MODELO WV450X
MONTAGEM E MANUTENÇÃO INSTRUÇÕES
PARA O MODELO WV450X
WV450XD (Flameproof)
ATEX
II 2 G Ex d IIB+ H2 Tamb -55°C< Ta< +55 °C
IECEx Ex d IIB+H2 Tamb -20°C< Ta < +55 °C
WV450XD (Maior Segurança)
ATEX
II 2 G Ex d e IIB+ H2 Tamb -20°C< Ta< +55 °C
IECEx Ex d e IIB+H2 Tamb -20°C < Ta < +55 °C
T-Code @ 110 - 248 VAC = T3
T-Code @ 24 - 48 VDC = T4
MONTAGEM E MANUTENÇÃO INSTRUÇÕES PARA FEDERAL DE SINAL MODELO
WV450X PARA USO EM LOCAIS PERIGOSOS E MARINHOS.
MENSAGEM DE SEGURANÇA AOS INSTALADORES, USUÁRIOS E PESSOAL DE
MANUTENÇÃO
É importante seguir todas as instruções fornecidas com este produto. Este equipamento
deverá ser instalado por um eletricista treinado que conhece bem e seguirá todas as normas
nacionais e locais aplicáveis no país de utilização.
Este dispositivo deve ser considerado como parte do sistema de alerta e não de todo o
sistema de alerta.
A escolha do local de instalação para o dispositivo, seus controles e de roteamento da
fiação devem ser realizadas sob a direção do engenheiro instalações eo engenheiro de
segurança. Além disso, listados abaixo são algumas outras instruções de segurança e
precauções importantes que você deve seguir :
•

Leia e compreenda todas as instruções antes de instalar ou operar este equipamento.

• Nunca altere a unidade de qualquer maneira. Segurança em locais de risco podem estar
em perigo se aberturas adicionais ou outras alterações são feitas em unidades projetadas
especificamente para uso nessas localidades.
•

Não ligue a luz para o sistema quando a alimentação está ligada.
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• Após a instalação , verifique se todos os parafusos de fixação e juntas roscadas estão bem
apertadas.
•

Mantenha unidade bem fechado quando em operação.

• Após a INSTALAÇÃO, teste o sistema de luz para garantir que ele está funcionando
corretamente.
•

Após a conclusão do teste; fornecer uma cópia da folha de instruções a todo o pessoal .

• Estabelecer um procedimento para verificar rotineiramente o sistema de luz para ativação e
operação adequada.
Se não seguir todas as precauções de segurança e instruções pode resultar em danos
materiais , ferimentos graves ou morte.
I.

INTRODUÇÃO
O modelo WV450X luz estroboscópica é uma Zona I, à prova de fogo e maior
segurança dispositivo sinalização visual coletados para locais perigosos e marinhos . O modelo
WV450X está disponível para 24-48 Vdc , 110-120 Vac, 50/60 Hz, e 220-248 Vac , 50/60 Hz .
O WV450X pode ser fornecido com as saídas de 5, 10, ou 15 Joules. AC unidades também
estão disponíveis como 21 Joule.
II. DESEMBALAR O BEACON

Cúpulas danificados podem causar explosões que podem resultar em ferimentos graves
ou morte.
Depois de desembalar o modelo WV450X , verifique se existem danos que possam ter
ocorrido durante o transporte. Se o equipamento foi danificado, não tente instalar ou operá-lo ,
fazer uma reclamação imediatamente com a transportadora informando a extensão dos danos .
Verifique cuidadosamente todos os envelopes , etiquetas de transporte e etiquetas antes de
remover ou descartá-los. Eliminação de todos os materiais de envio deve ser realizado de
acordo com os códigos e normas nacionais e locais.
III. INSTALAÇÃO DA BALIZA
NOTA
O globo de vidro é parte da carcaça à prova de chamas. A posição de montagem
recomendada desta luz é na posição vertical , com o globo voltado para cima. A luz pode ser
montado em outras orientações pendentes da localização da instalação.
Em todos os países, a fiação deve estar de acordo com todos os códigos e normas
nacionais e locais.

