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Ochrona przeciwwybuchowa.
Ochrona życia, zdrowia, sprzętu.
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Przepustnica powietrza   Filtr                   Nagrzewnica                   Wentylator            Nawilżacz powietrza                                                               Ogranicznik          Klapa ppoż.
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Na rysunku poniżej zamieszczono schemat typowe-
go systemu uzdatniania powietrza, przedstawiający 
urządzenia, które mogą znajdować się w strefie Ex 
oraz te, które powinny znaleźć się w strefie bezpiecz-
nej. Jest to oczywiście schemat ideowy, a rozwiązania 
spotykane w rzeczywistości mogą się od niego różnić. 
W przypapdku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości 
lub pytań dotyczących komponentów iskrobezpiecz-
nych, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalis-
tami. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu firmy 
Schischek jesteśmy w stanie doradzić w każdej apli-

kacji. Rozmowa z naszym biurem na początku projektu 
gwarantuje oszczędność czasu, a także kosztów, które 
mogą wyniknąć na przykład z konieczności modyfi-
kacji samodzielnie zaprojektowanego systemu. Należy 
również pamiętać o zasadzie, że w pierwszej kolejności 
odpowiedni organ powinien sklasyfikować występujące 
w Państwa aplikacji strefy Ex. Dopiero znając rodzaj i 
stan wybuchowego medium możemy dobrać właściwe 
rozwiązanie. Dobór odpowiednich do danej aplikacji 
rozwiązań w oparciu o Schischek jest znacznie prost-
szy, ponieważ produkty firmy są certyfikowane zgodnie 
z najwyższymi standardami bezpieczeństwa - ATEX.

Które komponenty muszą być 
przeciwwybuchowe?

Czujniki temperatury i wilgotności

Typ
ExCos-D
RedCos-D

 • -40°…+125°C
 • 0…100 %RH
 • pełen zakres regulacji

Siłowniki do zaworów

Typ
ExRun
RedRun

 • 500…10.000 N
 • skok 5…60 mm
 • 2...15 sek./mm
 • On-off, 3-poz.
 • modulowane

Siłowniki do zaworów ze sprężyną powrotną

Typ
LIN-..+ExMax..
LIN-..+RedMax..

 • 500…3.000 N
 • skok 10…42 mm
 • 0,1...15 sek./mm
 • On-off, 3-poz.
 • modulowane
 • ze sprężyną powrotną

Siłowniki do przepustnic

Typ
ExMax 
RedMax
 

 • 5…150 Nm
 • 3...150 sek./90°
 • On-off, 3-poz.
 • modulowane
 • z/bez sprężyny powrotnej
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Strefa
bezp.

In… Red…

Strefa 2

Ex…

Strefa 1

Strefa 0Gazy, mgły, pary

Strefa 
bezp.

In… Red…

Strefa 22

Ex…

Strefa 21

Strefa 20Pyły

Przepustnica powietrza   Filtr                   Nagrzewnica                   Wentylator            Nawilżacz powietrza                                                               Ogranicznik          Klapa ppoż.
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Siłowniki do redulacji powietrza

Siłowniki do regulacji płynów

Pomiary i kontrole w systemach

Oznaczenie kolorów produktów Schischek
i stref zgodnie z ATEX/94/9/EC

komponenty do stref 1, 2, 21, 22

komponenty do stref 2, 22

komponenty do stref bezpieczn.

Termostaty, higrostaty

Typ
ExBin-D
RedBin-D

 • -40°…+125°C
 • 0…100 %RH
 • 1 lub 2 punkty przełączania

Zabezpieczenia przed zamarzaniem

Typ
ExBin-FR
RedBin-FR

 • -5°…+15°C
 • Kapilary: 3 m, 6 m
 • 1 punkt przełączania

Monitoring filtra, zabezp. paska wentylatora

Typ
ExBin-P
RedBin-P

 • 0…500 Pa
 • 0…5.000 Pa
 • Ciśnienie/Różnica ciśnień
 • Zabezp. paska wentylatora
 • Zabezp. filtru
 • 1 lub 2 punkty przełączania

Czujniki ciśnienia / różnicy ciśnień

Typ
ExCos-P
RedCos-P

 • ± 100 Pa do… 
 • ± 7.500 Pa
 • pełen zakres regulacji
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Spis treści

*SA = Strefa bezpieczna; *bezpoten. = bezpotencjałowe
() = na zapytanie

Strefy Ex
              gaz pył gaz pył gaz pył
Grupy produktów           strona 0 20 1 21 2 22 SA* 
Ex - siłowniki ćwierć-obrotowe - 90°    
Przegląd  siłowniki elektryczne o zakresie ruchu 90°     05
ExMax  seria „S“ 5… 30 Nm   z/bez sprężyny powrotnej 06   	 	 	 	

ExMax  seria „M“ 30…  150 Nm  z/bez sprężyny powrotnej 07   	 	 	 

RedMax  seria „S“  5… 30 Nm  z/bez sprężyny powrotnej 08  	 	 	 	 	

RedMax  seria „M“ 30… 150 Nm  z/bez sprężyny powrotnej 09  	 	 	 	 

InMax  seria „S“ 5… 30 Nm  z/bez sprężyny powrotnej (nie Ex) 10  	 	 	 	 	 	

InMax  seria „M“ 30… 150 Nm  z/bez sprężyny powrotnej (nie Ex) 11  	 	 	 	 	 

Przegląd  siłowniki elektryczne do zaworów       12
Ex - liniowe siłowniki do zaworów ze sprężyną powr. - skok 10 /15 /20 /30 /42 mm (ustalony)   
LIN-..+ExMax..  seria „S“, „M“ 500… 3.000 N   ze sprężyną powrotną 13   	 	 	 

LIN-..+RedMax..  seria „S“, „M“ 500… 3.000 N   ze sprężyną powrotną 13     	 

LIN-..+ InMax..  seria „S“, „M“ 500… 3.000 N   ze sprężyną powrotną (nie Ex) 13     	 	 	

Ex - siłowniki do zaworów - skok 5...60 mm   
ExRun  seria „S“ 500… 10.000 N   bez sprężyny powrotnej 14-15   	 	 	 

RedRun  seria „S“ 500… 10.000 N   bez sprężyny powrotnej 14-15     	 

InRun  seria „S“ 500… 10.000 N   bez sprężyny powrotnej (nie Ex) 14-15     	 	 	

Ex - siłowniki o dużym suwie roboczym - skok 100...300 mm
ExPlus seria „S“  300… 3.000 N   bez sprężyny powrotnej 16-17 	  	 	 	 

RedPlus seria „S“ 300… 3.000 N   bez sprężyny powrotnej 16-17 	 	 	 	 	 	

InPlus seria „S“ 300… 3.000 N   bez sprężyny powrotnej (nie Ex) 16-17 		 	 	 	 	 	 

Ex - czujniki, przetworniki (temperatura, wilgotność, ciśnienie/ różnica ciśnień) 
Przegląd  przetworniki z wyjściem analogowym      18
ExCos-P  różnica ciśnień, czujniki VAV   ± 100…  7.500 Pa 19 	 	 	 	 	  
RedCos-P  różnica ciśnień, czujniki VAV   ± 100…  7.500 Pa 19     	 

InCos-P  różnica ciśnień, czujniki VAV   ± 100…  7.500 Pa (nie Ex) 19     	 	 

ExCos-D  przetworniki temperatury i wilgotności dla sond ExPro-C…  20   	 	 	 

RedCos-D  przetworniki temperatury i wilgotności dla sond ExPro-C…  20   	 	 	 

InCos-D  przetworniki temperatury i wilgotności dla sond InPro-C… (nie Ex) 20   	 	 	 	 

ExPro-C…  sondy temperatury i wilgotności do pracy w instalacjach HVAC 21   	 	 	 

InPro-C…  sondy temperatury i wilgotności do pracy w instalacjach HVAC (nie-Ex) 21   	 	 	 	 

ExCos-A   separatory do analogowych czujników pasywnych ExSens  22 	 	 	 	 	 

RedCos-A   separatory do analogowych czujników pasywnych ExSens  22 	 	 	 	 	 

InCos-A   separatory do analogowych czujników pasywnych (nie Ex)  22 	 	 	 	 	 	 

ExL-IRU-1 separatory do analogowych czujników pasywnych ExSens  23       

ExSens  analogowe czujniki pasywne temperatury /  wilgotności / ciśnienia 23 () ()  () 	 

Ex - przełączniki (termo-, higro-, presostaty, zabezp. wentylatora, zabezp. przed zamarzaniem)
Przegląd  przełączniki - przegląd i akcesoria       24
ExBin-P  presostaty      0…  5.000 Pa 25 	 	 	 	 	  
RedBin-P  presostaty      0…  5.000 Pa 25     	 

InBin-P  presostaty      0…  5.000 Pa (nie Ex) 25     	 	 

ExBin-FR  termostaty przeciwzamrożeniowe   -5…  +15 °C 26 	 	 	 	 	  
RedBin-FR termostaty przeciwzamrożeniowe   -5…  +15 °C 26     	 

InBin-FR  termostaty przeciwzamrożeniowe   -5…  +15 °C (nie Ex) 26     	 	 

ExBin-N  monitoring pasa napędowego    0…   10.000 1/min 27 	 	 	 	 	  
RedBin-N  monitoring pasa napędowego    0…  10.000 1/min 27     	 

InBin-N  monitoring pasa napędowego    0…  10.000 1/min (nie Ex) 27     	 	 

ExBin-D  termostaty i/lub higrostaty / dla sond ExPro-B…      28   	 	 	 

RedBin-D  termostaty i/lub higrostaty / dla sond ExPro-B…      28   	 	 	 

InBin-D  termostaty i/lub higrostaty / dla sond InPro-B… (nie Ex)  28   	 	 	 	 

ExPro-B…  sondy do termostatów/higrostatów do pracy w instalacjach HVAC 29   	 	 	 

InPro-B…  sondy do termostatów/higrostatów do pracy w instalacjach HVAC (nie Ex) 29   	 	 	 	 

ExBin-A   separatory dla 1/2/5 dwustanowych czujników pasywnych ExSens 30 	 	 	 	 	 

RedBin-A   separatory dla 1/2/5 dwustanowych czujników pasywnych ExSens 30 	 	 	 	 	 

InBin-A   separatory dla 1/2/5 dwustanowych czujników pasywnych (nie Ex) 30 	 	 	 	 	 	 

EXL-IRU-1 separatory dla dwustanowego czujnika pasywnego ExSens 31       

ExSens  dwustanowe czujniki pasywne temperatury /  wilgotności /  ciśnienia 31 () ()  () 	 

Ex - elktromagnetyczne blokady drzwi  
ExMag elktromagnetyczna blokada drzwi o sile 650, 1.300, 2.000 N  32   	 	 	  
Ex - inne komponenty 
ExComp  komponenty do stref Ex, np. przełączniki, przyciski, …  32  	 	 	 	 

Dodatkowe informacje
Notatki                                                33
Ochrona przeciwwybuchowa zgodna z ATEX 94/9/EC       35
Tabele klasyfikacji i oznaczeń Ex        36
Podstawy ochrony przeciwwybuchowej        37-38
Aplikacje           39
SIL „Safety Integrity Level“ (Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa)  40-41
Certyfikaty           42-43
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Strefa bezpieczna Strefa Ex

Rozwiązania Schischek z zakresu siłowników ćwierć-obrotowych

normalna instalacja

normalna instalacja

normalna instalacja

normalna instalacja

normalna instalacja

Siłowniki do przepustnic powietrza

Siłownik do przepustnic przeciwpożarowych

Przegląd siłowników ćwierć-obrotowych z serii ..Max
Siłowniki tej serii podzielone są na 3 grupy w zależności od miejsca instalacji.

Obszary zastosowań:
ExMax-  ..................... siłowniki stosowane w strefach 1, 2, 21, 22
RedMax-  ................... siłowniki stosowane w strefach 2, 22
InMax- ....................... siłowniki stosowane w strefach bezpiecznych

Przeznaczenie siłowników:
Ex/Red/ InMax ......... do przepustnic, VAV, zaworów kulowych, przepustnic kontrolnych

Właściwości siłowników elektrycznych:

1. Małe wymiary, kompaktowe, proste w instalacji, wysoka klasa ochrony
2. Uniwersalne zasilanie 24 ... 240 V AC/DC
3. Bez lub ze sprężyną powrotną (zależy od typu)
4. Obudowa aluminiowa, stopień ochrony IP66
5. Zintegrowana grzałka do pracy w niższych temperaturach
6. Konfigurowalny czas pracy siłownika
7. Zintegrowane ręczne sterowanie
8. Przydatne akcesoria, jak na przykład wyłącznik krańcowy

Siłownik ¼ obrotowy ExMax.., RedMax.., InMax..
Siłowniki 90°, z momentem od 5 do 150 Nm, bez 
lub ze sprężyną powrotną (czas jej ruchu: 1, 3, 10 
lub 20 s, zależy od typu), do przepustnic powietrza.

Siłownik ¼ obrotowy ExMax.., RedMax.., InMax.. 
Siłowniki 90° z momentem od 5 do 150 Nm, bez 
lub ze sprężyną powrotną (czas jej ruchu: 1, 
3, 10 lub 20 s, zależy od typu), do przepustnic 
przeciwpożarowych.

Siłowniki do zaworów kulowych

Siłowniki do zaworów motylkowych i innych zaworów ¼ obrotowych

Siłownik ¼ obrotowy ExMax.., RedMax.., InMax.. 
Siłowniki 90° z momentem od 5 do 150Nm, bez lub 
ze sprężyną powrotną (czas jej ruchu: 1, 3, 10 lub 
20s , zależy od typu), do zaworów kulowych.

Siłownik ¼ obrotowy ExMax.., RedMax.., InMax.. 
Siłownik 90° z momentem od 5 do 150Nm, bez lub 
ze sprężyną powrotną (czas jej ruchu: 1, 3, 10 lub 
20s, zależy od typu), do zaworów motylkowych i 
innych zaworów ćwierć-obrotowych.

Siłowniki do kontroli VAV Siłownik ¼ obrotowy ExMax.., RedMax.., InMax.. 
Siłowniki 90° z momentem od 5 do 150Nm, bez lub 
ze sprężyną powrotną (czas jej ruchu: 1, 3, 10 lub 
20s, zależy od typu), do kontroli VAV.

Katalog 2011
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ExMax 90° Ex siłowniki ćwierć-obrotowe serii „S“ do stref 1, 2, 21, 22

ExMax-…

Przeciwwybuchowe
strefy 1, 2, 21, 22

gazy + pyły
certyfikat PTB

II 2(1) G Ex d [ia] IIC T6
II 2(1) D Ex tD [iaD] A21 IP66 T80 °C

ATEX 94/9/EC
IEC-Ex

Seria „S“

ExMax-  8-F1   8 Nm 3/15/30/60/120 sek.   ≤ 1 sek. Wł.-Wył.  -   -  S
ExMax-15-F1 15 Nm 3/15/30/60/120 sek.   ≤ 1 sek. Wł.-Wył.  -   -  S
ExMax-  8-SF1   8 Nm 3/15/30/60/120 sek.  ≤ 1 sek. Wł.-Wył.  - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      S
ExMax-15-SF1 15 Nm 3/15/30/60/120 sek.  ≤ 1 sek. Wł.-Wył.  - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      S
ExMax-  8-BF1   8 Nm 3/15/30/60/120 sek.  ≤ 1 sek. Wł.-Wył.  - złącze ExPro-TT-.. +  2 × EPU  S
ExMax-15-BF1 15 Nm 3/15/30/60/120 sek.  ≤ 1 sek. Wł.-Wył.  - złącze ExPro-TT-.. +  2 × EPU  S

ExMax-…VAS Do serii „S“, obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316, niektóre elementy niklowane
ExMax-…CTS Do serii „S“, obudowa aluminiowa, pokryta Amercoatem, odporna na korozję i/lub morski klimat, niektóre elementy niklowane 
ExSwitch 2 zewnętrzne, regulowane krańcówki Ex-aux. z 2 bezpotencjałowymi stykami, kompatybilne z siłownikami serii ExMax-...
ExSwitch-CT Ex-d przełącznik, obudowa pokryta Amercoatem, odporna na korozję i/lub morski klimat, niektóre elementy niklowane, wersja aluminiowa za dopłatą
ExBox-3P Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii ExMax-…, z 1 przewodem do sterowania w trybie Wł.-Wył. lub 3-pozycyje     
ExBox-3P/SW Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii ExMax-…, z 1 przewodem do sterowania w trybie Wł.-Wył. lub 3-poz. + 2 przewody zewn. krańcówek typu ExSwitch
ExBox-Y/S Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii ExMax-…,  z 2 przewodami, do sterowania analogowego lub 3-poz. + wbudowane przełączniki (HS)
ExBox-Y/S/SW Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii ExMax-…, z 2 przewodami, do sterowania analogowego lub 3-poz. ze sprzężeniem zwr. + 2 przewody do krańcówek
ExBox-BF Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii ExMax-…, z 1 przewodem, kompatybilne z wszystkimi siłownikami serii ExMax-...-BF
ExBox-…/VA Puszka przyłączeniowa Ex-e, obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316 L, niektóre elementy niklowane, w wersji aluminiowej za dopłatą
ExBox-…/CT Puszka przyłączeniowa Ex-e, obudowa pokryta Amercoutem, odporna na korozję i/lub morski klimat, niektóre elementy niklowane, w wersji aluminiowej za dopłatą
MKK-S Klamra mocująca do puszek przyłączeniowych, do bezpośredniego łączenia z siłownikami ...Max... serii „S“
MKK-S/VA Klamra mocująca, wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna ze puszką przyłączeniową serii ExBox...VA
KB-S Uchwyt mocujący do okrągłych osi przepustnic Ø10...20mm i osi kwadratowych 10...16mm, z klamrą, kompatybilne ze wszystkimi siłownikami ExMax-... w wersji „S“
HV-SK, HV-SL Sterowanie ręczne, kompatybilne z siłownikami serii …Max-… w wersji „S“. HV-SK=wersja krótka, HV-SL=wersja długa do dotakowego montażu ...Box/Switch
AR-12-xx Adapter z osi 12×12mm na oś 11mm (typ AR-12-11), 10mm (typ AR-12-10), 8mm (typ AR-12-08)
D-F-…S Adaptation with flange acc. to DIN EN 5211 for butterfly or ball-valves suitable for size „S“
ExPro-TT-… Adapter z kołnierzem zgodnym z DIN EN 5211 do zaworów kulowych lub motylkowych pasujących do serii „S“
Retrofit-Kit ..Max-S Mechaniczny adapter do montażu na siłownikach serii „S“ ..Max. Wymagany przy zamianie typów EXT15..-F1, EXT12..-F16, EXT15.. lub EXT30..

Przeciwwybuchowe Właściwości serii „S“ siłowników ExMax - ...

ExMax-8-..F1 z momentem 8 Nm dostępne od III kwartału 2011

Podstawowe parametry serii ExMax-.. w wersji „S“
 • Zasilanie 24…240 VAC/DC
 • Możliwość wyboru 5 różnych czasów obrotu
 • Zakres obrotu 95° (5° dla wstępnego naciągu), 100% 

ochrona przed przeciążeniem, obudowa aluminiowa, 
stopień ochrony IP66, przewód ~1 m
 • -40°...+40°C/+50°C, wbudowana grzałka
 • Ręczne sterowanie awaryjne
 • Oś kwadratowa 12 × 12 mm
 • Wymiary (wys.×szer.×głęb.) 210×95×80 mm

Opis
Siłowniki ExMax są używane, w zależności od mo-
delu, przy automatyzacji przepustnic powietrznych, 
przepustnic przeciwpożarowych, regulacji przepływów, 
jak również przy zaworach kulowych, zaworach 
dławiących i w innych zaworach ćwierć-obrotowych.

Zestaw zawiera: 
1 siłownik, ~1 m przewód, klucz do wkrętów z gniaz-
dem sześciokątnym do sterowania ręcznego, 4 wkręty.

Ex-d siłowniki ćwierć-obrotowe bez sprężyny powrotnej, 24 ... 240 VAC/DC
Model Moment Czas obrotu 90°  Sprężyna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Dodatkowe właściwości  Seria
ExMax-  5.10   5 Nm / 10 Nm 3/15/30/60/120 sek.   - Wł.-Wył. / 3-pozycje  -   -  S
ExMax-15.30 15 Nm / 30 Nm 3/15/30/60/120 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje -  -  S
ExMax-  5.10-S   5 Nm / 10 Nm 3/15/30/60/120 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU (2 krańcówki @ 5° i 85°)  S
ExMax-15.30-S 15 Nm / 30 Nm 3/15/30/60/120 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU (2 krańcówki @ 5° i 85°)  S
ExMax-  5.10-Y   5 Nm / 10 Nm 7,5/15/30/60/120 sek.  - 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20mA  -  S
ExMax-15.30-Y 15 Nm / 30 Nm 7,5/15/30/60/120 sek.  - 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20mA  -  S

Ex-d siłowniki ćwierć-obrotowe ze sprężyną powrotną, 24 ... 240 VAC/DC
Model Moment Czas obrotu 90° Sprężyna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Dodatkowe właściwości  Seria
ExMax-5.10-F   5 Nm / 10 Nm 3/15/30/60/120 sek.  ~ 3 sek. / 10 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje  -   -  S
ExMax-   15-F 15 Nm 3/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje -  -  S
ExMax-5.10-SF   5 Nm / 10 Nm 3/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)  S
ExMax-   15-SF 15 Nm 3/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)  S
ExMax-5.10-YF   5 Nm / 10 Nm 7,5/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20mA  -  S
ExMax-   15-YF 15 Nm 7,5/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20mA  -  S
ExMax-5.10-BF   5 Nm / 10 Nm 3/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - złącze ExPro-TT-.. +  2 × EPU  S
ExMax-   15-BF 15 Nm 3/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - złącze ExPro-TT-.. +  2 × EPU  S

Ex-d siłowniki ćwierć-obrotowe z 1sek. powrotem sprężynowym do zastosowań morskich, 24 ... 240 VAC/DC
Model Moment Czas obrotu 90°  Sprężna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Dodatkowe właściwości  Seria

Akcesoria i wykonania specjalne (opcje dodatkowo płatne)
Typ Specyfikacja techniczna

Katalog 2011
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ExMax 90° Ex siłowniki ćwierć-obrotowe serii „M“ do stref 1, 2, 21, 22

ExMax-…

Przeciwwybuchowe
strefy 1, 2, 21, 22

gazy + pyły
certyfikat PTB

II 2(1) G Ex d [ia] IIC T6
II 2 G Ex d ia IIC T6

II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C
ATEX 94/9/EC

IEC-Ex

Seria „M“

ExMax-50.75 50 Nm / 75 Nm 40/60/90/120/150 sek.   - Wł.-Wył. / 3-pozycje -   -  M
ExMax-   100 100 Nm 40/60/90/120/150 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje -  -  M
ExMax-   150 150 Nm 40/60/90/120 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje -  -  M
ExMax-50.75-S 50 Nm / 75 Nm 40/60/90/120/150 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)            M
ExMax-   100-S 100 Nm 40/60/90/120/150 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M
ExMax-   150-S 150 Nm 40/60/90/120 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M
ExMax-50.75-Y 50 Nm / 75 Nm 40/60/90/120/150 sek.  - 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20mA   -  M
ExMax-   100-Y 100 Nm 40/60/90/120/150 sek.  - 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20mA   -  M

ExMax-30-F 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.   ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje  -   -  M
ExMax-50-F 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje -  -  M
ExMax-60-F 60 Nm 40/60/90/120 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje -  -  M
ExMax-30-SF 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M
ExMax-50-SF 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M
ExMax-60-SF 60 Nm 40/60/90/120 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M
ExMax-30-YF 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20mA   -  M
ExMax-50-YF 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20mA   -  M
ExMax-30-BF 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - złącze ExPro-TT-.. +  2 × EPU  M
ExMax-50-BF 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - złącze ExPro-TT-.. +  2 × EPU  M
ExMax-60-BF 60 Nm 40/60/90/120 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - złącze ExPro-TT-.. +  2 × EPU  M

ExMax-30-F3 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.   ≤ 3 sek. Wł.-Wył. -   -  M
ExMax-50-F3 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.   ≤ 3 sek. Wł.-Wył. -   -  M
ExMax-30-SF3 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ≤ 3 sek. Wł.-Wył. - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M
ExMax-50-SF3 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ≤ 3 sek. Wł.-Wył. - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M
ExMax-30-BF3 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ≤ 3 sek. Wł.-Wył. - złącze ExPro-TT-.. +  2 × EPU  M
ExMax-50-BF3 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ≤ 3 sek. Wł.-Wył. - złącze ExPro-TT-.. +  2 × EPU  M

Explosion proof Features of ExMax - ... size „M“

ExMax-...-CTM Do serii „M“, obudowa aluminiowa pokryta Amercoatem, odporna na korozję i/lub morski klimat, niektóre elementy niklowane
ExSwitch 2 zewnętrzne, regulowane krańcówki Ex-aux. z 2 bezpotencjałowymi stykami, kompatybilne z siłownikami serii ExMax-...
ExSwitch-CT Ex-d przełącznik, obudowa pokryta Amercoatem, odporna na korozję i/lub morski klimat, niektóre elementy niklowane, wersja aluminiowa za dopłatą
ExBox-3P Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii ExMax-…, z 1 przewodem do sterowania w trybie Wł.-Wył. lub 3-pozycyje
ExBox-3P/SW Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii ExMax-…, z 1 przewodem do sterowania w trybie Wł.-Wył. lub 3-poz. + 2 przewody krańcówek typu ExSwitch 
ExBox-Y/S Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii ExMax-…, z 2 przewodami, do sterowania analogowego lub 3-poz. + wbudowane przełączniki (HS)
ExBox-Y/S/SW Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii ExMax-…, z 2 przewodami, do sterowania analogowego lub 3-poz. ze sprzężeniem zwr. + 2 przewody krańcówek
ExBox-BF Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii ExMax-…, z 1 przewodem, kompatybilne z wszystkimi siłownikami serii ExMax-...-BF
ExBox-…/CT Puszka przyłączeniowa Ex-e, obudowa pokryta Amercoatem, odporna na korozję i/lub morski klimat, niektóre elementy niklowane, w wersji aluminiowej za dopłatą
MKK-M Klamra mocująca do puszek przyłączeniowych, do bezpośredniego łączenia z siłownikami ...Max... serii „M“      
HV-MK Sterowanie ręczne, kompatybilne z siłownikami serii …Max-… w wersji „M“   
AR-16-xx Adapter z osi 16 × 16 mm na oś 14 mm (typ AR-16-14), 12 mm (typ AR-16-12)      
D-F-…M Adapter z kołnierzem zgodnym z DIN EN 5211 do zaworów kulowych lub motylkowych pasujących do serii „M“
ExPro-TT-… Wyzwalacz termiczny (czujnik temperatury) do klap p.poż., 71° /72°C, z 1m przewodem, współpracujacy z siłownikami typu ExMax- /RedMax-…-BF
Retrofit-Kit ..Max-M Mechaniczny adapter do montażu na siłownikach serii „M“ ..Max. Wymagany przy zamianie typów EXT30..-F3, EXT50..-F3 lub EXT50..

Opis
Siłowniki ExMax są używane, w zależności od mo-
delu, przy automatyzacji przepustnic powietrznych, 
przepustnic przeciwpożarowych, regulacji przepływu, 
jak również przy zaworach kulowych, zaworach 
dławiących i w innych zaworach ćwierć-obrotowych.

Zestaw zawiera: 
1 siłownik, ~1 m przewód, klucz do wkrętów z gniazdem
sześciokątnym do sterowania ręcznego, 4 wkręty.

