
Radio z certyfikatem ATEX
dla osób pracujących w środowiskach
zagrożonych wybuchem

TK-2260EX/3260EX
VHF/UHF FM Radia przenośne

Gaz : II 2 G Ex ib IIC T4

Pył : II 2 D Ex tD ibD A21 IP6x T110°C
Górnictwo : I M2 Ex ib I

Certyfikaty ATEX
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Radiotelefony przenośne z certyfikatem TK-2260EX/3260EX
to produkty przeznaczone do stosowania w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem. Zgodne są z dyrektywą Unii Europejskiej
94/9/WE, zwanej popularnie Dyrektywą . Produkty są
przeznaczone do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania
urządzeń i systemów ochronnych wobec zagrożeń wybuchowych,
objętych zakresem niniejszej dyrektywy.

ATEX,

ATEX

Iskrobezpieczne
radiotelefony firmy
KENWOOD

TK-2260EX TK-3260EX

Wydłużony czas pracy na jednym ładowaniu

Nowy akumulator KNB-58LEX pozwala na dłuższy czas pracy niż
jakiekolwiek inne radiotelefony na jednym ładowaniu
- do 18 godzin w typowych warunkach pracy 5-5-90

.
przy pełnej

mocy nadajnika

1,2 W Moc wyjściowa

TK-2260EX/3260EX sukces równowagi między ochroną wysokiej
klasy, doskonałymi osiągami i skuteczną mocą nadajnika.

(MAN-DOWN / STATIONARY/MOTION DETECTION/LONE WORKER/ )EMERGENCY KEY

Certyfikat klasy ATEX

- II2G Ex ib IIC T4 - ochrona gazowa
Grupa "IIC" nadaje się do stosowania w większości rodzajów
atmosfery w tym wodoru. "T4" klasa temperatury obejmuje
większość gazów i par

- II2D Ex tD A21 IP6X II2D IB D21 T110 ° C - ochrona przed pyłem
- IM2 Ex ib I - ochrona ATEX w środowisku kopalni

Gotowe na różne nadzwyczajne zdarzenia.

Funkcje te zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom, którzy
pracują samotnie, jak również dla tych, którzy pracują w
strefach niebezpiecznych.
- Standard jeżeli pracownik (i radiotelefon ) mają

położenie horyzontalne (lub ukośnie) po wcześniej
zdefiniowanym czasie nadawany jest sygnał alarmu.
- tryb stacjonarny) gdy pracownik (i radiotelefon )

nie poruszają lub przemieszczają się z wcześniej ustalonymi
parametrami , nadawany jest sygnał alarmu.
- Tryb (Panika) gdy pracownik (i radiotelefon )
porusza się wiele razy bardzo gwałtownie przez pewien okres
czasu nadany zostanie sygnał alarmu.
- (samotny pracownik), tak długo, jak naciskany
jest dedykowany przycisk regularnie, radiotelefon działa
normalnie, ale jeśli długi czas (programowalne) nie reaguje,
to będzie dźwiękowo sygnalizował konieczność naciśnięcia
przycisku . W przypadku braku dalszych odpowiedzi użytkownika,
radiotelefon automatycznie wysyła sygnał pomocy do systemu.
- ( pomarańczowy przycisk alarmowy)

wysyłany jest sygnał alarmowy.

Man-down,

Stationary (

Motion Detection

Lone Worker

Emergency Key po
przyciśnięciu pomarańczowego przycisku w sytuacji zagrożenia,
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’Rdiotelefony przenośne TK-2260EX/3260EX posiadają certyfikat ATEX w klasie II 2G Ex ib IIC T4,

II 2D Ex tD ibD A21 IP6x T110°C, i I M2 Ex ib I interpretowane w poniższej tabeli:

ATEX (od fr. A m sphères E plosibles) - dyrektywa Unii

Europejskiej, definiuj ca wymagania zasadnicze, jakie musi

spe nia ka dy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach

zagro onych wybuchem. Wymagania szczegó owe podane s w

normach powi zanych z t dyrektyw , natomiast wymagania,

które nie s obj te ani dyrektyw ani normami mog by

przedmiotem regulacji wewn trznych obowi zuj cych w

poszczególnych krajach cz onkowskich. Regulacje te nie mog

jednak by sprzeczne z dyrektyw , oraz nie mog zaostrza jej

wymaga Poniewa dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga

znakowania CE, wi c ka dy produkt "ATEXowy", który zosta
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Certyfikat IECEx :

I =Grupa I, górnictwo
II = Grupa II, pozostałe środowiska (fabryki chemiczne, rafinerie, etc.)

