın kapasitesi + 8V (sadece CSN-11) ≤ 300 A
Çalışma sıcaklık aralığı -20°C ila +50°C
Bağlantı kutusunun gereken emniyet sınıfı minimum IP54
AT tip sertifikası TEST 16 ATEX 0021X
Kendinden emniyetli korumanın özelliği        I M1 Ex ia I Ma

OTOMASYONDA VE METANOMETRİDE PROFESYONEL ÇÖZÜMLER
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CSN göndericiler

CSN-SP3 CSN-SP8  CSN-MP 11  CSN-MP10   CSN-MP0

CSN-10, CSN-11 göndericilerin, CST-40A / 40C merkezine bağlantı örneği

CST-40A/C merkezi

SRC SRC SRC

SR - IP54

CSN-SP8

CSN-SP3

CSN-SP8

CSN-SP3 CSN-SP3

İletişim hattının maksimum uzunluğu: 15 km
Bir hatta kurulan göndericilerin maksimum sayısı: 32

Sensörler
iki konumlu veya analog

Maks. 8 sensör

iki konumlu veya analog

Maks. 3 sensör:
iki konumlu veya analog

Maks. 3 sensör:
iki konumlu veya analog

Maks. 8 sensör
iki konumlu veya analog

Maks. 3 sensör:
iki konumlu veya analog
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SENSÖRLER

Metanometreler CSM-1, CSM-1R, CSM-3, CSM-3i

CSM-1, CSM-1 (R sürümü), CSM-3 ve CSM-3i metanometreleri, taş kömürü madenlerindeki patlama tehlikesi bulunan ortamlarda me-
tan konsantrasyonunu ölçmek üzere tasarlanmış sabit cihazlardır. Veri iletimi ve paylaşımı konusunda CST-40, CST-40A ve CST-40C 
telemetrik istasyonları ile beraber çalışmaktadır. Aynı zamanda, besleme ve ölçüm hattının parametrelerine uyum sağlamak kaydıyla 
başka istasyonlarla beraber de çalışabilmektedir.
Metanometreler, ayarlanmış alarm eşiklerinin aşılması halinde enerji kesen cihazları kontrol eden bir veya iki adet çıkışa (UW) sahiptir. 
Metanometre aynı zamanda isteğe bağlı olarak ortam sıcaklığı sensörü ile donatılmış olabilmektedir. Bağımsız besleme sistemi (pil), 
metanometrenin besleme hattı ile bağlantısının kesilmesi durumunda metanometreyi beslemektedir. Metanometre ile iletişim dijitaldir 
ve istasyonun besleme ve ölçüm hattı ve KR-2 kalibratörü üzerinden kurulmaktadır. Kalibratör, metanometre ile kablo üzerinden veya 
radyo yoluyla iletişim kurmaktadır.
Metanometreler, M1 kategorisine sahip cihazlardır. Dolayısıyla metan ve/veya kömür tozu patlama tehlikesi bulunan tüm yer altı maden 
ocaklarında kullanılabilmektedir.

CSM-1

Ölçüm aralığı %0-5 CH4 (katalitik)
%5-100 CH4 (kondüktometrik)

Ölçme şekli sürekli

Tepki süresi ≤ 5 sn.

Gövde koruma sınıfı IP 54

AT tip inceleme sertifikası KDB 06 ATEX 428

Patlama koruması        I M1 Ex ia I

CSM-1, R sürümü
Ölçüm aralığı %0-100 CH4 (kondüktometrik)

Ölçme şekli sürekli

Tepki süresi ≤ 15 sn.

Gövde koruma sınıfı IP 54

AT tip inceleme sertifikası KDB 06 ATEX 428

Patlama koruması        I M1 Ex ia I
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CSM-3,CSM-3i, CSM-3m

Ölçüm aralığı
CSM-3: %0-5 CH4 (katalitik)

%5-100 CH4 (kondüktometrik)
CSM-3i, CSM-3m: %0-100 CH4 (IR)

Ölçme şekli CSM-3: sürekli
CSM-3i, CSM-3m: IR, sürekli

Tepki süresi
CSM-3: ≤ 5 sn.
CSM-3i: ≤ 25 sn.
CSM-3m: ≤ 7 sn.

Ekran LCD

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası KDB 09 ATEX 094

Patlama koruması        I M1 Ex ia I
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Doğrudan kontrol paneline bağlı SENSÖRLER

Bu grup sensörler, taş kömürü madenlerindeki patlama tehlikesi bulunan ortamlarda atmosfer parametreleri ölçmek üzere tasarlan-
mış sabit cihazlardır. Doğrudan CST-40, CST-40A ve CST-40C telemetrik istasyonlarına bağlanılarak veri iletimi ve paylaşımı konusun-
da bu istasyonlar ile beraber çalışmaktadır. Aynı zamanda, besleme ve ölçüm hattının parametrelerine uyum sağlamak kaydıyla başka 
istasyonlarla beraber de çalışabilmektedir.

Karbonmonoksit sensoru CSCO-1

Ölçüm aralığı
0-1000 ppm (dijital iletim)
0-200 ppm veya 0-1000 ppm 
(frekansli iletim)

Tepki süresi ≤ 40 sn.
Oksijen sensoru CSO-1
Ölçüm aralığı 0-25 % O2

Tepki süresi ≤ 20s
Nem ve sicaklik sensoru CSHT-1

Ölçüm aralığı Nem 0÷100%RH
Sicaklik -20oC ÷ 50oC

Tepki süresi Nem: ≤ 4s,
Sicaklik: ≤ 30s

Sulfur dioksit sensoru CSHS-1
Ölçüm aralığı 0-200 ppm H2S

Tepki süresi ≤ 40s
Sulfur dioksit sensoru CSSD-1
Ölçüm aralığı 0-100 ppm SO2 

Tepki süresi ≤ 40s
Azot oksit sensoru CSNO-1
Ölçüm aralığı 0-250 ppm NO

Tepki süresi ≤ 40s
Azot dioksit sensoru CSND-1
Ölçüm aralığı 0-20 ppm NO2 

Tepki  süresi ≤ 40s
ORTAK VERI

Olcme şekli surekli

Govde koruma sinifi IP54

AT tip inceleme sertifikasi KDB 08 ATEX 131 

Patlama korumasi        I M1 Ex ia I

15

Adı Karbondioksit sensörü
Tipi CSCD-3i
Ölçüm aralığı %0-5 CO2

Ölçme şekli IR, sürekli

Tepki süresi ≤ 25 sn.

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası KDB 09 ATEX 094

Patlama koruması        I M1 Ex ia I

Adı Anemometr
Tipi CSV-5
Ölçüm aralığı ± (0,1 ÷ 10) m/s

Ölçme şekli sürekli

Tepki süresi ≤ 2 sn.

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası KDB 11 ATEX 097

Patlama koruması        I M1 Ex ia I
       II 2G Ex ia IIB T4
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SENSÖRLER

Metanometreler CSM-1, CSM-1R, CSM-3, CSM-3i

CSM-1, CSM-1 (R sürümü), CSM-3 ve CSM-3i metanometreleri, taş kömürü madenlerindeki patlama tehlikesi bulunan ortamlarda me-
tan konsantrasyonunu ölçmek üzere tasarlanmış sabit cihazlardır. Veri iletimi ve paylaşımı konusunda CST-40, CST-40A ve CST-40C 
telemetrik istasyonları ile beraber çalışmaktadır. Aynı zamanda, besleme ve ölçüm hattının parametrelerine uyum sağlamak kaydıyla 
başka istasyonlarla beraber de çalışabilmektedir.
Metanometreler, ayarlanmış alarm eşiklerinin aşılması halinde enerji kesen cihazları kontrol eden bir veya iki adet çıkışa (UW) sahiptir. 
Metanometre aynı zamanda isteğe bağlı olarak ortam sıcaklığı sensörü ile donatılmış olabilmektedir. Bağımsız besleme sistemi (pil),
metanometrenin besleme hattı ile bağlantısının kesilmesi durumunda metanometreyi beslemektedir. Metanometre ile iletişim dijitaldir
ve istasyonun besleme ve ölçüm hattı ve KR-2 kalibratörü üzerinden kurulmaktadır. Kalibratör, metanometre ile kablo üzerinden veya
radyo yoluyla iletişim kurmaktadır.
Metanometreler, M1 kategorisine sahip cihazlardır. Dolayısıyla metan ve/veya kömür tozu patlama tehlikesi bulunan tüm yer altı maden 
ocaklarında kullanılabilmektedir.

CSM-1

Ölçüm aralığı %0-5 CH4 (katalitik)
%5-100 CH4 (kondüktometrik)

Ölçme şekli sürekli

Tepki süresi ≤ 5 sn.

Gövde koruma sınıfı IP 54

AT tip inceleme sertifikası KDB 06 ATEX 428

Patlama koruması        I M1 Ex ia I

CSM-1, R sürümü
Ölçüm aralığı %0-100 CH4 (kondüktometrik)

Ölçme şekli sürekli

Tepki süresi ≤ 15 sn.

Gövde koruma sınıfı IP 54

AT tip inceleme sertifikası KDB 06 ATEX 428

Patlama koruması        I M1 Ex ia I
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CSM-3,CSM-3i, CSM-3m

Ölçüm aralığı
CSM-3: %0-5 CH4 (katalitik)
              %5-100 CH4 (kondüktometrik)
CSM-3i, CSM-3m: %0-100 CH4 (IR)

Ölçme şekli CSM-3: sürekli
CSM-3i, CSM-3m: IR, sürekli

Tepki süresi
CSM-3: ≤ 5 sn.
CSM-3i: ≤ 25 sn.
CSM-3m: ≤ 7 sn.

Ekran LCD

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası KDB 09 ATEX 094

Patlama koruması        I M1 Ex ia I
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Doğrudan kontrol paneline bağlı SENSÖRLER

Bu grup sensörler, taş kömürü madenlerindeki patlama tehlikesi bulunan ortamlarda atmosfer parametreleri ölçmek üzere tasarlan-
mış sabit cihazlardır. Doğrudan CST-40, CST-40A ve CST-40C telemetrik istasyonlarına bağlanılarak veri iletimi ve paylaşımı konusun-
da bu istasyonlar ile beraber çalışmaktadır. Aynı zamanda, besleme ve ölçüm hattının parametrelerine uyum sağlamak kaydıyla başka 
istasyonlarla beraber de çalışabilmektedir.

Karbonmonoksit sensoru CSCO-1

Ölçüm aralığı
0-1000 ppm (dijital iletim)
0-200 ppm veya 0-1000 ppm
(frekansli iletim)

Tepki süresi ≤ 40 sn.
Oksijen sensoru CSO-1
Ölçüm aralığı 0-25 % O2

Tepki süresi ≤ 20s
Nem ve sicaklik sensoru CSHT-1

Ölçüm aralığı Nem 0÷100%RH
Sicaklik -20oC ÷ 50oC

Tepki süresi Nem: ≤ 4s,
Sicaklik: ≤ 30s

Sulfur dioksit sensoru CSHS-1
Ölçüm aralığı 0-200 ppm H2S

Tepki süresi ≤ 40s
Sulfur dioksit sensoru CSSD-1
Ölçüm aralığı 0-100 ppm SO2 

Tepki süresi ≤ 40s
Azot oksit sensoru CSNO-1
Ölçüm aralığı 0-250 ppm NO

Tepki süresi ≤ 40s
Azot dioksit sensoru CSND-1
Ölçüm aralığı 0-20 ppm NO2 

Tepki  süresi ≤ 40s
ORTAK VERI

Olcme şekli surekli

Govde koruma sinifi IP54

AT tip inceleme sertifikasi KDB 08 ATEX 131 

Patlama korumasi        I M1 Ex ia I
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Adı Karbondioksit sensörü
Tipi CSCD-3i
Ölçüm aralığı %0-5 CO2

Ölçme şekli IR, sürekli

Tepki süresi ≤ 25 sn.

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası KDB 09 ATEX 094

Patlama koruması        I M1 Ex ia I

Adı Anemometr
Tipi CSV-5
Ölçüm aralığı ± (0,1 ÷ 10) m/s

Ölçme şekli sürekli

Tepki süresi ≤ 2 sn.

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası KDB 11 ATEX 097

Patlama koruması        I M1 Ex ia I
       II 2G Ex ia IIB T4
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Karbonmonoksit sensörü CSCO-2
Ölçüm aralığı 0-1000 ppm
Sülfür dioksit sensörü CSHS-2
Ölçüm aralığı 0-200 ppm H2S
Sülfür dioksit sensörü CSSD-2
Ölçüm aralığı 0-100 ppm SO2

Azot oksit sensörü CSNO-2
Ölçüm aralığı 0-250 ppm NO
Azot dioksit sensörü CSND-2
Ölçüm aralığı 0-20 ppm NO2

ORTAK VERI
Tepki süresi ≤ 40s

Olcme şekli surekli

Govde koruma sinifi IP54

AT tip inceleme sertifikasi KDB 07 ATEX 257

Patlama korumasi        I M1 Ex ia I

Adı Atmosferik basınç, nem ve sıcaklık sensörü
Tipi CSPA-2

Ölçüm aralığı

atm. bas. temel: 800 hPa – 1300 hPa
atm. bas. genişletilmiş: 800 hPa – 1600 hPa
bağıl nem: %0-100 RH
sıcaklık: -20oC ila +50 °C

Ölçme şekli sürekli

Tepki süresi
basınç: ≤    2 sn.
sıcaklık: ≤   30 sn.
bağıl nem: 4 sn.

