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Az EX62 14 collos, robbanásbiztos kameraház, nagy
kockázatú környezetben történő hatékony megfigyeléshez.
Az észak-amerikai körzet NEC szabványai szerinti kialakítás
és tanúsítvány. A legszigorúbb Class I., Division I.-nek
megfelelő tanúsítvány lehetővé teszi a biztonságos
működést olyan helyeken, ahol normál üzemi körülmények
között éghető gázok vagy gőzök gyulladásveszélyes
koncentrációban vannak jelen. Az alkalmazási csoportokba
beletartozik az acetilén, hidrogén, etilén és metán,
amelyek mindegyike különösen robbanásveszélyes gáz. Az
EX62 olyan környezetben történő működésre is tanúsított,
ahol gyúlékony porok gyulladásveszélyes koncentrációja
van jelen (például szén alapú vagy mezőgazdasági eredetű
porok) normál üzemi körülmények között.

Az EX62 megfelel a CCTV ipari szabványoknak a hardver-
és a motoros kameramozgató eszközök felszereléséhez.

Főbb funkciók

Alkalmazási területek
• Vegyipari gyárak
• Olajfinomítók, olaj- és gázfeldolgozás
• Közüzemi gázművek
• Gabona elevátorok, malmok
• Vegytisztító üzemek
• Gyógyszerüzemek
• Szénfeldolgozás
• Repülőgép hangárak

• Festékszóró üzemrészek
• Lőszer- és üzemanyag raktárak

Figyelem A robbanásbiztos házak alkalmazásához
helyi-, vagy regionális jóváhagyásra lehet
szükség. Az egyes telepítések és alkalmazások
vonatkozásában az illetékes hatóságok
vonatkozó követelményei eltérhetnek. Az
EX62 és az Ön berendezéseinek összeépítése
szintén a helyi hatóságok jóváhagyását
igényelheti.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

Kanada CSA

CSA-NRTL LR 113310

Osztály 9098 01 / 81 - Egyéb előírások - veszélyes helyszínek
esetére

Biztonság UL / CSA

UL 508, 16. kiadás - Ipari ellenőrző berendezés

UL 698, 11. kiadás - Ipari ellenőrző berendezés (beso-
rolás szerinti) veszélyes helyszíneken történő haszná-
latra

EX62 sorozatú robbanásbiztos kameraház
▶ Hatékony robbanásbiztos teljesítményre kialakítva és

tanúsítva, veszélyes helyekre

▶ I, II, III, osztály, 1, 2, besorolás, A, B, C, D, E, F, G, T6
csoport

▶ Nagyobb méret a teljes méretű kamerák és objektívek
számára

▶ Nagy teherbírású extrudált alumínium kialakítás

▶ Könnyen hozzáférhető csúsztatható optika-tálca

▶ 3/8" Kémiailag ellenálló ablak
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UL 1203 robbanásbiztos és porgyulladás biztos elekt-
romos berendezések (besorolás szerinti) veszélyes
helyszíneken történő használatra

CSA C22.2 No.0-M1991 Általános elektromos követel-
mények

CSA C22.2 No.0.4-M1982 Elektromos berendezések
bekötése és földelése (védőföldelés)

CSA C22.2 No.25-M1966 tokozatok II. osztályba tarto-
zó E, F és G csoportba tartozó robbanásveszélyes hely-
színeken történő alkalmazáshoz

CSA C22.2 No.30-M1986 robbanásbiztos tokozatok I.
osztályba tartozó robbanásveszélyes helyszíneken tör-
ténő alkalmazáshoz

CSA C22.2 No.94-M1991 Különleges rendeltetésű to-
kozatok

CSA C22.2 No.142-M1987 Folyamatellenőrző beren-
dezés

I osztály, 1, 2 besorolás, A, B, C, D csoport

II. osztály, 1, 2. besorolás, E, F, G csoport

III. osztály

Üzemi T6 hőmérséklet kód legfeljebb 55°C (131ºF) környeze-
ti hőmérsékletnél

Környezeti felté-
telek

CSA / NEMA TYPE 4X

Figyelem Nem ATEX-tanúsított termék.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

149 (5.9)

max

154 (6.1) max 368 (14.5)

128 (5.0) 89 (3.5)

mm (in)

Ø 108 (4.3)

A kamera és az objektív maximális belső méretei:

hossz: 279 mm (11 ")

kameraszélesség: 89 mm (3.5 ")

kameramagasság: 76 mm (3.0 ")

objektív átmérője: 63 mm (EX62-HSG-H)

objektív átmérője: 76 mm (EX62-HSG)

Műszaki specifikációk

Mechanikus jellemzők

Szerkezet Robosztus, extrudált alumínium, négy 3/4"
NPT vezetékbemenettel

Konzolok U-konzol, tartozék rozsdamentes acélszala-
gokkal

Szerkezet Extrudált, rézmentes galvanizált alumínium,
négy 3/4" NPT vezetékbemenettel

Megtekintési ablak 3/8" edzett üveg

Méretek 149 x 154 x 368 mm
5,9" x 6,1" x 14,5"
konzollal és szalagokkal

Tömeg 5,6 kg

Rendelési információ

EX62-HSG robbanásbiztos kameraház
14" Robbanásbiztos kameraház

EX62-HSG

EX62-HSG-H robbanásbiztos kameraház
14" Robbanásbiztos kameraház 24 V AC fűtő-
és szellőzőegységgel

EX62-HSG-H

Hardvertartozékok

EXSH.62 Napellenző
Napellenző

EXSH.62

EXMB.007B nagy teherbírású falikonzol,
fekete
Nagy teherbírású falikonzol, fekete

EXMB.007B

EXMB.004B mennyezeti és talapzati
konzol
Rögzítőkonzol, HD, forgatható/dönthető -
mennyezeti konzol az EX52, EX62 kamerák-
hoz, fekete

EXMB.004B

EXMB.005B nagy teherbírású falikonzol
Rögzítőkonzol, nagy teherbírású, állítható for-
gatás és döntés - fali szerelvény, fekete

EXMB.005B

UPA-2420-50 tápegység
220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA ki

UPA-2420-50
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