
Elektrozaczepy ATEX

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Elektrozaczepy do stref
zagrożonych wybuchem
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effeff
zaczepy

marki



Dopuszczenie

Klasyfikacja ATEX:               II 2GD Ex ib IIB

Dopuszczenie Nr: TPS 07 ATEX 1 273 X

EX 34, EX 342

Parametry techniczne

Napięcie pracy 15 V DC

Prąd pracy 95 mA

Zakres temperatury pracy -20 +50 °C = T4do

Klasa temperaturowa -20 +40 °C = T5do

Przewód zasilający 6 m

Położenie zabudowy senkrecht, waagrecht

Opór na wyważenie EX342: 10 000 N

EX34:      6 500 N

Wymiary H 91  | 21,8  | 27,8S G

Numer katalogowy

(15- )pozycji

Stronność

Lewy 4

Prawy 5

Napięcie zasilania

15 V DC Z9

Nr katalogowy Nr katalogowy

Ex34-------- Ex34 -------2** *** *

Stronność

Lewy 4

Prawy 5

Napięcie zasilania

15 V DC Z9

Elektrozaczepy ATEX
EX 34, EX 342

Zastosowanie
Elektrozaczepy rewersyjne (normalnie otwarte) serii
EX34 i EX342 są przeznaczone do pracy w atmosferze
zagrożonej wybuchem i zostały sklasyfikowane w
grupie urządzeń w kategorii 2GD z możliwością
stosowania w strefach 1, 2, 21, 22 w strefie gazowej IIB
(dyrektywa 94/9/EG) jak również w strefie zapylonej z
enegią zapalającą >3mJ.

Zasilanie
Elektrozaczep może współpracować tylko z
następującym zasilaczem:

(Producent:  firma )

ę ś

Typ 9143/10-156-160-20S Stahl
Nr katalogowy effeff: EX1003-15----00

Napi cie wyj ciowe zasilacza 15V.

Wersja pneumatyczna
Elektrozaczepy do pracy w atmosferze zagrożonej
wybuchem występują również w wersji
pneumatycznej.

Dostosowany do standardowych blach zaczepowych.



Ex142 jest dopuszczony

do stosowania w drzwiach p poż..

EX 14, EX 142 Dopuszczenie

Klasyfikacja ATEX:               II 2GD Ex ib IIB

Dopuszczenie Nr: TPS 07 ATEX 1 273 X

Parametry techniczne

Napięcie pracy 15 V DC

Prąd pracy 95 mA

Zakres temperatury pracy -20 +50 °C = T4do

Klasa temperaturowa -20 +40 °C = T5do

Przewód zasilający 6 m

Położenie zabudowy senkrecht,

Opór na wyważenie E 42: 10 000 Nx1

Ex 4:      6 500 N1

Wymiary H 91  | 21,8  | 27,8S G

Numer katalogowy

(15- )pozycji

Stronność

Lewy 4

Prawy 5

Napięcie zasilania

15 V DC Z9

Nr katalogowy Nr katalogowy

Ex 4--------1 Ex 4 -------1 2** *** *

Stronność

Lewy 4

Prawy 5

Napięcie zasilania

15 V DC Z9

Zastosowanie
Elektrozaczepy rewersyjne (normalnie otwarte) serii
EX34 i EX342 są przeznaczone do pracy w atmosferze
zagrożonej wybuchem i zostały sklasyfikowane w
grupie urządzeń w kategorii 2GD z możliwością
stosowania w strefach 1, 2, 21, 22 w strefie gazowej IIB
(dyrektywa 94/9/EG) jak również w strefie zapylonej z
enegią zapalającą >3mJ.

Zasilanie
Elektrozaczep może współpracować tylko z
następującym zasilaczem:

(

ę ś

Typ 9143/10-156-160-20S
Nr katalogowy effeff: EX1003-15----00

Napi cie wyj ciowe zasilacza 15V.

Producent:  firma )Stahl

Wersja pneumatyczna
Elektrozaczepy do pracy w atmosferze zagrożonej
wybuchem występują również w wersji
pneumatycznej.

Dostosowany do standardowych blach zaczepowych.

Elektrozaczepy
1 1

ATEX
EX 4, EX 42



Zalecenia montażowe

Zagrożenie

Eksplozja w strefie zapylenia

Możliwość montażu tylko w strefie zapylonej z enegią zapalającą >3mJ.

Wymogi bezpieczeństwa

Uwagi dotyczące użytkownika

Zasilanie

Uwagi dotyczące m żuonta

Konserwacja
i eksploatacja

Zagrożenie

Potencjalne przyczyny eksplozji:
1. Niewłaściwie dobrany zamek i blacha zaczepowa jest przyczyną iskrzenia na
zapadce zamka przy zamykaniu drzwi.

