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1. Bezpieczeństwo 

W niniejszej instrukcji stosuje się następujące znaki ostrzegawcze: 

 

Informacje związane z wymogami przeciwwybuchowości 

(dyrektywa ATEX). 

 

Informacje szczególnie ważne przy instalacji i eksploatacji urządzenia. 

 

Informacja o postępowaniu ze zużytymi bateriami (akumulatorami), 

oraz z urządzeniem po zakończeniu użytkowania. 

 

Informacje o postępowaniu z opakowaniem, w którym dostarczono 

urządzenie. 

1.1. Transport 

Transport powinien odbywać się dostępnym środkiem komunikacji w warunkach chroniących 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ładunek powinien być zabezpieczony przed 

przemieszczaniem w czasie transportu. Urządzenie powinno być transportowane w fabrycznym 

opakowaniu lub innym chroniącym go na odpowiednio wysokim poziomie. 

1.2. Przechowywanie 

Elementy układu powinny być przechowywane w opakowaniu transportowym lub bez niego na 

regale magazynowym w pomieszczeniu o temperaturze -20°C do +60°C i wilgotności 

nieprzekraczającej 80% bez oparów związków chemicznie aktywnych. 

1.3. Instalacja i eksploatacja 

Podczas instalacji i podłączania rejestratora CRP-03 należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń 

niniejszej instrukcji obsługi. Urządzenie należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 

przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. 

CRP-03 wolno instalować i eksploatować w strefie 2 lub 1 we współpracy z obwodami 

iskrobezpiecznymi wymaganego poziomu bezpieczeństwa (ia lub ib) oraz przy zachowaniu 

zgodności podgrupy potencjalnie występującej mieszaniny gazów z podgrupą obwodów urządzenia 

(IIA lub IIB) i klasy temperaturowej T4. 

 

CRP-03 wolno podłączać do obwodów iskrobezpiecznych innych urządzeń tylko i 

wyłącznie przy spełnieniu wymogów i warunków bezpiecznego stosowania 

zawartych w certyfikatach i fabrycznych instrukcjach obsługi tych urządzeń oraz 

przy zachowaniu zgodności parametrów iskrobezpieczeństwa łączonych 

urządzeń. 
 

1.4. Przeglądy okresowe 

Rejestrator CRP-03 przeznaczony jest do instalowania i pracy w strefie zagrożenia wybuchem 

określonej oznaczeniem budowy przeciwwybuchowej. Aby upewnić się, że urządzenie oraz 

związana z nim instalacja są w stanie umożliwiającym ich bezpieczne użytkowanie w przestrzeniach 

zagrożonych wybuchem, należy przeprowadzać regularne kontrole okresowe lub zapewnić ciągły 
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nadzór przez wykwalifikowanych pracowników i jeżeli to konieczne, przeprowadzać niezbędne 

konserwacje.  

Szczegółowe wytyczne, w tym co do częstości i stopnia kontroli oraz zakresu podejmowanych 

czynności znajdują się w normie PN-EN 60079-14:2008. 

W przypadku urządzeń, których numer certyfikatu zawiera znak „X”, zastosowanie mają 

specjalne warunki użytkowania. Należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją certyfikacyjną, aby 

upewnić się co do warunków użytkowania. Należy dokładnie stosować się do zaleceń niniejszej 

Instrukcji obsługi.  

1.5. Naprawy serwisowe 

Naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez serwis firmy COMMON S.A. Jakakolwiek 

ingerencja w budowę urządzenia prowadzi do utraty cechy iskrobezpieczeństwa oraz gwarancji. 

 

Uwaga ! Zerwanie plomby producenckiej równoznaczne jest z utratą gwarancji 

oraz cechy iskrobezpieczeństwa. 
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2. Kod wyrobu i wersji wykonania 

Tab. 2-1 Kod wyrobu rejestratora CRP-03 i jego wersje wykonania 

  

Tab. 2-2 Wykaz części zamiennych do CRP-03 

Lp. Opis części: Typ: 

1 Bateria główna  BAT-03  produkcji Common SA 

2 Bateria podświetlania LCD SL-760 Xtra produkcji Tadiran 
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3. Budowa 

Rejestrator CRP-03 zbudowany jest w obudowie aluminiowej jednokomorowej z pokrywą na 

zawiasie. Na pokrywie znajduje się wyświetlacz LCD z klawiaturą, portem OPTO-GAZ i Tuchel. W 

podstawie obudowy zabudowane są dwa przetworniki ciśnienia oraz przepusty kablowe służące do 

wprowadzania kabli obwodów iskrobezpiecznych.  