G = Gaz
D = Pył

Maksymalna

temperatura

powierzchni

urz dzeniaą

IP 6x = IP ( obudowy)Stopie ochronyń

Poziom pyłu

6 = urządzenie jest całkowicie

chronione przed kurzem

IbD =
A21=

Rodzaj ochrony obudowy (py )ł
certyfikat dla strefy wybuchu py u 21ł

ib = (gas)rodzaj wewn trznej ochrony bezpiecze stwaę ń
tD = r (pył)odzaj ochrony obudowy

2 = Wysoki poziom ochrony, sprz t do u ytku w strefach 1,2 (gaz) i / lub strefy 21,22 (py )ę ż ł
M2 = Wysoki poziom ochrony, urz dzenia nie dzia aj w przestrzeniach zagro onych wybuchemą ł ą ż

IIC = Grupa IIC, sprz t jest zabezpieczony do stosowania w

na wybuch gazów wodór, acetylen, itp.); Grupa IIC obejmuje grupy IIA i IIB

w u

rażonych na (

ęybuch gazu rodowiskachś

I = G w u e w uybuch I dla górnictwa, urz dzenia stosowan gazów

wybuchowych (metan)

ąrupy rodowiskś

Ex = Urządzenia iskrobezpieczne; Europejska dyrektywa ATEX i certyfikat IECEx

IP6x T110 C

II
Ochrona
Gazowa:

Ochrona
Pyłowa:

Ochrona

w górnictwie:

G ib T42 Ex

II D tD2 Ex

I ibM2 Ex

IIC

ibD A21

I

T4 =

p

Temperatura powierzchni urz dzenia nie mo eą ż

rzekroczy klasa T4 obejmuje wi kszo gazów

i pa

ć ę ść135 C;

r (dotyczy klas T3, T2, i T1) .

Voiting

Oprócz funkcji skanowania z priorytetem TK-2260EX/3260EX
obsługują funkcję Voiting, która pozwala wyszukać
automatycznie najlepszy dostępny w danym miejscu
przemiennik radiowy.

Wbudowany szyfrator mowy

Wbudowany w TK-2260EX/3260EX jest szyfrator, który oferuje
poufności korespondencji. Rozmowa będzie nieczytelna dla osób
trzecich, a dla wszystkich własnych członków grupy radiotelefon
działać będzie głośno i wyraźnie.

Obsługiwane sygnalizacje

- Selektywne
Wbudowany 5 tonowy koder/dekoder pracuje w 6 różnych
formatach ZVEI, ZVEI2, CCIR, EIA, EEA oraz formacie Kenwood.
Możliwe jest również zwiększenie ilości tonów do 8 i wysłanie 3
sekwencji.
-
Koder / dekoder używa funkcji QT / DQT do dzielenia rozmów na
grupy, tak więc użytkownicy mogą usłyszeć rozmowy tylko z ich
własnej grupy.
-
Wykorzystując cyfrowy protokół sygnalizacji Kenwooda ,
radiotelefony TK-2260EX/3260EX posiadają i obsługę
selektywnego wywołania . Wykorzystywany jest także do obsługi
sygnałów alarmowych i może poinformować dyżurnego lub
operatora o pracownikach znajdujących się w niebezpieczeństwie.

wywołanie 5-Tonowe

QT (CTCSS) / DQT / DTMF

FleetSync ® PTT ID, SELCALL & Emergency
FleetSync®

PTT ID

Skanowanie z priorytetem

Skanowanie jest to prosty sposób na monitorowanie wielu kanałów.
W radiotelefonach TK-2260EX/3260EX są dostępne tryby
standardowego i priorytetowego skanowania kanałów