Podstawowe parametry serii ExMax-.. w wersji „M“
 • Zasilanie 24…240 VAC/DC
 • Możliwość wyboru 5 różnych czasów obrotu
 • Zakres obrotu 95° (5° dla wstępnego naciągu), 100% 

ochrona przed przeciążeniem, obudowa aluminiowa, 
stopień ochrony IP66, przewód ~1 m
 • -40...+40°C/+50°C, wbudowana grzałka
 • Ręczne sterowanie awaryjne
 • Oś kwadratowa 16 × 16 mm
 • Wymiary (wys. × szer. × głęb.) 287 × 149 × 116 mm

Ex-d siłowniki ćwierć-obrotowe bez sprężyny powrotnej, 24 ... 240 VAC/DC
Model Moment Czas obrotu 90°  Sprężyna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Dodatkowe właściwości  Seria

Ex-d siłowniki ćwierć-obrotowe ze sprężyną powrotną, 24 ... 240 VAC/DC
Model Moment Czas obrotu 90°  Sprężyna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Dodatkowe właściwości  Seria

Ex-d siłowniki ćwierć-obrotowe z 3sek. powrotem sprężynowym do zastosowań morskich, 24 ... 240 VAC/DC
Model Moment Czas obrotu 90°  Sprężyna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Dodatkowe właściwości  Seria

Akcesoria i wykonania specjalne (opcje dodatkowo płatne)
Typ Specyfikacja techniczna         

Katalog 2011
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RedMax-…

Przeciwwybuchowe
strefy 2, 22
gazy + pyły

certyfikat PTB
II 3(1) G Ex nC [ia] IIC T6

II 3 G Ex nC II T6
II 3 D Ex tD A22 IP66 T80 °C

ATEX 94/9/EC
IEC-Ex

Podstawowe parametry serii RedMax-.. w wersji „S“
 • Zasilanie 24…240 VAC/DC
 • Możliwość wyboru 5 różnych czasów obrotu
 • Zakres obrotu 95° (5° dla wstępnego naciągu), 100% 

ochrona przed przeciążeniem, obudowa aluminiowa, 
stopień ochrony IP66, przewód ~1 m
 • -40...+40°C/+50°C, wbudowana grzałka
 • Ręczne sterowanie awaryjne
 • Oś kwadratowa 12 × 12 mm
 • Wymiary (wys. × szer. × głęb.) 210 × 95 × 80 mm

Opis
Siłowniki RedMax są używane, w zależności od modelu,
przy automatyzacji przepustnic powietrznych, przepust-
nic przeciwpożarowych, regulacji przepływu, jak również
przy zaworach kulowych, zaworach dławiących 
oraz w innego typu zaworach ćwierć-obrotowych.

Zestaw zawiera: 
1 siłownik, ~1 m przewód, klucz do wkrętów z gniazdem
sześciokątnym do sterowania ręcznego, 4 wkręty.

Seria „S“

Przeciwwybuchowe Właściwości serii „S“ siłowników RedMax - ...

RedMax-...-VAS Do serii „S“, obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316, niektóre elementy niklowaned       
RedMax-...-CTS Do serii „S“, obudowa aluminiowa pokryta farbą gruntującą Amercoat, odporna na korozję i/lub morski klimat, niektóre elementy niklowane    
RedSwitch 2 zewnętrzne, regulowane krańcówki Ex-aux. z 2 bezpotencjałowymi stykami, kompatybilne z siłownikami serii RedMax-...
RedSwitch-CT Przełącznik, obudowa pokryta AMERCOATem, odporna na korozję i/lub morski klimat, niektóre elementy niklowane, wersja aluminiowa za dopłatą
RedBox-3P Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii RedMax-…, z 1 przewodem do sterowania w trybie Wł.-Wył. lub 3-pozycyje     
RedBox-3P/SW Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii RedMax-…, z 1 przewodem do sterowania w trybie Wł.-Wył. lub 3-poz. + 2 przewody krańcówek typu ExSwitch  
RedBox-Y/S Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii RedMax-…, z 2 przewodami, do sterowania analogowego lub 3-poz. + wbudowane przełączniki (HS) 
RedBox-Y/S/SW Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii RedMax-…, z 2 przewodami, do ster. analogowego lub 3-poz. ze sprzęż. zwr. + 2 przewody krańcówek 
RedBox-BF Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii RedMax-… z 1 przewodem, kompatybilne z wszystkimi siłownikami serii RedMax-…-BF
RedBox-…/VA Puszka przyłączeniowa Ex-e, obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316 L, niektóre elementy niklowane, w wersji aluminiowej za dopłatą    
RedBox-…/CT Puszka przyłączeniowa Ex-e, obudowa pokryta Amercoatem, odporna na korozję i/lub morski klimat, niektóre elementy niklowane, w wersji aluminiowej za dopłatą 
MKK-S Klamra mocująca do puszek przyłączeniowych, do bezpośredniego łączenia z siłownikami ...Max... serii „S“      
MKK-S/VA Klamra mocująca, wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna ze puszką przyłączeniową serii ExBox...VA      
KB-S Uchwyt mocujący do okrągłych osi przepustnic Ø10...20mm i osi kwadratowych 10...16mm, z klamrą, kompatybilne ze wszystkimi siłownikami RedMax-... w wersji „S“  
HV-SK, HV-SL Sterowanie ręczne, kompatybilne z siłownikami serii …Max-… w wersji „S“. HV-SK=wersja krótka, HV-SL=wersja długa do dotakowego montażu ...Box/Switch   
AR-12-xx  Adapter z osi 12×12mm na oś 11mm (typ AR-12-11), 10mm (typ AR-12-10), 8mm (typ AR-12-08)
D-F-…S Adapter z kołnierzem zgodnym z DIN EN 5211 do zaworów kulowych lub motylkowych pasujących do serii „S“
ExPro-TT-… Wyzwalacz termiczny (czujnik temperatury) do klap p.poż., 71° /72°C, z 1m przewodem, współpracujacy z siłownikami typu ExMax- /RedMax-…-BF
Retrofit-Kit ..Max-S Mechaniczny adapter do montażu na siłownikach serii „S“ ..Max. Wymagany przy zamianie typów EXT15..-F1, EXT12..-F16, EXT15.. lub EXT30..

RedMax-  8-F1   8 Nm 3/15/30/60/120 sek.   ≤ 1 sek. Wł.-Wył. -   -  S
RedMax-15-F1 15 Nm 3/15/30/60/120 sek.   ≤ 1 sek. Wł.-Wył. -   -  S
RedMax-  8-SF1   8 Nm 3/15/30/60/120 sek.  ≤ 1 sek. Wł.-Wył. - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      S
RedMax-15-SF1 15 Nm 3/15/30/60/120 sek.  ≤ 1 sek. Wł.-Wył. - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      S
RedMax-  8-BF1   8 Nm 3/15/30/60/120 sek.  ≤ 1 sek. Wł.-Wył. - złącze ExPro-TT-.. +  2 × EPU  S
RedMax-15-BF1 15 Nm 3/15/30/60/120 sek.  ≤ 1 sek. Wł.-Wył. - złącze ExPro-TT-.. +  2 × EPU  S
RedMax-8-..F1 z momentem 8 Nm  dostępne od III kwartału 2011

RedMax 90° Ex siłowniki ćwierć-obrotowe serii „S“ do stref 2, 22

Ex-n siłowniki ćwierć-obrotowe bez sprężyny powrotnej, 24 ... 240 VAC/DC
Model Moment Czas obrotu 90°  Sprężyna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Dodatkowe właściwości  Seria
RedMax-  5.10   5 Nm / 10 Nm 3/15/30/60/120 sek.   - Wł.-Wył. / 3-pozycje -   -  S 
RedMax-15.30 15 Nm / 30 Nm 3/15/30/60/120 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje -  -  S 
RedMax-  5.10-S   5 Nm / 10 Nm 3/15/30/60/120 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)  S 
RedMax-15.30-S 15 Nm / 30 Nm 3/15/30/60/120 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)  S 
RedMax-  5.10-Y   5 Nm / 10 Nm 7,5/15/30/60/120 sek.  - 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20 mA  -  S 
RedMax-15.30-Y 15 Nm / 30 Nm 7,5/15/30/60/120 sek.  - 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20 mA  -  S 

Ex-n siłowniki ćwierć-obrotowe ze sprężyną powrotną, 24 ... 240 VAC/DC
Model Moment Czas obrotu 90° Sprężyna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Dodatkowe właściwości  Seria
RedMax-5.10-F   5 Nm / 10 Nm 3/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje  -   -  S 
RedMax-   15-F 15 Nm 3/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje -  -  S 
RedMax-5.10-SF   5 Nm / 10 Nm 3/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)  S 
RedMax-   15-SF 15 Nm 3/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)  S 
RedMax-5.10-YF   5 Nm / 10 Nm 7,5/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20mA  -  S 
RedMax-   15-YF 15 Nm 7,5/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20mA  -  S 
RedMax-5.10-BF   5 Nm / 10 Nm 3/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - złącze ExPro-TT-.. +  2 × EPU  S
RedMax-   15-BF 15 Nm 3/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - złącze ExPro-TT-.. +  2 × EPU  S

Ex-n siłowniki ćwierć-obrotowe z 1sek. powrotem sprężynowym do zastosowań morskich, 24 ... 240 VAC/DC
Model Moment Czas obrotu 90° Sprężyna powr. Tryby sterowani Sprzężenie zwrotne Dodatkowe właściwości  Seria

Akcesoria i wykonania specjalne (opcje dodatkowo płatne)
Typ Specyfikacja techniczna         

Katalog 2011
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RedMax 90° Ex siłowniki ćwierć-obrotowe serii „M“ do stref 2, 22

RedMax-…

Przeciwwybuchowe
strefy 2, 22
gazy + pyły

certyfikat PTB
II 3(1) G Ex nC [ia] IIC T6

II 3 G Ex nC II T6
II 3 D Ex tD A22 IP66 T80 °C

ATEX 94/9/EC
IEC-Ex

Podstawowe parametry serii RedMax-.. w wersji „M“
 • Zasilanie 24…240 VAC/DC
 • Możliwość wyboru 5 różnych czasów obrotu
 • Zakres obrotu 95° (5° dla wstępnego naciągu),100% 

ochrona przed przeciążeniem,obudowa aluminiowa, 
stopień ochrony IP66, przewód ~ 1 m
 • -40...+40°C/+50°C, wbudowana grzałka
 • Ręczne sterowanie awaryjne
 • Oś kwadratowa 16 × 16 mm
 • Wymiary (wys. × szer. × głęb.) 287 × 149 × 116 mm

Opis
Siłowniki RedMax są używane, w zależności od modelu,
przy automatyzacji przepustnic powietrznych, przepust-
nic przeciwpożarowych, regulacji przepływu, jak również
przy zaworach kulowych, zaworach dławiących 
oraz w innego typu zaworach ćwierć-obrotowych.

Zestaw zawiera: 
1 siłownik, ~1 m przewód, klucz do wkrętów z gniazdem
sześciokątnym do sterowania ręcznego, 4 wkręty.

Seria „M“

RedMax-50.75 50 Nm / 75 Nm 40/60/90/120/150 sek.   - Wł.-Wył. / 3-pozycje -   -  M 
RedMax-   100 100 Nm 40/60/90/120/150 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje -  -  M 
RedMax-   150 150 Nm 40/60/90/120 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje -  -  M 
RedMax-50.75-S 50 Nm / 75 Nm 40/60/90/120/150 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)       M 
RedMax-   100-S 100 Nm 40/60/90/120/150 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M 
RedMax-   150-S 150 Nm 40/60/90/120 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M 
RedMax-50.75-Y 50 Nm / 75 Nm 40/60/90/120/150 sek.  - 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20 mA  -  M 
RedMax-   100-Y 100 Nm 40/60/90/120/150 sek.  - 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20 mA  -  M

Model Moment Czas obrotu 90°  Sprężyna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Dodatkowe właściwości  Seria
Ex-n siłowniki ćwierć-obrotowe bez sprężyny powrotnej, 24 ... 240 VAC/DC

RedMax-30-F 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.   ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje  -   -  M 
RedMax-50-F 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje -  -  M 
RedMax-60-F 60 Nm 40/60/90/120 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje -  -  M 
RedMax-30-SF 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M 
RedMax-50-SF 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M 
RedMax-60-SF 60 Nm 40/60/90/120 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M 
RedMax-30-YF 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20 mA  -  M 
RedMax-50-YF 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20 mA  -  M 
RedMax-30-BF 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - złącze ExPro-TT-.. +  2 × EPU  M 
RedMax-50-BF 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - złącze ExPro-TT-.. +  2 × EPU  M 
RedMax-60-BF 60 Nm 40/60/90/120 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - złącze ExPro-TT-.. +  2 × EPU  M 

Model Moment Czas obrotu 90°  Sprężyna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Dodatkowe właściwości  Seria
Ex-n siłowniki ćwierć-obrotowe ze sprężyną powrotną, 24 ... 240 VAC/DC

RedMax-30-F3 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.   ≤ 3 sek. Wł.-Wył. -   -  M 
RedMax-50-F3 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.   ≤ 3 sek. Wł.-Wył. -   -  M 
RedMax-30-SF3 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ≤ 3 sek. Wł.-Wył. - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°) M 
RedMax-50-SF3 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ≤ 3 sek. Wł.-Wył. - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°) M 
RedMax-30-BF3 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ≤ 3 sek. Wł.-Wył. - złącze ExPro-TT-.. +  2 × EPU  M 
RedMax-50-BF3 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ≤ 3 sek. Wł.-Wył. - złącze ExPro-TT-.. +  2 × EPU  M 

Model Moment Czas obrotu 90°  Sprężyna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Dodatkowe właściwości  Seria
Ex-n siłowniki ćwierć-obrotowe z 3sek. powrotem sprężynowym do zastosowań morskich, 24 ... 240 VAC/DC

Przeciwwybuchowe Właściwości serii „M“ siłowników RedMax - ...

RedMax-...-CTM Do serii „M“, obudowa aluminiowa pokryta Amercoat, odporna na korozję i/lub morski klimat, niektóre elementy niklowane   
RedSwitch 2 zewnętrzne, regulowane krańcówki Ex-aux. z 2 bezpotencjałowymi stykami, kompatybilne z siłownikami serii RedMax-...
RedSwitch-CT Przełącznik, obudowa pokryta AMERCOATem, odporna na korozję i/lub morski klimat, niektóre elementy niklowane, wersja aluminiowa za dopłatą
RedBox-3P Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii RedMax-…, z 1 przewodem do sterowania w trybie Wł.-Wył. lub 3-pozycyje
RedBox-3P/SW Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii RedMax-…, z 1 przewodem do sterowania w trybie Wł.-Wył. lub 3-poz. + 2 przewody krańcówek typu ExSwitch
RedBox-Y/S Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii RedMax-…, z 2 przewodami, do sterowania analogowego lub 3-poz. + wbudowane przełączniki (HS) 
RedBox-Y/S/SW Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii RedMax-…, z 2 przewodami, do ster. analogowego lub 3-poz. ze sprzęż. zwr. + 2 przewody krańcówek  
RedBox-BF Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii RedMax-…, z 1 przewodem, kompatybilne z wszystkimi siłownikami serii RedMax-...-BF
RedBox-…/CT Puszka przyłączeniowa Ex-e, obudowa pokryta Amercoatem odporna na korozję i/lub morski klimat, niektóre elementy niklowane, w wersji aluminiowej za dopłatą 
MKK-M Klamra mocująca do puszek przyłączeniowych, do bezpośredniego łączenia z siłownikami ...Max... serii „M“      
HV-MK Sterowanie ręczne, kompatybilne z siłownikami serii …Max-… w wersji „M“  
AR-16-xx Adapter z osi 16 × 16 mm na oś 14 mm (type AR-16-14), 12 mm (type AR-16-12)      
D-F-…M Adapter z kołnierzem zgodnym z DIN EN 5211 do zaworów kulowych lub motylkowych pasujących do serii „M“
ExPro-TT-… Wyzwalacz termiczny (czujnik temperatury) do klap p.poż., 71° /72°C, z 1m przewodem, współpracujacy z siłownikami typu ExMax- /RedMax-…-BF
Retrofit-Kit ..Max-M Mechaniczny adapter do montażu na siłownikach serii „M“ ..Max. Wymagany przy zamianie typów EXT30..-F3, EXT50..-F3 lub EXT50..

Typ Specyfikacja techniczna         
Akcesoria i wykonania specjalne (opcje dodatkowo płatne)

Katalog 2011
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InMax 90° Siłowniki ćwierć-obrotowe serii „S“ do stref bezpiecznych

Podstawowe parametry serii InMax-.. w wersji „S“
 • Zasilanie 24…240 VAC/DC
 • Możliwość wyboru 5 różnych czasów obrotu
 • Zakres obrotu 95° (5° dla wstępnego naciągu), 100% 

ochrona przed przeciążeniem, obudowa aluminiowa, 
stopień ochrony IP66, przewód ~1 m
 • -40...+40°C/+50°C, wbudowana grzałka
 • Ręczne sterowanie awaryjne
 • Oś kwadratowa 12 × 12 mm
 • Wymiary (wys. × szer. × głęb.) 210 × 95 × 80 mm

Seria „S“

Przemysłowe Właściwości serii „S“ siłowników InMax - ...

InMax-...-VAS Do serii „S“, obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316, niektóre elementy niklowane       
InMax-...-CTS Do serii „S“, obudowa aluminiowa pokryta farbą gruntującą Amercoat, odporna na korozję i/lub morski klimat, niektóre elementy niklowane    
InSwitch 2 zewnętrzne, regulowane krańcówki z 2 bezpotencjałowymi stykami, kompatybilne z siłownikami serii InMax-...
InSwitch-CT Przełącznik, obudowa pokryta AMERCOATem, odporna na korozję i/lub morski klimat, niektóre elementy niklowane, wersja aluminiowa za dopłatą
InBox-3P Puszka przyłączeniowa do siłowników serii InMax-…, z 1 przewodem do sterowania w trybie Wł.-Wył. lub 3-pozycyje     
InBox-3P/SW Puszka przyłączeniowa do siłowników serii InMax-…, z 1 przewodem do sterowania w trybie Wł.-Wył. lub 3-poz. + 2 przewody krańcówek typu InSwitch   
InBox-Y/S Puszka przyłączeniowa do siłowników serii InMax-…, z 2 przewodami, do sterowania analogowego lub 3-poz. + wbudowane przełączniki (HS) 
InBox-Y/S/SW Puszka przyłączeniowa do siłowników serii InMax-…, z 2 przewodami, do sterowania analogowego lub 3-poz. ze sprzęż. zwr. + 2 przewody krańcówek  
InBox-BF Puszka przyłączeniowa do siłowników serii InMax-… z 1 przewodem, kompatybilne z wszystkimi siłownikami serii InMax-…-BF     
InBox-…/VA Puszka przyłączeniowa, obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316 L, niektóre elementy niklowane, w wersji aluminiowej za dopłatą    
InBox-…/CT Puszka przyłączeniowa, obudowa pokryta Amercoatem, odporna na korozję i/lub morski klimat, niektóre elementy niklowane, w wersji aluminiowej za dopłatą 
MKK-S Klamra mocująca do puszek przyłączeniowych, do bezpośredniego łączenia z siłownikami ...Max... serii „S“      
MKK-S/VA Klamra mocująca, wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna ze puszką przyłączeniową serii InBox…VA    
KB-S Uchwyt mocujący do okrągłych osi przepustnic Ø10...20mm i osi kwadratowych 10...16mm, z klamrą, kompatybilne ze wszystkimi siłownikami InMax-... w wersji „S“  
HV-SK, HV-SL Sterowanie ręczne, kompatybilne z siłownikami serii …Max-… w wersji „S“. HV-SK=wersja krótka, HV-SL=wersja długa do dotakowego montażu ...Box/Switch   
AR-12-xx  Adapter z osi 12×12mm na oś 11mm (typ AR-12-11), 10mm (typ AR-12-10), 8mm (typ AR-12-08)    
D-F-…S Adapter z kołnierzem zgodnym z DIN EN 5211 do zaworów kulowych lub motylkowych pasujących do serii „S“
InPro-TT-… Wyzwalacz termiczny (czujnik temperatury) do klap p.poż., 71°/72°C, z 1m przewodem, współpracujacy z siłownikami typu InMax-...-BF
Retrofit-Kit ..Max-S Mechaniczny adapter do montażu na siłownikach serii „S“ ..Max. Wymagany przy zamianie typów EXT15..-F1, EXT12..-F16, EXT15.. lub EXT30..

Typ Specyfikacja techniczna         
Akcesoria i wykonania specjalne (opcje dodatkowo płatne)

InMax-  5.10   5 Nm / 10 Nm 3/15/30/60/120 sek.   - Wł.-Wył. / 3-pozycje -   -  S
InMax-15.30 15 Nm / 30 Nm 3/15/30/60/120 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje -  -  S
InMax-  5.10-S   5 Nm / 10 Nm 3/15/30/60/120 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      S
InMax-15.30-S 15 Nm / 30 Nm 3/15/30/60/120 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      S
InMax-  5.10-Y   5 Nm / 10 Nm 7,5/15/30/60/120 sek.  - 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20mA   -  S
InMax-15.30-Y 15 Nm / 30 Nm 7,5/15/30/60/120 sek.  - 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20mA   -  S

Model Moment Czas obrotu 90°  Sprężyna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Dodatkowe właściwości  Seria
Siłowniki ćwierć-obrotowe bez sprężyny powrotnej, 24 ... 240 VAC/DC

InMax-5.10-F   5 Nm / 10 Nm 3/15/30/60/120 sek.  ~ 3 sek. / 10 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje  -   -  S
InMax-   15-F 15 Nm 3/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje -  -  S
InMax-5.10-SF   5 Nm / 10 Nm 3/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      S
InMax-   15-SF 15 Nm 3/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)  S
InMax-5.10-YF   5 Nm / 10 Nm 7,5/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20 mA  -  S
InMax-   15-YF 15 Nm 7,5/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20 mA  -  S
InMax-5.10-BF   5 Nm / 10 Nm 3/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - złącze InPro-TT-.. +  2 × EPU  S
InMax-   15-BF 15 Nm 3/15/30/60/120 sek. ~ 3 sek. / 10 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - złącze InPro-TT-.. +  2 × EPU  S

Model Moment Czas obrotu 90°  Sprężyna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Dodatkowe właściwości  Seria
Siłowniki ćwierć-obrotowe ze sprężyną powrotną, 24 ... 240 VAC/DC

InMax-  8-F1   8 Nm 3/15/30/60/120 sek.   ≤ 1 sek. Wł.-Wył. -   -  S
InMax-15-F1 15 Nm 3/15/30/60/120 sek.   ≤ 1 sek. Wł.-Wył. -   -  S
InMax-  8-SF1   8 Nm 3/15/30/60/120 sek.  ≤ 1 sek. Wł.-Wył. - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      S
InMax-15-SF1 15 Nm 3/15/30/60/120 sek.  ≤ 1 sek. Wł.-Wył. - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      S
InMax-  8-BF1   8 Nm 3/15/30/60/120 sek.  ≤ 1 sek. Wł.-Wył. - złącze InPro-TT-.. +  2 × EPU  S
InMax-15-BF1 15 Nm 3/15/30/60/120 sek.  ≤ 1 sek. Wł.-Wył. - złącze InPro-TT-.. +  2 × EPU  S

Model Moment Czas obrotu 90° Sprężyna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Dodatkowe właściwości  Seria
Siłowniki ćwierć-obrotowe z 1sek. powrotem sprężynowym do zastosowań morskich, 24 ... 240 VAC/DC

InMax-8-..F1 z momentem 8 Nm dostępne od III kwartału 2011

InMax-…
Siłowniki serii InMax 

nie nadają się do 
stref zagrożonych 

wybuchem i można 
je stosować tylko w 

strefach bezpiecznych
IP66

Opis
Siłowniki InMax są używane, w zależności od modelu, 
przy automatyzacji przepustnic powietrznych, przepust-
nic przeciwpożarowych, regulacji przepływu, jak również
przy zaworach kulowych, zaworach dławiących 
oraz w innego typu zaworach ćwierć-obrotowych.

Zestaw zawiera:
1 siłownik, ~1 m przewód, klucz do wkrętów z gniazdem
sześciokątnym do sterowania ręcznego, 4 wkręty.

Katalog 2011
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InMax 90° Siłowniki ćwierć-obrotowe serii „M“ do stref bezpiecznych

InMax-…
Siłowniki serii InMax

nie nadają się do
stref zagrożonych

wybuchem i można
je stosować tylko w

strefach bezpiecznych
IP66

Podstawowe parametry serii InMax-.. w wersji „M“
 • Zasilanie 24…240 VAC/DC
 • Możliwość wyboru 5 różnych czasów obrotu
 • Zakres obrotu 95° (5° dla wstępnego naciągu), 100% 

ochrona przed przeciążeniem, obudowa aluminiowa, 
stopień ochrony IP66, przewód ~ 1 m
 • -40...+40°C/+50°C, wbudowana grzałka
 • Ręczne sterowanie awaryjne
 • Oś kwadratowa 16 × 16 mm
 • Wymiary (wys. × szer. × głęb.) 287 × 149 × 116 mm

Opis
Siłowniki InMax są używane, w zależności od modelu,
przy automatyzacji przepustnic powietrznych, przepust-
nic przeciwpożarowych, regulacji przepływu, jak również
przy zaworach kulowych, zaworach dławiących 
oraz w innego typu zaworach ćwierć-obrotowych.

Zestaw zawiera: 
1 siłownik, ~ 1 m przewód, klucz do wkrętów z gniazdem
sześciokątnym do sterowania ręcznego, 4 wkręty.

Seria „M“

InMax-50.75 50 Nm / 75 Nm 40/60/90/120/150 sek.   - Wł.-Wył. / 3-pozycje -   -  M 
InMax-   100 100 Nm 40/60/90/120/150 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje -  -  M 
InMax-   150 150 Nm 40/60/90/120 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje  -  -  M 
InMax-50.75-S 50 Nm / 75 Nm 40/60/90/120/150 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M 
InMax-   100-S 100 Nm 40/60/90/120/150 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M
InMax-   150-S 150 Nm 40/60/90/120 sek.  - Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M 
InMax-50.75-Y 50 Nm / 75 Nm 40/60/90/120/150 sek.  - 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20mA   -  M 
InMax-   100-Y 100 Nm 40/60/90/120/150 sek.  - 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20mA   -  M

Model Moment Czas obrotu 90°  Sprężyna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Dodatkowe właściwości  Seria
Siłowniki ćwierć-obrotowe bez sprężyny powrotnej, 24 ... 240 VAC/DC

InMax-30-F 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.   ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje  -   -  M 
InMax-50-F 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje  -  -  M 
InMax-60-F 60 Nm 40/60/90/120 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje  -  -  M 
InMax-30-SF 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M 
InMax-50-SF 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M 
InMax-60-SF 60 Nm 40/60/90/120 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M 
InMax-30-YF 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20mA   -  M 
InMax-50-YF 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. 3-pozycje/0..10VDC/4..20mA  0..10VDC/4..20mA   -  M 
InMax-30-BF 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje  - złącze InPro-TT-.. +  2 × EPU   M
InMax-50-BF 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - złącze InPro-TT-.. +  2 × EPU  M
InMax-60-BF 60 Nm 40/60/90/120 sek.  ~ 20 sek. Wł.-Wył. / 3-pozycje - złącze InPro-TT-.. +  2 × EPU  M

Model Moment Czas obrotu 90° Sprężyna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Dodatkowe właściwości  Seria
Siłowniki ćwierć-obrotowe ze sprężyną powrotną, 24 ... 240 VAC/DC

InMax-30-F3 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.   ≤ 3 sek. Wł.-Wył. -   -  M 
InMax-50-F3 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.   ≤ 3 sek. Wł.-Wył. -   -  M 
InMax-30-SF3 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ≤ 3 sek. Wł.-Wył. - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M 
InMax-50-SF3 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ≤ 3 sek. Wł.-Wył. - 2 × EPU ( = 2 krańcówki @ 5° i 85°)      M 
InMax-30-BF3 30 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ≤ 3 sek. Wł.-Wył. - złącze InPro-TT-.. +  2 × EPU   M
InMax-50-BF3 50 Nm 40/60/90/120/150 sek.  ≤ 3 sek. Wł.-Wył. - złącze InPro-TT-.. +  2 × EPU  M

Model Moment Czas obrotu 90°  Sprężyna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Dodatkowe właściwości  Seria
Siłowniki ćwierć-obrotowe z 3sek. powrotem sprężynowym do zastosowań morskich, 24 ... 240 VAC/DC

Przemysłowe Właściwości serii „M“ siłowników InMax - ...

