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EX62 er et 14 " eksplosionsbeskyttet kamerakabinet til
effektiv overvågning i højrisikable omgivelser. Udviklet og
certificeret til dækning af alle kravene fra North American
Division mht. NEC-standarder. Dens strenge klasse I,
kategori 1-certificeringer gør, at den fungerer optimalt i
omgivelser, hvor høje koncentrationer af letantændelige
gasser eller dampe er til stede under den normale drift.
Det drejer sig bl.a. om acetylen, hydrogen, ætylen og
metan, der alle er højeksplosive gasser. EX62 er også
certificeret til drift i omgivelser, hvor der forefindes
letantændelige koncentrationer af brændbart støv (såsom
kulstofbaseret støv eller landbrugsstøv) under den
normale drift.

EX62 er endvidere udviklet iht. industristandarderne inden
for videoovervågning mht. montering af hardware og
motoriserede panorerings- og vippeenheder.

Funktioner

Løsninger
• Kemiske fabrikker
• Petroleumsfabrikker, olie- og gasbearbejdning
• Gasudvindingsfabrikker
• Kornsiloer, møller
• Kemiske renserier
• Medicinalfabrikker
• Kul- og kulstoffremstilling
• Flyhangarer

• Områder, hvor der sprøjtelakeres
• Ammunitions- og brændstoflagre

Oplysning Brugen af eksplosionsbeskyttede kamerahuse
skal muligvis godkendes af de lokale eller
regionale myndigheder. Myndigheder, der har
jurisdiktion for hver type installation og
anvendelse, kan variere, og deres respektive
krav kan være forskellige. Integrationen af dit
udstyr med EX62 skal muligvis også
godkendes af de lokale myndigheder.

Certificeringer og godkendelser

Område Certificering

Canada CSA

CSA-NRTL LR 113310

klasse 9098 01 / 81 - Diverse - til risikofyldte omgivelser

Sikkerhed UL / CSA

UL 508, 16. udgave - Industrielt overvågningsudstyr

UL 698, 11. udgave - Industrielt overvågningsudstyr til
brug i risikofyldte (klassificerede) miljøer

UL 1203 eksplosionssikkert og støv-/gnistsikret elek-
trisk udstyr til brug i risikofyldte (klassificerede) omgi-
velser

CSA C22.2 nr.0-M1991 - Generelle elektriske krav

EX62-serien af eksplosionsbeskyttede
kamerahuse

▶ Udviklet og certificeret til effektiv
eksplosionsbeskyttet drift i højrisikable omgivelser

▶ klasse I, II, III, kat. 1, 2, gruppe A, B, C, D, E, F, G, T6

▶ Større design til kameraer og optikker i fuld størrelse

▶ Fremstillet af ekstruderet aluminium for hård
belastning

▶ Optisk skydebakke for nem adgang

▶ 3/8 " kemisk modstandsdygtigt vindue
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CSA C22.2 nr.0.4-M1982 - Fastgørelse og jording af
elektrisk udstyr (forebyggende jording)

CSA C22.2 nr.25-M1966 - Kabinetter til brug i klasse
II, gruppe E, F og G, risikofyldte miljøer

CSA C22.2 nr.30-M1986 - Eksplosionssikre kabinetter
til brug i klasse I risikofyldte miljøer

CSA C22.2 nr.94-M1991 - Kabinetter til specielle for-
mål

CSA C22.2 nr.142-M1987 - Procesovervågningsud-
styr

klasse I, kat. 1, 2, gruppe A, B, C, D

klasse II, kat. 1, 2, gruppe E, F, G

klasse III

Drift Temperaturkode T6 ved maksimal omgivelsestempera-
tur 55ºC (131ºF)

Omgivelser CSA / NEMA TYPE 4

Oplysning Produktet er ikke ATEX-certificeret.

Installations- og konfigurationsnoter

149 (5.9)

max

154 (6.1) max 368 (14.5)

128 (5.0) 89 (3.5)

mm (in)

Ø 108 (4.3)

Maks. dimensioner for internt kamera og optik:

279 mm (11 ") længde

89 mm (3,5 ") kamerabredde

76 mm (3,0 ") kamerahøjde

63 mm (2,5 ") optikdiameter (EX62-HSG-H)

76 mm (3,0 ") optikdiameter (EX62-HSG)

Tekniske specifikationer

Mekaniske data

Konstruktion Robust aluminiumekstrudering med fire ¾"
NPT rørindgange

Beslag U-beslag med bøjler af rustfrit stål medfølger

Konstruktion Ekstruderet, kobberfri, anodiseret aluminium
med fire 3/4" NPT-rørindgange

Vindue 3/8" hærdet glas

Dimensioner 149 x 154 x368 mm
(5,9 x 6,1 x 14,5 ")
inkl. beslag og bøjler

Vægt 5,6 kg (12,3 lb)

Bestillingsoplysninger

EX62-HSG eksplosionsbeskyttet
kamerahus
14 " Eksplosionsbeskyttet kamerahus

EX62-HSG

EX62-HSG-H eksplosionsbeskyttet
kamerahus
14 " Eksplosionsbeskyttet kamerahus med
24 VAC varmelegeme/blæser

EX62-HSG-H

Tilbehør

EXSH.62 solskærm
Solskærm

EXSH.62

EXMB.007B vægbeslag til hård belastning
Vægbeslag til hård belastning, sort

EXMB.007B

EXMB.004B beslag til loft og sokkel
Monteringsbeslag, HD, vippe/dreje-juster-
bart - vægbeslag til EX52, EX62, sort

EXMB.004B

EXMB.005B vægbeslag til hård belastning
Monteringsbeslag, HD, vippe/dreje-juster-
bart - vægbeslag, sort

EXMB.005B

UPA-2420-50 Strømforsyning
220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA ud

UPA-2420-50
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