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Patlama önleyici ürünler

Alev alabilen malzemelerden kaç›nmak, patlamadan korunman›n
en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac›l›k endüstrisinde ve

Nükleer enerji

di¤er endüstri alanlar›nda, alev alabilen malzemeler günlük kullan›mda olan maddelerdir. Bu malzemelerden kaç›nman›n olana¤›
yoktur. Yan›c› s›v›lardan ç›kan gazlar, duman ve buharlar ve yan›c›
tozlardan ç›kan toz bulutu, hava ile birleﬂti¤inde tehlikeli bir patlay›c› olabilmektedir. Bu tip potansiyel patlama tehlikesi taﬂ›yan
alanlarda, elektrikli ve mekanik cihazlar, tahmin edilemeyecek
kadar ciddi riskler taﬂ›maktad›rlar.
Yan›c› gazlar, duman ve buharlar ve muhtemelen tozlar, üretim
zincirinde zorunlu oldu¤undan, bu tip malzemelerden kaç›nmak
çok zordur. Patlama riski olan alanlarda, patlamay› önlemek, bu
alanlarda, s›cak yüzeyler, mekanik ve elektrik k›v›lc›mlar›, statik
elektrik ve ak›mlar dahil olmak üzere muhtemel tutuﬂturucu
kaynaklardan kaç›nmay› gerektirmektedir.
Temel olarak 3 ayr› tipte patlamay› önleme yöntemi vard›r: Birinci,
ikinci ve üçüncü derece patlamay› önleme yöntemleri. Birinci patlamay› önleme yönteminde, potansiyel patlama riski olan alanlar›n
oluﬂmas›ndan baﬂlang›çtan itibaren kaç›n›l›r. Bunun mümkün
olmamas› durumunda ki bu genelde mümkün olmaz, ikinci patlamay› önleme yöntemi kullan›l›r. Bu da uygun kaynaklar›n, tehlikeli
bölgede bulunan tutuﬂturucu maddelerin etkisiz hale getirilmesi ile
gerçekleﬂtirilir. Üçüncü patlamay› önleme yöntemi ise, patlamay›
önlemez, ancak patlaman›n etkilerini bir tak›m özel yöntemlerle
(bas›nç azaltma gibi) en aza indirir.

Eczac›l›k

Patlay›c› maddelerin kullan›lma alanlar›

Kimya Endüstrisi

Boya ve vernikle yap›lan iﬂlemler, gaz ve s›v› dolu
makinalar, plastik üretim.
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Patlama tehlikesi olan alanlarda kullan›lan ürünler
Patlama tehlikesi olan alanlar için dedektörler
Patlama önleme
s›n›f›:
EEx ib IIC T4
TA: - 20 °C
ile +70 °C
Kategori: II 2 G
Sertifika cinsi:
TÜV (Teknik Muayene Kurulu)
03 ATEX 2326

Özellikle, patlama tehlikesi olan alanlar için alarm haf›zas› ve
göstergeli dedektör*

Is› art›ﬂ h›z›
dedektörü
Ürün no: 766061
Sabit s›cakl›k ›s›
dedektörü
Ürün no: 766062

Ortamdaki ›s›n›n h›zl› art›ﬂ›n› ve / veya ortam›n s›cakl›¤› belli bir
seviyeye geldi¤inde ya da yavaﬂ seyreden ›s› art›ﬂ h›z›n› alg›layan
›s› art›ﬂ h›z› ve sabit s›cakl›k ›s› dedektörleri.

Optik duman
dedektörü
Ürün no: 766063

Aç›k renkli duman oluﬂumlu yang›nlar›n erken alg›lanmas›nda
kullan›lan ve ›ﬂ›¤›n da¤›larak yans›mas› prensibine göre çal›ﬂan optik
duman dedektörü.

OT çoklu
sensör dedektör
Ürün no: 766064

Optik ve ›s› sensör sinyallerinin birlikte de¤erlendirilmesi ve kronolojik
anallizi ile dumanl› ve yüksek ›s› yang›nlar› alg›lamada kullan›lan
entegre duman ve ›s› dedektörü.

