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Dane elektryczne Quadro F12-3G/3D ATEX
Napięcie znamionowe 230 V AC 115 V AC 24 V DC

Częstotliwość znamionowa 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Zakres działania 195 – 253 V 95 – 127 V 18 – 30 V

Znamionowy pobór prądu 90 mA 140 mA 360 mA

Prąd rozruchu ograniczony do < 7 A / 150 µs < 7 A / 150 µs < 5 A / 2 ms

Lampa błyskowa 7,5 J
Quadro F12-3G/3D ATEX

Lampy błyskowe Quadro F12 3g/3d do zastosowań w trudnych warun-
kach przemysłowych używane są, jako optyczne sygnalizatory zagroże-
nia. Odpowiednio zastosowane wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń 
lampy błyskowe, wytwarzają jasne impulsy świetlne, zwracające na siebie 
najwyższą uwagę osób znajdujących się w otoczeniu.
• dla zastosowania w otoczeniu atmosfery wybuchowej w strefie 2,  

zgodnie z EN 60079-10 i strefie 22, zgodnie z EN 61241-10
• spełnione są wymagania norm EN 60079-0,  

EN 60079-15, EN 61241-0 i EN 61241-1
• możliwość stosowania w warunkach obecności gazów w klasach  

temperatur T1, T2, T3 i T4 oraz nieprzewodzących elektryczności  
pyłów, przy uwzględnieniu założenia, że temperatura osprzętu nie  
przekroczy + 105 °C

Dane mechaniczne Quadro F12-3G/3D ATEX
Znakowanie ii 3g Ex nR iiC T4  - 20 °C ≤ Ta ≤ + 45 °C

ii 3d Ex td a22 iP66 T105 °C  - 20 °C ≤ Ta ≤ + 45 °C

Kategoria (zakresy zastosowań) 3G (strefa 2)
3D (strefa 22)

Zgodność z normami norma 94/9/Eg (aTEx 100a)

Placówka badawcza Pfannenberg

Warunki szczególne

x: Zgodnie z wymaganiami diN EN 60 079-0 i diN EN 50 281-1-1 osprzęt ten przystosowany jest 
do warunków niskiego stopnia zagrożenia uszkodzeniem mechanicznym. Należy więc dołożyć starań, 

aby te lampy błyskowe montować tak, aby były wystarczająco chronione przed uderzeniami.  
koszyk ochronny nie jest konieczny.

Sekwencja błysków 0,83 Hz = 50 błysków/min.

Energia błysku 7,5 j

Natężenie światła (DIN 5037) 1 84 cd

Kolor pokrywy przezroczysty, biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski

Temperatura robocza - 20 °C ... + 45 °C

Temperatura składowania - 40 °C ... + 70 °C

Wilgotność względna 100%

Rodzaj ochrony według EN 60529 iP 66; montaż dowolna

Odporność na uderzenia (EN 50102) IK 08

Klasa ochrony II

Czas załączania 100%

Żywotność żarowej lampy błyskowej po 8.000.000 błyskach występuje jeszcze 70% emisji światła

Materiał
pokrywa poliwęglan (PC)

obudowa poliwęglan (PC), RaL 7035 (RaL 3000 optional)

Zaciski przyłączeniowe pałąk sprężysty 0,08 – 2,5 mm2

Przepust kablowy 2 x M20 boczne (1 x zaślepka, 1 x śrubunek kablowy)

Masa 600 g

 1 przy przezroczystej pokrywie

IP 66

Rodzaj 
ochrony

+ 45 °C

- 20 °C

Temperatura 
robocza

r = 
15 m

Zasięg sygnalizacji 
według EN 54

IK 08

Obudowa odporna 
na uderzenia

Wymiary

Dane do zamówienia
Numery artykułów Quadro F12-3G/3D ATEX
Kolor pokrywy Napięcie znamionowe 230 V AC 24 V DC

przezroczysty 210 41 10 1 008 210 41 80 1 008

żółty 210 41 10 3 008 210 41 80 3 008

pomarańczowy 210 41 10 4 008 210 41 80 4 008

czerwony 210 41 10 5 008 210 41 80 5 008

Numery artykułów pozostałych kolorów i napięć - na zapytanie

Opcje / Osprzęt

Oświadczenie producenta

GOST

Niniejszym oświadczamy, że sygnalizator alarmowy z ochroną antywybuchową  Quadro F12 3G/3D
został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie EN 50014.
Niniejsza deklaracja oparta jest na zgodności z następującymi przepisami, normami i aktami prawnymi:
diN EN 60079-0 Osprzęt elektryczny do atmosfery gazów wybuchowych – część 0: wymagania ogólne 
diN EN 60079-15 Osprzęt elektryczny do atmosfery wybuchowych – część 15: rodzaj ochrony przed zapłonem ”n“
diN EN 61241-0 Osprzęt elektryczny do zastosowania w warunkach zapylenia pyłami palnymi – wymagania ogólne
diN EN 61241-1 Osprzęt elektryczny do zastosowania w warunkach zapylenia pyłami palnymi – ochrona przez obudowę ”td“
diN EN 60598-1 Lampy - część 1: wymagania ogólne i badania
diN EN 60947-1 Przełączniki niskiego napięcia – część 1: postanowienia ogólne
diN EN 60529 Rodzaj ochrony (kod iP)
diN EN 50102 Rodzaj ochrony przez obudowę dla osprzętu elektrycznego (wyposażenia) przeciw zewnętrznym czynnikom mechanicznym (kod ik)
diN EN 61000-6-2 Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i ich niegenerowanie (EMC) – część 6-2: branżowe normy podstawowe,  
 odporność na zakłócenia w przemyśle
diN EN 61000-6-3 Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i ich niegenerowanie (EMC) – część 6-3: branżowe normy podstawowe,  
 emisja zakłóceń w strefach zamieszkałych, placówkach handlowych, zakładach przemysłowych i rzemieślniczych
diN EN 981 Bezpieczeństwo maszyn – sygnalizacja optyczno-akustyczna zagrożeń i sygnały informacyjne
isO 11429 system akustycznej i optycznej sygnalizacji niebezpieczeństwa i sygnałów informacyjnych
uVV-BgV a3(VBg4) instalacje elektryczne i ich osprzęt
gsgV Niemieckie Prawo o Bezpieczeństwie urządzeń
Lampy błyskowe Quadro F12 3G/3D są dopuszczone do zastosowań w obszarach zagrożonych eksplozją zaklasyfikowanych do stref 2 i 22,  
zgodnie z 94/9/EG.
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zaślepka
M20 x 1,5

otwory montażowe
 Ø 4,5

śrubunek kablowy
M20 x 1,5
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