InMax-...-CTM Do serii „M“, obudowa aluminiowa pokryta Amercoat, odporna na korozję i/lub morski klimat, niektóre elementy niklowane
InSwitch 2 zewnętrzne, regulowane krańcówki z 2 bezpotencjałowymi stykami, kompatybilne z siłownikami serii InMax-...    
InSwitch-CT Przełącznik, obudowa pokryta AMERCOATem, odporna na korozję i/lub morski klimat, niektóre elementy niklowane, wersja aluminiowa za dopłatą
InBox-3P Puszka przyłączeniowa do siłowników serii InMax-…, z 1 przewodem do sterowania w trybie Wł.-Wył. lub 3-pozycyje     
InBox-3P/SW Puszka przyłączeniowa do siłowników serii InMax-…, z 1 przewodem do sterowania w trybie Wł.-Wył. lub 3-poz. + 2 przewody krańcówek typu InSwitch   
InBox-Y/S Puszka przyłączeniowa do siłowników serii InMax-…, z 2 przewodami, do sterowania analogowego lub 3-poz. + wbudowane przełączniki (HS) 
InBox-Y/S/SW Puszka przyłączeniowa do siłowników serii InMax-…, z 2 przewodami, do ster. analogowego lub 3-poz. ze sprzęż. zwr. + 2 przewody krańcówek   
InBox-BF Puszka przyłączeniowa do siłowników serii InMax-…, z 1 przewodem, kompatybilne z wszystkimi siłownikami serii InMax-...-BF     
InBox-…/CT Puszka przyłączeniowa, obudowa pokryta Amercoatem, odporna na korozję i/lub morski klimat, niektóre elementy niklowane, w wersji aluminiowej za dopłatą 
MKK-M Klamra mocująca do puszek przyłączeniowych, do bezpośredniego łączenia z siłownikami ...Max... serii „M“      
HV-MK Sterowanie ręczne, kompatybilne z siłownikami serii …Max-… w wersji „M“  
AR-16-xx Adapter z osi 16 × 16 mm na oś 14 mm (type AR-16-14), 12 mm (type AR-16-12)     
D-F-…M Adapter z kołnierzem zgodnym z DIN EN 5211 do zaworów kulowych lub motylkowych pasujących do serii „M“
InPro-TT-… Wyzwalacz termiczny (czujnik temperatury) do klap p.poż., 71°/72°C, z 1m przewodem, współpracujacy z siłownikami typu InMax-...-BF
Retrofit-Kit ..Max-M Mechaniczny adapter do montażu na siłownikach serii „M“ ..Max. Wymagany przy zamianie typów EXT30..-F3, EXT50..-F3 lub EXT50..

Typ Specyfikacja techniczna         
Akcesoria i wykonania specjalne (opcje dodatkowo płatne)
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ExRun..

ExMax..+LIN

ExPlus..

N

N

N

60 mm

42 mm

5 mm -

10 mm -

0 mm -
300 mm

Strefa bezpieczna Strefa Ex

Rozwiązania Schischek z zakresu siłowników do zaworów

normalna instalacja

normalna instalacja

normalna instalacja

Przegląd siłowników z prowadnicą serii ..Max + LIN, siłowników do zaworów serii ..Run i aktuatorów liniowych serii ..Plus 
Siłowniki tej serii podzielone są na 3 grupy w zależności od miejsca instalacji.

Obszary zastosowań:
ExMax-..+LIN, ExRun-.., ExPlus- ......... siłowniki stosowane w strefach 1, 2, 21, 22
RedMax-..+LIN, RedRun-.., RedPlus- .. siłowniki stosowane w strefach 2, 22
InMax-..+LIN, InRun-.., InPlus- ............. siłowniki stosowane w strefach bezpiecznych

Przeznaczenie siłowników:
Ex/Red/ InMax + LIN  ............................. do zaworów grzybkowych lub 3-drożnych
Ex/Red/ InRun  ....................................... do zaworów grzybkowych lub 3-drożnych
Ex/Red/ InPlus  ...................................... do realizacji ruchu przesuwnego

Właściwości siłowników elektrycznych:

1. Małe wymiary, kompaktowe, proste w instalacji, wysoka klasa ochrony
2. Uniwersalne zasilanie 24 ... 240 V AC/DC
3. Bez lub ze sprężyną powrotną (sprężyna powrotna tylko przy ..Max + LIN)
4. Obudowa aluminiowa, stopień ochrony IP66
5. Zintegrowana grzałka do pracy w niższych temperaturach
6. Konfigurowalny czas pracy siłownika
7. Zintegrowane ręczne sterowanie
8. Przydatne akcesoria, jak na przykład wyłącznik krańcowy

Siłowniki do zaworów 2- i 3-drożnych

Siłowniki ze sprężyną powrotną do zaworów 2- i 3-drożnych

Siłowniki liniowe ze skokiem do 300mm

Siłowniki serii ExRun.., RedRun.., InRun..
Siłowniki do zaworów o sile 500 ... 10.000 N. 
Konfigurowalny skok siłownika od 5 do 60 mm, 
używane do automatyzacji zaworów grzybkowych 
lub 3-drożnych. Umożliwiają połączenie z różnymi 
typami zaworów, różnych producentów. 

Siłowniki serii ExMax.., RedMax.., InMax.. + LIN
Siłowniki liniowe do zaworów ze sprężyną zwrotną  
o sile 500 ... 3.000 N. Stały skok siłownika: 10, 
15, 20, 30 lub 42 mm, używane do automatyzacji 
zaworów grzybkowych lub 3-drożnych. Umożliwiają 
połączenie z różnymi typami zaworów, różnych 
producentów. 

Siłowniki serii ExPlus.., RedPlus.., InPlus.. 
Siłowniki liniowe o sile od 300 do 3.000 N i skokiem 
o długości 100 lub 300 mm (zależy od modelu), do 
realizacji ruchu liniowego lub obrotowego przez 
dźwignię.
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Przeciwwybuchowe
LIN-.. + InMax-..*

Siłowniki serii InMax 
nie nadają się do stref 

zagrożonych wybuchem i 
można je stosować tylko 
w strefach bezpiecznych

IP66

Przemysłowe
LIN-.. + RedMax-..*

Przeciwwybuchowe
strefy 2, 22
gazy + pyły

certyfikat PTB
II 3(1) G Ex nC [ia] IIC T6

II 3 G Ex nC II T6
II 3 D Ex tD A22 IP66 T80 °C

ATEX 94/9/EC
IECEx

LIN-.. + ExMax-..*

Przeciwwybuchowe
strefy 1, 2, 21, 22

gazy + pyły
certyfikat PTB

II 2(1) G Ex d [ia] IIC T6
II 2(1) D Ex tD [iaD] A21 IP66 T80 °C

ATEX 94/9/EC
IECEx

* Przeciwwybuchowe z 
siłownikiem z serii ExMax-..

* Przeciwwybuchowe z 
siłownikiem RedMax-..

* Z siłownikiem InMax-.. 

Właściwości Lin-.. + ..Max-.. (wersja „S“ i „M“)
LIN-..+ ..Max-.. Zestaw do zaworów liniowych z siłownikiem obrotowym „S“ i „M“

Podstawowe właściwości  LIN-.. + ..Max-.. 
 • Zasilanie 24…240 VAC/DC
 • Czas pracy 0,1…15 sek./mm ¹
 • Skok 10, 15, 20, 30, 42 mm ¹
 • Siła 500…3.000 N ¹
 • Sprężyna powrotna 1/3/10 sek. (wersja S), 

 3/20 sek. (wersja M) ¹
 • Tryby sterowania Wł.-Wył., 3-poz. lub 

0-10VDC / 4-20mA ¹
 • Obudowa aluminiowa, IP66 ²
 • Połączenie przez puszkę przyłączeniową ²
 • Temperatura przechowywania: -20…+40                         

°C (T6), -20…+50 °C (T5)
 • Waga (z siłownikiem) ~ 8 kg (wersja S), 

 ~ 14 kg (wersja M) ¹
 • ExMax + LIN do stref 1, 2, 21, 22
 • RedMax + LIN do stref 2, 22
 • InMax + LIN do strefy bezpiecznej
¹ w zależności od typu
² dotyczy siłownika

Opis
LIN-.. + ..Max-.. to zestaw do zaworów grzybko- 
wych lub 3-drożnych, oparty o siłowniki obrotowe 
...Max w wersji “S” lub “M”, ze sprężyną powrotną.
Używane jako siłowniki z funkcją bezpieczeństwa, 
ze sterowaniem Wł.-Wył., 3-poz. lub modulowanym.
Zestaw zawiera: Adapter liniowy, kompatybilny z 
wszystkimi siłownikami serii ..Max-..-F..  w wersji 
„S“ lub „M“.
Wymagane akcesoria:  
Adapter do zaworu, w zależności od jego marki, 
typu i rozmiaru nominalnego (średnicy).
Przykładowe zamówienie: 
Modulowany siłownik ze sprężyną powrotną 
do użycia w strefie 2 zagrożenia wybuchem, 
do zaworu grzybkowego ze skokiem 20 mm i 
wymaganą siłą 1500 N.

Siłownik:  RedMax-30-YF 
Adapter liniowy:  LIN-20 
Adapter zaworu:  zależy od typu zaworu, na zapyt. 
Opcja:  Puszka Ex (RedBox-S/Y) 
Opcja:  Uchwyt (MKK-M)

od III. kwartału 2011

LIN-10 10 mm Adapter liniowy ze skokiem max. 10 mm, kompatybilny z wszystkimi siłownikami serii ..Max-..-F.. w wersji „S“ lub „M“, ze sprężyną powrotn.
LIN-15 15 mm Adapter liniowy ze skokiem max. 15 mm, kompatybilny z wszystkimi siłownikami serii ..Max-..-F.. w wersji „S“ lub „M“, ze sprężyną powrotn.
LIN-20 20 mm Adapter liniowy ze skokiem max. 20 mm, kompatybilny z wszystkimi siłownikami serii ..Max-..-F.. w wersji „S“ lub „M“, ze sprężyną powrotn.
LIN-30 30 mm Adapter liniowy ze skokiem max. 30 mm, kompatybilny z wszystkimi siłownikami serii ..Max-..-F.. w wersji „S“ lub „M“, ze sprężyną powrotn.
LIN-42 42 mm Adapter liniowy ze skokiem max. 42 mm, kompatybilny z wszystkimi siłownikami serii ..Max-..-F.. w wersji „S“ lub „M“, ze sprężyną powrotn.
LIN-..-CT Model jak wyżej, ale obudowa aluminiowa pokryta Amercoatem, odporna na korozję i/ lub klimat morski. Pręt podnoszący, części łączące i śruby ze stali nierdzewnej (VA)

Model Skok (max.) Opis
Adapter liniowy do siłowników ze sprężyną powrotną, 24 ... 240 VAC/DC

Tabela poglądowa z rekomendowanymi siłownikami ..Max-..-F.. w zależności od siły (N) i max. skoku (mm)
Typ LIN LIN-10 LIN-15 LIN-20 LIN-30 LIN-42 Siłownik

Siła                  Skok 10 mm 15 mm 20 mm 30 mm 42 mm

siłowniki ze 
sprężyną powrotną 
- patrz strony  
6-11 katalogu

   500 N ..Max-15-F.. ..Max-15-F.. ..Max-15-F.. ..Max-15-F.. ..Max-30-F..
   800 N ..Max-15-F.. ..Max-15-F.. ..Max-15-F.. ..Max-30-F.. ..Max-30-F..
1.000 N ..Max-15-F.. ..Max-15-F.. ..Max-30-F.. ..Max-30-F.. ..Max-50-F..
1.500 N ..Max-15-F.. ..Max-30-F.. ..Max-30-F.. ..Max-50-F.. ..Max-50-F..
2.000 N ..Max-30-F.. ..Max-30-F.. ..Max-50-F.. ..Max-50-F.. ..Max-50-F..
2.500 N ..Max-30-F.. ..Max-50-F.. ..Max-50-F.. ..Max-50-F.. –
3.000 N ..Max-30-F.. ..Max-50-F.. ..Max-50-F.. – –

Osobno zamawiana wersja CT. Osobno zamawiane adaptery, w zależności od marki, typu i skoku zaworu. Osobno zamawiany adapter ze stali nierdzewnej (VA) dla wersji CT.

Montaż Adapter zaworu
W celu wyboru odpowiedniego adaptera zaworu 
oraz otrzymania odpowiedniej informacji technicz-
nej i cenowej wymagane są następujące dane:
 1. Producent zaworu
 2. Typ zaworu
 3. Nominalny rozmiar zaworu (średnica) DN
Dla adapterów, które są już opracowane przez firmę 
Schischek, te dane to minimum informacji.  
W celu opracowania nowych adapterów wymagane 
są szczegółowe informacje dotyczące zaworu, 
przede wszystkim rysunki techniczne.
Składając zamówienie należy zamówić oba ele-
menty: siłownik + adapter.Siłownik ..Max-..-F.. LIN-.. Adapter

Siłownik do zaworu ze sprężyną 
powrotną
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Ex-d siłowniki do zaworów bez sprężyny powrotnej, 24 ... 240 VAC/DC

Przeciwwybuchowe Właściwości serii ExRun, RedRun, InRun
InRun…

Siłowniki serii InRun
nie nadają się do
stref zagrożonych

wybuchem i można
je stosować tylko w

strefach bezpiecznych
IP66

Przemysłowe
Podstawowe parametry serii …Run

 • Zasilanie 24…240 VAC/DC
 • Możliwość wyboru 5 różnych czasów ruchu
 • Skok 5...60 mm, ograniczony mechanicznie
 • Automatyczna adaptacja w zależności od 

sygnału analogowego w wersji Ex-, Red-, 
InRun-…-Y..
 • Obudowa aluminiowa, stopień ochrony 

IP66, zintegrowana puszka przyłączeniowa
 • -20…+40°C/+50°C, wbudowana grzałka
 • Ręczne sterowanie awaryjne
 • Wymiary (wys.*×szer.×głęb.) 260×208×115 

mm (wymiary bez adaptera) 
*Wysokość = zmienna, zależy od modelu

Opis
Siłowniki ExRun, RedRun oraz In-
Run stosowane są przy zaworach 2- i 
3-drożnych. Wyróżniają się możliwością 
sterowania w trybach: 3-pozycje,  wł.-wył. 
lub sygnał analogowy (0..10V/4..20mA). 

Zestaw zawiera: 
1 siłownik ze zintegrowaną puszką 
przyłączeniową Ex-e, moduł sterowania 
ręcznego.

Niezbędne akcesoria: 
Adapter zaworu, w zależności od producen-
ta zaworu, typu i wymiaru (średnicy).

ExRun/RedRun/ InRun Siłowniki do zaworów w wersji „S“

Ex-n siłowniki do zaworów bez sprężyny powrotnej, 24 ... 240 VAC/DC

ExRun-    5.10-X    500 /   1.000 N 2/3/6/9/12 sek/mm  - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - Nie kompatybilny z ExSwitch!  S  
ExRun-  25.50-X 2.500 /   5.000 N  2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - Nie kompatybilny z ExSwitch!  S 
ExRun-75.100-X 7.500 / 10.000 N (8.000 N)  4/6/9/12/15 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - Nie kompatybilny z ExSwitch!  S 
ExRun-    5.10    500 /   1.000 N 2/3/6/9/12 sek/mm  - Wł.-Wył. / 3-pozycje  -  - S 
ExRun-  25.50 2.500 /   5.000 N  2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - - S 
ExRun-75.100 7.500 / 10.000 N (8.000 N) 4/6/9/12/15 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - - S 
ExRun-    5.10-S    500 /   1.000 N 2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - 2 przeł., stałe punktykty przełączania  S 
ExRun-  25.50-S 2.500 /   5.000 N  2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - 2 przeł., stałe punktykty przełączania  S 
ExRun-75.100-S 7.500 / 10.000 N (8.000 N)  4/6/9/12/15 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - 2 przeł., stałe punktykty przełączania  S 
ExRun-    5.10-P    500 /   1.000 N 2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje-P potencjometr 1 kΩ - S 
ExRun-  25.50-P 2.500 /   5.000 N  2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje-P  potencjometr 1 kΩ - S 
ExRun-75.100-P 7.500 / 10.000 N (8.000 N)  4/6/9/12/15 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje-P potencjometr 1 kΩ - S 
ExRun-    5.10-Y    500 /   1.000 N 2/3/6/9/12 sek/mm - 0..10VDC / 4..20mA  0..10VDC / 4..20mA - S  
ExRun-  25.50-Y 2.500 /   5.000 N  2/3/6/9/12 sek/mm - 0..10VDC / 4..20mA  0..10VDC / 4..20mA - S 
ExRun-75.100-Y 7.500 / 10.000 N (8.000 N) 4/6/9/12/15 sek/mm - 0..10VDC / 4..20mA   0..10VDC / 4..20mA - S 
ExRun-    5.10-U    500 /   1.000 N 2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje 0..10VDC / 4..20mA - S  
ExRun-  25.50-U 2.500 /   5.000 N  2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje 0..10VDC / 4..20mA - S 
ExRun-75.100-U 7.500 / 10.000 N (8.000 N) 4/6/9/12/15 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje 0..10VDC / 4..20mA - S 

RedRun-    5.10-X    500 /   1.000 N 2/3/6/9/12 sek/mm  - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - Nie kompatybilny z RedSwitch!  S 
RedRun-  25.50-X 2.500 /   5.000 N  2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - Nie kompatybilny z RedSwitch!  S 
RedRun-75.100-X 7.500 / 10.000 N (8.000 N)  4/6/9/12/15 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - Nie kompatybilny z RedSwitch!  S 
RedRun-  5.10    500 /   1.000 N 2/3/6/9/12 sek/mm  - Wł.-Wył. / 3-pozycje   -  - S 
RedRun-25.50 2.500 /   5.000 N  2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - - S 
RedRun-75.100 7.500 / 10.000 N (8.000 N) 4/6/9/12/15 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - - S 
RedRun-    5.10-S    500 /   1.000 N 2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - 2 przeł., stałe punktykty przełączania  S 
RedRun-  25.50-S 2.500 /   5.000 N  2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - 2 przeł., stałe punktykty przełączania  S 
RedRun-75.100-S 7.500 / 10.000 N (8.000 N) 4/6/9/12/15 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - 2 przeł., stałe punktykty przełączania  S 
RedRun-    5.10-P    500 /   1.000 N 2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje-P potencjometr 1 kΩ - S 
RedRun-  25.50-P 2.500 /   5.000 N  2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje-P potencjometr 1 kΩ - S 
RedRun-75.100-P 7.500 / 10.000 N (8.000 N) 4/6/9/12/15 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje-P potencjometr 1 kΩ - S 
RedRun-    5.10-Y    500 /   1.000 N 2/3/6/9/12 sek/mm - 0..10VDC / 4..20mA   0..10VDC / 4..20mA - S 
RedRun-  25.50-Y 2.500 /   5.000 N  2/3/6/9/12 sek/mm - 0..10VDC / 4..20mA   0..10VDC / 4..20mA - S 
RedRun-75.100-Y 7.500 / 10.000 N (8.000 N) 4/6/9/12/15 sek/mm - 0..10VDC / 4..20mA   0..10VDC / 4..20mA - S 
RedRun-    5.10-U    500 /   1.000 N 2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje 0..10VDC / 4..20mA - S 
RedRun-  25.50-U 2.500 /   5.000 N  2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje 0..10VDC / 4..20mA - S 
RedRun-75.100-U 7.500 / 10.000 N (8.000 N) 4/6/9/12/15 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje 0..10VDC / 4..20mA - S 

Model Siła Czas ruchu Sprężyna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Właściwości Seria

Model Siła Czas ruchu Sprężyna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Właściwości Seria

Punkty przełączania są stałe (patrz tabela)

Punkty przełączania są stałe (patrz tabela)

RedRun...

Przeciwwybuchowe, strefy 2, 22
gazy + pyły, certyfikat PTB
II 3(1) G Ex nC [ia] IIC T6

II 3 G Ex nC II T6
II 3 D Ex tD A22 IP66 T80°C
II3(1) D Ex tD [iaD] A22 IP66 T80°C

ATEX 94/9/EC

ExRun...

Przeciwwybuchowe
strefy 1, 2, 21, 22

gazy + pyły
certyfikat PTB

II 2(1) G Ex de [ia] IIC T6
II 2(1) D Ex tD [iaD] A21 IP66 T80

ATEX 94/9/EC
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10 mm
20 mm
30 mm
60 mm

1 mm
1 mm
1 mm
1 mm

10 mm
19 mm
28 mm
55 mm

ExRun-…

RedRun-…

InRun-…

Siłowniki do zaworów bez spreżyny powrotnej, 24 ... 240 VAC/DC

W celu doboru odpowiedniego adaptera zaworu i uzyskania informacji cenowej 
wymagane są następujące dane wejściowe:

1. Producent zaworu

2. Typ zaworu

3. Nominalny wymiar zaworu (średnica) DN

Dla adapterów, które są nadal projektowane przez firmę Schischek, dane te 
stanowią minimum informacji o zaworze. 

W celu zaprojektowania nowego adaptera konieczne jest dostarczenie bardziej 
szczegółowych informacji o zaworze, przede wszystkim rysunki techniczne. 
Przy zamówieniu należy podać obie części, tzn. siłownik oraz adapter.

Adapter

Siłowniki …Run + adaptery zaworówWymagane informacje przy doborze adaptera zaworu

Akcesoria i wykonania specjalne (opcje dodatkowo płatne)
Typ Specyfikacja techniczna
..Run-..-CTS Do serii„S“, obudowa aluminiowa pokryta farbą gruntującą Amercoat, odporna na korozję i/lub morski klimat, niektóre elementy niklowane   
ExSwitch-R 2 zewnętrzne, regulowane krańcówki Ex-aux. z 2 bezpotencjałowymi stykami, konieczna dodatkowa puszka przyłączeniowa Ex-e + klamra mocująca
RedSwitch-R 2 zewnętrzne, regulowane krańcówki Ex-aux. z 2 bezpotencjałowymi stykami, konieczna dodatkowa puszka przyłączeniowa Ex-e + klamra mocująca   
InSwitch-R 2 zewnętrzne, regulowane krańcówki z 2 bezpotencjałowymi stykami, konieczna dodatkowa puszka przyłączeniowa + klamra mocująca
..Switch-R-CT Krańcówki jak wyżej, ale pokryte Amercoat‘em, ochrona przed korozją i/lub klimatem morskim, niektóre części niklowane
ExSwitch-R-L Zewn., konfigurowalne krańcówki Ex-d dla ExRun-.. z 2 bezpoten. stykami, dodatkowo puszka Ex-e + uchwyt będzie konieczny
ExBox-SW Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii ExRun... z zewnętrznymi przełącznikami ExSwitch
RedBox-SW Puszka przyłączeniowa Ex-e do siłowników serii RedRun... z zewnętrznymi przełącznikami RedSwitch
InBox-SW Puszka przyłączeniowa do siłowników serii InRun... z zewnętrznymi przełącznikami InSwitch
MKK-S Klamra mocująca do puszek przyłączeniowych, do bezpośredniego łączenia z siłownikami ...Run serii „S“
HV-R Sterowanie ręczne kompatybilne z serią ...Run, w wersji „S“
Adaptation Różne adaptery do różnych typów zaworów. Więcej szczegółów na stronie www.schischek.pl
GMB-1 Mieszek gumowy do 60 mm, kolor czarny

InRun-    5.10-X    500 /   1.000 N 2/3/6/9/12 sek/mm  - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - Nie kompatybilny z InSwitch!  S 
InRun-  25.50-X 2.500 /   5.000 N  2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - Nie kompatybilny z InSwitch!  S 
InRun-75.100-X 7.500 / 10.000 N (8.000 N)  4/6/9/12/15 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - Nie kompatybilny z InSwitch!   S 
InRun-   5.10    500 /   1.000 N 2/3/6/9/12 sek/mm  - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - - S 
InRun- 25.50 2.500 /   5.000 N  2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - - S 
InRun-75.100 7.500 / 10.000 N (8.000 N)  4/6/9/12/15 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - - S 
InRun-    5.10-S    500 /   1.000 N 2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - 2 przeł., stałe punktykty przełączania  S 
InRun-  25.50-S 2.500 /   5.000 N  2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - 2 przeł., stałe punktykty przełączania  S 
InRun-75.100-S 7.500 / 10.000 N (8.000 N)  4/6/9/12/15 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje  - 2 przeł., stałe punktykty przełączania  S 
InRun-    5.10-P    500 /   1.000 N 2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje-P potencjometr 1 kΩ - S 
InRun-  25.50-P 2.500 /   5.000 N  2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje-P potencjometr 1 kΩ - S 
InRun-75.100-P 7.500 / 10.000 N (8.000 N) 4/6/9/12/15 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje-P potencjometr 1 kΩ - S 
InRun-    5.10-Y    500 /   1.000 N 2/3/6/9/12 sek/mm - 0..10VDC / 4..20mA  0..10VDC / 4..20mA  - S 
InRun-  25.50-Y 2.500 /   5.000 N  2/3/6/9/12 sek/mm - 0..10VDC / 4..20mA  0..10VDC / 4..20mA  - S 
InRun-75.100-Y 7.500 / 10.000 N (8.000 N)  4/6/9/12/15 sek/mm - 0..10VDC / 4..20mA  0..10VDC / 4..20mA  - S 
InRun-    5.10-U    500 /   1.000 N 2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje 0..10VDC / 4..20mA  - S 
InRun-  25.50-U 2.500 /   5.000 N  2/3/6/9/12 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje 0..10VDC / 4..20mA  - S 
InRun-75.100-U 7.500 / 10.000 N (8.000 N)  4/6/9/12/15 sek/mm - Wł.-Wył. / 3-pozycje 0..10VDC / 4..20mA  - S 

Model Siła Czas ruchu Sprężyna powr. Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne Właściwości Seria

Regulacja strefy zadziałania
Punkty przełączenia

Popychacz wsunięty (Złącze 1, 2, 3) Popychacz wysunięty (Złącze 4, 5, 6)

Punkty przełączania są stałe (patrz tabela)

Inne punkty przełączania      
mogą być realizowane 
przy użyciu kompatybil-
nych, zewnętrznych 
przełączników serii Ex-  / 
Red-  /  InSwitch
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100 mm
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Przeciwwybuchowe Właściwości serii ExPlus, RedPlus, InPlus
ExPlus/RedPlus/ InPlus Siłowniki liniowe w wersji „S“ ze skokiem do 300 mm

ExPlus…
Przeciwwybuchowe
strefy 1, 2, 21, 22

gazy + pyły
certyfikat PTB
II2G.. / II2D..