Dedektör taban›
Ürün no: 781590

9100 serisi patlamaya karﬂ› yang›n dedektörleri ile kullan›lan
dedektör taban› (adressiz)

Manuel alarm
butonu
Ürün no: 761696
Patlamay› önleme
s›n›f›:
EEx emd IIC T6
TA: -20 °C ile +55 °C
Kategori: II 2 G
Sertifika cinsi:
PTB 97 ATEX 3197
VdS: onayl›

Patlama tehlikesi olan alanlarda, tehlike alarm› ve / veya yang›n
alarm›n›n manuel olarak çal›ﬂt›r›lmas› için manuel alarm butonu.

Saedece emniyet bariyeri ile Ex zon1 ve 2 ‘de kullan›m.
Ürün no: 764744

Sadece emniyet bariyerleri
ile Ex zon 1 ve 2’de kullan›m
Ürün no: 764744.
* Sadece konvansiyonel sistemlerde
kullanılır ve çift dedektör parametresi
uygulanamaz.

Dedektör tabanlar›

Manuel alarm butonu
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Patlama önleyici ürünler

Özel dedektörler
Ex koruma s›n›f›:
EEx d II C T5-T6
TA: -55 °C ile
+75 °C (T5)
TA: -55 °C ile
+60 °C (T6)
Kategori: II 2 GD
Sertifika cinsi:
DEMKO 02 ATEX
132195
VdS: onayl›

Alev dedektörleri, dumans›z s›v› yang›nlar›, gaz yang›nlar›, yo¤un
dumanl› yang›nlar (zon 1 ve zon 2) ile petrol ürünü, gaz, ahﬂap ve
plastik yang›nlar›n›n (zon 21 ve zon 22) alg›lanmas›nda kullan›l›r.
Uygulama alanlar› petrokimya endüstrisi, türbünler ve otomotiv
endüstrisidir.
Performans özellikleri:
•

IR alev dedektörü
X 9800
Ürün no: 761347

•
•

UV alev dedektörü
X 2200
Ürün no: 761348

•
•
•
•

Ex zon 1 ve 2’de kullan›lmas› onaylanm›ﬂ tamamiyle kapal›
bas›nca dayan›kl› gövde.
3 renkli LED ile iﬂletim, alarm ve ar›za durum gösterimi.
3 entegre röle sayesinde durum bilgilerinin kontrol paneline
iletimi.
Ayr› test lambas› gerektirmeyen m›knat›s ile kolay bak›m.
Zor çevre koﬂullar›nda da güvenilir koruma (IP 66 koruma)
Mikroiﬂlemci kontrollü, nem ve buzlanmaya karﬂ› ›s›t›lm›ﬂ optikler
X 5200 ile kombine UV / IR alev dedektörü sayesinde yan›lt›c›
harici etkilere karﬂ› direnç.

UV/IR alev
dedektörü X 5200
Ürün no: 761349

Alarm sinyal cihazlar›
Ex sinyal cihaz›
Ürün no: 045040
Ex korumas›n›f›:
EEx ma II T3
TA: -22 °C ile +55 °C
Kategori: II 3 GD

Ex sinyal cihaz› DS 10, özellikle endüstriyel ortamlarda (zon 2) kullan›m için tasarlanm›ﬂt›r. Cihaz sa¤lam alüminyum döküm gövdesi ile
çevre etkilerine ve kimyasallara karﬂ› dirençlidir.

Ex ses
jeneratörü
Ürün no: 766253
Ex koruma s›n›f›:
II 2 G EEx de IIC T4
Kategori: II 2 G

Ex ses jeneratörü, özellikle potansiyel patlama tehlikesi olan
endüstriyel alanlar için uygundur (zon 1 ve zon 2). Cihaz sa¤lam
alüminyum döküm gövdesi ile çevre etkilerine ve kimyasallara karﬂ›
dirençlidir.