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası KDB 09 ATEX 095

Patlama koruması        I M1 Ex ia I

Adı Oksijen sensörü
Tipi CSO-2
Ölçüm aralığı 0-25 % O2

Ölçme şekli sürekli, difüzyon vasıtasıyla

Tepki süresi ≤ 20 sn.

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası KDB 07 ATEX 260

Patlama koruması        I M1 Ex ia I
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Adı Basınç farkı sensörü
Tipi CSPD-4

Ölçüm aralığı

± 250 Pa (Tip: 0250)
± 1250 Pa (Tip: 1250)
± 2500 Pa (Tip: 2500)
± 5000 Pa (Tip: 5000)
± 7500 Pa (Tip: 7500)

Ölçme şekli sürekli
Tepki süresi ≤  2 sn.

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası FTZU 10 ATEX 0053

Patlama koruması        I M1 Ex ia I

Adı Nem ve sıcaklık sensörü
Tipi CSHT-2

Ölçüm aralığı Nem: %0-100
Sıcaklık: -20oC ila 50 °C

Ölçme şekli sürekli

Tepki süresi nem: 4 sn.
sıcaklık: 30 sn.

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası KDB 08 ATEX 132

Patlama koruması        I M1 Ex ia I     

Adı Kanal tipi termometre
Tipi CSTK-2
Ölçüm aralığı -20oC ila +50 °C

Ölçme şekli sürekli

Tepki süresi ≤  2 dk. (hava hızı v=2 m/s iken)

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası TEST 13 ATEX 0023X

Patlama koruması        I M1 Ex ia I
       II 2G Ex ia IIC T4

Adı Hidrojen sensörü
Tipi CSH-2

Ölçüm aralığı

%0,1 H2, %0-0,100 H2 ölçüm aralıklı
(0-1000 ppm H2)
%1 H2, %0-1,000 H2 ölçüm aralıklı
(0-10000 ppm H2)
%4 H2, %0-4,000 H2 = %100 APS ölçüm aralıklı
(0-40000 ppm H2)

Ölçme şekli sürekli

Tepki süresi ≤ 40 - 110 sn. (versiyona bağlı)

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası KDB 13 ATEX 0052

Patlama koruması        I M1 Ex ia I
       II 2G Ex ia IIC T4
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Karbonmonoksit sensörü CSCO-2
Ölçüm aralığı 0-1000 ppm
Sülfür dioksit sensörü CSHS-2
Ölçüm aralığı 0-200 ppm H2S
Sülfür dioksit sensörü CSSD-2
Ölçüm aralığı 0-100 ppm SO2

Azot oksit sensörü CSNO-2
Ölçüm aralığı 0-250 ppm NO 
Azot dioksit sensörü CSND-2
Ölçüm aralığı 0-20 ppm NO2

                                                ORTAK VERI
Tepki süresi ≤ 40s 

Olcme şekli surekli

Govde koruma sinifi IP54

AT tip inceleme sertifikasi KDB 07 ATEX 257

Patlama korumasi        I M1 Ex ia I

Adı Atmosferik basınç, nem ve sıcaklık sensörü
Tipi CSPA-2

Ölçüm aralığı

atm. bas. temel: 800 hPa – 1300 hPa
atm. bas. genişletilmiş: 800 hPa – 1600 hPa
bağıl nem: %0-100 RH
sıcaklık: -20oC ila +50 °C

Ölçme şekli sürekli

Tepki süresi
basınç: ≤    2 sn.
sıcaklık: ≤   30 sn.
bağıl nem: 4 sn.

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası KDB 09 ATEX 095

Patlama koruması        I M1 Ex ia I

Adı Oksijen sensörü
Tipi CSO-2
Ölçüm aralığı 0-25 % O2

Ölçme şekli sürekli, difüzyon vasıtasıyla

Tepki süresi ≤ 20 sn.

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası KDB 07 ATEX 260

Patlama koruması        I M1 Ex ia I
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Adı Basınç farkı sensörü
Tipi CSPD-4

Ölçüm aralığı

± 250 Pa (Tip: 0250)
± 1250 Pa (Tip: 1250)
± 2500 Pa (Tip: 2500)
± 5000 Pa (Tip: 5000)
± 7500 Pa (Tip: 7500)

Ölçme şekli sürekli
Tepki süresi ≤  2 sn.

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası FTZU 10 ATEX 0053

Patlama koruması        I M1 Ex ia I

Adı Nem ve sıcaklık sensörü
Tipi CSHT-2

Ölçüm aralığı Nem: %0-100
Sıcaklık: -20oC ila 50 °C

Ölçme şekli sürekli

Tepki süresi nem: 4 sn.
sıcaklık: 30 sn.

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası KDB 08 ATEX 132

Patlama koruması        I M1 Ex ia I     

Adı Kanal tipi termometre
Tipi CSTK-2
Ölçüm aralığı -20oC ila +50 °C

Ölçme şekli sürekli

Tepki süresi ≤  2 dk. (hava hızı v=2 m/s iken)

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası TEST 13 ATEX 0023X

Patlama koruması        I M1 Ex ia I
       II 2G Ex ia IIC T4

Adı Hidrojen sensörü
Tipi CSH-2

Ölçüm aralığı

%0,1 H2, %0-0,100 H2 ölçüm aralıklı
(0-1000 ppm H2)
%1 H2, %0-1,000 H2 ölçüm aralıklı
(0-10000 ppm H2)
%4 H2, %0-4,000 H2 = %100 APS ölçüm aralıklı
(0-40000 ppm H2)

Ölçme şekli sürekli

Tepki süresi ≤ 40 - 110 sn. (versiyona bağlı)

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası KDB 13 ATEX 0052

Patlama koruması        I M1 Ex ia I
       II 2G Ex ia IIC T4
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ÇEVİRİCİ CSKA-420 ve CSKC-485

CSKA-420 çeviricisi, 4-20mA ve 0-20mA standartlarındaki elektrik sinyalinin dijitale dönüştürülmesi, CSKC-485 çevirici ise RS422/
RS485 standardındaki dijital sinyallerin CST-40, CST-40A ve CST-40C istasyonlarından ve istasyonlarına iletimi için tasarlanmıştır. 
RS485/RS422 arayüzünün konnektörü ayrı bir kendinden emniyetli devre olup sistemin geri kalan parçasından galvanik olarak izole 
edilmiştir. Her iki çevirici de CST-40, CST-40A veya CST-40C telemetrik istasyonlarına doğrudan besleme ve iletim hattı üzerinden 
bağlanılarak istasyonlarla beraber çalışmaktadır.
CSKA-420 ve CSKC-485 çeviricileri M1 ve 2G kategorilerine sahiptir. Kullanım alanları, metan ve kömür tozu patlama tehlikesi bulunan 
tüm yer altı taş kömürü maden tesisleridir. Cihazlar aynı zamanda madencilik dışındaki tehlike alanlarında (örn. sanayide) kullanılabil-
mektedir.
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Kendinden emniyetli çevirici IK1-x/x

Kendinden emniyetli çevirici IK1-x/x, aşağıdaki standartlardaki dijital sinyallerin dönüştürülmesi için tasarlanmış bir cihazdır: seri 
RS232/422/485, Ethernet 100base-TX, optik 100base-FX ve radyo WiFi IEEE 802.11b/g.
Aşağıdaki versiyonları mevcuttur:
IK1-R/F   RS-xxx standardını optik 100Base-FX standardına çeviren kendinden emniyetli çevirici
IK1-R/W   RS-xxx standardını WiFi IEEE 802.11b/g standardına çeviren kendinden emniyetli çevirici
IK1-R/E   RS-xxx standardını Ethernet 100base-TX standardına çeviren kendinden emniyetli çevirici
IK1-E/F   Ethernet 100base-TX standardını optik 100Base-FX standardına çeviren kendinden emniyetli çevirici
IK1-E/W   Ethernet 100base-TX standardını WiFi IEEE 802.11b/g standardına çeviren kendinden emniyetli çevirici.

IK1 çeviricisi, M1 kategorisine sahiptir. Kullanım alanı, metan ve kömür tozu patlama tehlikesi bulunan tüm yer altı taş kömürü maden 
tesisleridir.

OTOMASYONDA VE METANOMETRİDE PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

Besleme 12-15 V DC

Seri iletim arayüzü RS-232/422/485

Ağ arayüzü

elektrik: 100BASE-TX

optik: 100BASE-FX

radyo: WiFi 802.11b/g

Çalışma sıcaklığı aralığı -10o C ila +40° C

Dış boyutlar 190 x 75 x 75 mm 

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası TEST 13 ATEX 0057X

Patlama koruması       I M1 Ex ia I Ma

Ölçüm aralığı 0-25 mA

Ölçme şekli sürekli

Giriş empedansı 100Ω
Ortam sıcaklığı -10o C ila +40° C

Dış boyutlar 110 x 75 x 56 mm

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası TEST 13 ATEX 0055X

Patlama koruması        I M1 Ex ia I Ma
       II 2G Ex ia IIB T4 Gb

Seri-dijital arayüz RS422/485

Ortam sıcaklığı -10o C ila +40° C

Dış boyutlar 110 x 75 x 56 mm

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası TEST 13 ATEX 0056X

Patlama koruması        I M1 Ex ia I Ma
       II 2G Ex ia IIB T4 Gb
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CSWL-1x HAT EKRANI

CSWL-1x hat ekranı, CST-40x sisteminin besleme-iletim hattına doğrudan bağlanmış olan sensörlerin gönderdiği verileri kapıp
görüntülemek üzere tasarlanmıştır (tüm merkez versiyonları). ML-1 ve ML-2 hatlarının modülleri ile birlikte çalışabilir. Ekran, kontrol 
etmek istediğimiz sensörün ekranı yoksa ya da erişimi zor ise kullanışlıdır. Cihaz, sensörün ölçtüğü değerler, alarm limitlerini değerleri, 
fabrika numarası gibi veriler görüntüleyebilir.

Besleme (CST-40(A), CST-40C tipi 
Arayüz Besleme-iletim hattından

Iletim dijital, tek yönlü
Maksimum hat uzunluğu 10 km'ye kadar (sensöre bağlı olarak)
Bağlama şekli hatta göre paralel olarak
Korumanın güvenlik seviyesi IP65
AB tipi test sertifikası JSHP 18 ATEX 0016
Kendinden emniyetli korumanın
özelliği      I M1 Ex ia I Ma

SRx dağıtım kutusu, farklı ya da aynı çift ve lif sayısı olan kablolarda elektrikli ve/veya optik lif bağlantıları sağlamak üzere tasarlanmıştır. 
SRx kutusu, teleteknik, sinyalizasyon, metanometrik sistemlerde vekendinden emniyetli tesisatlardaki otomasyon kontrol devrelerinde 
kullanılır. Kutunun aşağıdaki versiyonları mevcuttur:
SRC-X kablolu dağıtım kutusu
SRF-X  optik lif dağıtım kutusu
SRCF-X Kablo-optik lifli dağıtım kutusu

SRx DAĞITIM KUTUSU

Bağlantı parçası/bağlantı tipleri

SRC-X kutusu
KVA-1/a terminali
LZ B-4 terminali
LZ B-10 terminali
TOPJOB terminali
ZT-20 terminali

SRF-X kutusu
sadece kaynak
SC/APC
SC/PC
E2000/APC
E20 00/PC
ST

Kısıtlanan kablo çap aralığı:

M20x1,5 rakorlar: 6 ÷ 13mm
M25x1,5 rakorlar: 7 ÷ 17mm
M32x1,5 rakorlar: 13 ÷ 21mm
M40x1,5 rakorlar: 22 ÷ 32mm

Klemens sayısı Bağlantı parçası tipine bağlıdır.

Korumanın güvenlik seviyesi IP65

AT tip sertifikası TEST 15 ATEX 0052X

Kendinden emniyetli korumanın
özelliği

     I M1 Ex ia I Ma
     II 2G Ex ia IIB T4 Gb

www.haso.pl 19

CFC- MEDYA KONVERTÖRÜ*

CFC-*  medya konvertörü, Ethernet, Fast Ethernet ve Gigabit Ethernet standartlarında, elektrikli ve optik lif arayüz arasında sinyal
değiştiren cihazdır.
Konvertör, aşağıdaki versiyonlarda mevcuttur:
CFC-M/S 10/100BASE-TX’den 100BASE-FX’e medya konvertörü (standart versiyon)
CFC-M/I 10/100BASE-TX’den 100BASE-FX’e medya konvertörü (DIN kızağı versiyonu)
CFC-G/S 10/100/1000BASE-T’den 1000BASE-LX’e medya konvertörü (standart versiyon)
CFC-G/I 10/100/1000BASE-T’den 1000BASE-LX’e medya konvertörü (DIN kızağı versiyonu)
Her cihazın, versiyonuna uygun SFP modülüne sahiptir.