Układy elektroniki w dolnej i górnej części obudowy są zabezpieczone przed dostępem i 

ingerencją osłonami z tworzywa. Obie części elektroniki połączone są elastycznym przewodem 

taśmowym zabezpieczonym przed rozłączeniem przez użytkownika. Przewód taśmowy bezpiecznie 

układa się podczas zamykania pokrywy. Zestaw zacisków przyłączeniowych znajduje się w dolnej 

części obudowy przy dławnicach. 

Obudowa na swym boku posiada zacisk służący do dołączenia uziemienia. 

Pod pokrywą obudowy znajdują się uchwyty na baterie główne oraz na baterię podświetlania 

LCD. Właściwe baterie mogą być wymieniane w strefie zagrożonej wybuchem. 

 

 Stopień ochrony obudowy będzie zachowany tylko przy zastosowaniu 

odpowiednich średnic kabli przyłączeniowych i prawidłowym dokręceniu 

przepustów kablowych oraz właściwym ułożeniu uszczelki i dokręceniu pokrywy 

obudowy. 
 

 

Budowę i opis zacisków przedstawia Rys.  5.3-1  Budowa i opis zacisków. 
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4. Dane techniczne i warunki stosowania 

4.1. Dane techniczne 

Oznaczenia 

Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej 
II 2G Ex ia IIB T4 Gb  

Oznaczenia i numer certyfikatu ATEX 
1453 KDB 14ATEX0102X  

Zgodność z normami i dyrektywami 

ATEX: 

PN-EN 60079-0:2013  (EN 60079-0:2012,IDT) 

PN-EN 60079-11:2012E  (EN 60079-11:2012,IDT) 

PN-EN 60529:2003 (EN 60529:1991 IDT, 

          EN 60529:1991/A1:2000 IDT) 

  

Warunki pracy 

Temperatura otoczenia -25°C  +55 °C 

Wilgotność względna: max 95% w temp 55°C, możliwość kondensacji 

Obudowa urządzenia 

Metalowa Odlew ciśnieniowy aluminium 

Stopień ochrony obudowy IP66/67 

Wymiary (całkowite bez przyłączy) 

Wysokość – 190mm   
Szerokość – 170mm 
Głębokość – 70mm 

Front, elewacja, klawiatura, wyświetlacz 

Poliwęglan lub poliester pow. 185 x 165 mm 
7 klawiszy 
Wyświetlacz graficzny 240x128, podświetlany 

Zamykanie Pokrywa z uszczelką obudowy na zawiasie 
Zamykana na 4 śruby imbusowe rozmiar M5, klucz  

Masa 2,4kg 

Obudowa zewnętrznego CPC-03e 

Metalowa Stal nierdzewna, kwasoodporna 

Stopień ochrony obudowy IP66/67 

Wymiary (całkowite) 
Długość całkowita – 90mm   
Średnica – 38mm 

Zasilanie 

Wewnętrzne główne 

Wykonanie KOD(7)=S: 
- dwa pakiety baterii typu: BAT-03  produkcji 

COMMON S.A. 
Wykonanie KOD(7)=B: 
- dwie baterie SL-2780 lub Tl-5930 produkcji 

Tadiran 

Wewnętrzne dla podświetlania LCD SL-760 Xtra  lub TL-5903 produkcji Tadiran 

Zewnętrzne 

Z zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych o 
podanych parametrach iskrobezpieczeństwa, 
np. CZAK-03 

Wytrzymałość elektryczna izolacji  500V AC 

Uwaga! Układ wejściowy na złączach COM2, COM3 zawiera elementy zabezpieczające 
przeciwprzepięciowe, chroniące przyłącza elektryczne względem obudowy na poziomie 
około 90V.  
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4.2. Parametry iskrobezpieczeństwa 
 

„Uwaga! Zagrożenie od ładunków elektrostatycznych. Patrz instrukcja.” 

