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Seria FAW to wszechstronne, lekkie rozwiązanie do 
ogrzewania powietrza dla małych obszarów roboczych 
i  magazynowych znajdujących się w strefie 1 i 2 
zagrożenia wybuchem (Grupy gazowe IIA, IIB, IIC).

Grzejniki można podłączyć z 1-fazowymi lub 3-fazowymi 
zasilaczami do 440 V, a także mogą być skonfigurowane 
z zasilaczami prądu stałego. Gdy przestrzeń jest 
ograniczona, oferujemy naszą kompaktową gamę
FAW-C jako opcję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

 

 

 

 

   

 

 

 

 

CECHY

• Certyfikaty ATEX, IECEx, CU TR (EAC), KGS
CSA

• Klasa temperaturowa T2, T3, T4

• Lekka obudowa z certyfikatem wodoodporności IP67

• Zasilanie jednofazowe lub 3 fazy (3 lub 4 przewody)
lub zasilaczem prądu stałego

• Nadaje się do montażu na podłodze lub na ścianie

• Standardowo wyposażony w 20mm dławnicę, na
życzenie można wykonać dodatkowe wejścia

• Wykończenie proszkowe w wersji standardowej /
Stal nierdzewna 316L w wersji kompaktowej

• Możliwość zaopatrzenia w ognioodporny termostat
do montażu w pomieszczeniu

• Grzejniki w wykonaniu T3 / T4 można stosować w
pomieszczeniach o temperaturze otoczenia od
-60°C do +40°C, a grzejniki T2 do +60°C

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE

• Hangary lotnicze

• Akumulatorownie

• Zakłady chemiczne

• Ogrzewanie kontenera

• Kabina dźwigu / wózka widłowego

• Obudowy / szafy

• Ochrona przed zamarzaniem

• Stacje benzynowe

• Instalacje gazowe

• Obudowy silników

• Magazyny farb / rozpuszczalników

• Obudowa sprzętu bezpieczeństwa

• Prysznice bezpieczeństwa

• Komory lakiernicze
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ATEX/IECEx II 2 G Ex e IIC T4...T2 Gb. strefa 1 lub 2 (IP67)
CSA Klasa I, Div 2. Grupa A, B, C & D. T4, T3 lub T2
CU TR (EAC) 1Ex e II T4...T2 Gb
KGS

W razie potrzeby grzejniki mogą być sterowane zdalnie za pomocą termostatów EXHEAT przeznaczonych do
działania w strefach zagrożonych wybuchem.

Stal nierdzewna 304/316 lub blacha stalowa malowana proszkowo

Standardowo wyposażony w nóżki do montażu na posadzce (uchwyt ścienny dostępny oddzielnie). Model 
FAW-C jest wyposażony w uniwersalne mocowanie do posadzki lub na ścianę . Grzejnik powinien być 
montowany poziomo w miejscu o nie ograniczonym przepływie powietrza.

250W do 3kW
1 fazowe: 110V, 120V, 220-240V & 254V
3 fazowe: 380V do 440V (max 660V model FAW, lub 550V model FAW-C , wzależności od
parametrów projektowych)
Tolerancja napięcia: +0/-10%

Nagrzewnice pomieszczeń - FAW
Nagrzewnice pomieszczeń/kontenerów z obszarami  
niebezpiecznymi
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The FAW range offers a versatile lightweight air warming 
solution for small work and storage areas located in Zone 
1 and Zone 2 (Gas Groups IIA, IIB, IIC) hazardous areas.

The range is suitable for use with 1 phase or 3 phase 
power supplies up to 440 volts, and can also be configured 
for use with DC power supplies. When space is limited, we 
offer our FAW-C compact range as an option.

FEATURES

• Certified to ATEX, IECEx, CU TR (EAC), KGS and 
CSA standards

• Temperature classes T2, T3, and T4 available

• Lightweight enclosure certified weatherproof to IP67

• Suitable for 1 phase or 3 phase (3 or 4 wire) or DC 
power supplies

• Suitable for horizontal floor or wall mounting

• A 20mm cable entry is provided as standard, 
additional entries can be provided as required

• Powder coated finish on standard design / 316L 
Stainless Steel on compact design

• Optional range of flameproof room thermostats 
can be provided

• T3 / T4 units suitable for ambient temperatures from 
-60°C to +40°C and T2 units to +60°C

TYPICAL	APPLICATIONS

• Aircraft hangars

• Battery stores

• Chemical plants

• Container heating

• Crane / forklift cabins

• Deluge cabinet heating

• Enclosures / cabinets

• Frost protection

• Fuel servicing areas

• Gas installations

• Motor enclosures

• Offshore installations

• Paint / solvent stores

• Safety equipment enclosure

• Safety showers

• Spray booths

Certification ATEX/IECEx  II 2 G Ex e IIC T4...T2 Gb. Zone 1 or 2 (IP67)
CSA  Class I, Div 2. Groups A, B, C & D. Temperature Class T4, T3 or T2
CU	TR	(EAC) 1Ex e II T4...T2 Gb
KGS certification available

Controls If required, the heaters can be controlled from the EXHEAT Industrial range of remote mounted thermostats 
available for use in hazardous areas

Enclosure Lightweight 304/316 stainless steel or powder coated mild steel

Mounting Support feet are pre-drilled and suitable for floor mounting supplied as standard (wall mounting brackets available
on request). The FAW-C compact design does not require separate brackets and can be wall mounted utilising
the existing support feet. The heaters should be mounted horizontally with unrestricted air flow around the unit.

Rating 250W to 3kW

Voltage 1 phase: 110V, 120V, 220-240V & 254V
3 phase: 380V to 440V (max voltage 660V FAW standard units, and 550V FAW-C compact units, 
subject to design parameters)
Voltage tolerance: +0/-10%

Space Heaters - FAW
Hazardous Area Room/Container Heaters
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