Besleme CFC-x/I versiyonu için Un = 12 4̂8V DC
CFC-x/S versiyonu için Un = 5V DC

Test çıkışının parametreleri: POPTO ≤ 40 mW

AB tipi test sertifikası JSHP 18 ATEX 0017X

Kendinden emniyetli korumanın
özelliği

     I (M1) [Ex op is I Ma]
     II (1G) [Ex op is IIB T3 Ga ]

OTOMASYONDA VE METANOMETRİDE PROFESYONEL ÇÖZÜMLER
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ÇEVİRİCİ CSKA-420 ve CSKC-485

CSKA-420 çeviricisi, 4-20mA ve 0-20mA standartlarındaki elektrik sinyalinin dijitale dönüştürülmesi, CSKC-485 çevirici ise RS422/
RS485 standardındaki dijital sinyallerin CST-40, CST-40A ve CST-40C istasyonlarından ve istasyonlarına iletimi için tasarlanmıştır.
RS485/RS422 arayüzünün konnektörü ayrı bir kendinden emniyetli devre olup sistemin geri kalan parçasından galvanik olarak izole 
edilmiştir. Her iki çevirici de CST-40, CST-40A veya CST-40C telemetrik istasyonlarına doğrudan besleme ve iletim hattı üzerinden 
bağlanılarak istasyonlarla beraber çalışmaktadır.
CSKA-420 ve CSKC-485 çeviricileri M1 ve 2G kategorilerine sahiptir. Kullanım alanları, metan ve kömür tozu patlama tehlikesi bulunan 
tüm yer altı taş kömürü maden tesisleridir. Cihazlar aynı zamanda madencilik dışındaki tehlike alanlarında (örn. sanayide) kullanılabil-
mektedir.
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Kendinden emniyetli çevirici IK1-x/x

Kendinden emniyetli çevirici IK1-x/x, aşağıdaki standartlardaki dijital sinyallerin dönüştürülmesi için tasarlanmış bir cihazdır: seri
RS232/422/485, Ethernet 100base-TX, optik 100base-FX ve radyo WiFi IEEE 802.11b/g.
Aşağıdaki versiyonları mevcuttur:
IK1-R/F   RS-xxx standardını optik 100Base-FX standardına çeviren kendinden emniyetli çevirici
IK1-R/W   RS-xxx standardını WiFi IEEE 802.11b/g standardına çeviren kendinden emniyetli çevirici
IK1-R/E   RS-xxx standardını Ethernet 100base-TX standardına çeviren kendinden emniyetli çevirici
IK1-E/F   Ethernet 100base-TX standardını optik 100Base-FX standardına çeviren kendinden emniyetli çevirici
IK1-E/W   Ethernet 100base-TX standardını WiFi IEEE 802.11b/g standardına çeviren kendinden emniyetli çevirici.

IK1 çeviricisi, M1 kategorisine sahiptir. Kullanım alanı, metan ve kömür tozu patlama tehlikesi bulunan tüm yer altı taş kömürü maden
tesisleridir.

OTOMASYONDA VE METANOMETRİDE PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

Besleme 12-15 V DC

Seri iletim arayüzü RS-232/422/485

Ağ arayüzü

elektrik: 100BASE-TX

optik: 100BASE-FX

radyo: WiFi 802.11b/g

Çalışma sıcaklığı aralığı -10o C ila +40° C

Dış boyutlar 190 x 75 x 75 mm 

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası TEST 13 ATEX 0057X

Patlama koruması       I M1 Ex ia I Ma

Ölçüm aralığı 0-25 mA

Ölçme şekli sürekli

Giriş empedansı 100Ω
Ortam sıcaklığı -10o C ila +40° C

Dış boyutlar 110 x 75 x 56 mm

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası TEST 13 ATEX 0055X

Patlama koruması        I M1 Ex ia I Ma
       II 2G Ex ia IIB T4 Gb

Seri-dijital arayüz RS422/485

Ortam sıcaklığı -10o C ila +40° C

Dış boyutlar 110 x 75 x 56 mm

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası TEST 13 ATEX 0056X

Patlama koruması        I M1 Ex ia I Ma
       II 2G Ex ia IIB T4 Gb
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CSWL-1x HAT EKRANI

CSWL-1x  hat ekranı, CST-40x sisteminin besleme-iletim hattına doğrudan bağlanmış olan sensörlerin gönderdiği verileri kapıp 
görüntülemek üzere tasarlanmıştır (tüm merkez versiyonları). ML-1 ve ML-2 hatlarının modülleri ile birlikte çalışabilir. Ekran, kontrol 
etmek istediğimiz sensörün ekranı yoksa ya da erişimi zor ise kullanışlıdır. Cihaz, sensörün ölçtüğü değerler, alarm limitlerini değerleri, 
fabrika numarası gibi veriler görüntüleyebilir.

Besleme (CST-40(A), CST-40C tipi 
Arayüz Besleme-iletim hattından

Iletim dijital, tek yönlü
Maksimum hat uzunluğu 10 km'ye kadar (sensöre bağlı olarak)
Bağlama şekli hatta göre paralel olarak
Korumanın güvenlik seviyesi IP65
AB tipi test sertifikası JSHP 18 ATEX 0016
Kendinden emniyetli korumanın 
özelliği      I M1 Ex ia I Ma

SRx dağıtım kutusu, farklı ya da aynı çift ve lif sayısı olan kablolarda elektrikli ve/veya optik lif bağlantıları sağlamak üzere tasarlanmıştır. 
SRx kutusu, teleteknik, sinyalizasyon, metanometrik sistemlerde vekendinden emniyetli tesisatlardaki otomasyon kontrol devrelerinde 
kullanılır. Kutunun aşağıdaki versiyonları mevcuttur:
SRC-X kablolu dağıtım kutusu
SRF-X  optik lif dağıtım kutusu
SRCF-X Kablo-optik lifli dağıtım kutusu

SRx DAĞITIM KUTUSU

Bağlantı parçası/bağlantı tipleri

SRC-X kutusu
KVA-1/a terminali
LZ B-4 terminali
LZ B-10 terminali
TOPJOB terminali
ZT-20 terminali

SRF-X kutusu
sadece kaynak
SC/APC
SC/PC
E2000/APC
E20 00/PC
ST

Kısıtlanan kablo çap aralığı:

M20x1,5 rakorlar: 6 ÷ 13mm
M25x1,5 rakorlar: 7 ÷ 17mm
M32x1,5 rakorlar: 13 ÷ 21mm
M40x1,5 rakorlar: 22 ÷ 32mm

Klemens sayısı Bağlantı parçası tipine bağlıdır.

Korumanın güvenlik seviyesi IP65

AT tip sertifikası TEST 15 ATEX 0052X

Kendinden emniyetli korumanın 
özelliği

     I M1 Ex ia I Ma
     II 2G Ex ia IIB T4 Gb 
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CFC- MEDYA KONVERTÖRÜ*

CFC-*  medya konvertörü, Ethernet, Fast Ethernet ve Gigabit Ethernet standartlarında, elektrikli ve optik lif arayüz arasında sinyal 
değiştiren cihazdır.
Konvertör, aşağıdaki versiyonlarda mevcuttur:
CFC-M/S 10/100BASE-TX’den 100BASE-FX’e medya konvertörü (standart versiyon)
CFC-M/I 10/100BASE-TX’den 100BASE-FX’e medya konvertörü (DIN kızağı versiyonu)
CFC-G/S 10/100/1000BASE-T’den 1000BASE-LX’e medya konvertörü (standart versiyon)
CFC-G/I 10/100/1000BASE-T’den 1000BASE-LX’e medya konvertörü (DIN kızağı versiyonu)
Her cihazın, versiyonuna uygun SFP modülüne sahiptir.

Besleme CFC-x/I versiyonu için Un = 12 4̂8V DC
CFC-x/S versiyonu için Un = 5V DC

Test çıkışının parametreleri: POPTO ≤ 40 mW

AB tipi test sertifikası JSHP 18 ATEX 0017X

Kendinden emniyetli korumanın 
özelliği

     I (M1) [Ex op is I Ma]
     II (1G) [Ex op is IIB T3 Ga ]

OTOMASYONDA VE METANOMETRİDE PROFESYONEL ÇÖZÜMLER
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BASINÇ ANAHTARLI BASINÇ FARKI SENSÖRÜ PDP-1X

Basınç anahtarlı basınç farkı sensörü PDP-1x, basınç farkını kontrol etmek üzere tasarlanmış, sabit, kontaklı, besleme gerektirmeyen 
bir cihazdır. Esas olarak maden ocaklarında ve sanayi tesislerinde basınç ölçümü, hava perdelerinin açılmasının, kapanmasının ve 
sızdırmazlığının kontrolü, ayrı olarak havalandırılan alınlarda hava akışının kontrolü ve çamur havuzlarında su seviyesinin kontrolü için 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Basınç ölçümü, iki anahtarlamalı sinyal olarak verilmekte, eşik değeri ise bireysel olarak ayarlanmak-
tadır.

Kalibratörler, taş kömürü maden ocaklarındaki patlama tehlikesi bulunan ortamlarda kullanılan cihazları test ve kalibre etmek üzere 
tasarlanmıştır. Kalibratör KR-2, taşınabilir mikroişlemcili bir cihaz olup esas olarak gaz ölçüm cihazları (örn. CSM-1, CSHT-1, CSCO-1, 
CSCO-2, CSO-2, CSPA-2, CSM-3, CSM-3i ve CSCD-3i) ile beraber çalışmaktadır. Kalibratör ile cihaz arasında iletişim radyo yoluyla 
veya kablo üzerinden gerçekleştirilmektedir.

KALİBRATÖRLER

Kalibratör KK-1, esas olarak MPS-1 ve MPS-1i sinyalli taşınabilir metanometreleri ile 
beraber kullanılmaktadır. Kalibratör; hesaplar yönetimi, alarm eşikleri ayarı, veri arşivle-
me vb. amaçlarla metanometrenin bilgisayara bağlanma imkânını sağlamaktadır.

AYIRICILAR SID-1, SID-2, SID-3 

Kendinden Emniyetli İki Anahtarlamalı Devre Ayırıcı SID-1, SID-2 ve SID-3, iki anahtarlamalı bilgiyi kendinden emniyetli devreler ara-
sında iletmek üzere tasarlanmıştır. Kendinden emniyetli “ia” devrelerini, kendinden emniyetli “ia” veya “ib” devrelerinden ayırmak için 
kullanılmaktadır.

Besleme 42 VAC 
Hat kontrolü şekli diyotla seri kontak
Ağırlık 2,2 kg
Gövde koruma sınıfı IP54
AT tip inceleme sertifikası KDB 09 ATEX 107
Patlama koruması      I M1/M2 Ex ia mb I

Besleme 42 VAC 
Hat kontrolü şekli diyotla seri kontak
Ağırlık 3,0 kg
Gövde koruma sınıfı IP54
AT tip inceleme sertifikası KDB 12 ATEX 0094
Patlama koruması      I M1/M2 Ex ia I

Besleme 42 veya 230 VAC
Hat kontrolü şekli diyotla seri kontak  
Ağırlık 2,3 kg
Gövde koruma sınıfı IP54
AT tip inceleme sertifikası FTZU 12 ATEX 0090

Patlama koruması      I M1/M2 Ex ia I Ma
     I M2 Ex e mb [ia Ma] I Mb

Ölçüm aralığı 20 - 4500 Pa (0,2-45 mbar)

Hava girişi 2 veya 4 ölçüm ucu

Kablo girişi 1 veya 2 kablo girişi

Gövde koruma sınıfı IP54

At tip inceleme sertifikası TEST 13 ATEX 0042X

Patlama koruması        I M1 Ex ia I
       II 2G Ex ia IIC T6

Besleme 3,6 V’luk piller

İletim şekli dijital: radyo veya kablo ile

Ağırlık 0,35 kg

Gövde koruma sınıfı IP 54

AT tip inceleme sertifikası KDB 07ATEX256X

Patlama koruması       I M1 Ex ia I
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MPS-1 ve MPS-1i metanometreleri, atmosfer parametrelerinin ölçülmesine yarayan ve patlama tehlikesi bulunan ortamlarda metan
yoğunluğunun güvenli seviyeyi aşması halinde alarm verebilen bir cihazdır. Yenilikçi teknolojinin kullanılması sayesinde metanometre-
ler aşağıdaki durumlarda kullanılabilmektedir:
 kişisel metanometre olarak
 patlatma çalışmaları dâhil olmak üzere çalışma yapılan yerlerde yüksek bir yere asılan veya madendeki raylı araçlarda kullanılan 
    taşınabilir metanometre olarak
 metan yoğunluğunun güvenli seviyeyi aşması halinde ateşleyiciyi bloke eden, elektrikli veya elektronik ateşleyici ile beraber
    çalışan metanometre olarak
 UW1 ve UW2 kesici çıkışların kullanılması halinde sabit metanometre olarak.