Kapama ve tutma sistemi
Ex manyetik kap›
tutucu
Ürün no: 767153
Ex koruma s›n›f›:
EEx me II T6
Kategori: II 2 G
Sertifika cinsi:
ATEX 1778X

Bas›nca dayan›kl› döküm muhafaza içinde manyetik kap› tutucu
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Patlama engelleyici ürünler

Avrupa patlama önleyici ürünler standard›

Temmuz 2003 tarihinde, Avrupa ATEX standartlar›, tehlikeli bölgelere iliﬂkin
yeni bir s›n›fland›rma oluﬂturmuﬂtur. Bu standart, risk faktörüne ba¤l› olarak,
patlama riski olan alanlar› ay›rm›ﬂt›r. Kurulmuﬂ olan yang›n alg›lama cihazlar›n›n, bu koﬂullara uygun olmas› gerekmektedir. Bu s›n›fland›rma, al›nacak
olan tedbirlerin neler oldu¤unu da göstermektedir. Patlamaya karﬂ› kulland›¤›m›z ürünler, ATEX standartlar›na uygundur.
Çal›ﬂma ortam›nda, potansiyel patlama tehlikesi olan zon’lar, en çok zon 1
ve 2 ve ayr›ca zon 21 ve 22’nin özelliklerini göstermektedir. Zon 0 ve 20
istisnai alanlard›r.

Zon 0/20

Zon 1/21

Zon 2/22

Potansiyel patlama tehlikesi, sürekli

Normal çal›ﬂma ortam›nda bazen

Normal çal›ﬂma s›ras›nda patlama

veya uzun süreli olan veya s›k s›k

patlama tehlikesi olan alanlar:

tehlikesi genellikle olmayan veya k›sa

patlama tehlikesi olan alanlar:

• hava ve alev alabilen gaz kar›ﬂ›m›,

süreli olan alanlar:

• hava ve alev alabilen gaz
kar›ﬂ›mlar›, buhar ve duman (zon 0)
• bulut halinde havada bulunan alev

• hava ve alev alabilen gaz

buhar ve duman (zon 1)
• bulut halinde havada bulunan
alev alabilen toz (zon 21)

alabilen toz (zon 20)

kar›ﬂ›mlar›, buhar ve duman (zon 2)
• bulut halinde havada bulunan alev
alabilen toz (zon 22)

Patlama tehlikesi

Patlama tehlikesi

Patlama tehlikesi

S›kl›k ve süre
örne¤in, reaksiyon kaplar›n›n içi

S›kl›k ve süre
örne¤in, kimyasal maddelerin kar›ﬂ›m› s›ras›nda

S›kl›k ve süre
örne¤in, depolama s›ras›nda
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Patlama önleyici ürünler

Aksesuarlar
Emniyet bariyeri
Ürün no: 764744
Sertifika:
BAS 01 ATEX 7005

Zon 1 ve 2 s›n›f› alanlarda 9100 serisi dedektörlerin 781590

‹zolasyon ve
montaj blo¤u
Ürün no: 764745

764744 bariyerlerin standart ray üzerine, montaj› için

Montaj kutusu
Ürün no: 764752

Ex dedektör ba¤lant›s› için en fazla 10 emniyet bariyeri montaj›na

Kablo contalar›
Ürün no: 764754

Muhafaza için kablo contas› 764752.

dedektör taban› ile kullan›m› için.

uygun muhafaza.

Potansiyel patlama tehlikesi olan alanlarda erken yang›n alg›lama uygulamas›

Honeywell Life Safety Austria GmbH
Lemböckg. 49, 1230 Vienna, Austria
Tel :+43 (0)1 / 6 00 60 30

Doküman Numaras›. 797352.TK 10/2008

Fax :+43 (0)1 / 6 00 60 30-900

Teknik veriler önceden haber verilmeksizin

Internet: www.hls-austria.at

de¤iﬂtirilebilir!

Email: hls-austria@honeywell.com

© 2008 Honeywell International Inc.
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Patlama önleyici ürünler

En güç koﬂullarda bile en yüksek seviyede emniyet
Patlama tehlikesi yüksek olan alanlarda yang›n koruma

Yang›n alg›lama teknolojisi