INNE FUNKCJE

- Programowany odstęp międzykanałowy
- System redukcji zakłóceń ( Companded)
- Obejście przemiennika
- Blokowanie nadawania na zajętym kanale
- Blokowanie klawiatury
- 3 kolorowy LED (czerwony, pomarańczowy, zielony)
- Dodawanie i odejmowanie kanałów skanowanych
- Kenwood ESN (Elektroniczny Numer Seryjny)
- Regulowana Czułość Mikrofonu - Wysoka lub Normalna
- Programowanie i strojenie w środowisku Microsoft ® Windows PC
Windows ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporationw Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

TK-2260EX/3260EX

Dźwięk jakości firmy Kenwood

TK-2260EX/3260EX zapewnia głośny czysty dźwięk nawet w
hałaśliwym otoczeniu. Firma Kenwood jest znana od dawna z
produktów o wysokiej jakości dźwięku. Profesjonalne wykonanie
komponentów audio i system redukcji szumów ( Companded)
zapewnia wysoką jakość korespondencji oraz niski poziom
zniekształceń.

Certyfikaty i oznaczenia dla radiotelefonów TK-2260EX/3260EX

UWAGA: Upewnij się, czy radiotelefon TK-2260EX/3260EX ATEX może być dopuszczony do pracy w miejscu zamierzonego stosowania

Programowalne przyciski funkcyjne

3 Przyciski funkcyjne (w tym najważniejszy pomarańczowy) są
programowane na wszelkie funkcje umożliwiające radiotelefonowi
dostosować się do konkretnych wymagań użytkowników.

oznaczony symbolem Ex musia cze niej uzyska od

producenta znak CE i przej procedur oceny zgodno ci z

obowi zkowym udzia em "strony trzeciej"
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TK-2260EX/3260EX spełnia także standard IEC (

dotyczącą urządzeń

wykorzystywanych w strefach w których pary gazów palnych

lub pyłu mogą występować w ilościach wystarczającej do

spowodowania pożaru lub wybuchu (Ex).

International

Electrotechnical Commission)



Akcesoria

KNB-58LEX*1

Akumulator Li-Ion
(7.4V/1,880mAh)

KMC-46EX*1

Mikrofonogłośnik

KBH-16EX *1

Uchwyt na pas

KLH-168EX *1

Futerał skórzany

KRA-22 *1

Skrócona antena
helikalna
VHF

KRA-23 *1

KRA-26 *1

KRA-27 *1

KSC-32 *2

KSC-326*2

Specyfikacja Techniczna
TK-2260EX TK-3260EX

Ogólne
136-174 MHz 440-470 MHzZakres częstotliwości

Max. 16 chIlość kanałów
25 kHz / 20 kHz / 12.5 kHzOdstęp międzykanałowy

6 V ~ 8.4 VNapięcie robocze
Czas pracy akumulatora KNB-58LEX ( 5-5-90 )w cyklu pracy przy pełnej mocy nadajnika
z włączonym trybem oszczędzanie akumulatora 23h
z wyłączonym trybem oszczędzanie akumulatora 18h

-20°C ~ +50°CZakres temperatury pracy
Stabilność częstotliwości ±3.0 ppm
Impedancja anteny 50 Ω
Pobór prądu

w stanie gotowości 77mA
RX 250mA
TX 1.0A

bWymiary (szer. x wys. x g b.), wystaj cychłę ąez elementów
Radiotelefon bez baterii 61.8 x 128.3 x 42.7 mm
Radiotelefon z baterią 61.8 x 128.3 x 49.5 mm

Waga (netto)
279gRadiotelefon bez baterii

Radiotelefon z baterią 484g

TK-2260EX TK-3260EX

Odbiornik

Czułość
EIA 12 dB SINAD 0.25 μV / 0.25 μV / 0.32 μV (-6 dBμV / -6 dBμV / -4 dBμV)
EN 20 dB SINAD 0.32 μV / 0.32 μV / 0.36 μV (-4 dBμV / -4 dBμV / -3 dBμV)
25 kHz / 20 kHz / 12.5 kHz

Selektywność sąsiedniokanałowa
25 kHz / 20 kHz / 12.5 kHz 70 dB / 70 dB / 62 dB

ntermodulac 65 dBI ja
Tłumienie sygnałów pasożytniczych 70 dB

3 % typZniekszta cenia audioł
400 mW / 16Wyjście audio Ω

Nadajnik
1.2 WMoc wyj cioś wa

Dewiacja nominalna
25 kHz / 20 kHz / 12.5 kHz ±5.0 kHz / ±4.0 kHz / ±2.5 kHz

-36 dBmEmisja niepożądana (≤1 Ghz)
-30 dBm (>1 GHz)