Front urządzenia na pokrywie (elewacja, klawiatura, okno wyświetlacza) 

wykonany jest z tworzywa sztucznego o dużej powierzchni, na którym mogą 

gromadzić się ładunki elektrostatyczne. 

Nie wolno tej powierzchni pocierać innymi suchymi materiałami, aby nie 

doprowadzić do naelektryzowania i zagrożenia wyładowaniem ! 

 

 

Parametry iskrobezpieczeństwa 

Nazwa 

złącza 
Zaciski Parametry 

COM1 

V+, GND, A, B 
Odpowiednio numery pinów:  
4, 5, 2, 1 

zaciski „1” – „2” („B” – „A”) 
Ui=7,14V, Pi=1,2W, Li~0, Ci~0, 
Uo=5,88V, Io=21mA, Po=30mW, Lo=50mH, Co=100μF, 
zaciski   „1”–„GND” ,   „2”–„GND”  

(„B”–„GND” ,  „A”–„GND”) 
Ui=7,14V, Uo=5,88V, Io=83mA, Po=121mW, Lo=25mH, 
Co=100μF, 
zaciski „4” – „5”  („V+” – „GND”) 
Ui=7,14V, Pi=1,2W, Ii=0,5A, Li~0, Ci~0, 

Uo=7,14V, Po=0,76W, Io=0,43A, Lo=1mH, Co=48μF 

COM2 V+, GND, A, B 

zaciski  („B” – „A”) 
Ui=7,14V, Pi=1,2W, Li~0, Ci~0, 
Uo=5,88V, Io=21mA, Po=30mW, Lo=50mH, Co=100μF, 
zaciski  „B”–„GND” ,  „A”–„GND” 
Ui=7,14V, Uo=5,88V, Io=83mA, Po=121mW, Lo=25mH, 
Co=100μF, 
zaciski „V+” – „GND” 
Ui=7,14V, Pi=1,2W, Ii=0,5A, Li~0, Ci~0, 
Uo=7,14V, Po=0,76W, Io=0,43A, Lo=1mH, Co=48μF 

COM3 

V+, GND, A, B 

zaciski  („B” – „A”) 
Ui=7,14V, Pi=1,2W, Li~0, Ci~0, 
Uo=5,88V, Io=21mA, Po=30mW, Lo=50mH, Co=100μF, 
zaciski  „B”–„GND” ,  „A”–„GND” 
Ui=7,14V, Uo=5,88V, Io=83mA, Po=121mW, Lo=25mH, 
Co=100μF, 
zaciski „V+” – „GND” 
Ui=7,14V, Pi=1,2W, Ii=0,5A, Li~0, Ci~0, 
Uo=7,14V, Po=0,76W, Io=0,43A, Lo=1mH, Co=48μF 

+8V, GND: zaciski  „+8V” – „GND” 
Ui=12,6V, Ii=0,3A, Pi=1,1W, Li~0, Ci~0, 

INx 

 

IN1 

IN2 

IN3 

IN4 

 

IN1+ , IN1- 

IN2+ , IN2- 

IN3+ , IN3- 

IN4+ , IN4- 

zaciski „IN1+” – „IN1-” … „IN4+” – „IN4-”  
Ui=10V, Ci~0, Li~0, Uo=10V, Io=2,5mA, Po= 6mW, 
Lo=10mH, Co=20μF 

 

IN5 

IN6 

IN5+ , IN5- 

IN6+ , IN6- 

zaciski „IN5+” – „IN5-”, „IN6+” … „IN6-”  
Ui=12,6V, Li~0, Ci~0, 
Uo=12,6V, Io=18mA, Po=57mW, Lo=20mH, Co=7μF, 

OUTx 

OUT1-1 , OUT1-2 (bipolarne) 

OUT2-1 , OUT2-2 (bipolarne) 

OUT3-1 , OUT3-2 (bipolarne) 