O estroboscópio baliza Federal Signal WV450X é montada usando um suporte de
montagem para a base fixa da unidade. Instalar o equipamento na superfície de apoio desejado
usando os três 9,0 milímetros (0,35 in) furos de montagem. Use fixadores adequados
fornecidos pelo cliente para a superfície sobre a qual o dispositivo vai ser montado. Consulte a
Figura 1 para a montagem de localização dos furos.

Para evitar ferimentos, este aparelho deve ser fixado firmemente ao piso / parede.
Ao instalar e operar equipamentos elétricos à prova de explosão, os regulamentos
nacionais relevantes para instalação e operação (por exemplo , EN60079-14 e regulamentos
de fiação IEC) devem ser observados.
• Certifique-se de que todas as porcas , parafusos e fixações estão firmes.
• Pintura e acabamentos superficiais , diferentes dos aplicados pelo Federal Signal Corporation
não são permitidas.
• Terminação dos cabos deve estar de acordo com as especificações referentes à aplicação.
Sinal Federal recomenda que todos os cabos e condutores sejam corretamente identificados.
• Certifique-se de que somente o componente correto certificado glândulas são usadas e que o
conjunto esteja blindado e corretamente aterrado . Entradas das Glândulas são M20-1.5 6H .
Fios de alimentação a ser avaliado 85 ° C mínimo.
• Certifique-se de utilizar apenas as juntas componentes certificadas corretas e de que o
equipamento instalado esteja blindado e devidamente conectado à terra. As entradas das
juntas são de M20-1,5 6 H. Os cabos de alimentação são certificados para temperatura
mínima de 85 °.
• Certifique-se de que não há muita folga de núcleos de cabo dentro da unidade, devido a
limitações de espaço.
• Certifique-se de que somente os tampões obturadores fornecidos são utilizados no branco off
pontos de entrada glândula não utilizados.Não fazer isso pode anular a classificação IP da
unidade.
• Dispositivo não contém proteção contra sobrecorrente. O instalador deve selecionar um
dispositivo apropriado excesso de corrente para o modelo (s) que está sendo usado.
Referência Tabela 1 para os valores apropriados.
Este manual contém configurações de fiação padrão
Instalação de fiação para a versão WV450XD à prova de explosão.

ATENÇÃO: Não ligue a luz se os fios de alimentação são energizados.
CUIDADO: As unidades DC são sensíveis à polaridade, e podem ser danificados por conexão
elétrica incorreta. Ao ligar o aparelho strobe DC para as linhas de abastecimento de tensão ,
polaridade deve ser observada. Além disso, o dano resultará se a voltagem do modelo em
particular não seja ultrapassado.
1. Modelo WV450XD 24-48 V CC
NOTA
Bitola máxima do fio é de 2,5 mm2 ( 12 AWG)
Use fio de classificação de 85 ° C ou superior.
Garante que apenas encalhado ou cabo vertente múltipla é usada para terminar a WV450X
Terminação dos cabos deve estar de acordo com as especificações referentes à
aplicação Recomenda-se que todos os cabos e condutores sejam corretamente identificados.
Use o prensa-cabo adequado para a aplicação tópicos entrada Gland são M20-1.5 x 6H.
a. Desaperte o parafuso da tampa da lente montagem uma volta completa (2,0 mm A
chave sextavada / F necessário). Retire a tampa da caixa , rodando a tampa anti-horário. Se o
conjunto da tampa da lente não se desaperta , volta o parafuso sem cabeça algumas voltas
adicionais. Uma vez que a tampa foi removida , deslize o PCB fora até os terminais de limpar o
caso. Isolamento do fio ser destituído 5 milímetros a 6 mm ( 0,22 in). O bloco de terminais usa
uma conexão de grampo de mola para envolver o fio. Para desengatar a braçadeira, insira a 2
mm Ponta de chave de fenda para as pequenas aberturas perto do topo. Insira o fio
descarnado na maior abertura e remova a chave de fenda para encaixar a braçadeira. Conecte
o fio (+) fonte de energia positiva para o parafuso bloco terminal marcado com "+ ". Ligue o
negativo (-) fio da fonte de alimentação para o parafuso bloco terminal marcado "-". Utilize a
Figura 2 como referência.
b . Após o término do cabo tenha sido concluída, o PCB pode ser totalmente inserido
no recinto. Assegure-se que a borda inferior da PCB é preso entre os pinos de retenção na
parte inferior do invólucro. Esteja ciente da orientação correta PCB , como só há um caminho a
bordo vai caber. Os grandes capacitores deve enfrentar a maior parte do deslocamento no
interior do recinto PCB.
c . Para substituir a tampa, utilizar o mesmo procedimento , mas a remoção de um
modo inverso , assegurando que a tampa está firmemente aparafusado . Gire o cover para
apertar. Deve haver um intervalo máximo de 0,3 mm ( 0,012 pol) entre as faces do gabinete e
tampa para garantir a compressão O-ring. Gire o parafuso sem cabeça uma volta completa ou
até que os contatos de parafuso da caixa.

