
EXTEND-Ex-P

Oprawy przeciwwybuchowe IP65 / Industrial light fittings with IP65 for areas with danger of explosion

EXTEND-EX-P-236

©

Korpus:
obudowa wykonana z poliestru wzmacnianego włóknem
szklanym (GRP), reflektor z białej blachy stalowej umieszczony
wewnątrz oprawy

System optyczny:
PC – klosz przezroczysty z poliwęglanu

Wyposażenie elektryczne (@):
EVG – statecznik elektroniczny (wyposażenie standardowe)
D – wersja z rozłącznikiem (wykonanie standardowe)
WOD – wersja bez rozłącznika

Przeznaczenie:
oprawy przeznaczone do oświetlenia stref i obiektów, gdzie
występuje niebezpieczeństwo wybuchu w strefie 1,21; certyfikat
FTZU 10 ATEX 0229X (Ex II 2G Ex d e mb IIC T4 Gb,
Ex II 2D Ex t IIIC T 65OC Db; IP65);
do montażu nasufitowego lub na zwieszakach

Warianty wykonania specjalnego (#):
MULTIEXTEND – oprawa z modułem awaryjnym dwufunkcyjnym,
1h ze statecznikiem elektronicznym (Aw)
EXTEND-Ex-Em – oprawa z modułem awaryjnym 1-funkcyjnym,
1h (tylko wersja 1×36W)
1F/3F – jedno- lub trójfazowe okablowanie przelotowe.

Body:
body made of GRP (polyester filled with fibreglass), reflector
made of white painted metal sheet

Optic:
PC – polycarbonate transparent cover

Wiring (@):
EVG – high frequention ballast (standard)
D – with disconnector (standard providing)
WOD – without disconnector

Application:
the application of light fixtures in areas with danger of explosion
(zone 1,21); 
certyficate FTZU 10 ATEX 0229X (Ex II 2G Ex d e mb IIC T4 Gb,
Ex II 2D Ex t IIIC T 65OC Db; IP65); these light fittings can be 
used as surface mounted or suspensed

On request (#):
MULTIEXTEND – with maintained emergency source 1h, EVG
EXTEND-Ex-EM – with non-maintained emergency source 1h
1F/3F – one or three phase through-wiring connection.

# W A B C D

EXTEND-Ex-P-136-@ Aw, Em, 1F, 3F 1×36 1328 244 154 830

EXTEND-Ex-P-236-@ Aw, 1F, 3F 2×36 1328 244 154 830

@, # - pozycje kodu do zamówienia / add to basic code

Więcej informacji / more info www.ltv.net.pl
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