
Zasilna razsvetljava s certifikatom ATEX

5 OCENJEVALNIH KORAKOV 
za vaš projekt Ex

Kontrolni seznam
Ali ste ocenili vse, kar je pomembno za vaš projekt v eksplozijsko ogroženem območju?

Korak 1: Prisotna so eksplozijsko ogrožena območja
Ustrezne informacije so v dokumentaciji VEXAT/dokumentaciji o protieksplozijski zaščiti vašega projekta. 

Korak 2: Eksplozivni materiali in cone so opredeljeni

Korak 3: Razred temperature in največja temperatura površin ohišja sta ugotovljeni

Korak 4: Opredeljena je skupina plinskih oz. prašnih snovi

Korak 5: Upoštevajte nadaljnje okoliške pogoje in posebnosti

Želite izvedeti več?
Odkrijte svet svetil za protieksplozijsko zaščito na spletnem mestu ex.din-notlicht.com
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Predstavitve v nadaljevanju kažejo primere razdelitev 
na cone Ex.

CONA 1

CONA 1

CONA 21

CONA 0

CONA 0

CONA 2 CONA 22

CONA
20

Plinska eksplozijsko 
ogrožena območja

Prašna eksplozijsko ogrožena območja

OPOMBA: Varnostno razsvetljavo za eksplozijsko ogrožena območja je treba izbrati skladno s podrobno 
oceno, odvisno od zahtev za eksplozijsko ogrožena območja.

Gorljive snovi Trajanje pojava 
eksplozivne atmosfere Cone Svetila

Plin, meglica, hlapi
Neprestano in na dolgi rok ali pogosto Cona 0

Občasno Cona 1
Redko in v primeru pojava samo kratkotrajno Cona 2

Prah
Neprestano in na dolgi rok ali pogosto Cona 20

Občasno Cona 21
Redko in v primeru pojava samo kratkotrajno Cona 22

Metan, 
Premogov prah

Rudarstvo
Rudarstvo

Gorljive snovi Trajanje pojava 
eksplozivne atmosfere Cone Svetila

Korak 2: 

Pregled eksplozivnih snovi in con
Prikaz v obliki preglednice kaže razvrstitev gorljivih snovi v posameznih conah.

Legenda: CONCEPT Ex   
 INDUSTRY Ex X32
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Korak 3: 

Razred temperature in največja temperatura površin ohišja
Temperaturni razredi naprav ali svetil za eksplozijsko ogrožena območja lahko ugotovite na podlagi temperature samovžiga posameznega plina 
oz. hlapov. Pregled je podan v naslednji preglednici.

Najvišjo temperaturo za prašna eksplozijsko ogrožena območja mora določiti lastnik. Ta podatek je odvisen od tega, ali gre za prah v obliki 
oblaka ali prah v obliki usedlin.

Plini in hlapi Temperature 
samovžiga 

kategoriziranih
plinov/hlapov

Temperaturni 
razred Svetila

IIA IIB IIC

Amonijak, metan, etan, propan Mestni plin, akrilnitrit Vodik > 450°C T1

Etilni alkohol, cikloheksan, n-butan Etilen, Etiloksid Etin > 300°C ≤ 450°C T2

Bencin, gorivo za reaktivne motorje, 
n-heksan Etilenglikol, vodikov sulfid - > 200°C ≤ 300°C T3

Acetaldehid Etileter - > 135°C ≤ 200°C T4

- - - > 100°C ≤ 135°C T5
- - Ogljikov disulfid > 85°C ≤ 100°C T6

Legenda: CONCEPT Ex   
 INDUSTRY Ex X32
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Korak 4: 

Skupina plinskih oz. prašnih snovi
Plini, hlapi in prahovi so glede na svoje lastnosti razdeljeni v skupine snovi IIA / IIB / IIC oz. IIIA / IIIB / IIIC. Navedene preglednice kažejo izvleček 
dodeljenih snovi. 

Plini in hlapi

IIA IIB IIC

Amonijak, metan, etan, propan Mestni plin, akrilnitrit Vodik
Etilni alkohol, cikloheksan, n-butan Etilen, Etiloksid Etin

Bencin, gorivo za reaktivne motorje, n-heksan Etilenglikol, vodikov sulfid -
Acetaldehid Etileter -

- - -
- - Ogljikov disulfid

Prahovi

IIIA IIIB IIIC

Gorljive tekočine Neprevodni prahovi Prevodni prahovi 
Npr.: Puhasta bombažna vlakna Npr.: Žagovina Npr.: Kovinski prah

Legenda: CONCEPT Ex   
 INDUSTRY Ex X32
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Korak 5: 

Okoliški pogoji in posebnosti
V eksplozijsko ogroženih območjih upoštevajte nadaljnje okoliške pogoje in posebnosti, da bi v nadaljevanju lahko izbrali primerne znake 
za izhod v sili v eksplozijsko ogroženih območjih in varnostne luči. Kot parametre se lahko omeni prevladujočo okoliško temperaturo, prisotne 
pogoje vlažnosti in posledični razred zaščite, potreben razred zaščite pred udarci IK, učinki UV-svetlobe zaradi sončnih žarkov in kemične vplive.

Želite izvedeti več?
Odkrijte svet svetil za protieksplozijsko zaščito na spletnem mestu ex.din-notlicht.com
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CONCEPT Ex
Aluminij, borosilikatna steklena cev

INDUSTRY Ex X32
Polikarbonat

INDUSTRY Ex X32 FSU
Polikarbonat

–20 do 
+40 °C

–20 do 
+40 °C

–15 do 
+40 °C

SHAPE SL
FLAP SL

POLLER 1050 E
POLLER 1200 R

STRING 2 SPOTS IP65
EyE PRO 3 IP65

CONCEPT 2
BASIC 2 IP65

INDUSTRY X32 FSU IP65INDUSTRY X32 FSU IP65
INDUSTRY RL80

INDUSTRY E35 PMMA
INDUSTRY E35 ESG

INDUSTRY FSU
BASIC 2 ICE

SVETILA

TUBE-264
TUBE 2

CONCEPT Ex

INDUSTRY X32 IP65

INDUSTRY Ex X32
INDUSTRY Ex X32 FSU
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Kuhinje za pripravo živ

Kleti za skladiščenje
Pivovarne
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Kopališča in skupinski tuši
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Termalna kopališča
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