d . Certifique-se de que a entrada do fio não utilizado é lacrado com a ficha parar desde
componente certificado M20-1.5 bronze x 6 g.
2. Modelos WV450XD 110 e 220Vac
NOTA
Bitola máxima do fio é de 2,5 mm2 ( 12 AWG)
Use fio de classificação de 85 °C ou superior.
Certifique-se apenas encalhado ou cabo vertente múltipla é usada para terminar a WV450X.
Terminação dos cabos deve estar de acordo com as especificações referentes à aplicação
Recomenda-se que todos os cabos e condutores sejam corretamente identificados. Use o
prensa-cabo adequado para a aplicação Gland tópicos entrada são M20-1.5 6H .
a. Desaperte o parafuso no conjunto da tampa da lente uma volta completa ( 2,0
milímetros Uma chave sextavada / F necessário). Retire a tampa da caixa , rodando a tampa
anti-horário. Se o conjunto da tampa da lente não se desaperta , volta o parafuso sem cabeça
algumas voltas adicionais. Uma vez que a tampa foi removida , deslize o PCB fora até os
terminais de limpar o caso. Isolamento do fio ser destituído 5 milímetros a 6 mm ( 0,22 in). O
bloco de terminais usa uma conexão de grampo de mola para envolver o fio. Para desengatar a
braçadeira , insira a 2 mm Ponta de chave de fenda para as pequenas aberturas perto do topo.
Insira o fio descarnado na maior abertura e remova a chave de fenda para encaixar a
braçadeira. Conecte a linha (quente ) Fio de fonte de energia para o grampo bloco terminal
marcado com "L". Conecte o fio neutro fonte de alimentação ( comum ) para o grampo bloco
terminal marcado com "N". Conecte o fio terra ao grampo bloco terminal marcado com o
símbolo de terra. Utilize a Figura 2 como referência.
b . Após o término do cabo tenha sido concluída, o PCB pode ser totalmente inserido
no recinto. Assegure-se que a borda inferior da PCB é preso entre os pinos de retenção na
parte inferior do invólucro . Esteja ciente da orientação correta PCB , como só há um caminho a
bordo vai caber. Os grandes capacitores deve enfrentar a maior parte do deslocamento no
interior do recinto PCB .
c . Para substituir a tampa , utilizar o mesmo procedimento , mas a remoção de um
modo inverso, assegurando que a tampa está firmemente aparafusado . Gire o cover para
apertar. Deve haver um intervalo máximo de 0,3 mm entre as faces do gabinete e tampa para
garantir a compressão O-ring. Gire o parafuso sem cabeça uma volta completa ou até que os
contatos de parafuso da caixa.
d . Certifique-se de que as entradas de fios não utilizados são selados com o
componente fornecido certificado M20-1.5 bronze x 6 g plugue.

