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Dane elektryczne PMF 2015-SIL
Napięcie znamionowe 230 V ac 24 V dc

Częstotliwość znamionowa 50 / 60 Hz

Zakres działania 195 – 253 V 18 – 30 V

Znamionowy 
pobór prądu

lampa błyskowa 250 ma 700 ma

kanał diagnostyczny 100 ma 65 ma

Styk 
alarmowy

wersja styku styk przymusowy (1 x styk rozwierny; 1 x styk zwierny)

prąd rozruchowy maks. 6 a

napięcie rozruchowe maks. 250 V ac

maks. moc rozruchowa (ac) 1.500 Va
zalecane obciążenie 

minimalne > 50 mW

Lampy błyskowe widoczne z każdego kierunku 10 J
pmF 2015-siL

Wyjątkowo jasne oświetlenie błyskowe wskutek światła powiązanego z 
soczewkami Fresnela przy niskim zużyciu energii
• aby sygnalizować o niebezpieczeństwie w zastosowaniach opartych 

na bezpieczeństwie jak bezpieczeństwo procesu czy zakładu np. w 
przypadku 
- wycieki / ostrzeżenie gazowe 
- wysokie ciśnienie / przepełnienie 
oraz bezpieczeństwo maszyny np. jako 
- ostrzeżenie o rozpoczęciu pracy 
- informacja o stanie uśpienia 
- ostrzeżenie o opóźnieniu zatrzymania maszyny

• dzięki zintegrowanemu systemowi samokontroli urządzenia,  
mamy zapewnioną normatywnie wymaganą regularną kontrolę  
urządzenia ostrzegawczego

• urządzenia ostrzegawcze mogą być zastosowane w systemach 
Bezpieczeństwa Oprzyrządowania (sis) aż do SIL 2/PLd

z chęcią dostarczymy państwu wszystkie dane techniczne dotyczące 
bezpieczeństwa.

Dane mechaniczne PMF 2015-SIL
Sekwencja błysków błysku głównego 1 Hz = 60 błysków/min.

Energia błysku błysku głównego 10 j

Natężenie światła (DIN 5037) 1 200 cd

Kolor pokrywy przezroczysty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski

Rodzaj pokrywy pokrywa z charakterystyką Fresnella

Kąt wiązki światła
pionowo ok. 16 °

poziomo 360 °

Temperatura robocza - 30 °c ... + 55 °c

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

Wilgotność względna 90%

Rodzaj ochrony według EN 60529 ip 55 (montaż pionowy)

Czas załączania 100%

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

Materiał
pokrywa poliwęglan (pc)

obudowa montaż na kątowniku: poliwęglan (pc) / montaż bezpośredni: polistyren akrylonitrydowo-butadienowy (aBs)

Przepust kablowy (montaż na kątowniku) M20 x 1,5 dla przewodów 6,5 - 13,5 mm

Zaciski przyłączeniowe jednoprzewodowo 0,5 – 2,5 mm2, cienkoprzewodowo 0,5 – 1,5 mm2,  
z tulejkami na końcach przewodów din 46228/1

Masa
montaż na kątowniku ac: 1,1 kg / dc: 1,2 kg

montaż bezpośredni ac: 0,6 kg / dc: 0,7 kg

 1 przy przezroczystej pokrywie

IP 55

rodzaj 
ochrony

+ 55 °C

- 30 °C

temperatura 
robocza

Wymiary
Montaż na kątowniku Montaż bezpośredni

Dane do zamówienia
Numery artykułów PMF 2015-SIL montaż bezpośredni PMF 2015-SIL montaż na kątowniku
Kolor pokrywy Napięcie znamionowe 230 V ac 24 V dc 230 V ac 24 V dc

pomarańczowy 210 07 10 4 601 210 07 80 4 601 210 07 10 4 611 210 07 80 4 611

czerwony 210 07 10 5 601 210 07 80 5 601 210 07 10 5 611 210 07 80 5 611

numery artykułów pozostałych kolorów i napięć - na zapytanie

Opcje / Osprzęt

Zgodność z normami

lampy błyskowe odpowiadają swymi właściwościami optycznymi normie europejskiej din en 842 pod tytułem “Bezpieczeństwo maszyn – sygnalizacja optyczna 
zagrożeń“. Możliwość opcjonalnego spełnienia wymagań normy din en 981 po tytułem “Bezpieczeństwo maszyn – sygnalizacja optyczno-akustyczna  
zagrożeń i sygnały informacyjne“. czerwony kolor świateł jest sygnałem awaryjnym, a żółty sygnałem ostrzegawczym, co odpowiada wymaganiom normy iec 73 
/ din en 60073 / Vde 0199 pod tytułem “Kodowanie urządzeń sygnalizacyjnych i elementów obsługi za pomocą kolorów i pozostałych metod“.
alarmy optyczne spełniaja wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnie:
en 61508 Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów bezpieczeństwa: elektrycznych, elektronicznych i umożliwiających elektroniczne zaprogramowanie
en 61511 Bezpieczeństwo fukncjonalne – oprzyrządowane systemy bezpieczeństwa dla przemysłu przetwórczego
urządzenia te mogą być uzywane w systemach kontrolnych opartych na bezpieczeństwie zgodnie z następującycmi normami:
en isO 13849-1 Bezpieczeństwo maszyn - części związane z bezpieczeństwem systemu kontrolującego/sterującego – część 1
en 62061 Bezpieczeństwo maszyn - bezpieczeństwo funkcjonalne systemów elektrycznych/elektronicznych/elektronicznie programowanych,  
 związanych z bezpieczeństwem

Schemat przyłączeniowe

GOST

zasięg sygnalizacji 
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Plan otworów 1 (dla wkładka gwintowana M5)
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Ø 130

Ø 177

18
5

45

8,
5

Ø
 5

,5
10

Ø 5,5
Ø 130

120°

120°

163

Ø 5,5

średnica zmienna w 
zależności od prze-
pustu kablowego

celem umocowania lampy (montaż bezpośredni), do dyspozycji są dwa różne 
plany otworów. celem mocowania według planu otworów 1, należy do podsta-
wy lampy wprowadzić wkładki gwintowane M5 x 8. plan otworów 2 umożliwia 
mocowanie z góry za pomocą czterech śrub przelotowych lub podobnych.
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l/+  napięcie robocze lampa błyskowa
n/-  napięcie robocze lampa błyskowa
l/+  napięcie robocze kanału monitorującego
n/-  napięcie robocze kanału monitorującego
przekaźnik alarmu nO
przekaźnik alarmu nO
przekaźnik alarmu nc 
przekaźnik alarmu nc

(przekaźnik bezpieczeństwa mechanicznego
wymuszone kontakty
napięcie 250V/6a
minimalne ładowanie kontaktu 10ma/5V)

wkładka  
gwintowana M5