TAŞINABİLİR METANOMETRELER

Bağlantı kutusu MPS-1SP, MPS-1(i) metanometresinin ek parçasıdır. UW1 ve UW2 iki 
anahtarlamalı çıkışlarını birbirinden ayırmak ve sayısını ikiye katlamak için kullanılmak-
tadır.
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MTFEx-10 elektromanyetik debi ölçer, kapalı boru hatlarındaki sıvının debisini ölçmek için tasarlanmış olan bir alettir. Temiz ve kirlen-
miş, agresif ve kimyasal olarak nötr olan sıvıların, ileten karışımların,
 örneğin içme suyunun, atık suyunun ve atık suyu tortularının, yangın tesisatlarındaki suyun, 
 asitlerin, alkalilerin,
 süt, meyve suları, bira, şarap gibi içilen sıvıların debilerini ölçer.

Standart versiyonunda, MTFEx-10, ayarlanmış hassasiyet sınıfında, 0,1 m/sn ila10 m/sn düz hızı olan sıvıların debisini ölçer. Ölçüm, 
ileri ve geri olmak üzere iki yönde gerçekleşir. Debi ölçer, bağlantı tipi farklı olan versiyonlarda üretilir: flanşlı, flanşsız „wafer”, dişli 
R DIN süreç bağlantısı, klemensli DIN süreç bağlantısı.
Debi ölçer, hem kompak versiyonda doğrudan sensör üzerinde kurulmuş transdüser, hem de ayrılmış versiyonda (sensöre kablolar
ile bağlanmış transdüser) mevcuttur.

Besleyici gerilim Un = 10-16V

UW kapatıcı çıkış Sıralı diyotlu optoMOS

Seri arayüz RS485 (iki kablolu)

Çıkış 4-20mA ve/veya frekanslı

Korumanın güvenlik seviyesi IP67

Mevcut elektrot malzemeleri
asite dayanıklı çelik (standart)
C-386 (HASTELLOY), Tantal, Titanyum, Monel 
(seçenek)

Ölçüm borusunun mevcut çapları (DN) 50-500 mm

AB tipi test sertifikası JSHP 19 ATEX 0005

Kendinden emniyetli korumanın
özelliği

      I M1 Ex  ia I Ma 
      II 2G Ex ia IIB T4 Gb

Ölçüm aralığı
MPS-1: %0-5 CH4 (katalitik)

%5-100 CH4 (kondüktometrik)

MPS-1i: %0-100 CH4

Ölçme şekli sürekli, pelistör (MPS-1), IR (MPS-1i)
Tepki süresi MPS-1: ≤ 5 sn., MPS-1i: ≤ 25 sn. 

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası FTZU 10 ATEX 0042X

Patlama koruması      I M1 Ex ia I Ma
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BASINÇ ANAHTARLI BASINÇ FARKI SENSÖRÜ PDP-1X

Basınç anahtarlı basınç farkı sensörü PDP-1x, basınç farkını kontrol etmek üzere tasarlanmış, sabit, kontaklı, besleme gerektirmeyen
bir cihazdır. Esas olarak maden ocaklarında ve sanayi tesislerinde basınç ölçümü, hava perdelerinin açılmasının, kapanmasının ve
sızdırmazlığının kontrolü, ayrı olarak havalandırılan alınlarda hava akışının kontrolü ve çamur havuzlarında su seviyesinin kontrolü için 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Basınç ölçümü, iki anahtarlamalı sinyal olarak verilmekte, eşik değeri ise bireysel olarak ayarlanmak-
tadır.

Kalibratörler, taş kömürü maden ocaklarındaki patlama tehlikesi bulunan ortamlarda kullanılan cihazları test ve kalibre etmek üzere 
tasarlanmıştır. Kalibratör KR-2, taşınabilir mikroişlemcili bir cihaz olup esas olarak gaz ölçüm cihazları (örn. CSM-1, CSHT-1, CSCO-1, 
CSCO-2, CSO-2, CSPA-2, CSM-3, CSM-3i ve CSCD-3i) ile beraber çalışmaktadır. Kalibratör ile cihaz arasında iletişim radyo yoluyla 
veya kablo üzerinden gerçekleştirilmektedir.

KALİBRATÖRLER

Kalibratör KK-1, esas olarak MPS-1 ve MPS-1i sinyalli taşınabilir metanometreleri ile 
beraber kullanılmaktadır. Kalibratör; hesaplar yönetimi, alarm eşikleri ayarı, veri arşivle-
me vb. amaçlarla metanometrenin bilgisayara bağlanma imkânını sağlamaktadır.

AYIRICILAR SID-1, SID-2, SID-3

Kendinden Emniyetli İki Anahtarlamalı Devre Ayırıcı SID-1, SID-2 ve SID-3, iki anahtarlamalı bilgiyi kendinden emniyetli devreler ara-
sında iletmek üzere tasarlanmıştır. Kendinden emniyetli “ia” devrelerini, kendinden emniyetli “ia” veya “ib” devrelerinden ayırmak için
kullanılmaktadır.

Besleme 42 VAC 
Hat kontrolü şekli diyotla seri kontak
Ağırlık 2,2 kg
Gövde koruma sınıfı IP54
AT tip inceleme sertifikası KDB 09 ATEX 107
Patlama koruması      I M1/M2 Ex ia mb I

Besleme 42 VAC 
Hat kontrolü şekli diyotla seri kontak
Ağırlık 3,0 kg
Gövde koruma sınıfı IP54
AT tip inceleme sertifikası KDB 12 ATEX 0094
Patlama koruması      I M1/M2 Ex ia I

Besleme 42 veya 230 VAC
Hat kontrolü şekli diyotla seri kontak  
Ağırlık 2,3 kg
Gövde koruma sınıfı IP54
AT tip inceleme sertifikası FTZU 12 ATEX 0090

Patlama koruması      I M1/M2 Ex ia I Ma
     I M2 Ex e mb [ia Ma] I Mb

Ölçüm aralığı 20 - 4500 Pa (0,2-45 mbar)

Hava girişi 2 veya 4 ölçüm ucu

Kablo girişi 1 veya 2 kablo girişi

Gövde koruma sınıfı IP54

At tip inceleme sertifikası TEST 13 ATEX 0042X

Patlama koruması        I M1 Ex ia I
       II 2G Ex ia IIC T6

Besleme 3,6 V’luk piller

İletim şekli dijital: radyo veya kablo ile

Ağırlık 0,35 kg

Gövde koruma sınıfı IP 54

AT tip inceleme sertifikası KDB 07ATEX256X

Patlama koruması       I M1 Ex ia I
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MPS-1 ve MPS-1i metanometreleri, atmosfer parametrelerinin ölçülmesine yarayan ve patlama tehlikesi bulunan ortamlarda metan 
yoğunluğunun güvenli seviyeyi aşması halinde alarm verebilen bir cihazdır. Yenilikçi teknolojinin kullanılması sayesinde metanometre-
ler aşağıdaki durumlarda kullanılabilmektedir:
 kişisel metanometre olarak
 patlatma çalışmaları dâhil olmak üzere çalışma yapılan yerlerde yüksek bir yere asılan veya madendeki raylı araçlarda kullanılan

taşınabilir metanometre olarak
 metan yoğunluğunun güvenli seviyeyi aşması halinde ateşleyiciyi bloke eden, elektrikli veya elektronik ateşleyici ile beraber

çalışan metanometre olarak
 UW1 ve UW2 kesici çıkışların kullanılması halinde sabit metanometre olarak.

TAŞINABİLİR METANOMETRELER

Bağlantı kutusu MPS-1SP, MPS-1(i) metanometresinin ek parçasıdır. UW1 ve UW2 iki 
anahtarlamalı çıkışlarını birbirinden ayırmak ve sayısını ikiye katlamak için kullanılmak-
tadır.

21

MTFEx-10 elektromanyetik debi ölçer, kapalı boru hatlarındaki sıvının debisini ölçmek için tasarlanmış olan bir alettir. Temiz ve kirlen-
miş, agresif ve kimyasal olarak nötr olan sıvıların, ileten karışımların,
 örneğin içme suyunun, atık suyunun ve atık suyu tortularının, yangın tesisatlarındaki suyun,
 asitlerin, alkalilerin,
 süt, meyve suları, bira, şarap gibi içilen sıvıların debilerini ölçer.

Standart versiyonunda, MTFEx-10, ayarlanmış hassasiyet sınıfında, 0,1 m/sn ila10 m/sn düz hızı olan sıvıların debisini ölçer. Ölçüm, 
ileri ve geri olmak üzere iki yönde gerçekleşir. Debi ölçer, bağlantı tipi farklı olan versiyonlarda üretilir: flanşlı, flanşsız „wafer”, dişli 
R DIN süreç bağlantısı, klemensli DIN süreç bağlantısı.
Debi ölçer, hem kompak versiyonda doğrudan sensör üzerinde kurulmuş transdüser, hem de ayrılmış versiyonda (sensöre kablolar 
ile bağlanmış transdüser) mevcuttur.

Besleyici gerilim Un = 10-16V

UW kapatıcı çıkış Sıralı diyotlu optoMOS

Seri arayüz RS485 (iki kablolu)

Çıkış 4-20mA ve/veya frekanslı

Korumanın güvenlik seviyesi IP67

Mevcut elektrot malzemeleri
asite dayanıklı çelik (standart)
C-386 (HASTELLOY), Tantal, Titanyum, Monel
(seçenek)

Ölçüm borusunun mevcut çapları (DN) 50-500 mm

AB tipi test sertifikası JSHP 19 ATEX 0005

Kendinden emniyetli korumanın 
özelliği

      I M1 Ex  ia I Ma 
      II 2G Ex ia IIB T4 Gb

Ölçüm aralığı
MPS-1: %0-5 CH4  (katalitik)

              %5-100 CH4 (kondüktometrik)

MPS-1i: %0-100 CH4

Ölçme şekli sürekli, pelistör (MPS-1), IR (MPS-1i)
Tepki süresi MPS-1: ≤ 5 sn., MPS-1i: ≤ 25 sn. 

Gövde koruma sınıfı IP54

AT tip inceleme sertifikası FTZU 10 ATEX 0042X

Patlama koruması      I M1 Ex ia I Ma
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ZIB-X KENDİNDEN EMNİYETLİ GÜÇ KAYNAĞI

ZIB-x kendinden emniyetli güç kaynağı, başlıca kendinden emniyetli devreleri besleyen, sabit bir cihazdır. Güç kaynağı, giriş ve çıkış 
parametreleri farklı olan versiyonlarda üretilir. İki versiyonu mevcuttur:akü beslemesiz (ZIB-1) ve akü beslemeli (ZIB-2x).

ZIB-x, kendinden emniyetli olmayan 24VAC, 42VAC, 230VAC veya 250VDC gerilimleri ile beslenir. Güç kaynağının çıkış gerilimi, paralel 
olarak bağlanmış olan DC1 ve DC2 bağlantılarına iletilir (veya ZIB2F versiyonunda DC1 ve OPTO). ZIB-2x versiyonunda, şebeke besle-
mesinin yokluğu durumunda,cihaz, akü pillerinden beslenerek çalışır.

Güç kaynağının her versiyonu iki iletişim arayüzüne sahiptir: ZIB-1 ve ZIB-2, RS-485 ve RS-232 arayüzlerine, ZIB-2F versiyonu, RS-485 
arayüzüne ve 100base-FX standardında optik lifli Ethernet bağlantısına sahiptir.
Güç kaynağının mevcut çalışma durumunun sinyalizasyonu ve izlenmesi için sinyalizasyon diyotları (ZIB-1 için 3 adet ve ZIB-2x için 4 
adet) ve iki konumlu çıkışlar kullanılır. Çalışma parametreleri ve güç kaynağının durumu hakkındaki veriler, yukarıdaki iletişim arayüzleri 
aracılığıyla da elde edilebilir.