Instalação de fiação para a versão de segurança aumentada WV450XE

Não ligue a luz se os fios de alimentação são energizados.
CUIDADO: As unidades DC são sensíveis à polaridade, e podem ser danificados por
conexão elétrica incorreta. Ao ligar o aparelho strobe DC para as linhas de
abastecimento de tensão, polaridade deve ser observada. Além disso, o dano resultará
se a voltagem do modelo em particular não seja ultrapassado.
O bloco de terminais WV450XE é fornecido com 3 pólos e 4 condutores por pólo. Os blocos de
terminais permite fácil abastecimento e loop out fiação para balizas de cordas em série. O
bloco de terminais usa uma conexão de grampo de mola para envolver o fio. Para desengatar a
braçadeira, insira a 2 mm Ponta de chave de fenda para as pequenas aberturas mais próximas
aos rótulos de terminais, como mostrado na Figura 4 Inserir o fio descarnado na maior abertura
e remova a chave de fenda para encaixar a braçadeira.
1. Modelo WV450XE 24-48 Vdc
NOTA
Bitola máxima do fio é de 2,5 mm2 (12 AWG)
Use fio de classificação de 85 ° C ou superior.
Certifique-se apenas encalhado ou cabo vertente múltipla é usada para terminar a WV450X.
Terminação dos cabos deve estar de acordo com as especificações referentes à
aplicação Recomenda-se que todos os cabos e condutores sejam corretamente identificados.
Use o prensa-cabo adequado para a aplicação Gland tópicos entrada são M20-1.5 6H.
a. Solte os quatro parafusos M4 e retire a tampa da caixa de terminais. O bloco
terminal é fornecido com três pólos, quatro condutores por pólo. Os blocos de terminais
permitem a fácil abastecimento e loop out fiação para balizas de cordas em série. Isolamento
do fio ser destituído 8 mm a 9 mm (0,33 in). O bloco de terminais usa uma conexão de grampo
de mola para envolver o fio. Para desengatar a braçadeira, insira a 2 mm Ponta de chave de
fenda para as pequenas aberturas mais próximas aos rótulos de terminais, como mostrado na
Figura 4 Inserir o fio descarnado na maior abertura e remova a chave de fenda para encaixar a
braçadeira. Conecte o fio (+) fonte de energia positiva para o pólo bloco terminal marcado "L1 /
+". Ligue o negativo (-) fio fonte de energia para o pólo bloco terminal marcado com "N / -". Use
a Figura 3 para referência. Quando se utiliza mais do que um único ou múltiplo de chumbo
vertente, a ligação em qualquer um dos lados de qualquer terminal devem ser unidas de um
modo adequado, por exemplo, dois condutores em uma única ponteira atacador cravado
isolados.