ATEX 94/9/EC

Podstawowe parametry serii …Plus
 • Zasilanie 24…240 VAC/DC
 • Możliwość wyboru 3 różnych czasów ruchu
 • 100% ochrona przed przeciążeniem
 • Obudowa aluminiowa, IP66
 • Wbudowana grzałka, -40...+40°C/+50°C 

 W zależności od modelu:
 • siła: 300 ... 3 000 N
 • skok: 100 lub 300 mm
 • Wł.-Wył., 3-pozycje lub 0..10VDC, 4..20mA
 • ExPlus do stref 1, 2, 21, 22
 • RedPlus do stref 2, 22
 • InPlus tylko do stref bezpiecznych

Opis
Siłowniki serii ExPlus, RedPlus oraz 
InPlus dedykowane są do realizacji 
ruchu przesuwnego lub obrotowe-
go, przy użyciu odpowiedniej dźwigni.  
Modele Ex.../Red.../In... posiadają te 
same funkcje oraz wymiary, ale mogą 
być instalowane w różnych strefach.

Zestaw zawiera:  
1 siłownik z przewodem 1m 
1 przyłącze
1 klamra mocująca

Przemysłowe
RedPlus…

Przeciwwybuchowe,
strefy 2, 22
gazy + pyły

certyfikat PTB
II3G.. / II3D..

ATEX 94/9/EC

ExPlus... Ex-d siłowniki liniowe, 24...240 VAC/DC, strefy 1, 2, 21, 22

InPlus…
Siłowniki serii InRun

można stosować tylko i 
wyłącznie w

strefach bezpiecznych
IP66

Możliwości montażu siłowników

Siła
Momenty na suwie

Możliwości suwu

Model Siła Skok Czas ruchu Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne  Dodatkowe właściwości 
ExPlus-    3.5-100-X 300 N / 500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - Nie kompatybilny z ExSwitch!
ExPlus-    3.5-300-X 300 N / 500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - Nie kompatybilny z ExSwitch!
ExPlus-10.15-100-X 1.000 N / 1.500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - Nie kompatybilny z ExSwitch!
ExPlus-10.15-300-X 1.000 N / 1.500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - Nie kompatybilny z ExSwitch!
ExPlus-     30-100-X 3.000 N 100 mm         1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - Nie kompatybilny z ExSwitch!
ExPlus-     30-300-X 3.000 N 300 mm         1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - Nie kompatybilny z ExSwitch!
ExPlus-    3.5-100 300 N / 500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - -  
ExPlus-    3.5-300 300 N / 500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - -  
ExPlus-10.15-100 1.000 N / 1.500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - -
ExPlus-10.15-300 1.000 N / 1.500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - -
ExPlus-     30-100 3.000 N 100 mm         1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - -
ExPlus-     30-300 3.000 N 300 mm         1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - -
ExPlus-    3.5-100-Y 300 N / 500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm 0…10 VDC, 4...20 mA 0…10 VDC, 4...20 mA -
ExPlus-    3.5-300-Y 300 N / 500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm 0…10 VDC, 4...20 mA  0…10 VDC, 4...20 mA -
ExPlus-10.15-100-Y 1.000 N / 1.500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm 0…10 VDC, 4...20 mA  0…10 VDC, 4...20 mA -
ExPlus-10.15-300-Y 1.000 N / 1.500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm 0…10 VDC, 4...20 mA  0…10 VDC, 4...20 mA -
ExPlus-     30-100-Y 3.000 N 100 mm         1,0 / 2,0 sek/mm 0…10 VDC, 4...20 mA  0…10 VDC, 4...20 mA -
ExPlus-     30-300-Y 3.000 N 300 mm         1,0 / 2,0 sek/mm 0…10 VDC, 4...20 mA  0…10 VDC, 4...20 mA -
ExPlus-    3.5-100-U 300 N / 500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje 0…10 VDC, 4...20 mA -
ExPlus-    3.5-300-U 300 N / 500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje 0…10 VDC, 4...20 mA  -
ExPlus-10.15-100-U 1.000 N / 1.500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje 0…10 VDC, 4...20 mA -
ExPlus-10.15-300-U 1.000 N / 1.500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje 0…10 VDC, 4...20 mA -
ExPlus-     30-100-U 3.000 N 100 mm         1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje 0…10 VDC, 4...20 mA -
ExPlus-     30-300-U 3.000 N 300 mm         1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje 0…10 VDC, 4...20 mA -
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..Plus-..-CTS Do serii „S“, obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316, niektóre elementy niklowane
ExSwitch-P 2 zewnętrzne, regulowane krańcówki Ex-aux. z 2 bezpotencjałowymi stykami, kompatybilne z siłownikami serii ExPlus-...
RedSwitch-P 2 zewnętrzne, regulowane krańcówki Ex-aux. z 2 bezpotencjałowymi stykami, kompatybilne z siłownikami serii RedPlus-...
InSwitch-P 2 zewnętrzne, regulowane krańcówki z 2 bezpotencjałowymi stykami, kompatybilne z siłownikami serii InPlus-...
..Switch-P-CT Krańcówka, obudowa pokryta AMERCOAT‘em, odporna na korozję i/lub klimat morski, niektóre elementy niklowane, w wersji aluminiowej za dopłatą 
MKK-S Klamra mocująca do puszek przyłączeniowych, do bezpośredniego łączenia z siłownikami liniowymi serii ...Plus
GMB-2 Mieszek gumowy do 100 mm, kolor czarny
GMB-3 Mieszek gumowy do 300 mm, kolor czarny

Typ Specyfikacja techniczna

Akcesoria i wykonania specjalne (opcje dodatkowo płatne)

RedPlus... Ex-n siłowniki liniowe, 24...240 VAC/DC, strefy 2, 22
Model Siła Skok Czas ruchu Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne  Właściwości 
RedPlus-    3.5-100-X 300 N / 500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - Nie kompatybilny z RedSwitch!
RedPlus-    3.5-300-X 300 N / 500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - Nie kompatybilny z RedSwitch!
RedPlus-10.15-100-X 1.000 N / 1.500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - Nie kompatybilny z RedSwitch!
RedPlus-10.15-300-X 1.000 N / 1.500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - Nie kompatybilny z RedSwitch!
RedPlus-     30-100-X 3.000 N 100 mm         1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - Nie kompatybilny z RedSwitch!
RedPlus-     30-300-X 3.000 N 300 mm         1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - Nie kompatybilny z RedSwitch!
RedPlus-    3.5-100 300 N / 500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - -  
RedPlus-    3.5-300 300 N / 500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - -  
RedPlus-10.15-100 1.000 N / 1.500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - -
RedPlus-10.15-300 1.000 N / 1.500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - -
RedPlus-     30-100 3.000 N 100 mm         1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - -
RedPlus-     30-300 3.000 N 300 mm         1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - -
RedPlus-    3.5-100-Y 300 N / 500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm 0…10 VDC, 4...20 mA 0…10 VDC, 4...20 mA -
RedPlus-    3.5-300-Y 300 N / 500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm 0…10 VDC, 4...20 mA  0…10 VDC, 4...20 mA -
RedPlus-10.15-100-Y 1.000 N / 1.500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm 0…10 VDC, 4...20 mA  0…10 VDC, 4...20 mA -
RedPlus-10.15-300-Y 1.000 N / 1.500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm 0…10 VDC, 4...20 mA  0…10 VDC, 4...20 mA -
RedPlus-     30-100-Y 3.000 N 100 mm         1,0 / 2,0 sek/mm 0…10 VDC, 4...20 mA  0…10 VDC, 4...20 mA -
RedPlus-     30-300-Y 3.000 N 300 mm         1,0 / 2,0 sek/mm 0…10 VDC, 4...20 mA  0…10 VDC, 4...20 mA -
RedPlus-    3.5-100-U 300 N / 500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje 0…10 VDC, 4...20 mA -
RedPlus-    3.5-300-U 300 N / 500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje 0…10 VDC, 4...20 mA  -
RedPlus-10.15-100-U 1.000 N / 1.500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje 0…10 VDC, 4...20 mA -
RedPlus-10.15-300-U 1.000 N / 1.500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje 0…10 VDC, 4...20 mA -
RedPlus-     30-100-U 3.000 N 100 mm         1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje 0…10 VDC, 4...20 mA -
RedPlus-     30-300-U 3.000 N 300 mm         1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje 0…10 VDC, 4...20 mA -

InPlus...  Siłowniki liniowe, 24...240 VAC/DC, strefa bezpieczna (aplikacje przemysłowe, nie Ex)
Model Siła Skok Czas ruchu Tryby sterowania Sprzężenie zwrotne  Dodatkowe właściwości 
InPlus-    3.5-100-X 300 N / 500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - Nie kompatybilny z InSwitch!
InPlus-    3.5-300-X 300 N / 500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - Nie kompatybilny z InSwitch!
InPlus-10.15-100-X 1.000 N / 1.500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - Nie kompatybilny z InSwitch!
InPlus-10.15-300-X 1.000 N / 1.500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - Nie kompatybilny z InSwitch!
InPlus-     30-100-X 3.000 N 100 mm         1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - Nie kompatybilny z InSwitch!
InPlus-     30-300-X 3.000 N 300 mm         1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - Nie kompatybilny z InSwitch!
InPlus-    3.5-100 300 N / 500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - -  
InPlus-    3.5-300 300 N / 500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - -  
InPlus-10.15-100 1.000 N / 1.500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - -
InPlus-10.15-300 1.000 N / 1.500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - -
InPlus-     30-100 3.000 N 100 mm         1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - -
InPlus-     30-300 3.000 N 300 mm         1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje - -
InPlus-    3.5-100-Y 300 N / 500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm 0…10 VDC, 4...20 mA 0…10 VDC, 4...20 mA -
InPlus-    3.5-300-Y 300 N / 500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm 0…10 VDC, 4...20 mA  0…10 VDC, 4...20 mA -
InPlus-10.15-100-Y 1.000 N / 1.500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm 0…10 VDC, 4...20 mA  0…10 VDC, 4...20 mA -
InPlus-10.15-300-Y 1.000 N / 1.500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm 0…10 VDC, 4...20 mA  0…10 VDC, 4...20 mA -
InPlus-     30-100-Y 3.000 N 100 mm         1,0 / 2,0 sek/mm 0…10 VDC, 4...20 mA  0…10 VDC, 4...20 mA -
InPlus-     30-300-Y 3.000 N 300 mm         1,0 / 2,0 sek/mm 0…10 VDC, 4...20 mA  0…10 VDC, 4...20 mA -
InPlus-    3.5-100-U 300 N / 500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje 0…10 VDC, 4...20 mA -
InPlus-    3.5-300-U 300 N / 500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje 0…10 VDC, 4...20 mA  -
InPlus-10.15-100-U 1.000 N / 1.500 N 100 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje 0…10 VDC, 4...20 mA -
InPlus-10.15-300-U 1.000 N / 1.500 N 300 mm 0,5 / 1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje 0…10 VDC, 4...20 mA -
InPlus-     30-100-U 3.000 N 100 mm         1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje 0…10 VDC, 4...20 mA -
InPlus-     30-300-U 3.000 N 300 mm         1,0 / 2,0 sek/mm Wł.-Wył. / 3-pozycje 0…10 VDC, 4...20 mA -

ExBox-… puszka przyłączeniowa Ex-e str 4 (Akcesoria…), RedBox-… puszka przyłączeniowa Ex-e str 6 (Akcesoria…), InBox-… puszka przyłączeniowa str 8 (Akcesoria…)
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ExCos-D
+ ExPro-C..

ExCos-A
+ ExSens

EXL-IMU-1
+ ExSens

normalna instalacja

normalna instalacja

instalacja Ex-i 
(iskrobezpie-
czna)normalna instalacja

instalacja Ex-i 
(iskrobezpieczna)

normalna instalacja

Przetworniki te są stosowane w 3 różnych obszarach, przy 3 problemach pomiarowych.

Obszary zastosowań: 
ExCos-…  - Czujniki do stref Ex 1, 2, 21, 22 
RedCos-… - Czujniki do stref Ex 2, 22  
InCos-… - Czujniki do stref bezpiecznych

Przeznaczenie czujników:
Ex/Red/ InCos-P - przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień 
Ex/Red/ InCos-D + …Pro-C… - przetworniki °C i/lub %RH, z aktywnymi czujnikami
Ex/Red/ InCos-A + …Sens - przetworniki z pasywnymi czujnikami °C, %RH, ΔP, ...

Koncepcja przetwornika, która przynosi korzyści w standardowych aplikacjach,  
szczególnie w obszarach zagrożonych wybuchem.

1. Nie wymaga instalacji iskrobezpiecznych między panelem sterowania a czujnikiem

2. Nie wymaga obwodów iskrobezpiecznych wewnątrz panelu sterowania

3. Nie wymaga dodatkowych przetworników wewnątrz panelu sterowania

4. Redukuje koszty instalacji systemu pomiarowego

5. Prosta parametryzacja systemu

6. Oszczędność elementów elektrycznych instalacji

Czujniki ExCos-P…, RedCos-P…, InCos-P…
Przetworniki ze zintegrowanym czujnikiem 
różnicy ciśnień do bezpośredniego połączenia 
z obwodem powietrza.  Obudowa aluminiowa,  
IP66, ze zintegrowaną puszką przyłączeniową. 
Konfigurowalny zakres pomiarowy. Wyjście 
0…10VDC /  4…20mA. Zintegrowany wskaźnik 
zmierzonej wartości, z funkcją podświetlenia.

Przetworniki ExCos-A…, RedCos-A…, InCos-
A… + sondy ExPro-C... lub InPro-C... 
Przetworniki w połączeniu z sondą pomiarową serii 
ExPro-C... lub InPro-C... umożliwiają pomiar tem-
peratury i/lub wilgotności. Obudowa aluminiowa, 
stopień ochrony IP66, ze zintegrowaną puszką 
przyłączeniową. Konfigurowalny zakres pomia-
rowy. Wyjście 0…10VDC /  4…20mA. Zintegrowa-
ny wskaźnik wartości.

Przetworniki ExCos-A…, RedCos-A…, InCos-
A… + czujniki ExSens 
Przetworniki kompatybilne z pasywnymi, analo-
gowymi czujnikami ExSens typu Pt100, Ni1000, 
0…10kΩ - instalacja Ex-i. Obudowa aluminiowa, 
IP66, ze zintegrowaną puszką przyłączeniową. 
Konfigurowalny zakres pomiarowy. Wyjście 
0…10VDC /  4…20mA. Zintegrowany wskaźnik 
wartości.

Przetworniki EXL-IMU-1 + czujniki ExSens
Przetworniki kompatybilne z pasywnymi, analo-
gowymi czujnikami ExSens typu Pt100, Ni1000, 
0…10kΩ. Instalacja w skrzynce instalacyjnej, na 
szynie DIN. Konfigurowalny zakres pomiarowy. 
Wyjście 0…10VDC /  4…20mA. Zintegrowa-
ny wskaźnik zmierzonej wartości, z funkcją 
podświetlenia. Instalacja wyłącznie w strefie bez-
piecznej.

Ciśnienie, różnica ciśnień, VAV – analogowe, aktywne  

Temperatura i/ lub wilgotność – analogowe, aktywne

Temperatura i/ lub wilgotność, potencjometr – analogowe, pasywne

Temperatura, wilgotność, potencjometr – analogowe, pasywne

Strefa bezpieczna Strefa Ex

Nowa technologia czujników ExCos..., RedCos i InCos
ExCos.. /RedCos.. / InCos.. Czujniki – przegląd przetworników i akcesoriów

Sonda do 
pomieszczeń

Sonda do kanałów
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ExCos-P100 ±    100 Pa do   25.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres       20 Pa strefa 1, 2, 21, 22 
ExCos-P250 ±    250 Pa do   25.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres      50 Pa strefa 1, 2, 21, 22  
ExCos-P500 ±    500 Pa do   50.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres     100 Pa strefa 1, 2, 21, 22  
ExCos-P1250 ± 1.250 Pa do   50.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres     250 Pa strefa 1, 2, 21, 22  
ExCos-P2500 ± 2.500 Pa do   50.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres     500 Pa strefa 1, 2, 21, 22  
ExCos-P5000 ± 5.000 Pa do   75.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres  1.000 Pa strefa 1, 2, 21, 22  
ExCos-P7500 ± 7.500 Pa do 120.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres  1.500 Pa strefa 1, 2, 21, 22  

Model Max. zakres Przeciążenie Zakres pomiarowy, min. 20% max. zakresu                              Miejsce instalacji modułu

ExCos-P... Czujniki różnicy ciśnień i kontroli przepływu do stref 1, 2, 21, 22

RedCos-P100 ±    100 Pa do  25.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres       20 Pa strefa 2, 22  
RedCos-P250 ±    250 Pa do   25.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres       50 Pa strefa 2, 22  
RedCos-P500 ±    500 Pa do   50.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres     100 Pa strefa 2, 22  
RedCos-P1250 ± 1.250 Pa do   50.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres     250 Pa strefa 2, 22  
RedCos-P2500 ± 2.500 Pa do   50.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres     500 Pa strefa 2, 22  
RedCos-P5000 ± 5.000 Pa do   75.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres  1.000 Pa strefa 2, 22  
RedCos-P7500 ± 7.500 Pa do 120.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres  1.500 Pa strefa 2, 22  

Model Max. zakres Przeciążenie Zakres pomiarowy, min. 20% max. zakresu                              Miejsce instalacji modułu

RedCos-P... Czujniki różnicy ciśnień i kontroli przepływu do stref 2, 22

..Cos-P..-CT Obudowa aluminiowa, pokryta Amercoatem, odporna na korozję i/lub morski klimat. Niklowane dławice przewodów, śruby ze stali nierdzewnej

..Cos-P..-OCT Obudowa aluminiowa, pokryta Amercoatem, odporna na wodę morską. Niklowane dławice przewodów M20, przyłącze i śruby ze stali nierdzewnej
Ex/RedCos-P…-A Moduł z jednym obwodem iskrobezpiecznym 4…20mA do podłączenia zewnętrznych urządzeń (w celu daleszej analizy sygnału)
InCos-P…-A Moduł z jednym wyjściem 4…20mA do podłączenia zewnętrznych  urządzeń (w celu daleszej analizy sygnału)
EXC-RIA-261 Iskrobezpieczny wskaźnik LCD zmierzonej wartości, do wykorzystania w strefach 1, 2, 21, 22, kompatybilny z czujnikami Ex-, RedCos… z dodatkową opcją …P.. - A  
NOC-RIA-261 Wskaźnik LCD, do wykorzystania w strefach bezpiecznych, kompatybilny z czujnikami InCos… z dodatkową opcją …P.. - A
MKR  Klamra mocująca do instalacji na okrągłych kanałach powietrza (średnica do 600 mm)
Installation kit 2  Dołączany 2-metrowy wąż ciśnieniowy (średnica wewnętrzna 6 mm) i 2 plastykowe przepusty

Typ Specyfikacja techniczna

Akcesoria i wykonania specjalne (opcje dodatkowo płatne)

ExCos-P/RedCos-P/ InCos-P Czujniki różnicy ciśnień
Przeciwwybuchowe Przemysłowe Właściwości czujników serii ExCos-P, RedCos-P, InCos-P

ExCos-P…
Przeciwwybuchowe
strefy 1, 2, 21, 22

gazy + pyły
certyfikat PTB

II2(1)G Ex ema [ia] IIC T6
II2(1)D Ex tD A21 [iaD] IP66 T80°C 

ATEX 94/9/EC

RedCos-P…
Przeciwwybuchowe

strefy 2, 22
gazy + pyły

certyfikat PTB
II3(1)G Ex nC [ia] IIC T6

II3(1)D Ex tD A22 [iaD] IP66 T80°C 
ATEX 94/9/EC

Opis
Czujniki ciśnienia serii ExCos-P, 
RedCos-P oraz InCos-P znajdują za-
stosowanie w systemach HVAC, np. 
przy kontroli różnicy ciśnień lub VAV.  
Kontrola VAV musi być zawsze spra-
wdzana przez producenta przepustnic 
VAV, w zależności od średnicy, budowy i 
charakterystyki przepustnicy powietrza. 

Zestaw zawiera:  
1 czujnik ze zintegrowaną puszką 
przyłączeniową.

Podstawowe parametry serii …Cos-P
 • Nie wymaga dodatkowego modułu w 

panelu kontrolnym
 • Nie wymaga iskrobezpiecznej instalacji
 • Zasilanie 24  VAC/DC
 • Wyjście 0…10VDC, 4…20mA (konfig.)
 • Regulowany zakres pomiarowy
 • Wskaźnik zmierzonej wartości (możliwość 

wyłączenia wskaźnika)
 • Możliwość regulacji wszystkich parametrów 

bez dodatkowych narzędzi
 • Obudowa aluminiowa, IP66
 • Wbudowana puszka przyłączeniowa
 • Wymiary (wys.×szer.×głęb.) 180×107×66 mm

InCos-P100 ±    100 Pa do   25.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres       20 Pa strefa bezpieczna 
InCos-P250 ±    250 Pa do   25.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres       50 Pa strefa bezpieczna 
InCos-P500 ±    500 Pa do   50.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres     100 Pa strefa bezpieczna 
InCos-P1250 ± 1.250 Pa do   50.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres     250 Pa strefa bezpieczna 
InCos-P2500 ± 2.500 Pa do   50.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres     500 Pa strefa bezpieczna  
InCos-P5000 ± 5.000 Pa do   75.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres  1.000 Pa strefa bezpieczna 
InCos-P7500 ± 7.500 Pa do 120.000 Pa ± Regulowany zakres pomiarowy, min. zakres  1.500 Pa strefa bezpieczna 

Model Max. zakres Przeciążenie Zakres pomiarowy, min. 20% max. zakresu                              Miejsce instalacji modułu

InCos-P... Czujniki różnicy ciśnień i kontroli przepływu do stref bezpiecznych

InCos-P…
Czujniki serii InCos
nie nadają się do
stref zagrożonych

wybuchem i można
je stosować tylko w

strefach bezpiecznych
IP66
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RedCos-D…

Przeciwwybuchowe
strefy 2, 22
gazy + pyły

certyfikat PTB
II3(1)G Ex nC [ia] IIC T6

II3(1)D Ex tD A22 [iaD] IP66 T80°C 
ATEX 94/9/EC

ExCos-D/RedCos-D/ InCos-D Przetworniki temperatury / wilgotności

ExCos-D…

Przeciwwybuchowe
strefy 1, 2, 21, 22

gazy + pyły
certyfikat PTB

II2(1)G Ex ema [ia] IIC T6
II2(1)D Ex tD A21 [iaD] IP66 T80°C 

ATEX 94/9/EC

Podstawowe parametry serii …Cos-D
 • Nie wymaga dodatkowego modułu w 

panelu kontrolnym
 • Nie wymaga iskrobezpiecznej instalacji
 • Zasilanie 24 VAC/DC
 • Złącze dla sond serii ExPro-C… / InPro-C...
 • Wyjście 0…10VDC, 4…20mA (konfig.)
 • Regulowany zakres pomiarowy
 • Wskaźnik zmierzonej wielkości (możliwość 

wyłączenia wskaźnika)
 • Możliwość regulacji wszystkich parametrów 

bez dodatkowych narzędzi
 • Obudowa aluminiowa, IP66
 • Wbudowana puszka przyłączeniowa
 • Wymiary (wys.×szer.×głęb.) 180×107×66 mm
 • ExCos-D do stref 1, 2, 21, 22
 • RedCos-D do stref 2, 22
 • InCos-D do stref bezpiecznych

Opis
Przetworniki ExCos-D, RedCos-D i InCos-D 
razem z cyfrowymi sondami ExPro-C…/ In-
Pro-C… stosowane są do pomiarów tempe-
ratury i/lub wilgotności w instalacjach HVAC.
Zestaw zawiera: 1 przetwornik ze złączem 
dla 1 czujnika serii ExPro-C… lub InPro-C...
Wymagane akcesoria (zamawiane odd-
zielnie): 1 czujnik ExPro-C… lub InPro-C…
Przykładowa aplikacja: jeden kanałowy 
czujnik temperatury o długości 150mm, 
z wyświetlaczem, czujnik do strefy 21, 
wskaźnik do strefy 22.
Symbole zamówieniowe:
1 x ExCos-D + opcja …- A  
(przetwornik Ex-i)
1 x ExPro-CT150 + (czujnik Ex-i)
1 x EXC-RIA-261 (wskaźnik Ex-i)

ExCos-D Moduł kompatybilny z 1 czujnikiem ExPro-C… do pomiaru temperatury i/ lub wilgotności  w strefach Ex   w strefach 1, 2, 21, 22 w strefach 1, 2, 21, 22 

Model Specyfikacja techniczna Instalacja modułu Instalacja czujnika

ExCos-D Moduł pomiarowy temperatury / wilgotności w strefach 1, 2, 21, 22

RedCos-D Moduł kompatybilny z 1 czujnikiem ExPro-C… do pomiaru temperatury i/ lub wilgotności  w strefach Ex   w strefach 2, 22 w strefach 1, 2, 21, 22 

Model Specyfikacja techniczna Instalacja modułu Instalacja czujnika

RedCos-D Moduł pomiarowy temperatury / wilgotności w strefach 2, 22

Przeciwwybuchowe Właściwości przetworników serii ExCos-D, RedCos-D, InCos-D

..Cos-D-CT Obudowa aluminiowa pokryta Amercoatem, odporna na korozję i/lub morski klimat. Niklowane dławice przewodów, śruby ze stali nierdzewnej
Ex/RedCos-D-A Moduł z dwoma obwodami iskrobezp.*, z wyjściem 4…20mA do podłączenia zewnętrznych urządzeń, np. wskaźnika wartości 
InCos-D-A Moduł z dwoma obwodami*, z wyjściem 4…20mA do podłączenia zewnętrznych urządzeń, np. wskaźnika wartości 
EXC-RIA-261 Iskrobezpieczny wskaźnik cyfrowy LCD, do wykorzystania w strefach 1, 2, 21, 22, kompatybilny z czujnikami Ex-/RedCos-…D 
NOC-RIA-261 Wskaźnik LCD, do wykorzystania w strefach bezpiecznych, kompatybilny z czujnikami InCos-…D 
MKR  Klamra mocująca do instalacji na okrągłych kanałach powietrza (średnica do 600 mm)
VL3 Przedłużający przewód do sondy, długość 3 m
*Wyjście nr 1 = dla °C, Wyjście nr 2 = dla %RH

Typ Specyfikacja techniczna

Akcesoria i wykonania specjalne (opcje dodatkowo płatne)

InCos-D Moduł pomiarowy temperatury / wilgotności w strefach bezpiecznych
Model Specyfikacja techniczna Instalacja modułu Instalacja czujnika
InCos-D Moduł kompatybilny z 1 czujnikiem InPro-C… do pomiaru temperatury i/ lub wilgotności  w strefach bezp.  w strefach bezpiecznych w strefach bezpiecznych 

Przemysłowe

Przykładowe połączenie

InCos-D…

Przetworniki serii InCos-D...
nie nadają się do
stref zagrożonych

wybuchem i można
je stosować tylko w

strefach bezpiecznych
IP66
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ExPro-C…/InPro-C… Cyfrowe sondy temperatury /  wilgotności

ExPro-C…
Przeciwwybuchowe
strefy 1, 2, 21, 22

gazy + pyły
certyfikat PTB

z przetwornikami 
ExCos-D 

i RedCos-D
ATEX 94/9/EC

Podstawowe parametry serii ExPro-C…/ InPro-C…
 • Sondy kompatybilne z przetwornikami serii ExCos-

D…, RedCos-D… i InCos-D... Podłączane przy użyciu 
dedykowanego złącza (połączenie mechaniczne i 
elektryczne)
 • Sondy serii ExPro-C… /  InPro-C… mogą być opcjon-

alnie dokręcane do obudowy od tyłu (przy pomiarach w 
kanałach) lub od dołu (przy pomiarach w pomieszczeniu)
 • W przypadku pomiarów wilgotności należy brać pod 

uwagę zanieczyszczenia i agresywność medium

Opis
Sondy ExPro-C… są używane do pomiarów temperatury 
i/lub wilgotności w strefach zagrożonych wybuchem, w 
połączeniu z przetwornikami serii ExCos-D… i RedCos-D…

Sondy InPro-C… są używane do pomiarów tem-
peratury i/lub wilgotności w strefach bezpiecznych, 
w połączeniu z przetwornikami serii InCos-D…

Zestaw zawiera: 1 sonda ze złączem
Przykładowa aplikacja: czujnik wilgotności do pomiaru 
w pomieszczeniach, długość sondy 50 mm
Symbol zamówieniowy: 1 x ExPro-CF-50
Uwaga: kompatybilny tylko z przetwornikiem 1 × 
ExCos-D lub RedCos-D (w strefach bezpiecznych sonda 
InPro-C… stosuje się z przetwornikiem InCos-D)

Przeciwwybuchowe Właściwości sond serii ExPro-C… i InPro-C…

ExPro-CT   - 50 Pomiar temperatury - 40…+   80 °C   50 mm Pom./Kanał. ExCos-D RedCos-D strefy 1, 2, 21, 22  
ExPro-CT  -100 Pomiar temperatury - 40…+ 125 °C 100 mm Kanał. ExCos-D RedCos-D strefy 1, 2, 21, 22  
ExPro-CT  -150 Pomiar temperatury - 40…+ 125 °C 150 mm Kanał. ExCos-D RedCos-D strefy 1, 2, 21, 22  
ExPro-CT  -200 Pomiar temperatury - 40…+ 125 °C 200 mm Kanał. ExCos-D RedCos-D strefy 1, 2, 21, 22 
ExPro-CF  -  50 Pomiar wilgotności  0…100 %RH   50 mm Pom./Kanał. ExCos-D RedCos-D strefy 1, 2, 21, 22  
ExPro-CF  -100 Pomiar wilgotności  0…100 %RH 100 mm Kanał. ExCos-D RedCos-D strefy 1, 2, 21, 22  
ExPro-CF  -150 Pomiar wilgotności  0…100 %RH 150 mm Kanał. ExCos-D RedCos-D strefy 1, 2, 21, 22  
ExPro-CF  -200 Pomiar wilgotności  0…100 %RH 200 mm Kanał. ExCos-D RedCos-D strefy 1, 2, 21, 22 
ExPro-CTF-  50 Pomiar temp./wilgotności - 40…+   80 °C, 0…100 %RH   50 mm Pom./Kanał. ExCos-D RedCos-D strefy 1, 2, 21, 22  
ExPro-CTF-100 Pomiar temp./wilgotności - 40…+ 125 °C, 0…100 %RH 100 mm Kanał. ExCos-D RedCos-D strefy 1, 2, 21, 22  
ExPro-CTF-150 Pomiar temp./wilgotności - 40…+ 125 °C, 0…100 %RH 150 mm Kanał. ExCos-D RedCos-D strefy 1, 2, 21, 22  
ExPro-CTF-200 Pomiar temp./wilgotności - 40…+ 125 °C, 0…100 %RH 200 mm Kanał. ExCos-D RedCos-D strefy 1, 2, 21, 22 

Model       Funkcja Zakres pomiarowy Długość sondy Zastosowanie Kompatybilne z   Instalacja 

Sondy pomiarowe do przetworników serii ExCos-D i RedCos-D

Typ Specyfikacja techniczna          

Akcesoria (dodatkowo płatne)

InPro-C…
Sondy InPro-C... mogą 

być używane tylko z 
przetwornikami serii 

InCos-D…,
tylko w strefach 
bezpiecznych!