Besleyici gerilim (anma) 24VAC, 42VAC, 230VAC veya 250VDC

Anma çıkış gerilimi 12V veya 15V

Anma çıkış akımı 0,5A veya 1A veya 1,5A

Garanti edilen besleme süresi 2,5 saat ila 16 saat

Korumanın güvenlik seviyesi IP54

Çalışma sıcaklığı -5OC ila +40OC

Çalışma esnasında bağıl nem aralığı yoğunlaşmasız %15 ila %95

Boyutlar (rakorlar ve bağlantılar ile birlikte) ZIB-1:  295 x 250 x 125 mm 
ZIB-2x:  440 x 250 x 125 mm

Ağırlık ZIB-1:  10kg
ZIB-2x:  15 kg

AT tip sertifikası TEST 13 ATEX 0009X

Kendinden emniyetli korumanın özelliği

ZIB-1: I M2 Ex eb mb [ia] I,
           II 2G Ex eb mb [ia] IIB T4  

ZIB-2: I M2/M1 Ex eb ma mb [ia] I, 
           II 2(1)G Ex eb ma mb [ia] IIB T4 

ZIB-2F:I M2/M1 Ex eb ma mb [ia op is] I,
            II 2(1)G Ex eb ma mb [ia op is] IIB T4

www.haso.pl
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ZIB-2 güç kaynağının kullanım örneği

Kamera Ekran Güç ünitesi Dağıtım modülü

Kendinden emniyetli besleme
Kendinden emniyetli olmayan besleme
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MADENCİLİKLE KULLANILAN HAP-* ACCESS POINT

Madencilikte kullanılan HAP-*  access point,WIFi IEEE 802.11 a/b/g/n kablosuz ağının erişim noktası (access point) fonksiyonuna sahip,
sabit bir cihazdır.
Cihazın aşağıdaki versiyonları mevcuttur:
HAP-1 Madencilikte kullanılan, 1 portlu access point
HAP-4 Madencilikte kullanılan, 4 portlu access point
HAP-1/RP Repeater WiFi
HAP-1 versiyonu, Fast Ethernet 100Mbps standardında çalışan 1 porta sahiptir. Versiyona bağlı olarak bu port,optik lif (100BASE-FX) 
veya elektrikli (10/100BASE-T/TX) standardında çalışabilir. HAP-4 versiyonu, Fast Ethernet standartında 4 porta sahiptir. Üç port optik lif 
100BASE-FX standardında çalışırken, dördüncüsü, versiyona bağlı olarak, optik lif veya elektrikli standartta çalışabilir.
Ek olarak, seçilmiş versiyonlar, pilden beslemeli olabilir (min. 4 saat).

Besleme Un = 12÷24V DC, max 0,5A 

İletişim standartları
10/100Base-T/TX, 100Base-FX,
WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4GHz, 5GHz,
RS485, iki konumlu çıkışlar/girişler

İletişim portları Max 4 x Ethernet
2 x anten

Korumanın güvenlik seviyesi: IP65

AB tipi test sertifikası JSHP 19 ATEX 0016

Kendinden emniyetli korumanın özelliği
     I M1 Ex ia op is I Ma

     I M1 Ex ia  I Ma
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HAP-4 ve HAP-1/RP kullanım örneği
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ZIB-X KENDİNDEN EMNİYETLİ GÜÇ KAYNAĞI

ZIB-x kendinden emniyetli güç kaynağı, başlıca kendinden emniyetli devreleri besleyen, sabit bir cihazdır. Güç kaynağı, giriş ve çıkış 
parametreleri farklı olan versiyonlarda üretilir. İki versiyonu mevcuttur:akü beslemesiz (ZIB-1) ve akü beslemeli (ZIB-2x).

ZIB-x, kendinden emniyetli olmayan 24VAC, 42VAC, 230VAC veya 250VDC gerilimleri ile beslenir. Güç kaynağının çıkış gerilimi, paralel
olarak bağlanmış olan DC1 ve DC2 bağlantılarına iletilir (veya ZIB2F versiyonunda DC1 ve OPTO). ZIB-2x versiyonunda, şebeke besle-
mesinin yokluğu durumunda,cihaz, akü pillerinden beslenerek çalışır.

Güç kaynağının her versiyonu iki iletişim arayüzüne sahiptir: ZIB-1 ve ZIB-2, RS-485 ve RS-232 arayüzlerine, ZIB-2F versiyonu, RS-485
arayüzüne ve 100base-FX standardında optik lifli Ethernet bağlantısına sahiptir.
Güç kaynağının mevcut çalışma durumunun sinyalizasyonu ve izlenmesi için sinyalizasyon diyotları (ZIB-1 için 3 adet ve ZIB-2x için 4 
adet) ve iki konumlu çıkışlar kullanılır. Çalışma parametreleri ve güç kaynağının durumu hakkındaki veriler, yukarıdaki iletişim arayüzleri
aracılığıyla da elde edilebilir.

Besleyici gerilim (anma) 24VAC, 42VAC, 230VAC veya 250VDC

Anma çıkış gerilimi 12V veya 15V

Anma çıkış akımı 0,5A veya 1A veya 1,5A

Garanti edilen besleme süresi 2,5 saat ila 16 saat

Korumanın güvenlik seviyesi IP54

Çalışma sıcaklığı -5OC ila +40OC

Çalışma esnasında bağıl nem aralığı yoğunlaşmasız %15 ila %95

Boyutlar (rakorlar ve bağlantılar ile birlikte) ZIB-1:  295 x 250 x 125 mm 
ZIB-2x:  440 x 250 x 125 mm

Ağırlık ZIB-1:  10kg
ZIB-2x:  15 kg

AT tip sertifikası TEST 13 ATEX 0009X

Kendinden emniyetli korumanın özelliği

ZIB-1: I M2 Ex eb mb [ia] I,
           II 2G Ex eb mb [ia] IIB T4  

ZIB-2: I M2/M1 Ex eb ma mb [ia] I, 
           II 2(1)G Ex eb ma mb [ia] IIB T4 

ZIB-2F:I M2/M1 Ex eb ma mb [ia op is] I,
            II 2(1)G Ex eb ma mb [ia op is] IIB T4

www.haso.pl

OTOMASYONDA VE METANOMETRİDE PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

22

ZIB-2 güç kaynağının kullanım örneği

Kamera                                  Ekran                                   Güç ünitesi                  Dağıtım modülü

Kendinden emniyetli besleme
Kendinden emniyetli olmayan besleme
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MADENCİLİKLE KULLANILAN HAP-* ACCESS POINT

Madencilikte kullanılan HAP-*  access point,WIFi IEEE 802.11 a/b/g/n kablosuz ağının erişim noktası (access point) fonksiyonuna sahip, 
sabit bir cihazdır.
Cihazın aşağıdaki versiyonları mevcuttur:
HAP-1 Madencilikte kullanılan, 1 portlu access point
HAP-4 Madencilikte kullanılan, 4 portlu access point
HAP-1/RP Repeater WiFi
HAP-1 versiyonu, Fast Ethernet 100Mbps standardında çalışan 1 porta sahiptir. Versiyona bağlı olarak bu port,optik lif (100BASE-FX) 
veya elektrikli (10/100BASE-T/TX) standardında çalışabilir. HAP-4 versiyonu, Fast Ethernet standartında 4 porta sahiptir. Üç port optik lif 
100BASE-FX standardında çalışırken, dördüncüsü, versiyona bağlı olarak, optik lif veya elektrikli standartta çalışabilir.
Ek olarak, seçilmiş versiyonlar, pilden beslemeli olabilir (min. 4 saat).

Besleme Un = 12÷24V DC, max 0,5A 

İletişim standartları
10/100Base-T/TX, 100Base-FX,
WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4GHz, 5GHz,
RS485, iki konumlu çıkışlar/girişler

İletişim portları Max 4 x Ethernet
2 x anten

Korumanın güvenlik seviyesi: IP65

AB tipi test sertifikası JSHP 19 ATEX 0016

Kendinden emniyetli korumanın özelliği
     I M1 Ex ia op is I Ma

     I M1 Ex ia  I Ma
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HAP-4 ve HAP-1/RP kullanım örneği
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Besleme Un = 12÷15V DC  In ≤ 0,8A  (KG-1, KG-1z) 
Un = 12÷24V DC  In ≤ 0,2A  (KG-2n, KG-2s)

Çalışma sıcaklığı -10ºC ila +40ºC (KG-1, KG-1z) 
-10ºC ila +50ºC (KG-2n, KG-2s)

Dış boyutlar asma tertibatsız 230 x 75 x 75 mm (KG-1, KG-1z)
asma tertibatsız 85 x 90 x 75 mm (KG-2n, KG-2s)

Ağırlık yaklaşık 2 kg (KG-1, KG-1z); yaklaşık 0,8 kg 
(KG-2n, KG-2s)

Korumanın güvenlik seviyesi IP54 (KG-1, KG-1z); IP65 (KG-2n, KG-2s)
LAN iletim standardı
(optik lif veya kablolu,
sadece KG-1 ve KG-1z)

100 Mbps (100BASE-FX lub 100BASE-TX)

Hassasiyet 0,001 lux (KG-1, KG-1z); 0,01 lux (KG-2n, KG-2s)

Çözünürlük TVL (KG-2n, KG-2s) 700 hat

AT tip sertifikası       TEST 14 ATEX 0080X
Kendinden emniyetli korumanın 
özelliği (KG-1 ve KG-1z)

       I M1 Ex ia op is I Ma
       II 2G Ex ia op is IIB T4 Gb

Kendinden emniyetli korumanın 
özelliği (KG-2n ve KG-2s)

       I M1 Ex ia I Ma          
       II 2G Ex ia IIB T4 Gb

Widok z kamery na dole w kopalni 
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KG-x madencilik kamerası

KG-x  madencilik kamerasının çeşitli versiyonları, lensin kaydettiği hareketli görüntüyü, (KG-1 veya KG-1z versiyonlarında) dijital veri 
akımına veya (KG-2n veya KG-2s versiyonlarında) analog video sinyaline dönüştürür. KG-1 veya KG-1z versiyonunda video görüntüsü 
H.264 standardında sıkıştırılıp, TCP/IP protokolü ile, 100BASE-FX (tek modlu optik lif) veya 100BASE-TX (UTP Ethernet kablo)
standardında paylaşılır.
KG-2 versiyonunda, video görüntüsü simetrik (100 Q) veya asimetrik (75 Q), analog video sinyali olarak,  PAL („composite video
1Vpp”) standardında paylaşılır.
Ek olarak, KG-1 ve KG-1z versiyonlardındaki kameralar, aşağıdaki konfigürasyonlarda mevcuttur:
 HD çözünürlüğünde çalışan analog veya dijital kamera
 sabit lens veya fabrikada ayarlanmış yakınlaştırma fonksiyonuna sahip
 optik lif veya kablolu arayüzüne (RJ45) sahiptir.

KG-3 madencilik kamerası, KG-1 dijital kamerasının geliştirilmiş versiyonudur. Kamera, şebeke gün kaynağı ile entegre edilmiştir. Say-
esinde 42VAC ya da 230VAC gerilim ile beslenebilir. KG-3z versiyonunda kamera, 12..-15V DC kendinden emniyetli güç kaynağından 
beslenebilir.

Besleme Un = 42VAC veya 230VAC -15% +10%
 Seçenek: 12 ÷ 15 VDC 

Dış boyutlar 240 x 190 x 143 mm 
Ağırlık yaklaşık 3,5 kg
Korumanın güvenlik seviyesi IP65
Hassasiyet 0,001 lux

KG-3 madencilik kamerası

KG-2
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Besleme Un = 12÷24V DC, In = max. 0,8A

Çalışma sıcaklığı -20ºC ila +60ºC

Bağıl nem aralığı yoğunlaşmasız od 0% ila 99%

Dış boyutlar 60 x 260 x 90 mm’den
380 x 600 x 350 mm’ye

Korumanın güvenlik seviyesi IP65

Aktarma hızı: LAN (Ethernet): 10/100 Mbps (10/100BASE-T/TX) 
LAN (optik): 100 Mbps (100BASE-FX)

Kendinden emniyetli korumanın özelliği        I M1 Ex ia op is I Ma

AT tip sertifikası TEST 16 ATEX 0011X
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MG-1 madencilik ekranı, yer altı galerileri izleyen kameralardan görüntülemek üzere tasarlanmış olan, sabit bir cihazdır. Video 
görüntüsü, 100BASE-FX optik lif veya 100BASE-TX kablo standardı aracılığıyla alınır. Ek olarak, PAL standardında, harici, analog 
sinyal kaynağının (composite video 1Vpp) bağlanması mümkündür.
Ekran, 6 ya da 12 adet fonksiyon düğmeleri ile donatılabilir. Düğmelerin fonksiyonları, sipariş veren tarafından belirtilebilir (örneğin 
cihazın konfigürasyon parametrelerinin değiştirilmesi, görüntünün, sanayi süreçleri görüntüleme sistemine değiştirilmesi vs).

Besleme Uz = 9÷30V DC, typ. 12V DC max. 16W 

Çalışma sıcaklığı -10ºC ila +40ºC

Bağıl nem aralığı yoğunlaşmasız %0 ila %95

Dış boyutlar 400 x 300 x 130 mm 

Ağırlık yaklaşık 8 kg

Korumanın güvenlik seviyesi IP65

AT tip sertifikası TEST 16 ATEX 0009X 
Kendinden emniyetli korumanın 
özelliği        I M1 Ex ia I Ma        I M1 Ex ia op is I Ma   

ISG-1  kendinden emniyetli madencilik sivici, Ehternet standardında çalışan cihazları bağlamak için kullanılır. İkiden sekize kadar ile-
tişim portu mevcuttur. Siparişe göre, portların konfigürasyonu, uygun iletişim standardında çalışmak üzere (elektrikli 10/100BASE-T/TX 
veya optik lif 100BASE-FX) yapılmıştır.
Pilden beslemeli (min. 4 saat) ve SC/APC optik lif anahtarına sahip olan sivicin üretilmesi mümkündür.