NOTA
Condutores conectados aos terminais devem ser isolados para a tensão adequada e este
isolamento deve estender-se a menos de 1 mm de metal da garganta terminal.
NOTA
Metalurgia condutor (inc. Prensa-cabos) devem ter um mínimo de cinco milímetros de distância
dos terminais.
b. Após o término do cabo tenha sido concluída, a tampa pode ser reinstalado para a
caixa de ligação com os quatro parafusos M4. Certifique-se de que a junta está encaixada
corretamente para manter a classificação IP. Não aperte demais os parafusos da tampa.
c. Certifique-se de que todas as entradas não utilizadas fios são selados com o
componente certificado de nylon preto desde M20-1.5 X 6H parar plugs.
2. Modelos 110 e 220 V CA WV450XE
NOTA
Bitola máxima do fio é de 2,5 mm2 (12 AWG)
Use fio de classificação de 85 ° C ou superior.
Certifique-se apenas encalhado ou cabo vertente múltipla é usada para terminar a WV450X.
a. Solte os quatro parafusos M4 e retire a tampa da caixa de terminais. O bloco
terminal é fornecido com três pólos, quatro condutores por pólo. Os blocos de terminais
permitem a fácil abastecimento e loop out fiação para balizas de cordas em série. Isolamento
do fio ser destituído 8 mm a 9 mm (0,33 in). O bloco de terminais usa uma conexão de grampo
de mola para envolver o fio. Para desengatar a braçadeira, insira a 2 mm Ponta de chave de
fenda para as pequenas aberturas mais próximas aos rótulos de terminais, como mostrado na
Figura 4 Inserir o fio descarnado na maior abertura e remova a chave de fenda para encaixar a
braçadeira. Conecte o fio de linha (quente) fonte de energia para o pólo bloco terminal marcado
"L / +". Conecte o fio neutro fonte de alimentação (comum) para o pólo bloco terminal marcado
com "N / -". Conecte o fio terra ao pólo bloco terminal marcado com o símbolo de terra. Use a
Figura 3 para referência. Quando se utiliza mais do que um único ou múltiplo de chumbo
vertente, a ligação em qualquer um dos lados de qualquer terminal devem ser unidas de um
modo adequado, por exemplo, dois condutores em uma única ponteira atacador cravado
isolados.
NOTA
Condutores conectados aos terminais devem ser isolados para a tensão adequada e este
isolamento deve estender-se a menos de 1 mm de metal da garganta terminal.
NOTA
Metalurgia condutor (inc. Prensa-cabos) devem ter um mínimo de cinco milímetros de distância
dos terminais.

b. Após o término do cabo tenha sido concluída, a tampa pode ser reinstalado para a
caixa de ligação com os quatro parafusos M4. Certifique-se de que a junta está encaixada
corretamente para manter a classificação IP. Não aperte demais os parafusos da tampa.
c. Certifique-se de que todas as entradas de fios não utilizados são selados com o
nylon certificada componente fornecido preto M20-1.5 6H parar plugs.
IV. MANUTENÇÃO DA LUZ

Para prevenir a ignição de gases perigosos, desconecte o dispositivo do circuito de
alimentação antes de abri-lo. Não abra na presença de gases explosivos na atmosfera.
Estão presentes altas tensões no interior da montagem de luz. Aguarde pelo menos 5 minutos
após desconectar a alimentação antes de esta unidade.

PERIGO DE POTENCIAL CARGA ELETROESTÁTICA: Em caso de ter que limpar a unidade,
limpe APENAS a parte externa com um pano úmido, a fim de evitar o acúmulo de carga
eletroestática.
Durante a vida útil da luz , ele deve exigir pouca ou nenhuma manutenção . GRP vai
resistir ao ataque da maioria dos ácidos , álcalis e produtos químicos e é tão resistente a ácidos
e álcalis concentrados como a maioria dos produtos de metal . No entanto , se as condições
anormais ou incomuns ambiente ocorrem devido a danos na instalação ou acidente , etc ,
então é recomendado inspeção visual.

MENSAGEM DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DE PESSOAL
Listados abaixo estão algumas instruções de segurança e precauções importantes que você
deve seguir:
• Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o sistema.
• Quaisquer pessoal qualificado pode realizar a substituição do tubo de xenônio . Outros
reparos poderão ser realizados mediante a devolução do aparelho à Federal Signal Corporation
ou por uma oficina de reparação autorizada de equipamentos Ex.
• Caso você tenha adquirido uma quantidade significativa de unidades , então é recomendado
que peças de reposição também são disponibilizados.
• Qualquer manutenção do sistema de iluminação deve ser feita com aparelho desligado.
• Qualquer manutenção do sistema de iluminação deve ser feita por um eletricista treinado que
conhece bem todos os códigos nacionais e locais aplicáveis no país de utilização.
• Nunca altere a unidade de qualquer maneira. Segurança da unidade pode ser afetada se
aberturas adicionais ou outras alterações são feitas aos componentes internos ou habitação.
• A placa de identificação , que pode conter informações preventivas ou outras de importância
para o pessoal de manutenção , não deve ser obscurecido de qualquer forma. Certifique-se de
que a placa de identificação permanece legível.
• Depois de realizar qualquer tipo de manutenção, teste o sistema de luz para garantir que ele
está funcionando corretamente.
Substituir o tubo de flash
Como luzes estroboscópicas são usados, os tubos de flash começa a escurecer, causando a
saída de luz diminua. Este escurecimento é característica de tubos de flash. Escurecimento
começará perto da base do tubo e progredir para cima. Além disso, como os tubos de flash
idade, elas podem ter uma tendência para falhar (não disparar periodicamente).
Depois de uma operação prolongada, ocasionalmente verificar a degradação tubo de flash.
Caso a falha de ignição tubo de flash, tem uma queda significativa na produção de luz, brilho
continuamente ou escurecer -é deve ser substituído.

