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EX62 jest 14-calową odporną na eksplozję obudową
kamery do zastosowania w dozorze na obszarach o
wysokim stopniu ryzyka. Została zaprojektowana w
sposób, który pozwolił na uzyskanie certyfikatów
obejmujących cały zakres wymagań północno-
amerykańskiej strefy norm NEC. W praktyce klasyfikacja ta
oznacza, iż urządzenia tej serii mogą być z powodzeniem
stosowane nawet w tych miejscach, gdzie ze względu na
charakter wykonywanych prac występują gazy
wybuchowe: acetylen, wodór, etylen i metan. Obudowa
EX62 posiada certyfikat do pracy w obszarach, gdzie
zapalne koncentracje palnych pyłów (takich jak pyły
oparte na węglu lub pyły pochodzenia rolniczego) są
obecne podczas normalnej pracy.

Obudowa EX62 jest również zgodna z normami branży
systemów CCTV w zakresie osprzętu montażowego i
ruchomych urządzeń do regulacji obrotem/pochyleniem.

Podstawowe funkcje

Zastosowania
• Zakłady chemiczne
• Rafinerie, zakłady przetwórstwa ropy i gazu
• Zakłady gazownicze
• Elewatory zbożowe, młyny
• Pralnie chemiczne
• Zakłady farmaceutyczne
• Zakłady przetwórstwa węgla

• Hangary lotnicze
• Lakiernie
• Magazyny amunicji i paliwa

Uwaga Zastosowanie obudowy w obszarach
zagrożonych eksplozją może wymagać zgody
lokalnych organów. Wymagania w tym
zakresie mogą się one różnić zależnie od
lokalizacji. Integracja sprzętu z obudową EX62
może również wymagać zatwierdzenia przez
lokalne organy.

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Kanada CSA

CSA-NRTL LR 113310

Klasa 9098 01 / 81 Różne – dla miejsc niebezpiecznych

Bezpieczeństwo UL / CSA

UL 508, Wydanie 16. – Sterowniki przemysłowe

UL 698, Wydanie 11. – Sterowniki przemysłowe do
użytku w miejscach niebezpiecznych

UL 1203 – Urządzenia elektryczne odporne na eksploz-
ję i zapłon pyłu przeznaczone do stosowania w obsza-
rach niebezpiecznych

Seria odpornych na eksplozję obudów
kamer EX62

▶ Konstrukcja i certyfikaty pozwalające na skuteczną
pracę zabezpieczoną przed eksplozjami w
niebezpiecznych lokalizacjach

▶ Klasa I, II, III, Strefa 1, 2, Grupy A, B, C, D, E, F, G, T6

▶ Większy rozmiar dla pełnowymiarowych kamer i
obiektywów

▶ wzmacniana konstrukcja z tłoczonego aluminium o
dużej wytrzymałości

▶ Łatwo dostępna prowadnica optyczna

▶ 3/8 cala wizjer odporny na substancje chemiczne
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CSA C22.2 No.0-M1991 – Ogólne wymagania elek-
tryczne

CSA C22.2 nr 0.4-M1982 – Połączenia i uziemienie
urządzeń elektrycznych (Uziemienie ochronne)

CSA C22.2 nr 25-M1966 – Obudowy do użytku w
miejscach niebezpiecznych (Klasa II Grupy E, F i G)

CSA C22.2 nr 30-M1986 – Obudowy do użytku w
miejscach niebezpiecznych (Klasa I)

CSA C22.2 nr 94-M1991 – Obudowy do zastosowań
specjalnych

CSA C22.2 nr 142-M1987 – Sterowniki procesów

Klasa I, Strefa 1 i 2, Grupy A, B, C, D

Klasa II, Strefa 1 i 2, Grupy E, F, G

Klasa III

Parametry pracy Klasa temperaturowa T6 przy maksymalnej temperatu-
rze otoczenia 55ºC

Parametry śro-
dowiskowe

CSA / NEMA 4X

Uwaga Produkt nie posiada certyfikatu ATEX.

Planowanie

149 (5.9)

max

154 (6.1) max 368 (14.5)

128 (5.0) 89 (3.5)

mm (in)

Ø 108 (4.3)

Maksymalne rozmiary wewnętrznej kamery z obiektywem:

Długość 279 mm

Szerokość kamery 89 mm

Wysokość kamery 76 mm

Średnica obiektywu (EX62-HSG-H) 63 mm

Średnica obiektywu (EX62-HSG) 76 mm

Dane techniczne

Parametry mechaniczne

Konstrukcja Wytrzymały odlew aluminiowy z czterema
przepustami NPT ¾"

Uchwyty Uchwyt typu U z taśmami ze stali nierdzewnej
w zestawie

Konstrukcja Anodowany, bezmiedziowy odlew aluminiowy
tłoczony, z czterema przepustami NPT 3/4"

Okno podglądu 3/8", szkło hartowane

Wymiary 149 x 154 x 368 mm
wraz z uchwytami i paskami

Ciężar 5,6 kg

Zamówienia - informacje

EX62-HSG Obudowa kamery do obszarów
zagrożonych eksplozją
14-calowa odporna na eksplozję obudowa
kamery

EX62-HSG

EX62-HSG-H Obudowa kamery do
obszarów zagrożonych eksplozją
14-calowa Odporna na eksplozję obudowa
kamery grzejnikiem/wentylatorem 24 VAC

EX62-HSG-H

Sprzęt

EXSH.62 Osłona przeciwsłoneczna
Osłona przeciwsłoneczna

EXSH.62

EXMB.007B Uchwyt ścienny o wysokiej
wytrzymałości
uchwyt ścienny o wysokiej wytrzymałości,
czarny

EXMB.007B

EXMB.004B Uchwyt sufitowy i stojak
Uchwyt montażowy, wysoka wytrzymałość,
regulacja obrotu i pochylenia - uchwyt sufito-
wy do kamer EX52, EX62, czarny

EXMB.004B

EXMB.005B Uchwyt ścienny o wysokiej
wytrzymałości
Uchwyt montażowy, wysoka wytrzymałość,
regulacja obrotu i pochylenia – uchwyt ścien-
ny, czarny

EXMB.005B

UPA-2420-50 Zasilacz
220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA wyj.

UPA-2420-50
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