ISG-1 KENDİNDEN EMNİYETLİ MADENCİLİK SİVİCİ

MG-1 MADENCİLİK EKRANI
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Besleme Un = 12÷15V DC  In ≤ 0,8A (KG-1, KG-1z)
Un = 12÷24V DC  In ≤ 0,2A (KG-2n, KG-2s)

Çalışma sıcaklığı -10ºC ila +40ºC (KG-1, KG-1z)
-10ºC ila +50ºC (KG-2n, KG-2s)

Dış boyutlar asma tertibatsız 230 x 75 x 75 mm (KG-1, KG-1z)
asma tertibatsız 85 x 90 x 75 mm (KG-2n, KG-2s)

Ağırlık yaklaşık 2 kg (KG-1, KG-1z); yaklaşık 0,8 kg 
(KG-2n, KG-2s)

Korumanın güvenlik seviyesi IP54 (KG-1, KG-1z); IP65 (KG-2n, KG-2s)
LAN iletim standardı
(optik lif veya kablolu,
sadece KG-1 ve KG-1z)

100 Mbps (100BASE-FX lub 100BASE-TX)

Hassasiyet 0,001 lux (KG-1, KG-1z); 0,01 lux (KG-2n, KG-2s)

Çözünürlük TVL (KG-2n, KG-2s) 700 hat

AT tip sertifikası       TEST 14 ATEX 0080X
Kendinden emniyetli korumanın 
özelliği (KG-1 ve KG-1z)

       I M1 Ex ia op is I Ma
       II 2G Ex ia op is IIB T4 Gb

Kendinden emniyetli korumanın 
özelliği (KG-2n ve KG-2s)

       I M1 Ex ia I Ma          
       II 2G Ex ia IIB T4 Gb

Widok z kamery na dole w kopalni 
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KG-x madencilik kamerası

KG-x madencilik kamerasının çeşitli versiyonları, lensin kaydettiği hareketli görüntüyü, (KG-1 veya KG-1z versiyonlarında) dijital veri 
akımına veya (KG-2n veya KG-2s versiyonlarında) analog video sinyaline dönüştürür. KG-1 veya KG-1z versiyonunda video görüntüsü 
H.264 standardında sıkıştırılıp, TCP/IP protokolü ile, 100BASE-FX (tek modlu optik lif) veya 100BASE-TX (UTP Ethernet kablo) 
standardında paylaşılır.
KG-2 versiyonunda, video görüntüsü simetrik (100 Q) veya asimetrik (75 Q), analog video sinyali olarak, PAL („composite video 
1Vpp”) standardında paylaşılır.
Ek olarak, KG-1 ve KG-1z versiyonlardındaki kameralar, aşağıdaki konfigürasyonlarda mevcuttur:
 HD çözünürlüğünde çalışan analog veya dijital kamera
 sabit lens veya fabrikada ayarlanmış yakınlaştırma fonksiyonuna sahip
 optik lif veya kablolu arayüzüne (RJ45) sahiptir.

KG-3 madencilik kamerası, KG-1 dijital kamerasının geliştirilmiş versiyonudur. Kamera, şebeke gün kaynağı ile entegre edilmiştir. Say-
esinde 42VAC ya da 230VAC gerilim ile beslenebilir. KG-3z versiyonunda kamera, 12..-15V DC kendinden emniyetli güç kaynağından
beslenebilir.

Besleme Un = 42VAC veya 230VAC -15% +10%
 Seçenek: 12 ÷ 15 VDC

Dış boyutlar 240 x 190 x 143 mm 
Ağırlık yaklaşık 3,5 kg
Korumanın güvenlik seviyesi IP65
Hassasiyet 0,001 lux

KG-3 madencilik kamerası

KG-2
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Besleme Un = 12÷24V DC, In = max. 0,8A

Çalışma sıcaklığı -20ºC ila +60ºC

Bağıl nem aralığı yoğunlaşmasız od 0% ila 99%

Dış boyutlar 60 x 260 x 90 mm’den
380 x 600 x 350 mm’ye

Korumanın güvenlik seviyesi IP65

Aktarma hızı: LAN (Ethernet): 10/100 Mbps (10/100BASE-T/TX) 
LAN (optik): 100 Mbps (100BASE-FX)

Kendinden emniyetli korumanın özelliği        I M1 Ex ia op is I Ma

AT tip sertifikası TEST 16 ATEX 0011X
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MG-1 madencilik ekranı, yer altı galerileri izleyen kameralardan görüntülemek üzere tasarlanmış olan, sabit bir cihazdır. Video 
görüntüsü, 100BASE-FX optik lif veya 100BASE-TX kablo standardı aracılığıyla alınır. Ek olarak, PAL standardında, harici, analog 
sinyal kaynağının (composite video 1Vpp) bağlanması mümkündür.
Ekran, 6 ya da 12 adet fonksiyon düğmeleri ile donatılabilir. Düğmelerin fonksiyonları, sipariş veren tarafından belirtilebilir (örneğin 
cihazın konfigürasyon parametrelerinin değiştirilmesi, görüntünün, sanayi süreçleri görüntüleme sistemine değiştirilmesi vs).

Besleme Uz = 9÷30V DC, typ. 12V DC max. 16W 

Çalışma sıcaklığı -10ºC ila +40ºC

Bağıl nem aralığı yoğunlaşmasız %0 ila %95

Dış boyutlar 400 x 300 x 130 mm 

Ağırlık yaklaşık 8 kg

Korumanın güvenlik seviyesi IP65

AT tip sertifikası TEST 16 ATEX 0009X 
Kendinden emniyetli korumanın 
özelliği        I M1 Ex ia I Ma        I M1 Ex ia op is I Ma   

ISG-1  kendinden emniyetli madencilik sivici, Ehternet standardında çalışan cihazları bağlamak için kullanılır. İkiden sekize kadar ile-
tişim portu mevcuttur. Siparişe göre, portların konfigürasyonu, uygun iletişim standardında çalışmak üzere (elektrikli 10/100BASE-T/TX 
veya optik lif 100BASE-FX) yapılmıştır.
Pilden beslemeli (min. 4 saat) ve SC/APC optik lif anahtarına sahip olan sivicin üretilmesi mümkündür.

ISG-1 KENDİNDEN EMNİYETLİ MADENCİLİK SİVİCİ

MG-1 MADENCİLİK EKRANI
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Besleme/şarj Un = 10V÷16V, In = 500mA (Un = 12V)

Besleme otonomisi min. 8 saat

Ölçüm yöntemi eklenmiş olan, dışına çıkan sondaj 
aracılığıyla tip: R-x

Seri arayüz RS422

Analog arayüz 0-10V/0-5V veya 4-20mA

Çalışma sıcaklık aralığı -10o C ila + 40oC

Bağıl nem aralığı yoğunlaşmasız %95’e kadar

Dış boyutlar GM-1JB/x : 160 x 160 x 90mm; 
GM-1TB: 75 x 160 x 56mm

Ağırlık IP54

Güvenlik bütünlük seviyesi (SIL) SIL 1 (versiyon I - bkz. kılavuz)  
veya SIL 2 (versiyon II - bkz. kılavuz)

Kendinden emniyetli korumanın özelliği        I M1 Ex ia I Ma

AT tip sertifikası GM-1JB/x: TEST 14 ATEX 0063X; 
GM-1TB: TEST 14 ATEX 0062X
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GM-1 taşınır gaz ölçüm cihazı, raylı, asmalı, içten yanmalı, akülü dahil tüm madencilik vagonlarında, uzun ayak kesici-yükleyicilerinde, 
galeri açma makinelerinde ve maden galerilerinde gezen diğer makinelerde sürekli olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır. GM-1 dört 
adet UW kapatıcı çıkışlara sahiptir. Kabul edilen metan yoğunluğunun aşılması durumunda bu çıkışlar makinenin kapanma işlemini 
kontrol edilebilir. Gaz ölçüm cihazı aşağıdaki arayüzlere sahiptir: dijital (RS422) ve analog (akımlı 4-20mA veya gerilimli, versiyonuna 
göre 0-10V aralığında).
Taşınır gaz ölçüm cihazının sistemi, birlikte çalışan 3 tip cihaz kapsar:
 GM-1JB/x ana sürücü
 Dışına çıkan R-X sondajı
 GM-1TB kullanıcı terminali.
Cihaz akülüdür. Beslemenin yokluğu durumunda yaklaşık 8 saat otonom olarak çalışabilir. Gaz ölçüm cihazı, M1 kategorisi cihazdır.

Gaz ölçüm cihazının konfigürasyon örneği

GM-1 VAGON METANOMETRESİ

GM-1JB

R-00M1 R-00M1

GM-1TBGM-1TB

vagonun hareket yönü vagonun hareket yönü

Sistem kapsamı:
 GM-1JB/x: Vagon metanometresinin merkez bolümü (1 adet)
 GM-1TB: Vagon metanometresinin kullanıcı terminali (1 veya 2 adet)
 R-00M1: Kızılötesi transdüsere sahip olan, dışına çıkan, metan yoğunluğunu ölçen sondaj (1 veya 2 adet)

GM-1 Taşınır Gaz Ölçüm Cihazı
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MKO-1x galeri açma makinesi metanometresi

MKO-1x galeri açma makinesi metanometresi,
maden galeri açma makinelerinin kesici kafalarının çalıştığı bölgede metan yoğunluğunu ölçen ve bildiren, sabit bir cihazdır. Metan 
yoğunluğunun, ayarlanmış limitin üzerine çıkması durumunda, aynı zamanda alarm sinyalizasyonu devreye girip, UW1/UW2 kontrol 
devreleri açılıp, galeri açma makinesinin kesici kafasının beslemesi kapanır.
Metanometre aşağıdaki modüllerden ibarettir:
 GM-1JB/xS ana sürücü
 GM-1TB kullanıcı terminali (seçenek).
 OSP-Kx galeri açma makinesinin korumasında bulunan, dışına çıkan R-xM1 sondajı.
Ek olarak, MKO-12 versiyonunda, ZIB-1/x kendinden emniyetli güç kaynağı ve GM-1JB kablosu mevcuttur.

MKO-11 versiyonunda metanometre, harici 12V DC kendinden emniyetli güç kaynağından, MKO-12 versiyonunda ise, ZIB-1 güç 
kaynağının versiyonuna göre seçilen, alternatif gerilim kaynağından beslenir. Metanometre setindeki GM-1JB sürücü iç aküye sahip 
olduğu için, galeri açma makinesinin beslemesi açılmadan metanometre devreye girip, metan yoğunluğunun ön ölçümü gerçekleşip,
ardından galeri açma makinesinin besleme kontrol devresi çalıştırılır.

R-0xM1sondajı
OSP-K2 koruması 
içinde

MKO-1x

Besleme (MKO-11 versiyonu) 10..+16V DC
Besleme (MKO-11 versiyonu) 24 V veya 42V veya 230V AC

Besleme otonomisi min. Pilin tamamen şarj edilmesi durumun-
da 8 saat

Çalışma sıcaklık aralığı -5oC ila +40oC
Bağıl nem aralığı yoğunlaşmasız %10 ila %95

Ölçüm yöntemi sürekli, kızılötesi, gaz
difüzyon yoluyla girer

Ölçüm aralığı %0 - 100 CH4

Yanıt süresi T90 <30s
Boyutlar / ağırlık:
– GM-1JB/x ana sürücü
– GM-1TB kullanıcı terminali
– galeri açma makinesinin 

korumasında bulunan R-xM1 sondajı
– ZIB-1/x kendinden emniyetli güç 

kaynağı

160 x 160 x 90 mm / 2,5 kg
75 x 160 x 56 mm / 1 kg
220 x 0135 mm / 5,8 kg
295 x 250 x 125 mm / 10 kg

Korumanın güvenlik seviyesi IP 55
Kendinden emniyetli korumanın özelliği       I M2(M1)/M1
AT tip sertifikası TEST 15 ATEX 0042X

GM-1JB

OSP-K2

R-0xM1

GÜÇ

MKO-1x GALERİ AÇMA MAKİNESİ METANOMETRESİ

MKO-1x metanometresinin çalışma konfigürasyonu örneği
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Besleme/şarj Un = 10V÷16V, In = 500mA (Un = 12V)

Besleme otonomisi min. 8 saat

Ölçüm yöntemi eklenmiş olan, dışına çıkan sondaj 
aracılığıyla tip: R-x

Seri arayüz RS422

Analog arayüz 0-10V/0-5V veya 4-20mA

Çalışma sıcaklık aralığı -10o C ila + 40oC

Bağıl nem aralığı yoğunlaşmasız %95’e kadar

Dış boyutlar GM-1JB/x : 160 x 160 x 90mm; 
GM-1TB: 75 x 160 x 56mm

Ağırlık IP54

Güvenlik bütünlük seviyesi (SIL) SIL 1 (versiyon I - bkz. kılavuz) 
veya SIL 2 (versiyon II - bkz. kılavuz)

Kendinden emniyetli korumanın özelliği        I M1 Ex ia I Ma

AT tip sertifikası GM-1JB/x: TEST 14 ATEX 0063X; 
GM-1TB: TEST 14 ATEX 0062X
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GM-1 taşınır gaz ölçüm cihazı, raylı, asmalı, içten yanmalı, akülü dahil tüm madencilik vagonlarında, uzun ayak kesici-yükleyicilerinde, 
galeri açma makinelerinde ve maden galerilerinde gezen diğer makinelerde sürekli olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır. GM-1 dört
adet UW kapatıcı çıkışlara sahiptir. Kabul edilen metan yoğunluğunun aşılması durumunda bu çıkışlar makinenin kapanma işlemini 
kontrol edilebilir. Gaz ölçüm cihazı aşağıdaki arayüzlere sahiptir: dijital (RS422) ve analog (akımlı 4-20mA veya gerilimli, versiyonuna
göre 0-10V aralığında).
Taşınır gaz ölçüm cihazının sistemi, birlikte çalışan 3 tip cihaz kapsar:
 GM-1JB/x ana sürücü
 Dışına çıkan R-X sondajı
 GM-1TB kullanıcı terminali.
Cihaz akülüdür. Beslemenin yokluğu durumunda yaklaşık 8 saat otonom olarak çalışabilir. Gaz ölçüm cihazı, M1 kategorisi cihazdır.

