
KATEGORIA:

OPRAWY LED

CERTYFIKATY

EMHB Ex 2, 21, 22

OPRAWA EMHB EX (STREFA 2, 21,
22)
Oprawa EMHB Ex przeznaczona jest głównie do oświetlenia ogólnego wysokich hal, przestrzeni przemysłowych,
produkcyjnych i  magazynowych zaliczanych do strefy 2,22 (opcja 21) z możliwością  wystąpienia dużego
zapylenia, zawilgocenia, bryzgów wody w środowisku pracy m.in.: ciągi technologiczne przemysłu chemicznego,
naftowego,  petrochemicznego,  gazowniczego,  energetycznego,  górniczego,  drzewnego,  papierniczego,
przetwórstwa sypkich materiałów kopalnianych, budowlanych i spożywczych.

Charakterystyka techniczna

Cechy budowy przeciwwybuchowej
II 3D Ex tc IIIC T85o C Dc, II 3G Ex ec IIC T5 Gc,

II 2D Ex tb IIIC T85o C Db
Napięcie znamionowe 90-305 VAC, 127-431 VDC, 50-60(0) Hz

Klasa ochronności I
Stopień ochrony oprawy IP 66/67

IK 10

Dopuszczalna temperatura otoczenia
-32°C do +55°C

(w zależności od wykonania)
Źródła światła diody LED (4000K inne jako opcja)

Żywotność >50000 h

Budowa i działanie

korpus wykonany z odlewniczego stopu aluminium zabezpieczonego powierzchniowo przed działaniem
środowiska korozyjnego,
klosz wykonany ze szkła hartowanego,
zasilacz o szerokim zakresie napięcia przystosowany do pracy w środowisku przemysłowym
(opcjonalnie współpracujący z DALI).

Montaż

Oprawa przystosowana jest konstrukcyjnie do zasilania przelotowego lub końcowego poprzez wpusty kablowe
M20 (M25) x1,5 umieszczone na górnej pokrywie. Oprawa dostarczana jest wraz z wpustem kablowym
M20x1,5mm umożliwiającym podłączenie jako końcowa. Wyposażenie oprawy zapewnia mocowanie do
powierzchni stropu. Jako opcja dostępne akcesoria umożliwiające montaż do ściany, na wysięgniku rurowym lub
łańcuchu (akcesoria zamawiane osobno).
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Wykonanie

 

  Kod zamówieniowy  Strumień świetlny oprawy [lm]  Moc [W] 

EMHB/Ex/60 9530 60
EMHB/Ex/80 12700 80
EMHB/Ex/100 15700 100
EMHB/Ex/120 18400 120
EMHB/Ex/150
EMHB/Ex/160

22100 150
23300 160

 Dostępne opcje: 

 ../M25 – wpust kablowy M25
 ../ST – wersja mocowania na rurę max 44mm
 ../WM – mocowanie do ściany
 ../10V – złącze w standardzie 1-10V
 ../S – dodatkowa siatka ochronna
 ../R – zewnętrzny odbłyśnik symetryczny
 ../R90 – współczynnik oddawania barw Ra>90
 ../5K – temperatura barwowa 5000K
 ../221 – wykonanie przeznaczone do pracy w strefie 2, 21.

Zalety

• solidna, zwarta konstrukcja,
• prosty, łatwy i szybki montaż,
• wysoka odporność na przemysłowe środowisko korozyjne,
• bardzo wysoka skuteczność świetlna,
• wysokiej jakości zasilacz i diody LED,
• bardzo wysoka szczelność IP66/67,
• odporna na promieniowanie UV.

 SPOSÓB MONTAŻU

   

 OPCJONALNE AKCESORIA
 

72-2863 Uchwyt regulowany kątowy do ściany

  

72-2866 Uchwyt na rurę fi 45 (inne na zapytanie)

  

72-2876/2 Uchwyt na rurę fi 49 (inne na zapytanie)

  

19183 Odbłyśnik wyoblany

  
 KRZYWA ROZSYŁU 

EMHB Ex EMHB Ex z odbłyśnikiem

    
Zobacz na stronie WWW
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