OUT4-1 , OUT4-2 (bipolarne) 

zaciski  „OUT1-1”–„OUT1-2”, „OUT2-1”–„OUT2-2”, 
 „OUT3-1”–„OUT3-2”, „OUT4-1”–„OUT4-2” 
Uo=5,88V , Io=6mA , Po=9mW, Lo=50mH, Co=100μF, Li~0, 
Ci=0,6uF 
Ui=10V, Ii=0,3A, Pi=1,1W, 
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ExtCPC V+, GND, A, B 

zaciski „A” – „B” 
Uo=5,88V, Io=62mA, Po=45mW, Lo=50mH, Co=100μF, 
Li~0, Ci~0, 
zaciski „A” – „GND”,  „B” – „GND” 
Uo=5,88V, Io=124mA, Po=91mW, Lo=10mH, Co=100μF, 
Li~0, Ci~0, 
zaciski „V+” – „GND” 
Uo=5,88V , Io=0,74A , Po=0,8W (sumaryczna moc 
wyjściowa wszystkich zacisków złącza ExtCPC), Li~0, Ci~0, 
Lo=500μH, Co=100μF. 

LF LF+ , LF- 
zaciski „LF+” – „LF-” 
Uo=10V, Io=15mA, Po=25mW, Lo=50mH, Co=16μF, 
Ui=10V, Ii=30mA, Pi=64mW 

LFb 
 

LFc 

LFb+ , LFb- 

LFc+ , LFc- 

zaciski „LFb+” – „LFb-”, „LFc+” – „LFc-” 
Uo=10V, Io=2mA, Po=4mW, Lo=20mH, Co=16μF 
Ui=10V, Ii=30mA, Pi=64mW 

Pt1000 

Oznaczenia kolorami zacisków: 

czerw.,  czerw.,  biały,    biały – 
lub 

żółty,     zielony,  biały,    brązowy 

Zaciski oznaczone odpowiednio: 

PT-I+,   PT-U+,  PT-U-,  PT-I-  lub 

PT-1,   PT-2,  PT-3,  PT-4 

Między dowolnymi zaciskami: 

zaciski PT-I+, PT-I-, PT-U+, PT-U- 
Uo=5,88V, Io=54mA, Po=79mW Lo=50mH Co=63μF 

 

 

 

5. Instalacja i montaż rejestratora CRP-03  

CRP-03 jest urządzeniem o budowie iskrobezpiecznej i każdej z wersji wykonania może być 

instalowany w strefie 1 lub 2 zagrożenia wybuchem par i gazów. 

 

5.1. Montaż mechaniczny urządzenia 

CRP-03 jest przystosowane do bezpośredniego montażu na powierzchni płaskiej. Służą do tego 

cztery otwory w narożnikach podstawy obudowy dostępne po otwarciu pokrywy. Otwory 

przystosowane do śrub w rozmiarze M5 i długości odpowiedniej dla danego podłoża. Sposób 

montażu i rozstaw otworów przedstawia Rys.  5.1-1. 

Rejestrator może być wyposażony w dodatkowe akcesoria montażowe, np. zestaw montażowy 

uchwytów płaskich. Uchwyty przykręcane są do obudowy od spodu śrubami dostarczonymi w 

komplecie. Każdy uchwyt można zamontować dowolnie w dwóch położeniach. Sposób montażu i 

rozstaw otworów przedstawia Rys.  5.1-2.  
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Rys.  5.1-1  Montaż rejestratora poprzez otwory w obudowie 
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Rys.  5.1-2  Montaż rejestratora za pomocą uchwytów płaskich 
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5.2. Kablowe obwodów iskrobezpiecznych 

Przy instalowaniu i podłączaniu urządzenia w miejscu jego pracy należy przestrzegać 

zasadniczych wymagań podanych w Rozdziale 1.3. oraz zawartych w tym rozdziale. 

Kable wielożyłowe stosowane do podłączania obwodu iskrobezpiecznego prowadzonego w 

strefie zagrożonej wybuchem jak i sposób jego podłączania i prowadzenia instalacji muszą być 

zgodne z zasadniczymi wymaganiami normy PN-EN 60079-14. Zgodnie z punktem 12.2.2 niniejszej 

normy dopuszczalne jest stosowanie kabli typu A lub typu B, wg definicji normy. 