Gaz ölçüm cihazının konfigürasyon örneği

GM-1 VAGON METANOMETRESİ

GM-1JB

R-00M1 R-00M1

GM-1TBGM-1TB

vagonun hareket yönü vagonun hareket yönü

Sistem kapsamı:
 GM-1JB/x: Vagon metanometresinin merkez bolümü (1 adet)
 GM-1TB: Vagon metanometresinin kullanıcı terminali (1 veya 2 adet)
 R-00M1: Kızılötesi transdüsere sahip olan, dışına çıkan, metan yoğunluğunu ölçen sondaj (1 veya 2 adet)

GM-1 Taşınır Gaz Ölçüm Cihazı
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MKO-1x galeri açma makinesi metanometresi

MKO-1x galeri açma makinesi metanometresi,
maden galeri açma makinelerinin kesici kafalarının çalıştığı bölgede metan yoğunluğunu ölçen ve bildiren, sabit bir cihazdır. Metan 
yoğunluğunun, ayarlanmış limitin üzerine çıkması durumunda, aynı zamanda alarm sinyalizasyonu devreye girip, UW1/UW2 kontrol 
devreleri açılıp, galeri açma makinesinin kesici kafasının beslemesi kapanır.
Metanometre aşağıdaki modüllerden ibarettir:
 GM-1JB/xS ana sürücü
 GM-1TB kullanıcı terminali (seçenek).
 OSP-Kx galeri açma makinesinin korumasında bulunan, dışına çıkan R-xM1 sondajı.
Ek olarak, MKO-12 versiyonunda, ZIB-1/x kendinden emniyetli güç kaynağı ve GM-1JB kablosu mevcuttur.

MKO-11 versiyonunda metanometre, harici 12V DC kendinden emniyetli güç kaynağından, MKO-12 versiyonunda ise, ZIB-1 güç 
kaynağının versiyonuna göre seçilen, alternatif gerilim kaynağından beslenir. Metanometre setindeki GM-1JB sürücü iç aküye sahip 
olduğu için, galeri açma makinesinin beslemesi açılmadan metanometre devreye girip, metan yoğunluğunun ön ölçümü gerçekleşip,
ardından galeri açma makinesinin besleme kontrol devresi çalıştırılır.

R-0xM1sondajı
OSP-K2 koruması
içinde

MKO-1x

Besleme (MKO-11 versiyonu) 10..+16V DC
Besleme (MKO-11 versiyonu) 24 V veya 42V veya 230V AC

Besleme otonomisi min. Pilin tamamen şarj edilmesi durumun-
da 8 saat

Çalışma sıcaklık aralığı -5oC ila +40oC
Bağıl nem aralığı yoğunlaşmasız %10 ila %95

Ölçüm yöntemi sürekli, kızılötesi, gaz
difüzyon yoluyla girer

Ölçüm aralığı %0 - 100 CH4

Yanıt süresi T90 <30s
Boyutlar / ağırlık:
– GM-1JB/x ana sürücü
– GM-1TB kullanıcı terminali
– galeri açma makinesinin

korumasında bulunan R-xM1 sondajı
– ZIB-1/x kendinden emniyetli güç

kaynağı

160 x 160 x 90 mm / 2,5 kg
75 x 160 x 56 mm / 1 kg
220 x 0135 mm / 5,8 kg
295 x 250 x 125 mm / 10 kg

Korumanın güvenlik seviyesi IP 55
Kendinden emniyetli korumanın özelliği       I M2(M1)/M1
AT tip sertifikası TEST 15 ATEX 0042X

GM-1JB

OSP-K2

R-0xM1

GÜÇ

MKO-1x GALERİ AÇMA MAKİNESİ METANOMETRESİ

MKO-1x metanometresinin çalışma konfigürasyonu örneği
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PATLATMA TERTİBATI: OSH-1, OSH-1T, RPB-1, HZK-100x, HZKT-100
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OSH-1 patlatma ohmmetresi; ateşleme hatları, ateşleme devreleri ve elektrikli kapsül-
lerin direncinin hassas ölçümünü yapmak üzere tasarlanmıştır. Ölçümler, kömür alın-
larında, patlayıcı maddelerle doldurulmuş lağım deliklerinin hemen yanında da yapı-
labilmektedir. Cihaz, 00.00 ila 99.99 ve 100.0 ila 1999.9 olmak üzere otomatik olarak 
değiştirilen iki ölçüm aralığına sahip olup yer altı ve açık ocak olmak üzere tüm maden 
tesislerinde kullanılabilmektedir. Ölçüm akımının kontrolü OSH-1T test cihazıyla yapıl-
maktadır.

RPB-1 kaçak akım kaydedici, patlatma çalışmalarının yapıldığı ve patlayıcı maddelerin 
depolandığı yerlerde doğru ve alternatif kaçak akımları ölçmek üzere tasarlanmıştır. M2 
kategorisine sahip olan evrensel bir cihaz olup yer altı ve açık ocak maden tesislerinde 
kullanılabilmektedir.

HZK-100x kondansatörlü ateşleyici, seri olarak bağlanmış elektrikli fünyeleri tetiklemek üzere tasarlanmış olan, taşınır cihazdır (sınıf: 
0,2A; 0,45A) Cihaz, otonom besleme sistemini sağlayan, iç Li-Ion piline sahiptir. Şarj, tehlikeli bölge dışında, özel güç kaynağı aracılığıyla 
gerçekleşir. Bu ateşleyici versiyonunda, MPS-1 taşınır manometre ile birlikte çalışan HZK-100M metanometrik kilidi mevcuttur.
Ateşleyici, patlatma devresinin direncini ölçen dirençölçere sahiptir. Cihaz, dış anahtar ile ve koruması üzerinde bulunan iki düğmenin 
gereken sırasının kullanım zorunluluğu ile fünyelerin tesadüfi açılmasından korunmuştur. Hattın direnç ölçümü ve fünyelerin çalıştırılması 
aynı klemens çifti aracılığıyla gerçekleşir. Ateşleyiciyi kontrol etmek için HZKT-100 testeri kullanılır.

HZK-100x KONDANSATÖRLÜ ATEŞLEYİCİ

Besleme iç lityum-iyon pil
Patlatma devresinin maksimum gerilimi 700V ±10V
Patlatma devresi direncinin ölçüm 
aralığı 0 – 999,0Ω

Patlatma devresi direncinin ölçüm 
çözünürlüğü 0,1Ω

Patlatma devresi direncinin ölçüm 
hassasiyeti

0,2Ω 0Ω ila 4Ω aralığı için4,1Ω ila
5% 20Ω aralığı için 20,1Ω ila
1,5Ω 999Ω aralığı için

Ek cihaz (tester)

Kondansatörlü ateşleyicinin testeri  
HZKT-100
(Kendinden emniyetli korumanın özelliği 
 I M2 Ex ib I Mb)

Aşağıdaki konfigürasyon için patlatma 
kapasitesi: 0.2A

0,2A sınıfı 220 adet fünye  
(max. hat direnci: 685Ω)

Aşağıdaki konfigürasyon için patlatma 
kapasitesi: 0.45A

0,45A sınıfı 180 adet fünye  
(max. hat direnci: 260Ω)

İmpuls zamanı / Maksimum impuls 
enerjisi t ≤ 4ms / 20J

Kondansatörün şarj süresi < 10sn
Ateşlemeye hazırlığının korunma süresi 15sn
Korumanın güvenlik seviyesi IP65
AB tipi test sertifikası TEST 17 ATEX 0030X
Kendinden emniyetli korumanın özelliği      I -/M2(M1) Ex eb mb [ia Ma] I Mb

HZK-100M

HZK-100

HZKT-100
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RS1x sensörü, gaz yoğunluklarını ölçen ve ayarlanmış limitlerin aşıldığını bildiren, sabit bir cihazdır. Sensör, Dağıtılmış Telemetrik Si-
steminin (DTS) bir elemanı olabilir. Aşağıdaki versiyonları mevcuttur: 
RS10  - sinyal cihazı olmadan, 
RS11  - optik sinyal cihazı ile
RS12  optik-akustik sinyalizasyon modülü ile.
Versiyonuna göre, cihazda, aşağıdaki gazlardan birinin yoğunluğunu ölçen sondaj kurulmuştur: metan, oksijen, karbonmonoksit, kar-
bondioksit, hidrojen sülfür, kükürt dioksit, azot oksit, azot dioksit. Seçmeli olarak, sensör, aşağıdaki (maksimum 3) periferik modüller 
ile donatılabilir:
 arayüz RS-485 (Modbus RTU),
 kapatıcı devre çıkışları UW1, UW2
 iki durumlu giriş
 analog çıkış (4-20mA, 0,4-2V veya 0-10V).

ISO-1 kendinden emniyetli optik sinyal cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda
taşıma sırasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. M1 kategorisine sahip olduğu için yer 
altı maden ocaklarında kullanılabilmektedir. Yanıp sönen ışık yayan, kendi pili bulunan 
taşınabilir bir cihazdır. Işık kaynağı olarak LED’ler kullanılmıştır.

OSA-2 optik-akustik sinyal cihazı, optik ve akustik sinyal yaymak üzere tasarlanmış 
sabit bir cihazdır. Diyotla kontak modunda çalışan bir adet iki anahtarlamalı giriş ile 
donatılmıştır. Girişin durumu optik-akustik sinyalin şeklini belirtmektedir. OSA-2, M1 ka-
tegorisine sahip bir cihazdır.

RS20 optik-akustik sinyal cihazı, uzaktan alarm sinyalizasyonu sağlayan, sabit bir cihazdır. RS20, harici, kendinden emniyetli 12VDC 
güç kaynağından beslenir. RS-485 iletişim ağında çalışabilir. Alarm sinyalizasyonu, iletim hattından veya iki konumlu, kendinden em-
niyetli çıkışlara iletilen sinyaller aracılığıyla çalıştırılabilir

RS20, ISO-1, OSA-2 SİNYAL CİHAZI

Besleyici gelirim 12 VDC (8-16V)
Işık sinyal cihazı Güçlü, kırmızı LED
Sesli sinyal cihazı 1 m mesafesinde 95dB
Korumanın güvenlik seviyesi IP65
AB tipi test sertifikası TEST 17 ATEX 0006X

Kendinden emniyetli korumanın özelliği      I M1 Ex ia I Ma           
     II 2G Ex ia IIB T4 Gb

Besleyici gerilim 12 VDC (8-16V)

Ölçüm aralığı

RS1x-M0: 0÷5% CH4 (katalitik), 
5÷100% CH4 (kondüktometrik)
RS1x-M1: 0÷100 CH4
RS1x-CD: 0÷5% CO2
RS1x-CO: 0÷2000ppm CO
RS1x-NO: 0÷250ppm NO
RS1x-ND: 0÷20ppm NO2
RS1x-SD: 0÷50ppm SO2
RS1x- HS: 0÷50ppm H2S RS1x- O: 
0÷25% O2

Gaz ölçüm yöntemi Sürekli ölçüm, gaz difüzyon ile girer, 
yöntem, ölçülen gaz tipine bağlıdır 

Ekran tipi: OLED, grafik
Işık sinyalizasyon cihazı (RS11x, RS12x) Güçlü, kırmızı LED ışığı
Sesli Sinyal cihazı (RS12x) 95 dB mesafe: 1m
Korumanın güvenlik seviyesi IP65
AB tip sertifikası TEST 17 ATEX 0005X

Kendinden emniyetli korumanın özelliği
     I M1 Ex ia I Ma    
     II 2G Ex ia IIB T4 Gb         
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OSH-1 patlatma ohmmetresi; ateşleme hatları, ateşleme devreleri ve elektrikli kapsül-
lerin direncinin hassas ölçümünü yapmak üzere tasarlanmıştır. Ölçümler, kömür alın-
larında, patlayıcı maddelerle doldurulmuş lağım deliklerinin hemen yanında da yapı-
labilmektedir. Cihaz, 00.00 ila 99.99 ve 100.0 ila 1999.9 olmak üzere otomatik olarak 
değiştirilen iki ölçüm aralığına sahip olup yer altı ve açık ocak olmak üzere tüm maden 
tesislerinde kullanılabilmektedir. Ölçüm akımının kontrolü OSH-1T test cihazıyla yapıl-
maktadır.

