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Dane elektryczne IS-mB1
Napięcie znamionowe 24 V DC

Zakres działania 16 – 28 V

Znamionowy pobór prądu 25 mA 1

1 typowy dla przyłącza do źródła 24 V dC poprzez barierę Zenera 28 V / 300 Ω.  
Zasilanie elektryczne należy realizować poprzez barierę Zenera (maks. 28 V dC, 93 ma dC, 0,66 W)  
lub odłącznik galwaniczny, a specyfikacja ma nastąpić wraz z certyfikacją całego systemu (patrz strona 225)

Lampa migaJąca LED is-mini
is-mb1

Bardzo ekonomiczne optyczne sygnalizatory alarmowe
• posiadają certyfikację do pracy w strefach zagrożonych wybuchem 0,1 i 2!
• kompaktowa konstrukcja o średnicy jedynie 88 mm
• praca lampy migowej poprzez certyfikowane  

bariery Zenera lub odłącznik galwaniczny
• bardzo jasne diody świetlne w kolorze czerwonym,  

zielonym, niebieskim, żółtym/pomarańczowym 
• ze względu na bardzo niski pobór prądu, doskonale nadają się 

systemów alarmu pożarowego i sterowania bezpośredniego

Odpowiednie bariery Zenera, patrz strony 224 i 225

Dane mechaniczne IS-mB1
Rodzaj ochrony przed zapłonem bezpieczeństwo własne “ia”

Znakowanie ii 1g EEx ia iiC T4

Kategoria (zakresy zastosowań)
1g (Zone 0)
2G (strefa 1)
3G (strefa 2)

Certyfikat badawcza siRa 05 aTEx2084 x

Placówka badawcza siRa

Sekwencja błysków możliwość regulacji 2 Hz lub 1 Hz

Kolor pokrywy przejrzyste, z czerwonymi żółtymi/pomarańczowymi, niebieskimi lub zielonymi diodami

Klasa temperatur T T4 @ Ta - 40 °C ... + 60 °C

Temperatura składowania - 40 °C … + 70 °C

Wilgotność względna 90%

Rodzaj ochrony według EN 60529 iP 65

Czas załączania 100%

Materiał
pokrywa poliwęglan (PC)

obudowa aBs, samo gasnące uL94V0 & 5Va, zbliżony do RaL 3000 (ognistoczerwony)

Zaciski przyłączeniowe 0,5 – 2,5 mm2

Przepust kablowy 2 x M20 (przygotowane wycięcia)

Masa 210 g

IP 65

Rodzaj 
ochrony

+ 60 °C

- 40 °C

Temperatura 
robocza

r = 
4 m

Zasięg sygnalizacji 
według EN 54

Dane do zamówienia
Numery artykułów IS-mB1
Kolor Napięcie znamionowe 24 V DC

żółty/pomarańczowy 310 08 80 4 000

czerwony 310 08 80 5 000

zielony 310 08 80 6 000

niebieski 310 08 80 7 000

Wymiary

85
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M20

M20

Ø 88,7 85

95

Oświadczenie producenta
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z następującymi przepisami i normami:

EN 50014 Osprzęt elektryczny do atmosfery wybuchowych – postanowienia ogólne
EN 50020 Osprzęt elektryczny do atmosfery wybuchowych – bezpieczeństwo własne „i“
EN 50284 Wymagania specjalne wobec konstrukcji, badań i znakowania urządzeń elektrycznych grupy urządzeń ii, kategoria 1g

Schemat przyłączeniowe
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Opcje / Osprzęt

Bariera 
Zenera

Dalsze informacje na stronie 234/235
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