Przemysłowe

Sondy pomiarowe do przetworników serii InCos-D
Model       Funkcja Zakres Długość sondy Zastosowanie Kompatybilne z   Instalacja
InPro-CT   - 50 Pomiar temperatury - 40…+   80 °C   50 mm Pom./Kanał. InCos-D  strefy bezpieczne
InPro-CT  -100 Pomiar temperatury - 40…+ 125 °C 100 mm Kanał. InCos-D  strefy bezpieczne  
InPro-CT  -150 Pomiar temperatury - 40…+ 125 °C 150 mm Kanał. InCos-D  strefy bezpieczne  
InPro-CT  -200 Pomiar temperatury - 40…+ 125 °C 200 mm Kanał. InCos-D  strefy bezpieczne 
InPro-CF  -  50 Pomiar wilgotności  0…100 %RH   50 mm Pom./Kanał. InCos-D  strefy bezpieczne  
InPro-CF  -100 Pomiar wilgotności  0…100 %RH 100 mm Kanał. InCos-D  strefy bezpieczne  
InPro-CF  -150 Pomiar wilgotności  0…100 %RH 150 mm Kanał. InCos-D  strefy bezpieczne  
InPro-CF  -200 Pomiar wilgotności  0…100 %RH 200 mm Kanał. InCos-D  strefy bezpieczne 
InPro-CTF-  50 Pomiar temp./wilgotności - 40…+   80 °C, 0…100 %RH   50 mm Pom./Kanał. InCos-D  strefy bezpieczne  
InPro-CTF-100 Pomiar temp./wilgotności - 40…+ 125 °C, 0…100 %RH 100 mm Kanał. InCos-D  strefy bezpieczne  
InPro-CTF-150 Pomiar temp./wilgotności - 40…+ 125 °C, 0…100 %RH 150 mm Kanał. InCos-D  strefy bezpieczne  
InPro-CTF-200 Pomiar temp./wilgotności - 40…+ 125 °C, 0…100 %RH 200 mm Kanał. InCos-D  strefy bezpieczne 

MFK Kołnierz montażowy do sond kanałowych, do zmiennej głębokości instalacji czujnika w kanale powietrznym
TH-VA Sonda wykonana ze stali nierdzewnej V4A 1.4571, długość 120 mm. Inne długości - na zapytanie
MKR Klamra mocująca do instalacji na okrągłych kanałach powietrza (średnica do 600 mm)   
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RedCos-A…

Przeciwwybuchowe

strefy 2, 22

gazy + pyły

certyfikat PTB

II3(1)G Ex nC [ia] IIC T6

II3(1)D Ex tD A22 [iaD] IP66 T80°C 

ATEX 94/9/EC

ExCos-A/RedCos-A/ InCos-A Sepratory do analogowych czujników pasywnych

ExCos-A…

Przeciwwybuchowe

strefy 1, 2, 21, 22

gazy + pyły

certyfikat PTB

II2(1)G Ex ema [ia] IIC T6

II2(1)D Ex tD A21 [iaD] IP66 T80°C 

ATEX 94/9/EC

Podstawowe parametry serii …Cos-A
 • Nie wymaga dodatkowego modułu w panelu 

kontrolnym
 • Zasilanie 24 VAC/DC
 • Złącze dla czujnika serii ExSens
 • Wyjście: 0…10 VDC, 4…20 mA (konfig.)
 • Wejście: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni200, 

Ni500, Ni1000, Ni1000 Siemens, KP250, 
czujniki pasywne z rezystancją wyjściową 
0…1000Ohm, 0…10kOhm
 • Regulowany zakres pomiarowy
 • Wskaźnik zmierzonej wielkości (możliwość 

wyłączenia wskaźnika)
 • Możliwość regulacji wszystkich parametrów 

bez dodatkowych narzędzi
 • Obudowa aluminiowa, IP66
 • Wbudowana puszka przyłączeniowa
 • Wymiary (wys.×szer.×głęb.) 180×107×66 mm
 • ExCos-A do stref 1, 2, 21, 22
 • RedCos-A do stref 2, 22
 • InCos-A do stref bezpiecznych

Opis
Separatory z serii ExCos-A, RedCos-
A oraz InCos-A w połączeniu z ana-
logowymi czujnikami pasywnymi serii 
ExSens są używane do pomiaru tempera-
tury i/lub wilgotności w instalacjach HVAC.
Zestaw zawiera: 1 separator ze złączem 
do 1 czujnika serii ExSens
Wymagane akcesoria (zamawiane osob-
no): 1 czujnik typu ExSens; opis czujnika 
na kolejnej stronie
Przykładowa aplikacja: system pomiaru 
temperatury w kanale powietrznym, z 
czujnikiem typu Pt100, w strefie 1.
Symbol zamówieniowy:
1 × ExCos-A (separator Ex-i)
1 × TFR-2G (czujnik Ex-i)

ExCos-A Separator kompatybilny z 1 czujnikiem ExSens do pomiaru temperatury i/lub wilgotności w strefach Ex strefy 1, 2, 21, 22 strefy 0, 1, 2, 20, 21, 22 

Model Specyfikacja techniczna Instalacja separatora Instalacja czujnika*
ExCos-A Separatory do analogowych czujników pasywnych ExSens, instalowany w strefach 1, 2, 21, 22

..Cos-A-CT Obudowa aluminiowa, pokryta Amercoatem, odporna na korozję i/lub morski klimat. Niklowane dławice przewodów, śruby ze stali nierdzewnej
Ex/RedCos-A-A Moduł z jednym obwodem iskrobezp., z wyjściem 4…20mA do podłączenia zewnętrznych urządzeń, np. wskaźnika wartości
InCos-A Moduł z jednym obwodem, z wyjściem 4…20mA do podłączenia zewnętrznych urządzeń, np. wskaźnika wartości  
EXC-RIA-261 Iskrobezpieczny wskaźnik LCD zmierzonej wartości, do wykorzystania w strefach 1, 2, 21, 22, kompatybilny z przetwornikami Ex-/RedCos-…A
NOC-RIA-261 Wskaźnik LCD, do wykorzystania w strefach bezpiecznych, kompatybilny z przetwornikami InCos-…A 
MKR  Klamra mocująca do instalacji na okrągłych kanałach powietrza (średnica do 600 mm) 

Typ Specyfikacja techniczna    

Akcesoria i wykonania specjalne (opcje dodatkowo płatne)

RedCos-A Separator kompatybilny z 1 czujnikiem ExSens do pomiaru temperatury i/lub wilgotności w strefach Ex   strefy 2, 22 strefy 0, 1, 2, 20, 21, 22 

Model Specyfikacja techniczna Instalacja separatora Instalacja czujnika*
RedCos-A Separatory do analogowych czujników pasywnych ExSens, instalowany w strefach 2, 22

Właściwości separatorów serii ExCos-A, RedCos-A, InCos-APrzeciwwybuchowe

* zależy od certyfikatu czujnika!

* zależy od certyfikatu czujnika!

Przemysłowe

InCos-A Separatory do analogowych czujników pasywnych, instalowany w strefach bezpiecznych
Model Specyfikacja techniczna Instalacja separatora Instalacja czujnika
InCos-A Separator kompatybilny z 1 czujnikiem do pomiaru temperatury i/lub wilgotności w strefach bezp.  strefy bezpieczne strefy bezpieczne  
 Czujniki: wszystkie czujniki pasywne, np. Pt100, Pt1000, Ni100, 200, 1000

InCos-A...

Separatory serii InCos-A...

nie nadają się do

stref zagrożonych

wybuchem i można

je stosować tylko w

strefach bezpiecznych

IP66
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ExLine Separator do analog. czujników pasywnych, do stref 0, 1, 2, 20, 21, 22

EXL-IMU-1
Przeciwwybuchowe

strefy 0, 1, 2, 20, 

21, 22

gazy + pyły

certyfikat PTB

II(1)GD [EEx ia] IIC

ATEX 94/9/EC

Podstawowe właściwości EXL-IMU-1
 • Przetwornik do pasywnych, bezpotencjałowych, 

analogowych czujników serii ExSens (2-,3- lub 4-żyłowe 
podłączenie)
 • Zasilanie 24 VAC/DC
 • Wyjście: 0…10VDC, 4…20mA (konfig.)
 • Wejście: Pt 100/500/1000, Ni 100/200/500/1000, LS-Ni 

1000 Siemens, KP 250, LF 20, DFK-.., VFK-.., pasywne 
czujniki z rezystancją wyjściową 0…1 kOhm, 0…10 kOhm
 • Wyświetlacz do konfiguracji i wyświetlania wyniku
 • Moduł musi być zainstalowany w strefie bezpiecznej, a 

czujnik może być w strefie zagrożonej wybuchem

Opis
Separator EXL-IMU-1 z iskrobezpiecznym obwodem 
do zamiany sygnału analogowego czujnika pasywnego 
(np. Pt100) na standardowy sygnał analogowy mA/VDC. 

Zestaw zawiera: 
1 separator Ex-i do montażu na szynie DIN

Akcesoria (opcja):  
czujnik analogowy typu ExSens

Moduł

Właściwości serii EXL-IMU-1

EXL-IMU-1 1 separator (montaż na szynie DIN) do 1 analogowego czujnika pasywnego serii ExSens strefa bezpieczna strefy 0, 1, 2, 20, 21, 22
Opcja:
zasilacz N1 Wejście 120…240 VAC, wyjście 24 VDC, max. 0,5 A, do jednego zasilacza można podłączyć max. 4 separatory EXL-IMU-1 
* zależy od certyfikatu czujnika!

Model Specyfikacja techniczna Instalacja separatora Instalacja czujnika*
EXL-IMU-1  Przetwornik

Przeciwwybuchowe

ExSens Analogowe czujniki pasywne do stref 1, 2, 22

ExSens
Przeciwwybuchowe

strefy 1, 2, 21, 22

gazy + pyły

Certyfikat producenta

ATEX 94/9/EC

Podstawowe parametry serii ExSens
 • Czujniki do instalacji w strefach zagrożonych wybuchem, 

podłączane do odpowiedniego separatora, np. ExCos-A, 
RedCos-A lub EXL-IMU-1
 • Dobrany do czujnika separator zamienia jego pasywny 

sygnał rezystancyjny na standardowy sygnał analogowy 
0...10VDC / 4...20mA

Opis
Czujniki serii ExSens do pomiaru temperatury, wilgotności 
lub ciśnienia w strefach zagrożonych wybuchem, z 
certyfikatem producenta ATEX 94/9/EC. ExSens są 
analogowymi czujnikami pasywnymi firmy Schischek.

Zestaw zawiera: 1 czujnik
Przykładowa aplikacja: czujnik wilgotności
Symbol zamówieniowy: 1 × FFR-2G 

passive

Przeciwwybuchowe Właściwości czujników serii ExSens sensors

TFR-2G Temperatura pomieszczeń -30…+  60 °C Pt 100 DIN  EXL-IMU-1, ExCos-A, RedCos-A 1, 2  
TFR-2G3D Temperatura pomieszczeń (IP65) -40…+  60 °C Pt 100 DIN  EXL-IMU-1, ExCos-A, RedCos-A 1, 2, 22  
TFK-2G3D Temp. w kanałach (IP65), 200 mm -30…+150 °C Pt 100 DIN  EXL-IMU-1, ExCos-A, RedCos-A 1, 2, 22  
TFK-2G3D-400 Temp. w kanałach, dł. 400 mm -30…+150 °C Pt 100 DIN   EXL-IMU-1, ExCos-A, RedCos-A 1, 2, 22 
TFT-2G3D Sondy temp. (IP65), dł. 100 mm -30…+150 °C Pt 100 DIN, tubing G½″ Ms EXL-IMU-1, ExCos-A, RedCos-A 1, 2, 22 
TFT-V4A-2G3D Sondy temp. (IP65), dł. 100 mm -30…+150 °C Pt 100 DIN, tubing G½″ VA EXL-IMU-1, ExCos-A, RedCos-A 1, 2, 22  
TFM-2G-3 Śr. wartość temp. 3 m -30…+  80 °C Pt 1000 DIN  EXL-IMU-1, ExCos-A, RedCos-A 1, 2 
TFR-AN-2G3D Temp. pom. bezpośr. kontakt -30…+150 °C Pt 100 DIN  EXL-IMU-1, ExCos-A, RedCos-A 1, 2, 22 
FFR-2G Wilgotność pomieszczeń  30…100 %rF 0…1 kΩ  EXL-IMU-1, ExCos-A, RedCos-A 1, 2  
FFK-2G Wilgotność w kanałach  30…100 %rF 0…1 kΩ  EXL-IMU-1, ExCos-A, RedCos-A 1, 2  
TFFR-2G Temp./wilgotność pomieszczeń  30…100 %rF, -10…+60 °C 0…1 kΩ, Pt 100  2 × EXL-IMU-1, 2 × ExCos-A, 2 × RedCos-A 1, 2 
TFFK-2G Temp./wilgotność w kanałach  30…100 %rF, -20…+60 °C 0…1 kΩ, Pt 100  2 × EXL-IMU-1, 2 × ExCos-A, 2 × RedCos-A 1, 2  
DFK-07-2G-FP Różnica ciśnień (IP65)  ∆P <   700 Pa x…y Ω  EXL-IMU-1  1, 2  
DFK-17-2G-FP Różnica ciśnień (IP65)  ∆P < 1700 Pa x…y Ω  EXL-IMU-1  1, 2  
VFK-07-2G-FP Prędkość przepływu (IP65)    0…15 m/s x…y Ω  EXL-IMU-1 1, 2 
SGR-2G Potencjometr  Rezystancja 0…1 kΩ  EXL-IMU-1, ExCos-A, RedCos-A 1, 2
ExPro-AT-100 Temp. w kanałach, dł. 100 mm -40…+150 °C Pt 100 DIN   EXL-IMU-1, ExCos-A, RedCos-A 1, 2, 21, 22
ExPro-AT-150 Temp. w kanałach, dł. 150 mm -40…+150 °C Pt 100 DIN   EXL-IMU-1, ExCos-A, RedCos-A 1, 2, 21, 22
ExPro-AT-200 Temp. w kanałach, dł. 200 mm -40…+150 °C Pt 100 DIN   EXL-IMU-1, ExCos-A, RedCos-A 1, 2, 21, 22

Model       Funkcja Zakres Czujnik  Kompatybilne z Strefy instal.  

Czujniki kompatybilne z przetwornikami serii ExCos-A, RedCos-A i EXL-IMU-1
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°C
%rH

°C
%rH
Δ P

°C
%rH
Δ P

ΔPΔ P

°C

Umin

ExBin-P

ExBin-FR

ExBin-N

ExBin-D
+ ExPro-B..

EXL-IRU-1
+ ExSens

ExBin-A
+ ExSens

ExBin.. /RedBin.. / InBin.. Przełączniki – przegląd i akcesoria   

Ciśnienie, różnica ciśnień (monit. filtra/zerwania pasa) – binarne, aktywne

normalna instalacja

Przegląd nowej technologii przełączników serii ExBin…, RedBin… oraz InBin…
Nowe przełączniki stosowane są w 3 obszarach przy 5 problemach pomiarowych.
Obszary zastosowań:
ExBin-… Przełączniki do stref Ex 1, 2, 21, 22
RedBin-… Przełączniki do stref Ex 2, 22
InBin-… Przełączniki do stref bezpiecznych
Przeznaczenie przełączników:
Ex/Red/ InBin-P przełączniki do kontroli ciśnienia i różnicy ciśnień
Ex/Red/ InBin-FR przełączniki do kontroli przed zamarzaniem 
Ex/Red/ InBin-N przełączniki do kontroli pracy wentylatora
Ex/Red/ InBin-D + …Pro-B… przełączniki z aktywnymi sondami do kontroli °C i/ lub %RH
Ex/Red/ InBin-A + …Sens przełączniki z pasywnymi czujnikami do kontroli °C, %RH, ΔP

Strefa bezpieczna Strefa Ex

Koncepcja nowych przełączników, przynosząca korzyści w standardowych aplikac-
jach, szczególnie w obszarach zagrożonych wybuchem:
1. Nie wymaga instalacji iskrobezpiecznych między panelem sterowania a czujnikiem
2. Nie wymaga obwodów iskrobezpiecznych wewnątrz panelu sterowania
3. Nie potrzebuje przetwornika wewnątrz panelu sterowania
4. Redukuje koszty instalacji systemu pomiarowego
5. Prosta parametryzacja systemu
6. Dostępne 1- i 2-stopniowe wersje

ExBin-P…, RedBin-P…, InBin-P…  
Przełączniki ciśnienia /  różnicy ciśnień, z zakresem  
0..500 / 0..5000 Pa, do bezpośredniego podłączenia 
z obwodem powietrza. Aluminiowa obudowa (IP66), 
ze zintegrowaną puszką przyłączeniową, regulo-
wany zakres pomiarowy, wyjścia bezpotencjałowe 
oraz zintegrowany wyświetlacz LCD to tylko kilka z 
najważniejszych cech tych przełączników.

Termostaty zabezp. przed zamarzaniem – binarne, aktywne

Kontrola prędkości => kontrola pasa napędowego  – binarne, aktywne

Termostaty, higrostaty z sondą – binarne, aktywne

Temperatura, wilgotność, różnica ciśnienia – binarne, pasywne

Instalacja Ex-i  
(iskrobezpieczna)normalna instalacja

ExBin-FR.., RedBin-FR.., InBin-FR.. 
Termostat zabezp. przed zamarzaniem, z 
mechaniczną regulacją. Zakres nastawy -5...+15‘C, 
kapilara dł. 3 lub 6 m, 1 wyjście bezpotencjałowe, 
stan załączenia sygnalizowany diodą LED, obu-
dowa aluminiowa (IP66) ze zintegrowaną puszką 
przyłączeniową to tylko kilka z najważniejszych 
cech tych termostatów.

ExBin-N.., RedBin-N.., InBin-N.. 
Binarna, bezstykowa kontrola pasa wentylatora 
przy użyciu indukcyjnego czujnika prędkości. 
Zakres pomiarowy 0..10.000 min-1, ustawiany 
zakres 50...10.000 min-1, wbudowany wyświetlacz 
aktualnej wartości, obudowa aluminiowa (IP66), ze 
zintegrowaną puszką przyłączeniową, 1 wyjście 
bezpotencjałowe to tylko kilka najważniejszych cech.

ExBin-D.., RedBin-D.., InBin-D.. + sondy ExPro-
B.. / InPro-B...
Termostaty i/ lub higrostaty do połączenia z dedyko-
wanymi sondami pomiarowymi. Regulowany zakres 
pomiarowy, wyświetlanie zmierzonej wartości, 
obudowa aluminiowa, ze zintegrowaną puszką 
przyłączeniową, 1 wyjście bezpotencjałowe to kilka 
z podstawowych cech tych przełączników.

Przełącznik EXL-IRU-1 + czujnik ExSens
Najprostszy przełącznik Ex z jednym wyjściem 
bezpotencjałowym, umożliwiający podłączenie jed-
nego, pasywnego czujnika serii ExSens (tylko przy 
użyciu instalacji iskrobezpiecznej). Moduł może być 
montowany tylko w strefie bezpiecznej, w skrzynce 
instalacyjnej (na szynie DIN).

1-, 2- lub 5-kan. moduły Ex do pasywnych czujników binarnych ExBin-A1/A2/A5,  RedBin-A1/A2/A5  + czujnik 
dwustanowy ExSens
1-, 2- lub 5-kanałowe moduły przełączające, 
umożliwiające podłączenie do 5 pasywnych czu-
jników dwustanowych. Podstawowe cechy: stan 
przełączania sygnalizowany diodą LED, obudowa 
aluminiowa (IP66) oraz liczba wyjść zależna od 
liczby kanałów (1, 2 lub - zależy od wersji).

normalna instalacja

Sonda do 
kanałów

Sonda do 
pomieszczeń

Instalacja Ex-i 
(iskrobezpieczna)

normalna instalacja

normalna instalacja

normalna instalacja
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ΔP

ExBin-P500 0 ...    500 Pa do   5.000 Pa 1-stopniowe wyjście programowalne   strefy 1, 2, 21, 22
ExBin-P500-2 0 ...    500 Pa do   5.000 Pa 2-stopniowe wyjście programowalne strefy 1, 2, 21, 22 
ExBin-P5000 0 ... 5.000 Pa do 50.000 Pa 1-stopniowe wyjście programowalne  strefy 1, 2, 21, 22 
ExBin-P5000-2 0 ... 5.000 Pa do 50.000 Pa 2-stopniowe wyjście programowalne strefy 1, 2, 21, 22

Model Zakres pomiarowy Bezp. przeciążenie Wyjścia programowalne Instalacja modułu

ExBin-P... Przełącznik różnicy ciśnień do stref 1, 2, 21, 22

RedBin-P500 0 ...    500 Pa do   5.000 Pa 1-stopniowe wyjście programowalne strefy 2, 22
RedBin-P500-2 0 ...    500 Pa do   5.000 Pa 2-stopniowe wyjście programowalne strefy 2, 22 
RedBin-P5000 0 ... 5.000 Pa do 50.000 Pa 1-stopniowe wyjście programowalne strefy 2, 22 
RedBin-P5000-2 0 ... 5.000 Pa do 50.000 Pa 2-stopniowe wyjście programowalne strefy 2, 22

Model Zakres pomiarowy Bezp. przeciążenie Wyjścia programowalne Instalacja modułu

RedBin-P... Przełącznik różnicy ciśnień do stref 2, 22

..Bin-P..-CT Obudowa aluminiowa, pokryta Amercoatem, odporna na korozję i/lub morski klimat. Niklowane dławice przewodów, śruby ze stali nierdzewnej

..Bin-P..-OCT Obudowa aluminiowa, pokryta Amercoatem, odporna na wodę morską. Niklowane dławice przewodów M20, przyłącze i śruby ze stali nierdzewnej
Installation kit 2 W komplecie 2-metrowy wąż ciśnieniowy (średnica wewnętrzna 6 mm) i 2 plastykowe przepusty
MKR  Klamra mocująca do instalacji na okrągłych kanałach powietrza (średnica do 600 mm)

Typ Specyfikacja techniczna

Akcesoria i wykonania specjalne (opcje dodatkowo płatne)

ExBin-P/RedBin-P/ InBin-P Przełączniki ciśnienia / różnicy ciśnień
Przeciwwybuchowe Właściwości przełączników serii ExBin-P, RedBin-P, InBin-PPrzemysłowe

InBin-P500 0 ...    500 Pa do   5.000 Pa 1-stopniowe wyjście programowalne strefy bezpieczne
InBin-P500-2 0 ...    500 Pa do   5.000 Pa 2-stopniowe wyjście programowalne strefy bezpieczne 
InBin-P5000 0 ... 5.000 Pa do 50.000 Pa 1-stopniowe wyjście programowalne strefy bezpieczne 
InBin-P5000-2 0 ... 5.000 Pa do 50.000 Pa 2-stopniowe wyjście programowalne strefy bezpieczne

Model Zakres pomiarowy Bezp. przeciążenie Wyjścia programowalne Instalacja modułu

InBin-P... Przełącznik różnicy ciśnień do stref bezpiecznych

RedBin-P...
Przeciwwybuchowe

strefy 2, 22
gazy + pyły

certyfikat PTB 
II3(1)G Ex nC [ia] IIC T6

II3(1)D Ex tD A22 [iaD] IP66 T80°C
ATEX 94/9/EC

ExBin-P...
Przeciwwybuchowe
strefy 1, 2, 21, 22

gazy + pyły
certyfikat PTB 

II2(1)G Ex emb [ia] IIC T6
II2(1)D Ex tD A21 [iaD] IP66 T80°C

ATEX 94/9/EC

InBin-P...
Przełączniki serii InBin-P.. 

nie nadają się do
stref zagrożonych

wybuchem i można
je stosować tylko w

strefach bezpiecznych
IP66

Podstawowe parametry serii …Bin-P
 • Nie wymaga dodatkowego modułu w 

panelu kontrolnym
 • Nie wymaga instalacji iskrobezpiecznej
 • Zasilanie 24 VAC/DC
 • 1 wyjście bezpotencjałowe (opcjonalnie 2)
 • Punkt przełączenia ustawiany cyfrowo
 • Wskaźnik zmierzonej wartości (możliwość 

wyłączenia wskaźnika)
 • Stan przełączenia sygnalizowany diodą 

LED
 • Możliwość regulacji wszystkich parametrów 

bez dodatkowych narzędzi
 • Obudowa aluminiowa (IP66) ze 

zintegrowaną puszką przyłączeniową
 • Wymiary (wys.×szer.×głęb.) 180×107×66 mm

Opis
Przełączniki ciśnienia serii ExBin-P, RedBin-
P oraz InBin-P stosowane są w instalacjach 
HVAC, np. przy kontroli różnicy ciśnień.