Przydźwięki i szumy FM (EIA)
25 kHz / 20 kHz / 12.5 kHz 45 dB / 43 dB / 43 dB

Zniekszta ceniał akustyczne 5 % typ
cjaModula 16K0F3E,14K0F3E,8K50F3E

14K0F2D,12K0F2D,7K50F2D

Uwaga: Przedstawione są typowe pomiary analogowe wykonane wg EN Standards lub TIA / EIA 603.
Kenwood zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej i funkcji bez wcześniejszego uprzedzenia.
FleetSync ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Kenwood Corporation.
Windows® Jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

i nnych krajachiPrzyjęty standard
Standard Szczegóły ID

Dyrektywa nisko napięciowa EN 60065, EN 60950-1, EN 60215

R&TT EN 300 086-2, EN 300 113-2, EN 3Dyrektywa
EN 301 489-5, EN 301 489-1

ATEXDyrektywa

Ga : II 2G Ex ib IIC T4 EN 60079- 0, EN 60079-11,z TÜV 09 ATEX 7759 X
: II 2D Ex tD ibD A21 IP6X T110°CPył EN 61241- 0, EN 61241- 1,

Górnictwo EN 61241-11: I M2 Ex ib I

IECEx Scheme
Ga : Ex ib IIC T4 Gb IEC 60079- 0, IEC 60079-11,z IECEx TUR 09.0004X

: Ex ib tb III C T110°C Db Ip6 IEC 61241- 0, IEC 61241- 1,Pył

: Ex ib I Mb IEC 61241-11Górnictwo

Miedzy narodowy standard zabezpieczeń

:Ochrona przed pyłem i wodą IP64

*1 Posiadają certyfikaty ATEX / IECEx tylko wtedy, gdy używany w połączeniu z radiotelefonami TK-2260EX/3260EX.

*2 Brak zatwierdzenia ATEX / IECEx i nie mogą być stosowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Nie wszystkie akcesoria i opcje mogą być dostępne na poszczególnych rynkach. Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem firmy Kenwood i zapytaj o kompletną listę wszystkich
akcesoriów i opcji.

Norma MIL-STD
Standard Metody/Procedury Metody/Procedury Metody/Procedury Metody/Procedury

MIL-STD 810C MIL-STD 810D MIL-STD 810E MIL-STD 810F

Niskie ciśnienie

Wysoka temperatura

Niska temperatura

Wstrząs termiczny

Promieniowanie słoneczne

Deszcz

Wilgoć

Słona mgła

Pył

Wibracje

Wstrząsy

(dostępny w przyszłości)
Skrócona antena
helikalna
UHF

Standardowa antena
helikalna
VHF

Standardowa antena
helikalna
UHF

Ładowarka szybka

Ładowarka 6-stanowiskowa

500.1/Procedura I 500.2/Procedura I,II 500.3/Procedura I,II 500.4/Procedura I,II
50 .1/Procedu1 ra I,II 501.2/Procedura I,II 501.3/Procedura I,II 501.4/Procedura I,II
50 .1/Procedu2 ra I 502.2/Procedura I,II 502.3/Procedura I,II 502.4/Procedura I,II
50 .1/Procedu3 ra I 503.2/Procedura I, 503.3/Procedura I, 503.4/Procedura I,II
50 .1/Procedu5 ra I 505.2/Procedura I, 505.3/Procedura I, 505.4/Procedura I
50 .1/Procedu6 ra I,II 506.2/Procedura I,II 506.3/Procedura I,II 506.4/Procedura I,III
50 .1/Procedu7 ra I 507.2/Procedura II,III 507.3/Procedura II,III 507.4
50 .1/Procedu9 ra I 509.2/Procedura I, 509.3/Procedura I 509.4
5 0.1/Procedu1 ra I 510.2/Procedura I 510.3/Procedura I 510.4/Procedura I,III
5 . /Procedu14 2 ra VIII,X 514.3/Procedura I 514.4/Procedura I 514.5/Procedura I
5 . /Procedu16 2 ra I,II,V 516.3/Procedura I,IV 516.4/Procedura I,IV 516.5/Procedura I,IV
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