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Grzejniki serii HEF są samoregulujące, samoczynnie 
dostosowując moc wyjściową do temperatury otoczenia. 
W połączeniu z kompaktową konstrukcją, sprawia to, że 
grzejniki HEF są idealne do zapobiegania kondensacji, 
ochrony przed zamarzaniem i regulacji temperatury.

Grzejniki HEF można stosować w sterfach zagrożenia 
wybuchem 1 lub 2 (IIC)  lub  Class  I,  Division  2; gazy 
B,  C  lub  D  (gazy A tylko Kanada).

 

 

 

 

 

CECHY

• Kompaktowy, płaski, obudowa ze stali nierdzewnej 
      316, łatwy w montażu

• Samoregulujące - może być używany bez
      termostatu

• Zakres temperatury otoczenia od -60°C
(-55°C dla CSA Kanada) aż do +80°C

• Dowolność montażu w każdej pozycji

• Design pozwala na instalację grzejnika bliżej
      elementów wewnętrznych i przewodów (minimalny
      dystans to 100mm)

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE

• Zapobieganie kondensacji
• Panele kontrolne
• Obudowy zaworów kontrolnych
• Szafki z wężami strażackimi
• Zapobieganie zamarzaniu
• Generatory
• Szafy z oprzyrządowaniem
• Rozdzielacze
• Obudowy silników
• Wahania temperatur

Certyfikaty ATEX/IECEx 
 II 2 G Ex e IIC T4 Gb

CSA  (CAN	&	USA) 
CAN: Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, T3 or T4 
CAN: Ex e IIC T3 or T4 Gb 
USA: Class I, Division 2, Groups B, C and D, T3 or T4 
USA: Class I, Zone 1, AEx e IIC T3 or T4 Gb

CU	TR	(EAC)
1Ex e II T4 Gb

KGS
Ex e IIC T4
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perforowana stal nierdzewna 316

Grzejnik HEF poprzez samoregulaję, automatycznie zmniejsza moc wyjściową wraz ze wzrostem temperatury 
otoczeniA. Jeśli wymagana jest ogólna kontrola temperatury obudowy, zaleca się
stosowanie nagrzewnicy HEF w połączeniu z AFT, HFT lub FXT (ognioodporne termostaty z czujnikiem powietrza)

Samoregulacja

Grzejnik może być instalowany w każdej pozycji, używając podstawek montażowych lub otworów
montażowych w szynach DIN

Grzejniki HEF są dostępne w zakresie mocy wyjściowej: 30W, 50W, 100W, 200W i 500W

110V-120V i 230V-240V zasilanie jednofazowe (max 254V z zastrzeżeniem parametrów projektowych)

   Grzejniki płaskie - HEF do stref zagrożonych wybuchem



The HEF is self-regulating, automatically adjusting 
its output to match ambient temperatures. Coupled 
with its compact design, this makes the HEF ideal for 
anti-condensation, frost protection and temperature 
regulation purposes.

The HEF range is certified for use in hazardous areas 
where the atmosphere is classified under Zone 1 or 2 
(IIC) or Class I, Division 2; gas group B, C or D (gas 
group A for Canada only).

FEATURES

• Compact, low profile, 316 stainless steel case, 
requires minimal space

• Self-regulating - can be used without a thermostat

• Suitable for ambient temperatures from -60°C 
(-55°C for CSA certified models only) to +80°C

• Mounting of the heater can be in any orientation

• Design allows for closer installation proximity 
to internal components and cables (minimum 
distance 100mm away)

TYPICAL	APPLICATIONS

• Condensation prevention
• Container skid housing
• Control/monitoring panels
• Control valve housings
• Fire hose cabinets
• Frost protection
• Generators
• Instrumentation cabinets
• Manifolds
• Motor enclosures
• Temperature fluctuations

Certification ATEX/IECEx 
 II 2 G Ex e IIC T4 Gb

CSA  (CAN	&	USA) 
CAN: Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, T3 or T4 
CAN: Ex e IIC T3 or T4 Gb 
USA: Class I, Division 2, Groups B, C and D, T3 or T4 
USA: Class I, Zone 1, AEx e IIC T3 or T4 Gb

CU	TR	(EAC)
1Ex e II T4 Gb

KGS
Ex e IIC T4

Casing 316 perforated stainless steel

Controls The HEF is self-regulating, automatically reducing its output as the ambient temperature rises. If overall 
enclosure temperature control is required, it is recommended that the HEF heater be used in conjunction with 
the AFT, HFT or FXT flameproof air sensing thermostats

Elements Self-regulating

Mounting The heater may be mounted in any orientation, using appropriate securing bolts through the mounting feet 
or DIN rail holes

Rating The HEF range is available in a nominal 30W, 50W, 100W, 200W and 500W outputs

Voltage Models available for 110V to 120V and 230V to 240V 1 phase supplies (max 254V subject to design parameters)

Space Heaters - HEF Hazardous Area Enclosure Heaters
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