Zestaw zawiera:  
1 przełącznik ciśnienia ze zintegrowaną 
puszką przyłączeniową.

Rekomendowane akcesoria:  
Kit instalacyjny 2

Ciśnienie, różnica ciśnień (monit. filtra/zerwania pasa wentyl.) – binarne, aktywne

normalna instalacja

Strefa bezpieczna Strefa Ex
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ExBin-FR/RedBin-FR/ InBin-FR Termostaty przeciwzamrożeniowe

..Bin-FR..-CT Obudowa aluminiowa, pokryta Amercoatem, odporna na korozję i/lub morski klimat. Niklowane dławice przewodów, śruby ze stali nierdzewnej
Installation kit 1.3 Zestaw do montażu w kanale kapilary termostatu .. Bin-FR3, klamry i 4 uchwyty montażowe
Installation kit 1.6 Zestaw do montażu w kanale kapilary termostatu .. Bin-FR8, klamry i 8 uchwytów montażowych
MKR  Klamra mocująca do instalacji na okrągłych kanałach powietrza (średnica do 600 mm)

Typ Specyfikacja techniczna

Akcesoria i wykonania specjalne (opcje dodatkowo płatne)

Przeciwwybuchowe Właściwości termostatów serii ExBin-FR, RedBin-FR, InBin-FRPrzemysłowe
RedBin-FR...

Przeciwwybuchowe
strefy 2, 22
gazy + pyły

certyfikat PTB 
II3(1)G Ex nC [ia] IIC T6

II3(1)D Ex tD A22 [iaD] IP66 T80°C
ATEX 94/9/EC

ExBin-FR...

Przeciwwybuchowe
strefy 1, 2, 21, 22

gazy + pyły
certyfikat PTB 

II2(1)G Ex emb [ia] IIC T6
II2(1)D Ex tD A21 [iaD] IP66 T80°C

ATEX 94/9/EC

InBin-FR...

Termostaty serii InBin-FR.. 
nie nadają się do
stref zagrożonych

wybuchem i można
je stosować tylko w

strefach bezpiecznych
IP66

Podstawowe parametry serii …Bin-FR
 • Nie wymaga dodatkowego modułu w 

panelu kontrolnym
 • Nie wymaga instalacji iskrobezpiecznej
 • Zasilanie 24 VAC/DC
 • Pomiar temperatury przez kapilary o 

długości 3 m lub 6 m (zależy od modelu)
 • Minimalna skuteczna długość części 

pomiarowej wynosi 40cm
 • 1 bezpotencjałowy styk
 • Punkt przełączenia ustawiany mecha-

nicznie (pokrętło na obudowie)
 • Stan przełączenia sygnalizowany diodą 

LED
 • Obudowa aluminiowa (IP66) ze 

zintegrowaną puszką przyłączeniową
 • Wymiary (wys.×szer.×głęb.) 180×107×66 mm

Opis
Termostaty przeciwzamrożeniowe z serii 
ExBin-FR, RedBin-FR i InBin-FR stosowane 
są w instalacjach HVAC, np. przy monito-
rowaniu zamarzania wymienników ciepła.

Zestaw zawiera:  
1 termostat ze zintegrowaną puszką 
przyłączeniową, z 3 m lub 6 m kapilarą 
(zależy od modelu).

Rekomendowane akcesoria:  
Do ..Bin-FR3 - Installation kit 1.3
Do ..Bin-FR6 - Installation kit 1.6

ExBin-FR3 3 m -10 ... +15 °C 1-stopniowe wyjście programowalne strefy 1, 2, 21, 22
ExBin-FR6 6 m -10 ... +15 °C 1-stopniowe wyjście programowalne strefy 1, 2, 21, 22 

Model Kapilara Zakres temperatury Wyjścia programowalne Instalacja modułu

ExBin-FR... Termostat zabezp. przed zamarzaniem do stref 1, 2, 21, 22

RedBin-FR3 3 m -10 ... +15 °C 1-stopniowe wyjście programowalne strefy 2, 22
RedBin-FR6 6 m -10 ... +15 °C 1-stopniowe wyjście programowalne strefy 2, 22

Model Kapilara Zakres temperatury Wyjścia programowalne Instalacja modułu

RedBin-FR... Termostat zabezp. przed zamarzaniem do stref 2, 22

InBin-FR3 3 m -10 ... +15 °C 1-stopniowe wyjście programowalne strefy bezpieczne
InBin-FR6 6 m -10 ... +15 °C 1-stopniowe wyjście programowalne strefy bezpieczne

Model Kapilara Zakres temperatury Wyjścia programowalne Instalacja modułu

InBin-FR... Termostat zabezp. przed zamarzaniem do stref bezpiecznych

Termostat zabezp. przed zamarzaniem – dwustanowy, aktywny

normalna instalacja

Strefa bezpieczna Strefa Ex
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RedBin-N...

Przeciwwybuchowe
strefy 2, 22
gazy + pyły

certyfikat PTB 
II3(1)G Ex nC [ia] IIC T6

II3(1)D Ex tD A22 [iaD] IP66 T80°C
ATEX 94/9/EC

ExBin-N/RedBin-N/ InBin-N Monitoring zerwania pasa przez kontrolę prędkości

ExBin-N...

Przeciwwybuchowe
strefy 1, 2, 21, 22

gazy + pyły
certyfikat PTB 

II2(1)G Ex emb [ia] IIC T6
II2(1)D Ex tD A21 [iaD] IP66 T80°C

ATEX 94/9/EC

Przeciwwybuchowe Właściwości modułów serii ExBin-N, RedBin-N, InBin-N
InBin-N...

Przełączniki serii InBin-N..
nie nadają się do
stref zagrożonych

wybuchem i można
je stosować tylko w

strefach bezpiecznych
IP66

Przemysłowe
Podstawowe parametry serii …Bin-N

 • Nie wymaga dodatkowego modułu w 
panelu kontrolnym
 • Nie wymaga instalacji iskrobezpiecznej
 • Zasilanie 24  VAC/DC
 • Pomiar liczby obrotów w jednostce min-1

 • Punkt przełączenia ustawiany cyfrowo, w 
jednostkach min-1

 • 1 wyjście bezpotencjałowe (opcjonalnie 2)
 • Wbudowany wyświetlacz LCD
 • Stan przełączenia sygnalizowany diodą 

LED
 • Obudowa aluminiowa (IP66), ze 

zintegrowaną puszką przyłączeniową
 • Wymiary (wys.×szer.×głęb.) 180×107×66 mm

Opis
Moduły kontroli pasa napędowego se-
rii ExBin-N, RedBin-N i InBin-N stoso-
wane są w instalacjach HVAC. Moni-
toring pasa odbywa się przez kontrolę 
prędkości wału napędowego wentylatora.

Zestaw zawiera:  
1 moduł monitorujący pas napędowy ze 
zintegrowaną puszką przyłączeniową i 
indukcyjnym czujnikiem iskrobezpiecznym 
typu Namur.

Rekomendowane akcesoria:  
W zależności od mocy i wym. wentylatora 
należy użyć specj. zestawu instalacyjnego.
Podane wartości w m³ /h są wartościami 
orientacyjnymi – zależą one od konstrukcji 
wentylatora.

..Bin-N..-CT Obudowa aluminiowa, pokryta Amercoatem, odporna na korozję i/lub morski klimat. Niklowane dławice przewodów, śruby ze stali nierdzewnej
Installation kit 3 Element mocowania czujnika Namur na wentylatorach / śrubach (max. do 20 000 m³ /h)
Installation kit 4 Element mocowania czujnika Namur na wentylatorach / śrubach (max. do 20 000 m³ /h)
MKR  Klamra mocująca do instalacji na okrągłych kanałach powietrza (średnica do 600 mm)

Typ Specyfikacja techniczna

Akcesoria i wykonania specjalne (opcje dodatkowo płatne)

Monitoring pasa wentylatora przez kontrolę prędkości – dwustanowe, aktywne

ExBin-N Czujnik indukcyjny NAMUR DIN 19234 0 ... 10.000 min-1 1-stopniowy reg. pkt. przełączenia z zakresu 50…10.000 min-1 strefy 1, 2, 21, 22
ExBin-N-2 Czujnik indukcyjny NAMUR DIN 19234 0 ... 10.000 min-1 2-stopniowy reg. pkt. przełączenia z zakresu 50…10.000 min-1 strefy 1, 2, 21, 22 

Model Czujnik Zakres pomiarowy Wyjścia programowalne Instalacja

ExBin-N.. Moduł kontroli pasa wentylatora przez kontrolę prędkości do stref 1, 2, 21, 22

RedBin-N Czujnik indukcyjny NAMUR DIN 19234 0 ... 10.000 min-1 1-stopniowy reg. pkt. przełączenia z zakresu 50…10.000 min-1 strefy 2, 22
RedBin-N-2 Czujnik indukcyjny NAMUR DIN 19234 0 ... 10.000 min-1 2-stopniowy reg. pkt. przełączenia z zakresu 50…10.000 min-1 strefy 2, 22

Model Czujnik Zakres pomiarowy Wyjścia programowalne Instalacja

RedBin-N.. Moduł kontroli pasa wentylatora przez kontrolę prędkości do stref 2, 22

InBin-N Czujnik indukcyjny NAMUR DIN 19234 0 ... 10.000 min-1 1-stopniowy reg. pkt. przełączenia z zakresu 50…10.000 min-1 strefy bezpieczne
InBin-N-2 Czujnik indukcyjny NAMUR DIN 19234 0 ... 10.000 min-1 2-stopniowy reg. pkt. przełączenia z zakresu 50…10.000 min-1 strefy bezpieczne

Model Czujnik Zakres pomiarowy Wyjścia programowalne Instalacja

InBin-N.. Moduł kontroli pasa wentylatora przez kontrolę prędkości do stref bezpiecznych

normalna instalacja

Strefa bezpieczna Strefa Ex
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ExBin-D/RedBin-D/ InBin-D Termostaty, higrostaty
Przeciwwybuchowe Właściwości serii ExBin-D, RedBin-D, InBin-DPrzemysłowe

Przykładowe połączenie

RedBin-D...

Przeciwwybuchowe
strefy 2, 22
gazy + pyły

certyfikat PTB 
II3(1)G Ex nC [ia] IIC T6

II3(1)D Ex tD A22 [iaD] IP66 T80°C
ATEX 94/9/EC

ExBin-D...

Przeciwwybuchowe
strefy 1, 2, 21, 22

gazy + pyły
certyfikat PTB 

II2(1)G Ex emb [ia] IIC T6
II2(1)D Ex tD A21 [iaD] IP66 T80°C

ATEX 94/9/EC

InBin-D...

Przełączniki InBin-D..
nie nadaje się do
stref zagrożonych

wybuchem i można
ją stosować tylko w

strefach bezpiecznych
IP66

Parametry czujników …Bin-D
 • Nie wymaga dodatkowego modułu w 

panelu kontrolnym
 • Nie wymaga iskrobezpiecznej instalacji
 • Zasilanie 24 VAC/DC
 • Wejście dla sondy ExPro-B… lub InPro-B...
 • Rozwiązania do kontroli parametrów w 

pomieszczeniach lub kanałach
 • Punkty przełączenia °C i/lub %RH usta-

wiane oddzielnie
 • 1-kanał: 2 styki bezpot. (1×°C, 1×%RH)
 • Opcja - 2-kanały: 4 styki bezpot. (2×°C, 

2×%RH)
 • Wyświetlanie zmierzonej wartości
 • Stan przełączenia sygnalizowany LEDem
 • Obudowa aluminiowa (IP66) ze 

zintegrowaną puszką przyłączeniową
 • Wymiary (wys.×szer.×głęb.) 180×107×66 mm

Opis
Przełączniki ExBin-D, RedBin-D i InBin-D 
w połączeniu z sondami pomiarowymi  serii 
ExPro-B… /  InPro-B… pełnią funkcję termo-
statów lub higrostatów w instalacjach HVAC.

Zestaw zawiera: 1 moduł Ex /Red/ InBin.. 
z gniazdem dla jednej sondy typu ExPro-
B…/ InPro-B…

Rekomendowane akcesoria (zamawiane 
osobno): sondy ExPro-B… lub InPro-B…

Przykładowa aplikacja: termostat w 
kanale powietrznym, z sondą o dł. 150mm, 
czujnik do strefy 21
Symbole zamówieniowe:
1 × ExBin-D
1 × ExPro-BT150 (sonda Ex-i)

ExBin-D Moduł termostatu i/lub higrostatu (w połączeniu z 1 czujnikiem ExPro-B…), 1-stopniowy   strefy 1, 2, 21, 22 strefy 1, 2, 21, 22
ExBin-D-2 Moduł termostatu i/lub higrostatu (w połączeniu z 1 czujnikiem ExPro-B…), 2-stopniowy   strefy 1, 2, 21, 22 strefy 1, 2, 21, 22

Model Specyfikacja techniczna Instalacja modułu Instalacja czujnika ExPro-B..

ExBin-D Termostaty i/ lub higrostaty (zależy od typu sondy pomiarowej ExPro-B… - str. 29) do stref 1, 2, 21, 22

RedBin-D Moduł termostatu i/lub higrostatu (w połączeniu z 1 czujnikiem ExPro-B…), 1-stopniowy    strefy 2, 22 strefy 1, 2, 21, 22
RedBin-D-2 Moduł termostatu i/lub higrostatu (w połączeniu z 1 czujnikiem ExPro-B…), 2-stopniowy   strefy 2, 22 strefy 1, 2, 21, 22

Model Specyfikacja techniczna Instalacja modułu Instalacja czujnika ExPro-B..

RedBin-D Termostaty i/ lub higrostaty (zależy od typu sondy pomiarowej ExPro-B… - str. 29) do stref 2, 22

InBin-D Moduł termostatu i/lub higrostatu (w połączeniu z 1 czujnikiem InPro-B…), 1-stopniowy  strefy bezpieczne strefy bezpieczne
InBin-D-2 Moduł termostatu i/lub higrostatu (w połączeniu z 1 czujnikiem InPro-B…), 2-stopniowy strefy bezpieczne strefy bezpieczne

Model Specyfikacja techniczna Instalacja modułu Instalacja czujnika ExPro-B..

InBin-D Termostaty i/ lub higrostaty (zależy od typu sondy pomiarowej InPro-B… - str. 29) do stref bezpiecznych

Akcesoria i wykonania specjalne (opcje dodatkowo płatne)

..Bin-D..-CT Obudowa aluminiowa, pokryta Amercoatem, odporna na korozję i/lub morski klimat. Niklowane dławice przewodów, śruby ze stali nierdzewnej
MKR  Klamra mocująca do instalacji na okrągłych kanałach powietrza (średnica do 600 mm)

Typ Specyfikacja techniczna
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ExPro-B…/InPro-B… Cyfrowe sondy pomiarowe do termostatów/higrostatów
Właściwości sond serii ExPro-B.., InPro-B..

ExPro-BT   - 50 Kontrola temperatury - 40°…+   80 °C   50 mm Pom./Kanał. ExBin-D RedBin-D strefy 1, 2, 21, 22
ExPro-BT  -100 Kontrola temperatury - 40°…+ 125 °C 100 mm Kanał. ExBin-D RedBin-D strefy 1, 2, 21, 22
ExPro-BT  -150 Kontrola temperatury - 40°…+ 125 °C 150 mm Kanał. ExBin-D RedBin-D strefy 1, 2, 21, 22
ExPro-BT  -200 Kontrola temperatury - 40°…+ 125 °C 200 mm Kanał. ExBin-D RedBin-D strefy 1, 2, 21, 22 
ExPro-BF  -  50 Kontrola wilgotności  0…100 %RH   50 mm Pom./Kanał. ExBin-D RedBin-D strefy 1, 2, 21, 22
ExPro-BF  -100 Kontrola wilgotności  0…100 %RH 100 mm Kanał. ExBin-D RedBin-D strefy 1, 2, 21, 22
ExPro-BF  -150 Kontrola wilgotności  0…100 %RH 150 mm Kanał. ExBin-D RedBin-D strefy 1, 2, 21, 22
ExPro-BF  -200 Kontrola wilgotności  0…100 %RH 200 mm Kanał. ExBin-D RedBin-D strefy 1, 2, 21, 22 
ExPro-BTF-  50 Kontrola temp./wilgotności - 40°…+   80 °C, 0…100 %RH   50 mm Pom./Kanał. ExBin-D RedBin-D strefy 1, 2, 21, 22
ExPro-BTF-100 Kontrola temp./wilgotności - 40°…+ 125 °C, 0…100 %RH 100 mm Kanał. ExBin-D RedBin-D strefy 1, 2, 21, 22
ExPro-BTF-150 Kontrola temp./wilgotności - 40°…+ 125 °C, 0…100 %RH 150 mm Kanał. ExBin-D RedBin-D strefy 1, 2, 21, 22
ExPro-BTF-200 Kontrola temp./wilgotności - 40°…+ 125 °C, 0…100 %RH 200 mm Kanał. ExBin-D RedBin-D strefy 1, 2, 21, 22

Model       Funkcja Zakres pomiarowy Długość sondy Zastosowanie Kompatybilne z  Instalacja

Sondy pomiarowe do modułów serii ExBin-D i RedBin-D

MFK Kołnierz montażowy do sond kanałowych, do zmiennej głębokości instalacji czujnika w kanale powietrznym
TH-VA Sonda wykonana ze stali nierdzewnej V4A 1.4571, długość 120 mm. Inne długości - na zapytanie
MKR Klamra mocująca do instalacji na okrągłych kanałach powietrza (średnica do 600 mm)

Typ Specyfikacja techniczna          

Akcesoria (dodatkowo płatne)

Przeciwwybuchowe Przemysłowe

Sondy pomiarowe do modułów serii InBin-D
Model       Funkcja Zakres pomiarowy Długość sondy Zastosowanie Kompatybilne z  Instalacja
InPro-BT   - 50 Kontrola temperatury - 40…+   80 °C   50 mm Pom./Kanał. InBin-D  strefy bezpieczne  
InPro-BT  -100 Kontrola temperatury - 40…+ 125 °C 100 mm Kanał. InBin-D  strefy bezpieczne  
InPro-BT  -150 Kontrola temperatury - 40…+ 125 °C 150 mm Kanał. InBin-D  strefy bezpieczne  
InPro-BT  -200 Kontrola temperatury - 40…+ 125 °C 200 mm Kanał. InBin-D  strefy bezpieczne 
InPro-BF  -  50 Kontrola wilgotności  0…100 %rH   50 mm Pom./Kanał. InBin-D  strefy bezpieczne  
InPro-BF  -100 Kontrola wilgotności  0…100 %rH 100 mm Kanał. InBin-D  strefy bezpieczne  
InPro-BF  -150 Kontrola wilgotności  0…100 %rH 150 mm Kanał. InBin-D  strefy bezpieczne  
InPro-BF  -200 Kontrola wilgotności  0…100 %rH 200 mm Kanał. InBin-D  strefy bezpieczne 
InPro-BTF-  50 Kontrola temp./wilgotności - 40…+   80 °C, 0…100 %rH   50 mm Pom./Kanał. InBin-D  strefy bezpieczne  
InPro-BTF-100 Kontrola temp./wilgotności - 40…+ 125 °C, 0…100 %rH 100 mm Kanał. InBin-D  strefy bezpieczne  
InPro-BTF-150 Kontrola temp./wilgotności - 40…+ 125 °C, 0…100 %rH 150 mm Kanał. InBin-D  strefy bezpieczne  
InPro-BTF-200 Kontrola temp./wilgotności - 40…+ 125 °C, 0…100 %rH 200 mm Kanał. InBin-D  strefy bezpieczne 

ExPro-B…
Przeciwwybuchowe
strefy 1, 2, 21, 22

gazy + pyły
certyfikat PTB 

z przetwornikami 
ExBin-D.. 

i RedBin-D.. 
ATEX 94/9/EC

InPro-B…

Sondy serii InPro-B... 
mogą być używane tylko z 

przetwornikami serii InBin-D.., 
tylko w strefach bezpiecznych!

Podstawowe parametry serii ExPro-B…/ InPro-B…
 • Sondy kompatybilne z modułami serii ExBin-D…, 

RedBin-D… lub InBin-D..., do których podłączane są przy 
użyciu odpowiednich złącz (połączenie mechaniczne i 
elektryczne)
 • Sondy serii ExPro-B…/ InPro-B… mogą być opcjonalnie 

dokręcane do obudowy przełącznika od tyłu (przy kontroli 
w kanałach) lub od dołu (przy kontroli w pomieszczeniach)
 • W przypadku pomiarów wilgotności należy brać pod 

uwagę zanieczyszczenia i agresywność medium

Opis
Sondy ExPro-B…, w połączeniu z modułami serii ExBin-
D... lub RedBin-D..., wykorzystywane są do kontroli tempe-
ratury i/lub wilgotności w strefach zagrożonych wybuchem.

Sondy InPro-B…, w połączeniu z modułami serii InBin-
D..., używane są do kontroli temperatury i/lub wilgotności 
w strefach bezpiecznych.

Zestaw zawiera: 1 sondę ze złączem
Przykładowa aplikacja: czujnik wilgotności, pomiary w 
pomieszczeniu, długość sondy 50 mm
Symbol zamówieniowy: 1 × ExPro-BF-50
Uwaga: tylko w połączeniu z 1 × ExBin-D lub RedBin-D 
(w strefach bezpiecznych czujnik InPro-B… stosuje się z 
modułem InBin-D…)
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ExBin-A/RedBin-A/ InBin-A Separatory do binarnych czujników pasywnych

ExBin-A1 Separator (1-kanałowy) do jednego czujnika serii ExSens, do stref Ex  strefy 1, 2, 21, 22 strefy 0, 1, 2, 20, 21, 22
ExBin-A2 Separator (2-kanałowy) do dwóch czujników serii ExSens, do stref Ex   strefy 1, 2, 21, 22 strefy 0, 1, 2, 20, 21, 22
ExBin-A5 Separator (5-kanałowy) do pięciu czujników serii ExSens, do stref Ex  strefy 1, 2, 21, 22 strefy 0, 1, 2, 20, 21, 22

Model Specyfikacja techniczna Instalacja separatora Instalacja czujnika*
ExBin-A.. Separatory dla 1...5 dwustanowych czujników pasywnych ExSens, do stref 1, 2, 21, 22

Właściwości separatorów serii ExBin-A, RedBin-A, InBin-APrzeciwwybuchowe

* zależy od certyfikatu czujnika!

Przemysłowe
RedBin-A

Przeciwwybuchowe
strefy 2, 22
gazy + pyły

certyfikat PTB 
II3(1)G Ex nC [ia] IIC T6

II3(1)D Ex tD A22 [iaD] IP66 T80°C
ATEX 94/9/EC

ExBin-A

Przeciwwybuchowe
strefy 1, 2, 21, 22

gazy + pyły
certyfikat PTB 

II2(1)G Ex emb [ia] IIC T6
II2(1)D Ex tD A21 [iaD] IP66 T80°C

ATEX 94/9/EC

InBin-A

Separatory serii InBin-A..
nie nadają się do
stref zagrożonych

wybuchem i można
je stosować tylko w

strefach bezpiecznych
IP66

Podstawowe parametry serii …Bin-A
 • Nie wymaga dodatkowego modułu w 

panelu kontrolnym
 • Separatory mogą być montowane w strefie 

Ex (z wyjątkiem InBin-A)
 • Zasilanie 24 VAC/DC
 • Możliwość podłączenia 1, 2 lub 5 dwustano-

wych czujników pasywnych ExSens
 • Zapewniają zasilanie dla podłączonych 

czujników pasywnych
 • Stany przełączenia sygnalizowane diodami 

LED
 • Obudowa aluminiowa (IP66), ze 

zintegrowaną puszką przyłączeniową
 • Wymiary (wys.×szer.×głęb.) 180×107×66 mm

Opis
Separatory serii ExBin-A, RedBin-A oraz 
InBin-A (1, 2 lub 5 kanałowe) mogą być 
instalowane w strefach Ex (z wyjątkiem 
InBin-A) z pasywnymi, bezpotencjałowymi 
czujnikami dwustanowymi. Taki zestaw 
używany jest w instalacjach HVAC.
Zestaw zawiera: 1 separator z gniazdem 
dla jednego, 2 lub 5 czujników serii ExSens 
(zależy od modelu modułu)
Akcesoria (opcja): Dwustanowe czujniki 
pasywne serii ExSens, opis na następnej 
stronie

RedBin-A1 Separator (1-kanałowy) do jednego czujnika serii ExSens, do stref Ex  strefy 2, 22 strefy 0, 1, 2, 20, 21, 22
RedBin-A2 Separator (2-kanałowy) do dwóch czujników serii ExSens, do stref Ex  strefy 2, 22 strefy 0, 1, 2, 20, 21, 22
RedBin-A5 Separator (5-kanałowy) do pięciu czujników serii ExSens, do stref Ex  strefy 2, 22 strefy 0, 1, 2, 20, 21, 22

Model Specyfikacja techniczna Instalacja separatora Instalacja czujnika*
RedBin-A.. Separatory dla 1...5 dwustanowych czujników pasywnych ExSens, do stref 2, 22

* zależy od certyfikatu czujnika!