Estão presentes altas tensões no interior da montagem de luz. Aguarde pelo menos 5
minutos após desconectar a alimentação antes de esta unidade.

Para mudar o tubo de strobe:
1. Desligue a alimentação.
2. Solte o parafuso localizado no conjunto da tampa da lente.
3. Retire o conjunto da tampa da lente da caixa, rodando a tampa anti-horário. Se o conjunto
da tampa da lente não se desaperta, volta o parafuso sem cabeça algumas voltas adicionais.
4. Segure o tubo de flash pela sua base e retire-o da tomada, usando um movimento suave
"de balanço". Insira o novo tubo de flash. Certifique-se de que a lâmpada estroboscópica está
firmemente assentado no soquete.

Para manter a integridade à prova de explosão da caixa, NÃO danificar o globo ou
threads ao mesmo tempo desmontar ou unidade de remontagem. Articulações
lubrificadas expostos por longos períodos de tempo pode atrair pequenas partículas de
sujeira ou outros materiais estranhos. Corpo e tampa articulações devem ser
reagrupados imediatamente.
5. Reinstale o conjunto da tampa da lente para a habitação, girando no sentido horário capa.
Deve haver um intervalo máximo de 0,3 milímetros entre as faces da caixa e tampa para
garantir a compressão o-ring para um selo ambiental.
6. Aperte a tampa da lente parafuso sem cabeça de montagem até confortável.
7. Teste a luz para uma operação adequada..
Limpando o Gabinete
O circuito tem de ser desligada e deixou-se arrefecer para a temperatura ambiente circundante,
antes da limpeza.
O equipamento deve ser limpo periodicamente para manter a máxima saída de luz. Limpe o
exterior com um pano umedecido com água para evitar eletrostática acúmulo de carga. O globo
de vidro devem ser inspeccionadas regularmente para riscos e chips, e, se estiver danificado,
deve ser substituído.
Manutenção da luz
Federal Signal atenderá seus equipamentos e prestação de assistência técnica com todos os
problemas que não podem ser tratados localmente pelo Distribuidor da Federal Signal ou
Fabricante Representante.

Qualquer unidade retornaram ao Signal Federal para o serviço, inspeção ou reparo devem ser
acompanhados por um número Return Material Authorization com uma breve explicação sobre
o serviço que está sendo solicitado e / ou a natureza do defeito. Este R.M.A. pode ser obtido a
partir de um distribuidor de sinal Federal local ou representante do fabricante.
A fim de agilizar o atendimento, consulte o número do modelo e número de série na etiqueta do
número de série é interpretada da seguinte forma:
G0616400000 G = Fábrica de Código do Produto
06 = Os dois últimos dígitos para o ano de fabrico
164 = Código dia numérico para o ano de fabrico
00000 = Cinco algarismos para o número de série do produto