Podstawowe wymagania dla kabla wielożyłowego obwodów iskrobezpiecznych CRP-03: 

 instalacja stała, skutecznie chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

 zakres temperatur pracy kabli odpowiedni do miejsca zastosowania, 

 minimalna promieniowa grubość izolacji każdej żyły kabla nie mniejsza niż 0,2mm, 

 wytrzymałość dielektryczna izolacji żyła-ziemia minimum 500V AC (rms), 

 wytrzymałość dielektryczna izolacji żyła-żyła minimum 1000V AC (rms), 

 średnica drutów w przewodach wielodrutowych minimum 0,1mm, 

 końce przewodów wielodrutowych należy chronić przed rozdzielaniem się skrętek, np. za 
pomocą tulejek, lecz nie za pomocą samego lutowania, 

  

Rys.  5.2-1  Zakończenie przewodu metalową końcówką tulejkową nieizolowaną 

 niewykorzystane żyły w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być połączone do 
ziemi lub izolowane przez połączenie na listwy zaciskowe. Izolowanie taśmą nie jest 
dozwolone. 

 

Całe urządzenie CRP-03 jest budowy iskrobezpiecznej, wszystkie jego przyłącza kablowe są 

obwodami iskrobezpiecznymi. W tym przypadku w zakresie CRP-03 nie występuj aspekt 

rozdzielania kabli iskrobezpiecznych od nieiskrobezpiecznych oraz konieczność ich oznaczania. 

W przypadku dalszej części instalacji systemów iskrobezpiecznych prowadzone są kable 

obwodów iskro- i nieiskrobezpiecznych to muszą one być rozdzielone zgodnie z normą  

PN-EN 60079-14. Kable iskrobezpieczne powinny być oznaczone. W przypadku oznaczania 

kolorem powinien być to kolor jasno niebieski.  
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5.3. Opis zacisków i gniazd 

 

Rys.  5.3-1  Budowa i opis zacisków 

 

Dopuszczalne przekroje przewodów podłączanych do zacisków: 

Zakres przekrojów przewodów 

Przewód jednodrutowy 0,21,5mm2 

Przewód linkowy z tulejką 
przewodową z kołnierzem 

0,141,5mm2 

5.4. Wymagania dotyczące kabli 

Stosowane kable do podłączania obwodów iskrobezpiecznych muszą spełniać wymagania 

podane w Rozdziale 5.2. 

Pod względem ekranowania kabli należy stosować dla przyłączy odpowiednio: 

LFx, ENC, HF, ExtCPC, OUTx, INx COM3, COM2 

Wyłącznie kable ekranowane, np. LIYCY Kable ekranowane, np. LIYCY 

lub 

Kable nieekranowane, np. LIYY 

 

Wszystkie dławnice kablowe zastosowane w CRP-03 są w wykonaniu EMC i są przystosowane 

do podłączania ekranów kabli w miejscu ich wprowadzania. 

D1 
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Mogą być stosowane dławnice trzech alternatywnych typów. Sposób montażu kabli i ekranów 

przedstawia poniższy rysunek. 

W urządzeniu zastosowane są dwa rozmiary dławnic M12 i M16 o podanym zakresie dławienia. 

Zakresy średnic dławienia kabli 

D1 M16 710mm 

D2-D3 M16 6,58mm 

D4-D7 M12 4,56mm 

 

Maksymalna długość kabli dla poszczególnych obwodów wynosi odpowiednio: 

Maksymalna długość kabli 

LFx, ENC, HF, ExtCPC <10m 

OUTx, INx, COM3, COM3, COM1 b.o. zgodnie z parametrami Ex 

 

Uwaga! Minimalna temperatura otoczenia podczas instalowania kabli w dławnicach nie powinna 

być niższa niż -20°C. 

 

a) dławnica typu J 

 

 

c) Dławnica typu A 

 

b) Dławnica typu P 

 

Rys.  5.4-1  Sposób montowania kabli ekranowanych w dławnicach 
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Uwaga!  Ekrany kabli powinny być podłączone do obudowy (poprzez dławnice) 

tylko po stronie uziemionego rejestratora CRP-03. Przewody ekranujące nie 

mogą tworzyć pętli zamykających punkty o różnych potencjałach, w których 

mogłyby płynąć prądy wyrównawcze! 
 

 

Niewykorzystane dławnice należy zaślepić odcinkami elementów walcowych, twardych lub 

elastycznych o odpowiedniej średnicy i dokręcić nakrętki dławnic. 
 