Model Specyfikacja techniczna Instalacja separatora Instalacja czujnika

InBin-A.. Separatory dla 1...5 dwustanowych czujników pasywnych, do stref bezpiecznych

InBin-A1 Separator (1-kanałowy) do jednego czujnika dwustanowego strefy bezpieczne strefy bezpieczne
InBin-A2 Separator (2-kanałowy) do dwóch czujników dwustanowych strefy bezpieczne strefy bezpieczne
InBin-A5 Separator (5-kanałowy) do pięciu czujników dwustanowych strefy bezpieczne strefy bezpieczne

..Bin-A..-CT Obudowa aluminiowa, pokryta Amercoatem, odporna na korozję i/lub morski klimat. Niklowane dławice przewodów, śruby ze stali nierdzewnej
MKR  Klamra mocująca do instalacji na okrągłych kanałach powietrza (średnica do 600 mm)

Typ Specyfikacja techniczna

Akcesoria i wykonania specjalne (opcje dodatkowo płatne)

1, 2 lub 5-kanałowy moduł przełączający do pasywnych czujników dwustanowych

Normalna instalacja

Instalacja Ex-i 
(iskrobezpieczna)

Strefa bezpieczna Strefa Ex
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TBR-2G Temperatura (pomieszczenia)    0…+40 °C, 1 K Styk, 2-poz.   EXL-IRU-1, ExBin-A, RedBin-A 1, 2   
TBR-2G3D Temp. (pomieszczenia; IP65) -35…+30 °C, 2-20 K Styk, 2-poz.   EXL-IRU-1, ExBin-A, RedBin-A 1, 2, 22   
TBR-2-2G Temp. (pomieszczenia; 2-stan.)    0…+60 °C, 1 K 2 × Styk, 2-poz.  2 × EXL-IRU-1, ExBin-A, RedBin-A 1, 2  
TBR-AN-2G Temp. pom. (połączenie bezpośr.)    0…+60 °C, 5 ± 1 K (fix) Styk, 2-poz.  EXL-IRU-1, ExBin-A, RedBin-A 1, 2  
TBK-2G Temp. (kanały; IP65)    0…+65 °C, 2-20 K Styk, 2-poz.   EXL-IRU-1, ExBin-A, RedBin-A 1, 2   
TBT-2G Temp. (IP54)    0…+90 °C, 3 K Styk, 2-poz. L = 120 mm EXL-IRU-1, ExBin-A, RedBin-A 1, 2  
TBT-VA-2G Temp. (tuleja z VA)     0…+90 °C, 3 K Styk, 2-poz. V4A EXL-IRU-1, ExBin-A, RedBin-A 1, 2  
TBK-FR-2G Temp. (IP65) -10…+12 °C Styk, 2-poz. Kapilara 6 m EXL-IRU-1, ExBin-A, RedBin-A 1, 2
FBR-2G Wilgotność (pomieszczenia)  35…100 %rH, ~ 4 %RH Styk, 2-poz.   EXL-IRU-1, ExBin-A, RedBin-A 1, 2   
FBK-2G Wilgotność (kanały)  35…100 %rH, ~ 4 %RH Styk, 2-poz. L = 180 mm EXL-IRU-1, ExBin-A, RedBin-A 1, 2   
DBK-2G Różnica ciśnień  20-300, 50-500, 100-1.000 Pa Styk, 2-poz.   EXL-IRU-1, ExBin-A, RedBin-A 1, 2  
DBK-2G3D Różnica ciśnień (IP65)  40-125, 100-400, 350-1.400 Pa Styk, 2-poz.   EXL-IRU-1, ExBin-A, RedBin-A 1, 2, 22   
WFBK-2G Przepływ powietrza    2…8 m/s, V2A Styk, 2-poz.   EXL-IRU-1, ExBin-A, RedBin-A 1, 2   
SWBT-2G Przepływ cieczy  -20…+60 °C Styk, 2-poz.  EXL-IRU-1, ExBin-A, RedBin-A 1, 2  
NBW-K-2G Kontrola napędu wentyl. (IP65) < 20.000 m³/h Czujnik Namur + klamra EXL-IRU-1, ExBin-A, RedBin-A 1, 2   
NBW-G-2G Kontrola napędu wentyl. (IP65) > 20.000 m³/h Czujnik Namur + klamra EXL-IRU-1, ExBin-A, RedBin-A 1, 2  

Model       Funkcja Zakres Czujnik Informacja  Kompatybilne z Strefy instal.

Czujniki kompatybilne z modułami serii ExBin-A, RedBin-A i EXL-IRU-1

ExLine Separator do binarnych czujników pasywnych, do stref 0, 1, 2, 20, 21, 22

EXL-IRU-1
Przeciwwybuchowe do

stref 0, 1, 2, 20, 21, 22

gazy + pyły

certyfikat PTB

II(1)GD [EEx ia] IIC

ATEX 94/9/EC

Podstawowe właściwości EXL-IRU-1
 • Zasilanie 24 VAC/DC
 • Wejście: pasywne, bezpot. czujniki dwustanowe ExSens
 • Wyjście: bezpot. styki w strefach bezpiecznych
 • Czas załączenia przekaźników 30...120 sek.
 • 2 diody LED sygnalizujące stan przełączenia
 • Montaż na szynie DIN
 • Separator musi być instalowany w strefie bezpiecznej, a 

czujniki mogą być zamontowane w strefach zagrożonych 
wybuchem (zależy od modelu)

Opis
Separator serii EXL-IRU-1 umożliwia podłączenie jednego 
dwustanowego czujnika pasywnego serii ExSens. Moduł 
może być instalowany wyłącznie w strefie bezpiecznej. 

Zestaw zawiera: 
1 separator Ex-i do montażu na szynie DIN

Akcesoria (opcja):  
dwustanowy czujnik serii ExSens

EXL-IRU-1

Właściwości serii EXL-IRU-1

EXL-IRU-1 1 separator (montaż na szynie DIN) do 1 pasywnego czujnika serii ExSens strefy bezpieczne strefy 0, 1, 2, 20, 21, 22 
Opcja:
zasilacz N1 Wejście 120…240 VAC, wyjście 24 VDC, max. 0,5 A, do jednego zasilacza można podłączyć max. 4 moduły EXL-IRU-1. 

* zależy od certyfikatu czujnika!

Model Specyfikacja techniczna Instalacja separatora Instalacja czujnika*
EXL-IRU-1  Moduł przełączający

ExSens Dwustanowe czujniki pasywne do stref 1, 2, 22

ExSens
Przeciwwybuchowe

strefy 1, 2, 22

gazy + pyły

Certyfikat producenta

ATEX 94/9/EC

Podstawowe parametry serii ExSens
 • Czujniki do instalacji w strefach zagrożonych wybuchem, 

kompatybilne z separatorami serii ExBin-A, RedBin-A lub 
EXL-IRU-1
 • Separator zmienia pasywny sygnał dwustanowy czujnika 

na odpowiedni sygnał w strefie bezpiecznej
 • Czujnik może być instalowany w strefie zagrożonej 

wybuchem, w zależności od posiadanego certyfikatu

Opis
Czujniki serii ExSens do kontroli temperatury, 
wilgotności lub ciśnienia w strefach zagrożonych
wybuchem, z certyfikatem ATEX 94/9/EC. ExSens to se-
ria dwustanowych czujników pasywnych firmy Schischek.

Zestaw zawiera: 1 czujnik
Przykładowa aplikacja: czujnik do termostatu 
zabezpieczającego przed zamarzaniem
Symbol zamówieniowy: 1 × TBK-FR-2G 

pasywne dwustan.

Przeciwwybuchowe Właściwości czujników ExSens

Przeciwwybuchowe

Kit instalacyjny 1 Do czujnika typu TBK-FR-2G, 6 klamr, wspornik
Kit instal. 2-DBK W komplecie 2-metrowy wąż ciśnieniowy (średnica wewnętrzna 6 mm), 2 plastykowe przepusty    

Typ Specyfikacja techniczna    

Akcesoria (dodatkowo płatne)
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EXC-T... Termostat II2G EEx ed IIC T6 -30…+70 °C, różne zakresy i modele  
EXC-TF... Termostat zabezp. przed zamarz. II2G EEx ed IIC T6 +4…+ 15 °C,  ∆T = 2K, kapilara 6 m  
EXC-R 10/3... Przekaźnik II2G EEx ed IIC T6 10 A - 240/400 V - 2,5 /4,6 KW - 3 biegunowe 
EXC-R 20/3... Przekaźnik II2G EEx ed IIC T6 20 A - 240/400 V - 4,5 /9,0 KW - 3 biegunowe  
EXC-R 20/6... Przekaźnik II2G EEx ed IIC T6 20 A - 240/400 V - 4,5 /9,0 KW - 6 biegunowe  
EXC-R 40/3... Przekaźnik II2G EEx ed IIC T6 40 A - 240/400 V - 11 /20 KW - 3 biegunowe  
EXC-R 40/6... Przekaźnik II2G EEx ed IIC T6 40 A - 240/400 V - 11 /20 KW - 6 biegunowe 
EXC-R 80/3... Przekaźnik II2G EEx ed IIC T6 80 A - 240/400 V - 23 /40 KW - 3 biegunowe  
EXC-R 80/6... Przekaźnik II2G EEx ed IIC T6 80 A - 240/400 V - 23 /40 KW - 6 biegunowe  
EXC-RIA-261 Wskaźnik cyfrowy II2G EEx ia IIC T6 4...20mA, zasilany z pętli prądowej  
EXC-… Detektor dymu, kanał./pomieszcz. II2G EEx m II T4 24 VDC, ze zintegrowaną puszką przyłączeniową
EXC-DS1/VA Czujniki temp. bezpieczeństwa II2G EEx d IIC T6 Montaż kanał., styki bezpoten., załączanie przy temp. 70°C…160°C (krok co 10°C) 

ExComp
Przeciwwybuchowe

strefy 1, 2, 21, 22

(zależy od modelu)

gazy + pyły

certyfikat PTB

ATEX 94/9/EC

Podstawowe parametry serii ExComp
 • Szczegółowe informacje znajdują się poniżej, przy opisie 

elementu

Opis
Komponenty do stref zagrożonych wybuchem, np. do-
datkowe przekaźniki, przyciski, wskaźniki cyfrowe, ...

Zestaw zawiera: 1 komponent
Przykładowa aplikacja: Przekaźnik 20 A, 6 biegunowy
Symbol zamówieniowy: 1 × EXC-R 20/6

Komponenty

Model       Funkcja Przeciwwybuchowe Specyfikacja techniczna

ExComp Komponenty

EXM - 650     650 N 24 VDC Magnes   44 mA strefy 1, 2, 21, 22  
EXM - 1300  1 300 N 24 VDC Magnes   65 mA strefy 1, 2, 21, 22  
EXM - 2000  2 000 N 24 VDC Magnes 160 mA strefy 1, 2, 21, 22 

Model       Siła Zasilanie Funkcja Prąd Instalacja

ExMag blokady

GH-6 Uchwyt do modelu EXM-650     
GH-13/20 Uchwyt do modeli EXM-1300 i EXM-2000    
ExBox-3P Puszka przyłączeniowa Ex-e, IP66     
EXC-K4/S Puszka przyłączeniowa Ex-e, IP66, z wbudowanym bezpiecznikiem   
EXC-T1 Przycisk Ex-d     
zasilacz N1 Wejście 120…240 VAC, wyjście 24 VDC, max. 0,5 A 

Typ    Specyfikacja techniczna   

Akcesoria (dodatkowo płatne)

ExMag Elktromagnetyczna blokada drzwi, do stref 1, 2, 21, 22

ExMag
Przeciwwybuchowe
strefy 1, 2, 21, 22

gazy + pyły
certyfikat PTB

II2G Ex mb II T6
II2D Ex tD 21IP65 T80°C

ATEX 94/9/EC

Właściwości ExMag
 • Elektromagnes ExMag (siła blokady zależy od modelu)
 • Zintegrowany przewód o długości 1m
 • Puszka przyłączeniowa Ex-e jest zalecana do instalacji 

elektrycznej blokady
 • Rekomendowane zasilanie 24 VDC
 • Max. AC-tętnienie nie może przekroczyć 20%

Opis
Elktromagnetyczna blokada drzwi serii Ex-
Mag zapewnia trzymanie drzwi w pozycji otwar-
tej lub zamkniętej, w przypadku zaniku napięcia.

Zestaw zawiera: 1 blokadę elektromagn. + akcesoria
Przykładowa aplikacja: blokada 650 N + uchwyt + 
puszka przyłączeniowa Ex
Symbole zamówieniowe: 1× EXM-650 + 1× GH 6 + 1× 
EXC-K4/S 

Magnet

Przeciwwybuchowe Właściwości blokad drzwi serii ExMag

ExComp Różne komponenty do stref Ex
Przeciwwybuchowe Właściwości komponentów serii ExComp
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Instalacje przeciwwybuchowe
zgodne z dyrektywą ATEX 94/9/EC

Przepisy ochrony przeciwwybuchowej w krajach 
członkowskich UE zostały uaktualnione przez 
zmianę rozporządzenia 67/117/EWG na dwie dy-
rektywy: 94/9/EC (ATEX 95) i 95/C 332/06 (ATEX 
137). W rezultacie ustalone normy określają nowe 
standardy w ochronie przeciwwybuchowej w UE. 
Stare przepisy obowiązywały do 30. czerwca 2003.
Od 1. lipca 2003 urządzenia elektrycz-
ne przeznaczone do zastosowań w strefach 
zagrożonych wybuchem muszą spełniać 
wymogi nowej dyrektywy ATEX 94/9/EC.
Informacje o klasyfikacji systemów, urządzeń po-
tencjalnie wybuchowych oraz ich instalcji można 
znaleźć w wytycznych 1999/92/EC (ATEX 137).
ATEX: dyrektywa 94/9/EC została opraco-
wana przez Parlament Europejski i Radę 
Europa w dniu 23. marca 1994. Dokument 
ten dotyczył urządzeń przeznaczonych do 
pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
ExVO: dyrektywa dotycząca dystrybucji 
urządzeń i systemów przeznaczonych do pracy 
w strefach zagrożonych wybuchem – 11.GSGV.
ElexV: rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa 
pracowników w strefach zagrożonych wy-
buchem podczas eksploatacji urządzeń.
Certyfikaty
Urządzenia przeznaczone do pracy w strefach 
zagrożonych wybuchem muszą posiadać od-
powiednie atesty i certyfikaty. Testy działania 
tych urządzeń muszą być przeprowadzone 
tylko i wyłącznie przez odpowiednie jednostki 
testujące (np. PTB - Physikalisch Technische 
Bundesanstalt in Braunschweig /Niemie-
cki Federalny Instytut Fizyki i Technologii w 
Brunszwiku). ATEX jest również akceptowany 
w wielu państwach spoza Unii Europejskiej.
Obowiązki
W ostatnich latach znacznie wzrosła 
odpowiedzialność za przestrzeganie wszel-
kich przepisów i wytycznych dotyczących stref 
zagrożonych wybuchem. Czynności objęte 
tymi przepisami to projektowanie, produkcja, 
montaż, eksploatacja, konserwacja. Każda oso-
ba związana z problemem stref zagrożonych 
wybuchem powinna być świadoma faktu, że 
przyjmuje osobistą odpowiedzialność w ramach 
całego projektu. Szczególna odpowiedzialność 
spoczywa na następujacych osobach:
 • właściciel budynku
 • użytkownik
 • architekt
 • konsultant-inżynier /  firma kontrolująca
 • organ kontroli
 • wykonawca / instalator
 • producent
 • dostawca produktu
 • inżynier utrzymania ruchu

Tablice znamionowe i jej elementy
Od 1. lipca 2003 weszła w życie nowa dy-
rektywa ATEX. Wytyczna EC reguluje wszy-
stkie kwestie dotyczące certyfikacji i oznaczeń 
urządzeń elektrycznych przeznaczonych do 
pracy w strefach zagrożonych wybuchem:
Przykład oznaczeń siłowników ćwierć-
obrotowych:
Nazwa producenta; adres producenta; oznaczenie 
modelu; dane elektryczne (V, A, W, Hz); tempe-
ratura przechowywania (jeśli różna od - 20 to + 
40°C); numer seryjny urządzenia; klasyfikacja Ex.

Podczas instalacji systemów elektrycznych 
w strefach zagrożonych wybuchem grupy II 
obowiązują zasady IEC 60 079-14 (EN 60079-14).
Obwody elektryczne typu d, e, q, o, m, p
Montaż okablowania w skrzynce instalacyjnej jest 
identyczny jak w standardowej instalacji, należy 
jednak przestrzegać procedur podłączeń urządzeń 
typu Ex. Dotyczy to np. podłączeń zasilania, bez-
pieczników, urządzeń zabezpieczających silnik, itp. 
Wymogi dotyczące instalacji produktów wynikają z 
certyfikatów oraz z instrukcji, która została razem z 
urządzeniem dostarczona. Przykład prawidłowego 
postępowania: należy pamiętać o wyłączeniu za-
silania podczas podłączania instalacji do puszki 
przyłączeniowej Ex urządzeń. Puszka ta powinna 
być otwierana dopiero po odłączeniu zasilania.
Obwody elektryczne typu „i“  
(obwody iskrobezpieczne)
Podczas planowania i instalalacji rozdzielnic lub 
systemów sterowania w strefach bezpiecznych, ale 
które zawierają obwody prowadzące do stref Ex, 
należy brać pod uwagę obowiązujące w kraju wy-
mogi. Dotyczy to w szczególności obwodów iskro-
bezpiecznych. Obwody iskrobezpieczne i obwody 
nie-iskrobezpieczne powinny być odseparowane. 
Minimalny dystans między połączeniami jest tak 
ważny, ponieważ w instalacji nie mogą się pojawić 
niedopuszczalne indukcyjności i pojemności. Mak-
symalne, dopuszczalne limity elektryczne urządzeń 
Ex-i muszą być cały czas przestrzegane. Obwody 
elektryczne iskrobezpieczne i nie-iskrobezpieczne 
nie powinnyć być również krosowane. Zaleca się, 
aby obwody iskrobezpieczne były wyraźnie ozna-
kowane - najczęściej znakuje się je kolorem jasno-
niebieskim. Dotyczy to wszystkich obwodów iskro-
bezpiecznych - takie rozwiązanie pozwala bowiem 
szybko rozpoznać typ analizowanego obwodu.  
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Correct installation

Minimalny dystans między obwodami is-
kro- i nieiskrobezpiecznymi powinien wynosić 
50 mm. Natomiast w przypadku dwóch ob-
wodów iskrobezpiecznych powinien być za-
chowany dystans 6 mm. Podczas instalacji 
przewody obwodu iskrobezpiecznego i nie-iskro-
bezpiecznego powinny być rozmieszczone osobno.
Sugestie na temat montażu puszki
Podczas montażu puszki należy zachować odpo-
wiedni odstęp między urządzeniami obwodu iskro- i 
nieiskrobezpiecznego. Na przykład duże transfor-
matory, prostowniki, przekaźniki oraz inne, podob-
ne urządzenia, które mogą wpływać na obwód 
iskrobezpieczny poprzez swoją indukcyjność lub 
pojemność, powinny być instalowane w odpowied-
niej odległości od obwodu iskrobezpiecznego. Jako 
dodatkowe zabezpiecznie urządzenia Ex-i powinny 
posiadać odpowiednie oznaczenia w celu ochrony 
przed nieprawidłową ich obsługą. Obowiązujące 
normy i przepisy dotyczące stref zagrożonych 
wybuchem muszą być zawsze przestrzegane.

ATEX od francuskiego ATmosphere EXplosible  
oznacza atmosfery wybuchowe.

ATEX
Atmosphère
Explosible

Rozporządzenia dotyczące stref Ex Tablice znamionowe urządzeń do Ex
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Klasyfikacja i etykietowanie stref zagrożonych wybuchem

Środek
łatwoplany

Gazy, 
pary,
mgły

Pyły

Zawsze lub 
tymczasowo

Sporadycznie

Bardzo rzadko 
lub w krótkich okresach

Zawsze lub 
tymczasowo

Sporadycznie

Bardzo rzadko 
lub w krótkich okresach

Strefa 0

Strefa 1

Strefa 2

Strefa 20

Strefa 21

Strefa 22

Niebezpieczne 
miejsca
Prawdopodobieństwo 
wystąpnienia wybuchu

Kraj
(przykład)

Kod Instytucja

Niemcy
Niemcy

Przykład:

Oficjalna instytucja

Grupa
wybuchowości

Przyklady zależne od:
- grup wybuchowości
- klasy temperatury

Amoniak
Metan
Etan
Propan

Wodór

Gaz 
miejski
Akryl
Nitryl

Etanol
Cykloheksen
n-Butan

Acetylen

Etylen
Etylenoksyd

Uwaga: lista ta składa się jedynie z przykladowych środków 
łatwopalnych - nie jest kompletna!

Klasa temperaturowa wskazuje max. dopuszczalną 
temperaturę odsłoniętej powierzchni, z którą kontakt może 
mieć substancja. W strefie zagrożonej wybuchem pyłu 
jest to max. temperatura widocznej bezpośrednio 
(niezapylonej) powierzchni.(np. T80 C).

Klasa temperaturowa

Ochrona przed wnikaniem EN 60529

Ochrona przed
ciałami stałymi, 
gazami

Ochrona przed
wodą

brak ochrony brak ochrony

ochrona przed 
obiektami 
> 50 mm

ochrona przed 
obiektami 
> 12,5 mm

ochrona przed 
obiektami 
> 2,5 mm

ochrona przed 
obiektami 
> 1 mm

ochrona przed 
gazami - 
ograniczone 

kompletna ochrona 
przed wnikaniem

ochrona przed 
pionowo 
spadajacymi 
kroplami wody

ochrona przed 
natryskiem
ze wszystkich 
kierunków

ochrona przed 
natryskiem 
wody pod kątem 
do 15° od pionu

ochrona przed 
natryskiem 
wody pod kątem 
do 60° od pionu

ochrona przed 
strugami wody o 
niskim ciśnieniu ze 
wszystkich stron

ochrona przed 
strugami wody o 
wysokim ciśnieniu 
ze wszystkich stron

ochrona przed 
zanurzenia na 
głębokość 
od 15 cm do 1m

ochrona przed 
zanurzeniem
na głębokość
powyżej 1m Do wszystkich 

zastosowań

Do zastosowań 
w specjalnych 
okolicznościach

Produkt do 
zastosowań 
w kompletnych 
systemach Ex

Dodatkowe informacje

Aplikacja KodKod Symbol Strefa Typ ochronyZasady ochrony

Zasady ochrony - typy ochrony - CENELEC, podstawowe przepisy EN 60079-0

* ia w strefach Z0, Z1 i Z2     ib w strefach Z1 i Z2

ochrona „tD”

ochrona „n”

wnikanie 
materiałów 
sypkich

zanurzenie 
w oleju

oblewanie

obudowa 
powietrzna 
z nadciśnieniem

iskrobezpieczne

zwiększona 
ochrona

osłony 
ognioszczelne

Zapobieganie wydostawania 
się eksplozji na zewnątrz

Zapobieganie wysokiej 
tepmeraturze oraz iskrom

Niskie napięcie/prąd zasilania

Równe ciśnienie urządzenia

Hermetyzowanie

Części zanurzane w oleju 
odizolowywane od wybuchowego 
środowiska

Zapobieganie wydostawania 
się eksplozji na zewnątrz

Jak wyżej, 
ale do użytku w strefie Z2

Zapobieganie 
wybuchu pyłu

AcetaldehydBenzyna
Diesel
Olej 
n-Heksan

Dwusiarczek
węgla

1 lub 2

1 lub 2

Informacje o instalacjach iskrobezpiecznych, według dyrektywy ATEX 94/9/EC
Klasyfikacja i oznaczenia stref zagrożonych wybuchem Klasyfikacja obszarów ze względu na gazy, opary, mgły
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Gdzie i kiedy należy brać pod uwagę zagrożenia wybuchem?
Przeciwwybuchowe oznacza: „Zachowanie życia. Zdrowia. Podstawowych wartości.“

Kiedy może pojawić się niebezpieczeństwo 
wybuchu?
Niebezpieczeństwo wybuchu występuje wtedy, gdy 
łatwopalne medium, takie jak gazy, opary, mgły lub 
pyły, jest obecne na danym obszarze, w niebez-
piecznych ilościach.
Co powoduje wybuch?
Wybuch może nastąpić wtedy, gdy trzy elementy 
występują w tym samym czasie i w tym samym miejscu:
 • Element I - środek wybuchowy
 • Element II - źródło zapłonu
 • Element III - powietrze (tlen)

Typowe źródła zapłonu
Bardzo często przyczyną wypadków jest zapłon 
samoczynny, nadzwyczajne temperatury powierz-
chni urządzeń i iskry spowodowane mechani-
cznie podczas pracy urządzeń. Istnieje bardzo 
wiele źródeł zapłonu, które są efektem pracy 
urządzeń mechanicznych i/lub elektrycznych. 
Są to między innymi:
 • Samozapłon
 • Nadzwyczajne temperatury powierzchni
 • Otwarty ogień
 • Iskry wywołane mechanicznie
 • Elektryczność statyczna
 • Ultradźwięki
 • Chemiczne źródło zapłonu
 • Przepięcia elektryczne
 • Łuki elektryczne
 • Kompresja adiabatyczna

Atmosfera
wybuchowa

Tlen Źródło
zapłonu

Czy Twój system jest bezpieczny?
Załóżmy, że mamy następującą sytuację 
TERAZ lub w PRZYSZŁOŚCI:
Tak / Nie (Zaznacz odpowiednią odpowiedź)
□  □  Przechowujesz materiały palne.
□  □  Używasz materiałów palnych.
□  □  Butelkujesz materiały palne.
□  □  Używasz materiałów palnych podczas 
czyszczenia.
□  □  Używasz materiałów palnych podczas 
produkcji.
□  □  Produkujesz materiały palne. 

 6 x „Nie“: Twój system nie wymaga 
 zabezpieczeń przeciwwybuchowych

 przynajmniej 1 x „Tak“: 
 Podczas planowania systemu należy brać 
 pod uwagę zasady, przepisy i instrukcje
 dotyczące stref zagrożonych wybuchem

 Przykład: BetrSichV, ExVO, EX-RL

Uwaga: 
Wszystkie zestawione w katalogu infor-
macje, tabele, listy kontrolne i inne dokumen-
ty mają tylko i wyłącznie nakreślić problem 
ochrony przeciwwybuchowej. Nie stanowią 
one jednak kompletnych wytycznych, które 
obowiązują w strefach zagrożonych wybuchem. 
Należy zaznaczyć, że wszystkie czynności mające 
na celu określenie danej strefy Ex w każdej apli-
kacji są bardzo ważne. Takie rozpoznanie po-
zwala na dobór odpowiednich komponentów.

Typowe miejsca takich aplikacji:
 • Zakłady chemiczne, farmaceutyczne i 

przemysłowe
 • Rafinerie, składy paliwa i stacje benzynowe
 • Sklepy z farbami i rozpuszczalnikami
 • Suszarnie
 • Laboratoria w zakładach i uczelniach
 • Elektrownie
 • Gazownie
 • Magazyny
 • Silosy i magazyny materiałów sypkich
 • Rurociągi naftowe i gazowe
 • Przemysł drukarski, spożywczy
 • ...