RPB-1 kaçak akım kaydedici, patlatma çalışmalarının yapıldığı ve patlayıcı maddelerin
depolandığı yerlerde doğru ve alternatif kaçak akımları ölçmek üzere tasarlanmıştır. M2 
kategorisine sahip olan evrensel bir cihaz olup yer altı ve açık ocak maden tesislerinde 
kullanılabilmektedir.

HZK-100x kondansatörlü ateşleyici, seri olarak bağlanmış elektrikli fünyeleri tetiklemek üzere tasarlanmış olan, taşınır cihazdır (sınıf:
0,2A; 0,45A) Cihaz, otonom besleme sistemini sağlayan, iç Li-Ion piline sahiptir. Şarj, tehlikeli bölge dışında, özel güç kaynağı aracılığıyla 
gerçekleşir. Bu ateşleyici versiyonunda, MPS-1 taşınır manometre ile birlikte çalışan HZK-100M metanometrik kilidi mevcuttur.
Ateşleyici, patlatma devresinin direncini ölçen dirençölçere sahiptir. Cihaz, dış anahtar ile ve koruması üzerinde bulunan iki düğmenin 
gereken sırasının kullanım zorunluluğu ile fünyelerin tesadüfi açılmasından korunmuştur. Hattın direnç ölçümü ve fünyelerin çalıştırılması
aynı klemens çifti aracılığıyla gerçekleşir. Ateşleyiciyi kontrol etmek için HZKT-100 testeri kullanılır.

HZK-100x KONDANSATÖRLÜ ATEŞLEYİCİ

Besleme iç lityum-iyon pil
Patlatma devresinin maksimum gerilimi 700V ±10V
Patlatma devresi direncinin ölçüm 
aralığı 0 – 999,0Ω

Patlatma devresi direncinin ölçüm 
çözünürlüğü 0,1Ω

Patlatma devresi direncinin ölçüm 
hassasiyeti

0,2Ω 0Ω ila 4Ω aralığı için4,1Ω ila
5% 20Ω aralığı için 20,1Ω ila
1,5Ω 999Ω aralığı için

Ek cihaz (tester)

Kondansatörlü ateşleyicinin testeri  
HZKT-100
(Kendinden emniyetli korumanın özelliği 
 I M2 Ex ib I Mb)

Aşağıdaki konfigürasyon için patlatma 
kapasitesi: 0.2A

0,2A sınıfı 220 adet fünye  
(max. hat direnci: 685Ω)

Aşağıdaki konfigürasyon için patlatma 
kapasitesi: 0.45A

0,45A sınıfı 180 adet fünye  
(max. hat direnci: 260Ω)

İmpuls zamanı / Maksimum impuls 
enerjisi t ≤ 4ms / 20J

Kondansatörün şarj süresi < 10sn
Ateşlemeye hazırlığının korunma süresi 15sn
Korumanın güvenlik seviyesi IP65
AB tipi test sertifikası TEST 17 ATEX 0030X
Kendinden emniyetli korumanın özelliği      I -/M2(M1) Ex eb mb [ia Ma] I Mb

HZK-100M

HZK-100

HZKT-100
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RS1x sensörü, gaz yoğunluklarını ölçen ve ayarlanmış limitlerin aşıldığını bildiren, sabit bir cihazdır. Sensör, Dağıtılmış Telemetrik Si-
steminin (DTS) bir elemanı olabilir. Aşağıdaki versiyonları mevcuttur: 
RS10  - sinyal cihazı olmadan, 
RS11  - optik sinyal cihazı ile
RS12  optik-akustik sinyalizasyon modülü ile.
Versiyonuna göre, cihazda, aşağıdaki gazlardan birinin yoğunluğunu ölçen sondaj kurulmuştur: metan, oksijen, karbonmonoksit, kar-
bondioksit, hidrojen sülfür, kükürt dioksit, azot oksit, azot dioksit. Seçmeli olarak, sensör, aşağıdaki (maksimum 3) periferik modüller 
ile donatılabilir:
 arayüz RS-485 (Modbus RTU),
 kapatıcı devre çıkışları UW1, UW2
 iki durumlu giriş
 analog çıkış (4-20mA, 0,4-2V veya 0-10V).

ISO-1 kendinden emniyetli optik sinyal cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda 
taşıma sırasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. M1 kategorisine sahip olduğu için yer 
altı maden ocaklarında kullanılabilmektedir. Yanıp sönen ışık yayan, kendi pili bulunan 
taşınabilir bir cihazdır. Işık kaynağı olarak LED’ler kullanılmıştır.

OSA-2 optik-akustik sinyal cihazı, optik ve akustik sinyal yaymak üzere tasarlanmış 
sabit bir cihazdır. Diyotla kontak modunda çalışan bir adet iki anahtarlamalı giriş ile 
donatılmıştır. Girişin durumu optik-akustik sinyalin şeklini belirtmektedir. OSA-2, M1 ka-
tegorisine sahip bir cihazdır.

RS20 optik-akustik sinyal cihazı, uzaktan alarm sinyalizasyonu sağlayan, sabit bir cihazdır. RS20, harici, kendinden emniyetli 12VDC 
güç kaynağından beslenir. RS-485 iletişim ağında çalışabilir. Alarm sinyalizasyonu, iletim hattından veya iki konumlu, kendinden em-
niyetli çıkışlara iletilen sinyaller aracılığıyla çalıştırılabilir

RS20, ISO-1, OSA-2 SİNYAL CİHAZI

Besleyici gelirim 12 VDC (8-16V)
Işık sinyal cihazı Güçlü, kırmızı LED
Sesli sinyal cihazı 1 m mesafesinde 95dB
Korumanın güvenlik seviyesi IP65
AB tipi test sertifikası TEST 17 ATEX 0006X

Kendinden emniyetli korumanın özelliği      I M1 Ex ia I Ma           
     II 2G Ex ia IIB T4 Gb

Besleyici gerilim 12 VDC (8-16V)

Ölçüm aralığı

RS1x-M0: 0÷5% CH4 (katalitik), 
5÷100% CH4 (kondüktometrik)
RS1x-M1: 0÷100 CH4
RS1x-CD: 0÷5% CO2
RS1x-CO: 0÷2000ppm CO
RS1x-NO: 0÷250ppm NO
RS1x-ND: 0÷20ppm NO2
RS1x-SD: 0÷50ppm SO2
RS1x- HS: 0÷50ppm H2S RS1x- O: 
0÷25% O2

Gaz ölçüm yöntemi Sürekli ölçüm, gaz difüzyon ile girer, 
yöntem, ölçülen gaz tipine bağlıdır 

Ekran tipi: OLED, grafik
Işık sinyalizasyon cihazı (RS11x, RS12x) Güçlü, kırmızı LED ışığı
Sesli Sinyal cihazı (RS12x) 95 dB mesafe: 1m
Korumanın güvenlik seviyesi IP65
AB tip sertifikası TEST 17 ATEX 0005X

Kendinden emniyetli korumanın özelliği
     I M1 Ex ia I Ma    
     II 2G Ex ia IIB T4 Gb         
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OTOMASYON VE METANOMETRİDE PROFESYONEL ÇÖZÜMLERENDÜSTRİYEL OTOMASYON VE SERVİS

Şirketimiz; her zaman müşterinin bireysel ihtiyaçlarına uygun olan kontrol ve görselleştirme sistemlerinden oluşan geniş bir ürün yel-
pazesi sunmaktadır. Diğerleri arasında aşağıdaki ürünleri sunmaktayız:
 kendi elektronik sistemlerimize dayalı ve mikrodenetleyici içerebilen bağımsız cihazlar
 PLC denetleyicisine ve ihtiyaca bağlı olarak operatör paneline dayalı küçük kontrol sistemleri
 diğerleri arasında kontrol dolapları, PC bilgisayarlarla donatılmış operatör istasyonları, uzaktan iletişim sistemleri vs. içeren

kontrol ve görselleştirme sistemle

Önerdiğimiz çözümler, eski kontrol cihazları kısmen veya tamamen modern olanlarıyla değiştirilerek mevcut kontrol sistemlerininyeni-
lenmesi veya genişletilmesi kapsamında da yapılabilmektedir.

HASO şirketinin sunduğu hizmet aşağıdaki öğeleri içermektedir: 
 sistemin işleyişinin kullanıcının ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi
 sistem projesinin ve elektrik/elektronik projesinin yapılması
 cihaz ve bileşenlerinin teslimi
 kontrol dolap ve kutularının üretilmesi
 yönetici cihazların, sensörlerin ve montaj yerindeki bağlantıların yapılması
 PLC denetleyicilerinin yazılımı
 SCADA görselleştirme sistemleri
 imalat sonrasında komple belgelemenin hazırlanması
 sistemin çalıştırılması ve operatör eğitimi
 garanti servisi ve garanti sonrası servis.

Uygulamalarımız:

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
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OTOMASYON VE METANOMETRİDE PROFESYONEL ÇÖZÜMLERENDÜSTRİYEL OTOMASYON VE SERVİS

HASO şirketinin servisi aşağıdaki öğeleri içeren kapsamlı bir hizmet sunmaktadır:
 hem garanti süresinde hem de garanti sonrasında sistemlerin ve metanometri cihazlarının periyodik bakımı ve onarımı
 kullanılmasının devam edilmesi mümkün olmayan parça ve bileşenlerin yenileriyle değişimi
 teknik danışmanlık
 kurulan güvenlik sistemlerinin ve cihazların montajı, çalıştırılması ve devreye alınması
 patlatma tertibatının yasallaştırılması ve kontrolü
 CST güvenlik sisteminde oluşan arızaların giderilmesi
 servisin 7 gün 24 saat hazır olması.

SERVİS
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Şirketimiz; her zaman müşterinin bireysel ihtiyaçlarına uygun olan kontrol ve görselleştirme sistemlerinden oluşan geniş bir ürün yel-
pazesi sunmaktadır. Diğerleri arasında aşağıdaki ürünleri sunmaktayız:
 kendi elektronik sistemlerimize dayalı ve mikrodenetleyici içerebilen bağımsız cihazlar
 PLC denetleyicisine ve ihtiyaca bağlı olarak operatör paneline dayalı küçük kontrol sistemleri
 diğerleri arasında kontrol dolapları, PC bilgisayarlarla donatılmış operatör istasyonları, uzaktan iletişim sistemleri vs. içeren
    kontrol ve görselleştirme sistemle

Önerdiğimiz çözümler, eski kontrol cihazları kısmen veya tamamen modern olanlarıyla değiştirilerek mevcut kontrol sistemlerininyeni-
lenmesi veya genişletilmesi kapsamında da yapılabilmektedir.

HASO şirketinin sunduğu hizmet aşağıdaki öğeleri içermektedir:
 sistemin işleyişinin kullanıcının ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi
 sistem projesinin ve elektrik/elektronik projesinin yapılması
 cihaz ve bileşenlerinin teslimi
 kontrol dolap ve kutularının üretilmesi
 yönetici cihazların, sensörlerin ve montaj yerindeki bağlantıların yapılması
 PLC denetleyicilerinin yazılımı
 SCADA görselleştirme sistemleri
 imalat sonrasında komple belgelemenin hazırlanması
 sistemin çalıştırılması ve operatör eğitimi
 garanti servisi ve garanti sonrası servis.

Uygulamalarımız:

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
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HASO şirketinin servisi aşağıdaki öğeleri içeren kapsamlı bir hizmet sunmaktadır:
 hem garanti süresinde hem de garanti sonrasında sistemlerin ve metanometri cihazlarının periyodik bakımı ve onarımı
 kullanılmasının devam edilmesi mümkün olmayan parça ve bileşenlerin yenileriyle değişimi
 teknik danışmanlık
 kurulan güvenlik sistemlerinin ve cihazların montajı, çalıştırılması ve devreye alınması
 patlatma tertibatının yasallaştırılması ve kontrolü
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