Uwaga!  Stopień ochrony obudowy będzie zachowany tylko przy zastosowaniu 

odpowiednich średnic kabli przyłączeniowych lub zaślepek i prawidłowym 

dokręceniu przepustów kablowych oraz właściwym ułożeniu uszczelki i 

dokręceniu pokrywy obudowy. 
 

5.5. Uziemienie urządzenia 

Obudowa CRP-03 w miejscu instalacji musi być uziemiona. 

Obudowa uzyskuje uziemienie poprzez śruby montażowe umiejscowione w narożnych otworach 

obudowy.  

Do otworów montażowych można przykręcić metalowe uchwyty (zestawy montażowe) za 

pomocą których należy przykręcić urządzenie do metalowych uziemionych elementów zabudowy.  

W przypadku braku możliwości montażu obudowy zapewniającego skuteczne uziemienie 

należy zapewnić je poprzez zacisk uziemiający, umieszczony na boku obudowy, umożliwiający 

podłączenie przewodu uziemiającego. Zacisk ma możliwość mocowania przewodu drutowego lub 

wielożyłowego o przekroju do 4mm2. Docisk dokręcany jest śrubą imbusową, rozmiar klucza 3mm. 

       

Rys.  5.5-1  Zacisk uziemiający 

Krucieć przetwornika ciśnienia (na obudowie urządzenia) w miejscu instalacji jest najczęściej 

łączony stalową rurką impulsową (ciśnieniową) z przyłączem pomiarowym ciśnienia gazomierza lub 

gazociągu.  

Stalowa rurka termometru jest połączona elektrycznie poprzez ekran kabla z obudową 

urządzenia. 

Obudowa zewnętrznego przetwornika ciśnienia CPC-03e jest elektrycznie połączona poprzez 

ekran kabla z obudową urządzenia. 

http://www.common.pl/#_blank


COMMON S.A. Instrukcja obsługi i DTR CRP-03 

 

str. 17 
 

Uwaga!  

W miejscu instalacji musi być zapewniona ekwipotencjalność 

punktu montażu uziemienia obudowy urządzenia  

z miejscem podłączenia rurki impulsowej do gazomierza lub gazociągu,  

miejscem zainstalowania termometru  

i miejscem zainstalowania zewnętrznego przetwornika CPC-03e. 

 

5.6. Podłączanie czujnika temperatury 

Termometr typu CTA4 w rejestratorze CRP-03 jest montowany fabrycznie na stałe. 

Termometr umieszcza się w tulei termometrycznej rurociągu lub gazomierza. 

Rurka termometru może mieć kontakt elektryczny z instalacją gazociągu pod warunkiem podanym  

w Rozdziale 5.5. 

5.7. Podłączanie czujnika ciśnienia  

Wbudowane przetworniki ciśnienia podłącza się rurkami impulsowymi z punktem przyłącza 

ciśnienia gazociągu lub gazomierza. 

Przetwornik zewnętrzny wkręca się bezpośrednio w punkt przyłącza ciśnienia. 

Podłączenie czujników ciśnienia stanowi kontakt elektryczny obudowy z gazociągiem lub 

gazomierzem. 

Musi być spełniony warunek podany w Rozdziale 5.5. 

5.8. Warunki stosowania  

Warunki iskrobezpieczeństwa podane w Rozdziale 4.2. 

Podłączanie do obwodów iskrobezpiecznych CRP-03 o poziomie bezpieczeństwa ia obwodów 

innych urządzeń o niższym poziomie bezpieczeństwa ib implikuje powstanie całego układu, systemu 

o poziomie niższym bezpieczeństwa ib (łącznie z całym rejestratorem CRP-03). 

 

 

6. Wymiana baterii  

Uwaga ! Stosować wyłącznie baterie według Instrukcji obsługi. 

W urządzeniu CRP-03 wszystkie zastosowane baterie  

mogą być odłączane i podłączane w strefie zagrożonej wybuchem.  

6.1. Baterie główne 

W wersji wykonania KOD(7)=S  - pakiet baterii typu „BAT-03”, produkcji COMMON SA, 

oznaczone: 

Bateria typu : BAT-03 

Producent : Common SA 

 

Pakiet jest zakończony przewodem ze złączem z zabezpieczeniem polaryzacji.  