Harmonogram prac nad systemem:
 • Analiza, czy zabezpieczenia przeciwwybuchowe 

są konieczne
 • Konsultacje z ekspertami w celu analizy ryzyka 

wystąpienia wybuchu
 • Definiowanie stref, kategorii, grup 

wybuchowości i klas temperatur
 • Planowanie zgodne z obowiązującymi przepisa-

mi i normami
 • Wybór najlepszego dostawcy i produktów
 • Przestrzeganie zasad instalacji
 • Sprawdzanie oznaczeń urządzeń
 • Upewnienie się, czy urządzenia zostaną zain-

stalowane poprawnie
 • Potwierdzenie prawidłowej instalacji przez 

inspekcję przeprowadząną przez właściwy organ
 • Zagwarantowanie regularnych i prawidłowych 

kontroli urządzeń
 • Zapewnienie odpowiednio przygotowanej 

dokumentacji systemu

Od ognia do detonacji
Na wykresie poniżej została przedstawiona 
zależność między efektem a szybkością reakcji.
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Gazy, 
pary,
mgły

Niebezpieczne miejsca
Prawdopodobieństwo 
wystąpnienia wybuchu

Zawsze lub 
tymczasowo

Sporadycznie

Bardzo rzadko 
lub w krótkich okresach

Zawsze lub 
tymczasowo

Sporadycznie

Bardzo rzadko 
lub w krótkich okresach

Strefa 0

Strefa 1

Strefa 2

Strefa 20

Strefa 21

Strefa 22

Strefy • Grupa wybuchowości • Klasy temperatur
Klasyfikacja i oznaczenia stref zagrożonych wybuchemWprowadzenie

Obszary zagrożone wybuchem w każdej apli-
kacji powinny być podzielone na odpowiednie 
strefy, a urządzenia przypisane do odpowied-
nich grup i kategorii. Oznaczenia znajdujące się 
na tabliczce znamionowej urządzeń wskazują, 
w której strefie te urządzenia mogą pracować.
Podział komponentów na grupy
Wyróżnia się dwie grupy: grupa I i grupa II. Grupę 
I stanowią urządzenia przeznaczone do pracy w 
podziemiach kopalnianych oraz naziemnych części 
kopalń zagrożonych wybuchem. Grupę II nato-
miast stanowią urządzenia przeznaczone do pra-
cy na powierzchni, w obszarach zagrożonych 
wybuchem gazów, oparów, mgły lub pyłów.
Podział obszarów na strefy
Obszary zagrożone wybuchem zostały pod-
zielone na tzw. strefy zagrożenia. Rozróżniono 
sześć typów stref, których oznaczenia informują 
o rodzaju zagrożenia oraz o jego intensywności. 
Poszczególne strefy zostały zestawione i opisane 
w tabeli obok.
Gazy, mgły i opary znajdują się w strefach 0, 1 i 
2, w których wymogi dla wybranych urządzeń 
wzrosły ze strefy 2 do 0. Urządzenia w strefie 0 
muszą być tak zbudowane, aby nawet w sytuacji, 
gdy któreś z zbezpieczeń zawiedzie lub pojawią 
sie nawet dwa czynniki niekorzystne, nadal zag-
warantowana jest wystarczjąca ochrona przed 
wybuchem. Z tego powodu na przykład pasywny, 
bezpotencjałowy czujnik, zaintsalowany w strefie 0, 
i podłączony do obwodu iskrobezpiecznego (II2(1)
G [EExia] IIC), musi posiadać aktualne certyfikaty.
Strefy 20, 21 i 22 dotyczą pyłów palnych. W tych 
strefach wymogi dla wybranych urządzeń wzrosły 
ze strefy 22 do 20. Urządzenia w strefach 20 i 
21 wymagają również specjalnych certyfikatów.
Podział na grupy produktowe
Grupy produktowe określają, w których stre-
fach powinny być instalowane urządzenia. Tu-
taj również występuje sześć różnych kategorii. 
Urządzenia z kategorią 1G, 2G i 3G zarezerwowane 
są do stref zagrożonych  wybuchem gazu (G = Gaz). 
Odpowiedni podział grup produktowych na obszary:
- produkty kategorii 1G do stref 0, 1 i 2;
- produkty kategorii 2G do stref 1 i 2;
- produkty kategorii 3G do strefy 2.

Urządzenia z kategorią 1D, 2D i 3D zare-
zerwo-wane są do stref zagrożonych wy-
buchem pyłów (D = Dust/Pyły). Odpowied-
ni podział grup produk-towych na obszary:
- produkty kategorii 1D do stref 20, 21 i 22;
- produkty kategorii 2D do stref 21 i 22;
- produkty kategorii 3D do strefy 22.

 Strefa 0, 1 i 2

Przykładem takiej strefy może być obszar zamknięty, w 
którym napełnia się beczkę z benzyną.

Strefa 20, 21 i 22

Przykładem takiej strefy może być obszar zamknięty, w 
którym napełnia się silos ziarnem.

Grupy wybuchowości, klasy temperatur
Podział urządzeń na grupy i kategorie pozwala 
określić, w których strefach urządzenie powin-
no być zainstalowane. Natomiast podział na 
grupy wybuchowości i klasy temperatur stano-
wi informacje, jakie media mogą znajdować się 
wewnątrz strefy, w której urządzenie ma być 
instalowane. Typ ochrony nie jest określany 
jako wskaźnik jakości, ale pozwala na wybór 
odpowiedniego urządzenia do danej strefy.

Strefa bezpieczna

Strefa 1 Strefa 2

Gazy, pary, mgły

Strefa 0 

Strefa bezpieczna

Strefa 21Strefa 22

Pyły

Strefa 20

Podział na grupy wybuchowości
Urządzenia do pracy w strefach zagrożonych 
wybuchem, gdzie występują gazy, mgły i opary 
dzieli się na trzy grupy wybuchowości (IIA-IIB-
IIC), w zależności od rodzaju ochrony. Gru-
pa wybuchowości oznacza miarę zapalności 
gazów (atmosfery zagrożonej wybuchem).

Podział na klasy temperatur
Urządzenia do stref zagrożonych wybuchem 
zostały podzielone na 6 klas temperatur (T1...T6). 
Klasa temperatur nie jest – co często jest mylone 
– zakresem temperatury pracy urządzenia, ale 
maksymalną temperaturą, jaka może wystąpić na 
powierzchni tego urządzenia. Należy pamiętać, 
aby temperatura powierzchni była zawsze 
niższa od temperatury zapłonu łatwopalnego 
materiału, który w danej strefie występuje. 

wzrost wymagań

wzrost wymagań
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Przepustnice bezpieczeństwa • regulacyjne • p.poż/oddymiające Ogrzewanie • chłodzenie • nawilżanie • kontrola VAV

Termostaty • Higrostaty • Presostaty • Ochrona filtrów

Przykładowe aplikacje

Zabezpieczenie paska wentylatora • przed zamarzaniem

Siłowniki firmy Schischek są dopuszczone do bezpośredniej 
instalacji i eksploatacji w strefach zagrożonych wybuchem, 
gdyż charakteryzują się one najwyższą grupą wybuchowości 
i klasy temperatur oraz są odpowiednie dla wszystkich ga-
zów, oparów i pyłów. Podłączenie elektryczne odbywa się 
przez specjalną puszkę przyłączeniową typu ExBox-... Po-
dczas instalacji należy zachować szczególną ostrożność, 
czy wszystkie przewody są odpowiednio połączone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przepustnice powietrzne
Systemy ogrzewania/chłodzenia składają się z napędu elek-
trycznego oraz przetwornika serii ExCos-D z sondą typu 
ExPro-CT… Tak zbudowany system może być zainstalowa-
ny w strefie zagrożonej wybuchem. Przetwornik przemie-
nia sygnał sondy na standardowy sygnał analogowy (0...10 
VDC lub 4...20 mA), podłączany np. do sterownika PLC. 
Wyjście sterownika może być doprowadzone bezpośrednio 
do siłownika. Między czujnkiem i sterownikiem nie są wyma-
gane dodatkowe moduły lub obwody iskrobezpieczne. Pod-
czas doboru siłownika i przetwornika należy brać pod uwagę 
maksymalną, dopuszczalną temperaturę ich powierzchni.

Kontrola ogrzewania/chłodzenia

Automatyczne przepustnice powietrzne
System kontroli wilgotności składa się z siłownika ExRun oraz 
przetwornika ExCos-D z sondą pomiarową ExPro-CF… Taki 
system może być używany w strefach zagrożonych wybuchem. 
Przetwornik przemienia sygnał sondy na standardowy sygnał 
analogowy (0...10 VDC lub 4...20 mA), podłączany np. do ste-
rownika PLC.  Wyjście sterownika może być doprowadzone 
bezpośrednio do siłownika. Między czujnkiem i sterownikiem 
nie są wymagane dodatkowe moduły lub obwody iskrobez-
pieczne. Podczas doboru siłownika i przetwornika należy brać pod 
uwagę maksymalną, dopuszczalną temperaturę ich powierzchni.

Kontrola nawilżania

W aplikacjach z przepustnicami p.poż/oddymiającymi 
siłownik musi ustawić przepustnicę z powrotem do bez-
piecznej pozycji, dzięki użyciu zewnętrznego przełącznika. 
Jest to możliwe dzięki wbudowanej w siłownik sprężynie 
powrotnej. Napęd wyzwala czujka temperatury typu ExPro-
TT-.., która jest połączona bezpośrednio do siłownika.

Sterowanie przepustnicami p.poż/oddymiającymi
Przepustnic p.poż Kanał System kontroli VAV/ różnicy ciśnień składa się z napędu i przet-

wornika różnicy ciśnień serii ExCos-P. To rozwiązanie znajduje 
zastosowanie w strefach zagrożonyc wybuchem. Przetwornik 
przemienia sygnał sondy na standardowy sygnał analogowy 
(0...10 VDC lub 4...20 mA), podłączany np. do sterownika PLC. 
Wyjście sterownika może być prowadzone bezpośrednio do 
siłownika. Między czujnkiem i kontrolerem nie jest wymaga-
ny dodatkowy moduł lub obwody iskrobezpieczne. Sterownik, 
zainstalowany w strefie bezpiecznej, w zależności od zmieniających 
się warunków będzie monitorował i sterował wentylatorem (musi 
być iskrobezpieczny) lub regulował przepustnicę (również 
iskrobezpieczna) w celu utrzymania odpowiedniego ciśnienia.

Kontrola VAV i różnicy ciśnień

System automatycznego sterowania przepustnicą składa się 
z napędu elektrycznego oraz przetwornika ExCos-D z sondą 
ExPro-CT… Tak zbudowany system może pracować w stre-
fie Ex. Przetwornik przekształca sygnał sondy pomiarowej na 
standardowy sygnał analogowy (0...10 VDC lub 4...20 mA), co 
umożliwia podłączenie np. ze sterownikiem PLC. Wyjście ste-
rownika jest bezpośrednio doprowadzone do siłownika. Między 
czujnikiem a sterownikiem nie ma konieczności wykorzystywania 
specjalnych modułów lub obwodów iskrobezpiecznych. Pod-
czas doboru siłownika i przetwornika należy brać pod uwagę 
maksymalną, dopuszczalną temperaturę ich powierzchni.

Moduły ExBin-D… z sondami pomiarowymi typu ExPro-BT…
są wykorzystywane jako termostaty w strefach zagrożonych 
wybuchem. Takie rozwiązanie nie wymaga obwodów iskrobez-
piecznych i dodatkowych przetworników, co znacznie 
obniża koszty instalacji. Moduł tego typu może być in-
stalowany w strefie Ex, oznaczonej jako 1, 2, 21 lub 
22. Wyjścia przekaźnikowe można używać sekwen-
cyjnie (przekaźniki,styki,sterowanie bezpośrednie, ...). 

Termostaty
Moduły serii ExBin-P… są presostatami, które mogą służyć, po-
dobnie jak przełączniki różnicy ciśnień Ex, do monitoringu pasa 
wentylatora w strefach zagrożonych wybuchem. To rozwiązanie 
nie wymaga dodatkowych modułów i/lub obwodów iskrobez-
piecznych. Moduł może być instalowany w strefie Ex, oznaczonej 
jako 1, 2, 21 lub 22. W celu wykrycia usterek wentylatora moduły 
sygnalizacyjne mają możliwość nastawy czasu opóźnienia 
załączania przekaźnika. Wyjścia przekaźnikowe można używać 
sekwencyjnie (przekaźniki,styki,sterowanie bezpośrednie, ...). 

Monitoring wentylatora z czujnikiem różnicy ciśnień /  czujnikiem przepływu

Moduły ExBin-D… z sondami ExPro-BF… są wykorzystywane 
jako higrostaty, które mogą pracować w strefach zagrożonych 
wybuchem. Podobnie jak termostaty, to rozwiązanie nie wy-
maga obwodów iskrobezpiecznych i dodatkowych przetwor-
ników. Moduł może być instalowany w strefie Ex, oznaczonej 
jako 1, 2, 21 lub 22. Wyjścia przekaźnikowe można używać 
sekwencyjnie (przekaźniki,styki,sterowanie bezpośrednie, ...). 

Higrostaty
Higrostat Moduły serii ExBin-N… z czujnikiem typu Namur (zbliżeniowy 

czujnik indukcyjny) przeznaczone są do bezstykowej kon-
troli pasa napędowego wentylatora, w strefach zagrożonych 
wybuchem. Rozwiązanie to nie wymaga obwodów iskrobez-
piecznych i dodatkowych przetworników. Moduł może być 
instalowany w strefie Ex, oznaczonej jako 1, 2, 21 lub 22. 
W celu wykrycia usterki wentylatora moduły przełączające 
mają możliwość zmiany czasu załączania przekaźnika, z 
opóźnieniem na stracie.  Wyjścia przekaźnikowe można używać 
sekwencyjnie (przekaźniki,styki,sterowanie bezpośrednie, ...). 

Monitoring pasa napędowego z czujnikiem indukcyjnym

Moduły serii ExBin-P… są presostatami, które mogą służyć, 
podobnie jak przełączniki różnicy ciśnień Ex, do monitoringu 
filtra w strefach zagrożonych wybuchem. To rozwiązanie nie 
wymaga iskrobezpiecznych obwodów oraz dodatkowych przet-
worników. Moduł może być instalowany w strefie Ex, oznaczo-
nej jako 1, 2, 21 lub 22. Wyjścia przekaźnikowe można używać 
sekwencyjnie (przekaźniki,styki,sterowanie bezpośrednie, ...). 

Monitoring filtra
Filtr ExBin-FR… są modułami, które stosuje się przy zabezpieczaniu 

przed zamarzaniem. Moduły te, z kapilarami, można stosować w 
strefach zagrożonych wybuchem (oznaczonych 1, 2, 21 lub 22). 
Rozwiązanie to nie wymaga dodatkowych przetworników i/lub ob-
wodów iskrobezpiecznych. Wyjścia przekaźnikowe można używać 
sekwencyjnie (przekaźniki,styki,sterowanie bezpośrednie, ...). 

Zabezpieczanie przed zamarzaniem
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Proces

-Dzia³ania strukturalne

-Plany ewakuacji

-Bezpieczne urz¹dzenia

-Zabezpieczaj¹cy PLC

Ryzyko (bez œrodków bezpieczeñstwa)

Pozosta³e ryzyko
R

yz
yk

o

SIL Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa
Siłowniki firmy Schischek z serii „..Max“ ze sprężyną powrotną zgodne z SIL

1. Funckjonalne bezpieczeństwo
Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa (SIL) 
pozwala określić potencjalne zagrożenie dla ludzi, 
systemów, urządzeń i procesów w przypadku awa-
rii. Podstawą specyfikacji, projektowania i pracy 
systemów bezpieczeństwa jest norma IEC 61508.

2. Norma
Norma IEC 61508 definiuje bezpieczeństwo 
w zależności od poziomu integralności i 
prawdopodobieństwa…
Na podstawie 61508 definiowane są wymogi 
dotyczące systemów bezpieczeństwa w zakre-
sie bezpieczeństwa urządzeń i systemów, nie 
zależnie od zastosowania. Norma obejmuje cztery 
poziomy, SIL 1 do SIL 4, charakteryzujące poziom 
bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych. Poziom SIL jest miarą bezpieczeństwa 
w przypadku awarii i odpowiada na pytanie: Jakie 
jest prawdopodobieństwo, że układ będzie działał 
poprawnie w przypadku wystąpienia awarii? 
3. Parametry
PFD = Prawdopodobieństwo uszkodzenia na 
przywołanie
PFDav bezpośrednio opisuje prawdopodobieństwo, 
że system ulegnie uszkodzeniu na przywołanie, 
tj. na żądanie serwisu. Norma definiuje różne 
po-ziomy żądania. Wysokie żądanie jest wt-
edy, gdy funkcje związanie z bezpieczeństwem 
wymagane są w trybie ciągłym. LDM to 
prawdopodobieństwo niewypełnienia funk-
cji na przywołanie - rodzaj pracy rzadkiego 
przywołania (raz w ciągu roku). Rozbieżności 
te znajdują odzwierciedlenie w podejściu 
matematycznym. HDM to prawdopodobieństwo 
uszkodzenia niebezpiecznego na godzinę - 
rodzaj pracy częstego przywołania lub ciągły.
SIL – PFDav – PFH – rodzaje pracy

SIL (poziom 
nienaruszalności 
bezpieczeństwa)

Prawdopodobieństwo 
niewypełnienia funkcji 
na przywołanie - rodzaj 
pracy rzadkiego 
przywołania (LDM)

Prawdopodobieństwo 
uszkodzenia 
niebezpiecznego na 
godzinę - rodzaj pracy 
częstego przywołania 
lub ciągły (HDM)

SIL4 ≥ 10-5 to < 10-4 ≥ 10-9 to < 10-8

SIL3 ≥ 10-4 to < 10-3 ≥ 10-8 to < 10-7

SIL2 ≥ 10-3 to < 10-2 ≥ 10-7 to < 10-6

SIL1 ≥ 10-2 to < 10-1 ≥ 10-6 to < 10-5

MTBF = Średni czas bezawaryjnej pracy 
oprzyrządowania
MTBF ma zastosowanie tylko przy naprawach 
urządzeń lub systemów, a czas między awa-
riami zakłada, że urządzenie zostało naprawione 
po awarii. MTBF może być wykorzystywany do 
określenia częstotliwości występowania awarii w 
czasie. Pozwala to obliczyć prawdopodobieństwo 
awarii urządzenia w trakcie jego żywotności (np. 
10 lat dla siłowników Schischek). MTBF dla da-
nego urządzenia można oszacować badając 
jego żywotność. Testy te mogą być przepro-
wadzone w cięższych warunkach (przyspieszone 
badania), przy podwyższonym promieniowaniu, 
wilgotności, temperaturze, wibracjach, itp.
Innym sposobem określania MTBF jest przewidy-
wanie niezawodności, często używane we wczesnej 
fazie projektowania, gdzie urządzenia i systemy 
nie są jeszcze dostępne. Pozwala to na ocenę, czy 
ustaloną niezawodność można osiągnąć, ale wyma-
ga to szczegółowej wiedzy z zakresu konstrukcji 
urządzenia i jego komponentów. Częstotliwość 
awarii jest parametrem podawanym w instrukcji 
obsługi wielu urządzeń. Wartości podawane są w 
FIT, co oznacza jedną awarię w ciągu 109 godzin 
pracy jednego urządzenia. 1 FIT = 1 * 109 * h-1. 
MTBF jest odwrotnie proporcjonalne do obliczonej 
częstotliwości awarii poszczególnych kompo-
nentów i jest sumą awaryjności poszczególnych 
komponentów. Kiedy używane są obliczenia 
MTBF, FIT jest zazwyczaj używany bez jednostki 
“awarii w ciągu 109 godzin”. Jeśli, dla przykładu, 
MTBF dla naprawy urządzenia zależy od kom-
ponentu, dla którego  FIT jest znany, to MTBF 
można obliczyć korzystając z poniższego wzoru:

Wzór:
MTBF = 114.000 lat
 
 

FIT

Przykład: 
dla FIT równego 1140 -> MTBF = 100 lat

MTTF = Średni czas do wystąpienia awarii 
również używany jako MTTFd. Znaczenie MTTF 
określone przez europejskie normy  EN ISO 
13849-1, w związku z bezpieczeństwem maszyn. 

MTTF jest wielkością statystyczną bazującą na 
wynikach testów lub danych doświadczalnych 
i nie stanowi gwarancji żywotności i bez-
awaryjnej pracy urządzeń i systemów. 

MTTF bazuje na funkcji niezawodności 
R(t) i jest ważny przy założeniu, że 
urządzenie po naprawie jest “jak nowe”. 

Celem jest ocena zagrożenia i jego zmniejszenie za pomocą odpowiednich środków
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HFT = Tolerancja defektów sprzętu             
(Hardware Failure Tolerance)
Tolerancja defektów sprzętu HFT w połączeniu z 
udziałem uszkodzeń bezpiecznych SFF określa 
poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL. HFT 
kategoryzuje ilość błędów, które może wytrzymać 
system bez utraty swoich właściwości. Im wyższa 
HFT tym większa jest dostępność systemu.

 • HFT = 0: bez redundancji, pojedynczy błąd  
 może spowodować utratę bezpieczeństwa.
 • HFT = 1: “prosta” redundancja, dwa błędy   

 mogą spowodować utratę bezpieczeństwa.
 • HFT = 2: “podwójna” redundancja, trzy błędy       

    mogą spowodować utratę bezpieczeństwa.

SFF – HFT – SIL – Typ A, Typ B

Udział 
uszkodzeń 

bezpie-
cznych 
(SFF)

Tolerancja defektów 
sprzętu (Typ A – 

urządzenie “proste”)

Tolerancja defektów 
sprzętu (Typ B – 

urządzenie “złożone”)

SIL4 0 1 2 0 1 (0*) 2 (1*)

< 60% SIL1 SIL2 SIL3 – SIL1 SIL2

60%… < 90% SIL2 SIL3 SIL4 SIL1 SIL2 SIL3

90%… < 99% SIL3 SIL4 SIL4 SIL2 SIL3 SIL4

≥ 99% SIL3 SIL4 SIL4 SIL3 SIL4 SIL4

* Sprawdzone w użyciu zgodnie z IEC 61511 (tylko dla SIL < 4)   

SIL Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa

MTTR = Średni czas przywracania zdatności 
oprzyrządowania do użycia
(Mean Time To Repair)
MTTR określa średni czas wymagany 
do naprawy uszkodzonego urządzenia, 
licząc od momentu wystąpienia awarii.

MTTR obejmuje również planowanie pracy oraz 
materiałów i powinien być możliwie jak najkrótszy.

λ = Częstotliwość awarii
jest odwrotnością MTBF. (λ = 1 / MTBF)

μ = Częstotliwość naprawy
jest odwrotnością MTTR. (λ = 1 / MTTR)

SFF = Udział uszkodzeń bezpiecznych
(Safe Failure Fraction)
SFF to odsetek uszkodzeń, które nie 
wprowadzają oprzyrządowania związanego 
z bezpieczeństwem w stan braku zdolności 
do realizowania funkcji bezpieczeństwa.
λtotal = λS + λD 

SFF = 1-λDU/λtotal

λ S  = bezpieczne 
λ SD  = bezpieczne wykrywalne
λ SU  = bezpieczne niewykrywalne
λ D  = niebezpieczne
λDD  = niebezpieczne wykrywalne
λDU  = niebezpieczne niewykrywalne

λSD

λS

λD

λDD

λDU

λSU

Bezpieczeństwo cyklu

Koncepcja

Analiza zagrożeń i ryzyka

po
wr

ót 
do

 od
po

wi
ed

nie
j fa

zy

Wymogi bezpieczeństwa

Planowanie, realizacja

Montaż, uruchomienie

Eksploatacja, konserwacja

Likwidacja, usuwanie

Zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym
i ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego

Kwalifikacje, szkolenia i dokumentacje

Modyfikacja, modernizacja

Niezbędne dokumenty do certyfikacji:
 • Specyfikacja produktu 
 • Specyfikacja funkcji
 • Specyfikacja wymogów bezpieczeństwa
 • Plan konstrukcji
 • Plan weryfikacji i walidacji
 • Dokumentacje sprzętowe
 • Dokumentacje programowe
 • Rysunki techniczne konstrukcji
 • Plany weryfikacji i testów sprzętowych
 • Wyniki testu sprzętowego
 • Plany weryfikacji i testów programowych
 • Wyniki testu oprogramowania
 • Tryb awaryjny i analiza efektów (FMEA)
 • Weryfikacja bezpieczeństwa
 • Dokumentacja techniczna klienta

Siłowniki firmy Schischek z serii „..Max“ ze sprężyną powrotną zgodne z SIL
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ATEX • UL • CSA • GOST • IECEx • IP66 • RTN • SIL
Certyfikat z najwyższych klas ochrony

ATEX…
Dyrektywa ta obowiązuje w całej Unii Europejskiej, ale również niek-
tóre państwa spoza uni akceptują normę ATEX. Nazwa wywodzi sie od 
francuskiego określenia ATmosphère EXplosive i oznacza atmosfery 
wybuchowe. Dyrektywa ta obejmuje wytyczne 94/9/EG dla urządzeń 
i 1999/92/EG dla czynności. Wytyczne dyrektywy  zostały opraco-
wane przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, 
przy współpracy z Państwami członkowskimi, organizacjami normali-
zacyjnymi (CEN, CENELEC), jak również ze znanymi organizacjami 
takimi jak BAM, PTB lub TUEV - przykłady organizacji niemieckich.

UL…
to niezależna organizacja zajmująca się testowa-
niem bezpieczeństwa produktów i przyznawaniem certyfi-
katów. UL testuje i  ocenia zgodność  produktów, kompo-
nentów, materiałów i systemów z określonymi wymaganiami.  
W rezultacie znak UL jest ważny tak długo, jak długo aktualne są 
stan-dardy. UL jest jednym z zatwierdzonych laboratoriów OSHA. 
OSHA, czyli agencja ds. zdrowia i bezpieczeństwa (ang. Occupa-
tional Safety and Health Administration),  prowadzi listę laboratoriów 
zwaną NRTL, co jest skrótem od uznanych w kraju laboratoriów 
badawczych (ang. Nationally Recognized Testing Laboratories).

CSA…
jest jednym z globalnych laboratoriów, które wykonuje badania i 
wydaje certyfikaty. CSA znajduje się również na liście NRTL (OSHA).

GOST…
oznacza certyfikację obowiązkową dla produktów przewożonych 
do Rosji. Zgodność tych produktów musi być oceniona i zatwier-
dzona na podstawie standardów obowiązujących w tym kraju. Cer-
tyfikat ten jest wymagany dla takich grup produktów jak na przykład:

 • Żywność i opakowania żywności
 • Urządzenia elektroniczne
 • Maszyny
 • Produkty używane w przemyśle zwązanym z ropą i gazem
 • Systemy elektroniczne i techniczne
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IP66

RTN

ATEX • UL • CSA • GOST • IECEx • IP66 • RTN • SIL
Certyfikat z najwyższych klas ochrony

IECEx…
jest międzynarodowym systemem oceny zgodności w zakresie 
urządzeń elektrycznych stosowanych w strefie zagrożonej wybuchem. 
Kod definiuje system klasyfikacji miejsc zagrożonych wybuchem z po-
wodu występowania na przykład pyłów lub gazów. Głównym celem IEC 
(ang. International Electrotechnical Commission) z rozporządzeniem 
IECEx jest globalna harmonizacja kodeksów dotyczących 
korzystania z urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych 
wybuchem. IEC promuje wzajemne uznawanie ocen i raportów 
wydawanych przez laboratoria badawcze i jednostki certyfikujące.

IP66…
to stopień ochrony urządzeń elektrycznych lub aparatów przed 
penetracją czynników zewnętrznych, takich jak ciała stałe (np.: 
kurz) i woda. Oznaczenie stopnia IP składa się z liter IP i dwóch do 
czte-rech znaków, gdzie pierwsza cyfra oznacza odporność na wni-
kanie ciał stałych, druga natomiast odporność na penetrację wody. 
Pozostałe dwa znaki – litery uzupełniające – są nieobowiązkowe.

 • IP6x = całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu
 • IPx6 = ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zale-

waniem falą z dowolnego kierunku

RTN…
jest skrótem od RosTekhNadzor (ros.). Certyfikat RTN jest wymagany w 
Rosji przy procesach przemysłowych, gdzie występują niebez-pieczne 
materiały i/lub warunki. Jest również wymagany dla urządzeń stosow-
anych w tych procesach. Certyfikat RTN jest potrzebny między innymi dla:

 • wszystkich urządzeń stosowanych w przemyśle Oil & Gas
 • wszystkich urządzeń wymagających ochrony przed wybuchem

SIL „Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa“…
pozwala określić potencjalne zagrożenie dla ludzi, systemów, 
urządzeń i procesów w przypadku wystąpienia awarii. Podstawą 
specyfikacji, projektowania i pracy systemów bezpieczeństwa jest 
norma IEC61508. Celem jest dokonanie oceny ryzyka i jego zmnie-
jszenie przy użyciu odpowiednich środków. Norma obejmuje cztery 
poziomy, SIL 1 do SIL 4, charakteryzujące poziom bezpieczeństwa 
dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Poziom SIL jest 
miarą bezpieczeństwa w przypadku awarii i odpowiada na pytanie:

 • Jakie jest prawdopodobieństwo, że układ będzie działał pop-
rawnie w przypadku wystąpienia awarii?
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SCHISCHEK Polska Sp. z o.o.

ul. Racławicka 46/131
02-601 Warszawa 

tel/fax: +48 22 751 00 73

e-mail: info@schischek.pl
http: www.schischek.pl

Kontakt
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