
ITV | EX62-serien Eksplosjonsbeskyttet kamerahus

EX62 er et 14" eksplosjonsbeskyttet kamerahus for
effektiv overvåkning i høyrisikomiljøer. Utformet og
sertifisert for å dekke alle kravene i NEC-standardene for
den nord-amerikanske divisjonen. Streng Klasse I, område
I-sertifisering gir sikker drift på steder med antennbare
konsentrasjoner av brannfarlige gasser eller flytende damp
som er til stede under vanlig drift. Grupper som dekkes
omfatter acetylen, hydrogen, etylen og metan og alle
høyeksplosive gasser. EX62 er også sertifisert for bruk i
områder hvor antennbare konsentrasjoner av
lettanntennelig støv (for eksempel karbonbasert støv eller
landbruksstøv) er tilstede ved normal drift.

EX62 er også utformet etter ITV-bransjestandarder for
hardwaremontering og motorisert pan-/tilt- enheter.

Funksjoner

Bruksområder
• kjemiske fabrikker
• oljeraffinerier, olje- og gassfremstilling
• bruksgassanlegg
• kornheiser, melkverner
• tørrenseanlegg
• farmasøytisk industri
• kull- og karbonfremstilling
• luftfartøyhangarer
• sprøytelakkeringsområder

• krigsmateriell- og drivstoffslagringsanlegg

Merknad Bruk av hus med eksplosjonsbeskyttelse kan
være underlagt lokal eller regional
godkjenning. Myndighetene har jurisdiksjon
for hver installasjon, og søknadsprosessen
kan variere og de respektive kravene kan være
forskjellige. Integrering av utstyret med EX62
kan også trenge godkjenning av lokale
myndigheter.

Sertifiseringer og godkjenninger

Region Sertifisering

Canada CSA

CSA-NRTL LR 113310

Klasse 9098 01 / 81 – Diverse – for steder med høy risiko

Sikkerhet UL/CSA

UL 508, 16. utgave – industrielt kontrollutstyr

UL 698, 11. utgave – industrielt kontrollutstyr for bruk
på høyrisikosteder (klassifiserte)

UL 1203 Eksplosjonssikkert og støvantenningssikkert
elektrisk utstyr for bruk i høyrisikosteder (klassifiserte)

CSA C22.2 nr. 0-M1991 – generelle elektriske
betingelser

EX62-serien Eksplosjonsbeskyttet
kamerahus

▶ utformet og sertifisert for effektiv
eksplosjonsbeskyttelse på farlige steder

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

▶ større design for kamera og linser i full størrelse

▶ solid ekstrudert aluminiumskonstruksjon

▶ optisk glidebrett med enkel tilgang

▶ 3/8" kjemisk motstandsdyktig vindu
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CSA C22.2 nr. 0.4-M1982 – festing og jording av
elektrisk utstyr (beskyttende jording)

CSA C22.2 nr. 25-M1966 – deksler for bruk i klasse II
gruppe E, F og G for steder med høy risiko

CSA C22.2 nr. 30-M1986 – eksplosjonssikre deksler
for bruk i klasse I for steder med høy risiko

CSA C22.2 nr. 94-M1991 – deksler til spesielle formål

CSA C22.2 nr. 142-M1987 – kontrollutstyr

Klasse I, område 1 og 2, gruppe A, B, C, D

Klasse II, område 1 og 2, gruppe E, F, G

Klasse III

Drift Temperaturkode T6 ved maksimal
omgivelsestemperatur 55 ºC (131 ºF)

Miljøinformasjon CSA / NEMA TYPE 4

Merknad Produktet er ikke ATEX-sertifisert

Installasjon/Konfigurasjons Notater

149 (5.9)

max

154 (6.1) max 368 (14.5)

128 (5.0) 89 (3.5)

mm (in)

Ø 108 (4.3)

Maksimale interne mål på kamera og objektiv:

279 mm (11") lengde

89 mm (3,5") kamerabredde

76 mm (3,0") kamerahøyde

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

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

Tekniske spesifikasjoner

Mekanisk informasjon

Konstruksjon Robust ekstrudert aluminium med fire ¾"
NPT-kanalinnganger

Braketter U-brakett med rustfrie stålstropper er
inkludert

Konstruksjon Ekstrudert kobberfritt anodisert aluminium
med fire 3/4" NPT-kanalinnganger

Visningsvindu 3/8" herdet glass

Mål 149 x 154 x 368 mm
(5,9 x 6,1 x 14,5 ")
brakett og rem er inkludert

Vekt 5,6 kg

Bestillingsinformasjon

EX62-HSG Eksplosjonsbeskyttet
kamerahus
14" Eksplosjonsbeskyttet kamerahus

EX62-HSG

EX62-HSG-H Eksplosjonsbeskyttet
kamerahus
14" Eksplosjonsbeskyttet kamerahus med
24 VAC varmeapparat/vifte

EX62-HSG-H

Maskinvaretilbehør

EXSH.62 Soldeksel
Soldeksel

EXSH.62

EXMB.007B solid veggbrakett
Solid veggbrakett, svart

EXMB.007B

EXMB.004B Tak- og søylebrakett
Monteringsbrakett, HD, pan/tilt-just. –
takmontering for EX52, EX62, svart

EXMB.004B

EXMB.005B Solid veggbrakett
Monteringsbrakett, HD, pan/tilt-justering –
veggmontering, svart

EXMB.005B

UPA-2420-50 strømforsyning
220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA ut

UPA-2420-50
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