Baterie te podłącza się do gniazd pod pokrywą obudowy oznaczonych BAT1, BAT2.  

W tej wersji urządzenie posiada funkcję detekcji obecności baterii, automatycznie wykrywa jej 

wyjęcie i podłączenie. 

Same baterie umieszcza się w sprężystych uchwytach umieszczonych pod pokrywą obudowy. 
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W wersji wykonania KOD(7)=B  - bateria typu SL-2780 lub Tl-5930 produkcji Tadiran. 

W tym wykonaniu baterie umieszczane są w sprężystych uchwytach z kontaktami na biegunach 

baterii. Uchwyty podłączone są przewodami do złącz BAT1 i BAT2.  

Baterie w uchwytach należy umieszczać zgodnie z oznaczoną polaryzacją +, - . 

Błędna polaryzacja nie spowoduje trwałego technicznego uszkodzenia urządzenia ani baterii, 

jedynie brak poprawnego działania.  

Błędne podłączenie nie spowoduje zagrożenia utraty iskrobezpieczeństwa urządzenia. 

 

 

Rys.  6.1-1  Montaż baterii 

6.2. Bateria podświetlania LCD 

Do podświetlania wyświetlacza LCD zastosowano osobną baterię w rozmiarze AA. 

Dopuszczony do stosowania typ: SL-760 Xtra produkcji Tadiran. 

Baterie w uchwycie należy umieszczać zgodnie z oznaczoną polaryzacją +, - . 

Błędna polaryzacja nie spowoduje trwałego technicznego uszkodzenia urządzenia ani baterii, 

jedynie brak poprawnego działania.  

Błędne podłączenie nie spowoduje zagrożenia utraty iskrobezpieczeństwa urządzenia. 
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7. Ochrona środowiska 

7.1. Postępowanie z odpadami opakowaniowymi 

Opakowań, w których dostarczane są urządzenia, nie należy wyrzucać do pojemników na 

odpady komunalne. 

 

Opakowanie zostało oznakowane znakiem recyklingu. Zgodnie z ustawą o opakowaniach 

i odpadach opakowaniowych użytkownik zobowiązany jest zadbać aby poszczególne elementy 

opakowania trafiły do właściwych pojemników zbiórki selektywnej.  

7.2. Postępowanie z bateriami i urządzeniami po zakończeniu użytkowania 

Wymienionych baterii/akumulatorów, ani także samego urządzenia po zakończeniu 

użytkowania, w żadnym wypadku, pod karą grzywny nie wolno wyrzucić do pojemnika na odpady 

komunalne, o czym informuje zamieszczony znak.  

 

Zarówno baterie (akumulatory), jak i inne części i podzespoły urządzenia, zawierają substancje 

niebezpieczne lub szkodliwe, i dlatego podlegają przepisom ustawy o ich zbieraniu i recyklingu. 

Celem niedopuszczenia aby te groźne substancje dostały się do środowiska naturalnego, w całym 

kraju istnieje system zbierania, odzysku i przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych. 

Jeśli wymiany baterii lub całego urządzenia dokonuje serwisant firmy COMMON, zabierze je ze 

sobą do Firmy, gdzie zostaną zabezpieczone a następnie przekazane organizacji recyklingowej. 

Jeśli wymiany dokonuje przedstawiciel firmy użytkownika, to postępowanie powinno być zgodne z 

zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym, przyjętymi w przedsiębiorstwie 

użytkownika (np. systemem zarządzania środowiskowego wg ISO 14001).  

W każdym innym przypadku (np. jeśli w przedsiębiorstwie jeszcze nie ustanowiono systemu 

postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym), zużyte baterie lub całe urządzenie należy 

dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. Informacje o bezpłatnych punktach zbiórki znajdują się na 

przykład na stronie: 

http://www.elektrosmieci.pl/ 

a także na stronach internetowych urzędów miejskich i gminnych. 
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8. Historia zmian w dokumentacji 

Wersja Data Opis zmian 

001U  Wydanie pierwsze. 

002U 13.01.2019 Zmiana loga na pierwszej stronie 

003U 13.02.2020 Aktualizacja Kodu Wyrobu, Dodanie informacji o dużej dławnicy D1 

 

9. Notatki 
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