2. Wyładowania elektrostatyczne: należy uziemić zaczep

3. Do zasilania elektrozaczepu można stosować wyłącznie zasilacz sieciowy z
oznakowaniem Ex, typ 9143/10-156-160-20S (producent f. Stahl). Nr katalogowy
effeff: EX1003-15----00.

Elektrozaczep może współpracować tylko z następującym zasilaczem:
(Producent:  firma )

ę ś

Typ 9143/10-156-160-20S Stahl
Nr katalogowy effeff: EX1003-15----00

Napi cie wyj ciowe zasilacza 15V.

Eksplozja wywołana obróbką mechaniczną
1. Podczas prac montażowych, szczególnie przy frezowaniu, szlifowaniu, wierceniu,

cięciu, itp może dochodzić do iskrzenia. Elektrozaczep może być montowany
wyłącznie w atmosferze nie zagrażającej powstaniu eksplozji.

2. Wszystkie elementy aluminiowe muszą zostać zabezpieczone i usunięte po
montażu.

Eksplozja wywołana obróbką mechaniczną:
Podczas konserwacji nie może dojść do iskrzenia. Do prac można przystąpić
wyłącznie w atmosferze bezpiecznej nie zagrażającej powstaniu eksplozji.

Elektrozaczep wymaga regularnych przeglądów konserwacyjnych.

Praca w silnych warunkach zakurzenia wymaga częstych przeglądów
konserwacyjnych

Przegląd obejmuje następujące czynności:
� Sprawdzenie poprawności działania.
� Przeczyszczenie wilgotną szmatką w celu usunięcia nagromadzonego kurzu.



1 2

3

Nasze elektrozaczepy ATEX
sprawdzają się w najbardziej
niebezpiecznych miejscach

Elektrozaczepy ATEX marki effeff doskonale nadają
się do stosowania w systemach kontroli dostępu do
pomieszczeń z zagrożeniem wybuchowym. Można
je również stosować do drzwi przeciwpożarowych.

1 Lakiernie i
stolarnie

2 Laboratoria i
zakłady
chemiczne

3 Piekarnie i
zakłady
przemysłu
spożywczego

4 Rafinerie i zakłady
gazownicze

5 Kopalnie
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ASSA ABLOY

Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20

72458 Albstadt

albstadt@assaabloy.de

Tel. +49 7431 123-0

Fax +497431 123-240

www.assaabloy.de

ASSA ABLOY is the
global leader in door
opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience.

Firma , powstała w 1936 roku jako zakład
mechaniki precyzyjnej i elektrotechniki.
Dzięki prowadzeniu konsekwentnej polityki
stała się światowym liderem w zakresie
elektromechanicznych urządzeń blokujących.
Wśród produktów effeff znajdują się
elektrozaczepy, elektrorygle, zamki
antypaniczne, systemy kontroli dostępu,
elektromagnesy, systemy dróg ewakuacyjnych,
napędy do drzwi rozwiernych, elektromagnesy
do drzwi p.poż. Zakład produkcyjny znajduje
się w Albstadt w Niemczech. Firma eksportuje
swoje produkty do 75 krajów na całym świecie.

effeff

Firma została założona w roku 1926 jako
IKON ZEISS AG.
Jest jednym z wiodących producentów
wkładek cylindrycznych, zamków i systemów
zamknięć w Niemczech. Produkty i
rozwiązania IKON produkowane są zgodnie z
technicznymi standardami. W programie
znajdują się mechatroniczne wkładki
cylindryczne, systemy kontroli dostępu, okucia
antypaniczne, okucia drzwiowe i
samozamykacze wraz z licznymi dodatkowymi
zamkami i urządzeniami zabezpieczającymi,
które chronią zarówno ludzi i mienie.

IKON Spółka
.

Od 2005 roku firmy IKON i effeff prowadzą
wspólną politykę. Rozwijają się, produkują i
działają w ramach jednej spółki, skutecznie
rozwijając dwie różne grupy produktów.
Dzięki połączeniu firm zostały stworzone
kompleksowe rozwiązania dla naszych
klientów w zakresie sektora prywatnego,
handlowego i państwowego.

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik
GmbH

ASSA ABLOY jest najwi kszym na wiecie
producent i

dostawc oraz
, maj cych za zadanie

spe nienie potrzeb klientów odno nie
bezpiecze stwa i wygody
u ytkowania.

ę ś

ą
ł ś

ń
ż

koncernem skupiającym ów
ów okuć systemów

zabezpieczających

, ochrony
Firma zatrudnia ok. 32.000

pracowników. Roczne obroty są na
poziomie ponad 3,5 miliarda euro.


