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Seria FWD-T wyposażona jest w łatwy do regulacji termostat 
zewnętrzny i przeznaczona jest do ogrzewania małych 
pomieszczeń roboczych lub magazynowych oraz podobnych 
zastosowań. EXHEAT Industrial FWD-T są certyfikowane do 
użytku w strefach niebezpiecznych, w których atmosfera jest 
zaklasyfikowana jako strefa 1 lub 2 (IIA, IIB, IIC) grupa 
gazowa, lub strefa 21 lub 22 (IIIA, IIIB,IIIC) grupa pyłowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

CECHY

• Certyfikaty ATEX, IECEx, CU TR (EAC) i standardy 
     KGS

• Klasa szczelności do IP66

• Dostępne klasy temperaturowe T2, T3 i T4

• Przeznaczone do poziomego montażu
      naściennego

• Standardowo wyposażone w przepusty kablowe 
      2× 25mm (wtykowe)

• Malowane proszkowo powłoką antykorozyjną

• Urządzenia w klasach T3 / T4 dostowane do
      temperatur otoczenia -60ºC do +40ºC; w klasie T3
      do +60ºC

• Obrotowa skrzynka przyłączeniowa

Certyfikaty ATEX/IECEx  II 2 G/D
Ex d IIC T2...T4 Gb (Zone 1 and 2)
Ex t IIIC T300°C...T135°C Db (Zone 21 and 22)

CU	TR	(EAC)
1Ex db IIC T4...T2 Gb X
Ex tb IIIC T135°C...T300°C Db X

Sterowanie

Obudowa 

Montaż

Moc

Napięcie

 

 
 

Możliwość uzyskania certyfikatu KGS

Zewnętrznie regulowany termostat sterowany temperaturą pokojową 0°C do 40°C, maks. nastawa 25°C

Stal miękka malowana proszkowo na kolor pomarańczowy/szary

Standardowo dostarczane są wstępnie nawiercone nóżki podporowe; nagrzewnice powinny być
montowane poziomo z nieograniczonym przepływem powietrza wokół urządzenia

500W do 2kW

1 faza: 110V do 120V i 230V do 254V
Tolerancja napięcia: +0/-10%

Nagrzewnice pomieszczeń - FWD-T
Ognioodporne regulowane nagrzewnice pomieszczeń / 
kontenerów

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE

• Hangary lotnicze

• Składy amunicji

• Akumulatorownie

• Biogazownie

• Zakłady chemiczne

• Sprężarkownie

• Ogrzewanie kontenerów

• Kabiny dźwigowe

• Przestrzenie zapylone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Składy materiałów
      wybuchowych

• Produkcja fajerwerków

• Przepompownie paliw

• Instalacje gazowe

• Instalacje morskie

• Magazyny farb
      /rozpuszczalników

• Kabiny lakiernicze

• Cukrownie
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The FWD-T range comes with an easy to adjust external 
thermostat, and is designed for heating small work or 
storage areas and similar applications. EXHEAT Industrial 
FWD-Ts are certified for use in hazardous areas where the 
atmosphere is classified as a Zone 1 or 2 (IIA, IIB, IIC) gas 
group, or a Zone 21 or 22 (IIIA, IIIB, IIIC) dust group.

FEATURES

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

• Weatherproof to IP66

• Temperature classes T2, T3 and T4 available

• Suitable for horizontal wall mounting

• 2 x 25mm (plugged) cable entries provided as standard

• Corrosion resistant powder coated finish

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

• Rotatable terminal box

Certification ATEX/IECEx  II 2 G/D
Ex d IIC T2...T4 Gb (Zone 1 and 2)
Ex t IIIC T300°C...T135°C Db (Zone 21 and 22)

CU	TR	(EAC)
1Ex db IIC T4...T2 Gb X
Ex tb IIIC T135°C...T300°C Db X

KGS certification available

Controls Externally adjustable 0°C to 40°C room temperature controlled thermostat, max setting 25°C

Enclosure Mild steel powder coated orange/grey

Mounting Pre-drilled support feet supplied as standard; heaters should be mounted horizontally with unrestricted air 
flow around the unit

Rating 500W to 2kW

Voltage 1 phase: 110V to 120V and 230V to 254V
Voltage tolerance: +0/-10%

Space Heaters - FWD-T
Flameproof Adjustable Room/Container Heaters

TYPICAL	APPLICATIONS

• Aircraft hangar service 
bays

• Ammunition depots

• Battery stores

• Biogas plants

• Chemical plants

• Compressor enclosure

• Container heating

• Crane cabins

• Dusty environments

• Explosive stores

• Firework factories

• Fuel servicing areas

• Gas installations

• Offshore installations

• Paint / solvent stores

• Skid enclosure

• Spray booths

• Sugar refineries
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