Envie todas as comunicações e os embarques para:
FEDERAL SIGNAL CORPORATION
Industrial Systems Division
Service Department
2645 Federal Signal Drive
University Park, IL 60484-3167
USA
As peças de reposição
Descrição
Conjunto da tampa da lente, âmbar
Conjunto da tampa da lente, azul
Conjunto da tampa da lente, transparente
Conjunto da tampa da lente, verde
Conjunto da tampa da lente, vermelho
Conjunto da tampa da lente, amarelo
Conjunto da tampa da lente, magenta
Tubo de flash / montagem gatilho bobina
Placa de circuito, 24-48 V CC, 5 Joules
Placa de circuito, 24-48 V CC, 10 Joules
Placa de circuito, 24-48 V CC, 15 Joules
Placa de circuito, 110 V CA, 5 Joules
Placa de circuito, 110 V CA, 10 Joules
Placa de circuito, 110 V CA, 15 Joules
Placa de circuito, 110 V CA, 21 Joules
Placa de circuito, 220 V CA, 5 Joules
Placa de circuito, 220 V CA, 10 Joules
Placa de circuito, 220 V CA, 15 Joules

Número da peça
K8595116-AA
K8595116-BA
K8595116-CA
K8595116-GA
K8595116-RA
K8595116-YA
K8595116-MA
K8107177
K2001926-01
K2001926-02
K2001926-03
K2001921-01
K2001921-02
K2001921-03
K2001921-07
K2001921-04
K2001921-05
K2001921-06

Placa de circuito, 220 Vac, 21 joules
Proteção para cúpula

K2001921-08
K8595107

Declaração CE de conformidade
Nome do fabricante: Federal Signal Corporation
Endereço do fabricante: 2645 Federal Signal Drive
University Park, IL 60484-3167
U.S.A.
Declara que o produto Tipo de Equipamento Número modelo (s): WV450X
está em conformidade com as seguintes normas:
CERTIFICAÇÃO
UNDERWRITERS LABORATORIES, INC./DEMKO
I. IECEx = IECEx 06.0010X
• IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60529
II. ATEX = UL DEMKO 06 ATEX 0425693X
• EN 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60529
III. NCC 13.2161X
Codificação da ATEX:

II 2 G

Proteção:
ATEX Ex d IIB+ H2 Ta -55°C< Ta< +55 °C, IECEx Ex d IIB+H2 Ta -20°C< Ta < +55 °C
ATEX Ex d e IIB+ H2 Ta -20°C< Ta< +55 °C, IECEx Ex d e IIB+H2 Ta -20°C < Ta < +55 °C
T-Code @ 110 - 248 VAC = T3
T-Code @ 24 - 48 VDC = T4
Normas: EN60079-0: 2012, EN60079-1: 2007, EN60079-7: 2007.IEC60079-0: 6th Ed.,
IEC 60079-1 6th Ed., IEC 60079-7: 4th Ed.

Condições especiais para o uso seguro:
Cuidados devem ser tomados para assegurar que na instalação, operação e manutenção do
equipamento seja evitado o risco de ignição por descarga eletrostática.
Contate o fabricante para obter informação sobre as dimensões das juntas à prova de
explosão.

Table 1
Tensão

Modelo

I avg

24 V CA

15 joules
10 joules
5 joules
15 joules
10 joules
5 joules
21 joules
15 joules
10 joules
5 joules
21 joules
15 joules
10 joules
5 joules
21 joules
15 joules
10 joules
5 joules
21 joules
15 joules
10 joules
5 joules

900 mA
640 mA
400 mA
450 mA
320 mA
200 mA
295 mA
370 mA
195 mA
135 mA
300 mA
295 mA
180 mA
85 mA
290 mA
290 mA
185 mA
88 mA
265 mA
264 mA
200 mA
88 mA

48 V CA

110 V CA 50 Hz

248 V CA 50 Hz

240 V CA 50 Hz

220 V CA 50 Hz

Recomendado
proteção contra
sobrecorrente
5 amperes
5 amps
5 amps
3 amps
3 amps
3 amps
2 amps
3 amps
3 amps
3 amps
3 amps
2 amps
2 amps
2 amps
2 amps
2 amps
2 amps
2 amps
2 amps
2 amps
2 amps
2 amps
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