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3DWODPD |QOH\LFL UQOHU

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

NNOHHU HQHUML

GL¼HU endüstri alanlar›nda, alev alabilen malzemeler günlük kullan›mda olan maddelerdir. Bu malzemelerden kaç›nman›n RODQD¼¾
yoktur. Yan›c› s›v›lardan ç›kan gazlar, duman ve buharlar ve yan›c›
tozlardan ç›kan toz bulutu, hava ile ELUOHõWL¼LQGH tehlikeli bir patlay›c› olabilmektedir. Bu tip potansiyel patlama tehlikesi WDõ¾\DQ
alanlarda, elektrikli ve mekanik cihazlar, tahmin edilemeyecek
kadar ciddi riskler WDõ¾PDNWDG¾UODU
Yan›c› gazlar, duman ve buharlar ve muhtemelen tozlar, üretim
zincirinde zorunlu ROGX¼XQGDQ bu tip malzemelerden kaç›nmak
çok zordur. Patlama riski olan alanlarda, patlamay› önlemek, bu
alanlarda, s›cak yüzeyler, mekanik ve elektrik k›v›lc›mlar›, statik
elektrik ve ak›mlar dahil olmak üzere muhtemel WXWXõWXUXFX
kaynaklardan kaç›nmay› gerektirmektedir.
Temel olarak 3 ayr› tipte patlamay› önleme yöntemi vard›r: Birinci,
ikinci ve üçüncü derece patlamay› önleme yöntemleri. Birinci patlamay› önleme yönteminde, potansiyel patlama riski olan alanlar›n
ROXõPDV¾QGDQ EDõODQJ¾oWDQ itibaren kaç›n›l›r. Bunun mümkün
olmamas› durumunda ki bu genelde mümkün olmaz, ikinci patlamay› önleme yöntemi kullan›l›r. Bu da uygun kaynaklar›n, tehlikeli
bölgede bulunan WXWXõWXUXFX maddelerin etkisiz hale getirilmesi ile
JHUoHNOHõWLULOLU Üçüncü patlamay› önleme yöntemi ise, patlamay›
önlemez, ancak patlaman›n etkilerini bir tak›m özel yöntemlerle
(bas›nç azaltma gibi) en aza indirir.

(F]DFÕOÕN

3DWOD\ÕFÕ PDGGHOHULQ NXOODQÕOPD DODQODUÕ

.LP\D (QGVWULVL

%R\D YH YHUQLNOH \DSÕODQ LúOHPOHU gaz YH VÕYÕ GROX
PDNLQDODU SODVWLN UHWLP
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Patlama WHKOLNHVL olan alanlarda NXOODQÕODQ ürünler
Patlama tehliNHsi olan alanlar için dedHNtörler
Patlama önleme
VÕQÕIÕ
EEx ib IIC T4
TA: - 20 °C
ile +70 °C
.DWHJRULII 2 G
6HUWLILND FLQVL
TÜV (Teknik Muayene Kurulu)
03 ATEX 2326

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

,VÕ DUWÕú KÕ]Õ
GHGHNW|U
Ürün no: 766061
Sabit VÕFDNOÕN ÕVÕ
GHGHNW|U
Ürün no: 766062

Ortamdaki ›s›n›n h›zl› DUWÕõ¾Q¾ ve / veya ortam›n V¾FDNO¾¼¾ belli bir
seviyeye JHOGL¼LQGH ya da \DYDõ seyreden ›s› DUW¾õ h›z›n› alg›layan
›s› DUW¾õ h›z› ve sabit s›cakl›k ›s› dedektörleri.

2SWLN GXPDQ
GHGHNW|U
Ürün no: 766063

Aç›k renkli duman ROXõXPOX yang›nlar›n erken alg›lanmas›nda
kullan›lan ve ¾õ¾¼¾Q GD¼¾ODUDN yans›mas› prensibine göre oDO¾õDQ optik
duman dedektörü.

OT oRNOX
sensör GHGHNW|U
Ürün no: 766064

Optik ve ›s› sensör sinyallerinin birlikte GH¼HUOHQGLULOPHVL ve kronolojik
analizi ile dumanl› ve yüksek ›s› yang›nlar› alg›lamada kullan›lan
entegre duman ve ›s› dedektörü.

'HGHNW|U WDEDQÕ
Ürün no: 781590

9100 serisi patlamaya NDUõ¾ yang›n dedektörleri ile kullan›lan
dedektör taban› (adressiz)

0DQXHO alarm
EXWRQX
Ürün no: 761696
Patlama\Õ önleme
VÕnÕIÕ
EEx emd IIC T6
TA: -20 °C ile +55 °C
.DWHJRULII 2 G
6HUWLILND FLQVL
PTB 97 ATEX 3197
9G6onayl›

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

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

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

'HGHNW|U WDEDQODUÕ

0DQXHOalarm EXWRQX
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Patlama önleyici ürünler

Özel dedektörler
Ex koruma VÕQÕIÕ
EEx d II C T5-T6
TA: -55 °C ile
+75 °C (T5)
TA: -55 °C ile
+60 °C (T6)
KDWHJRUL II 2 GD
6HUWLILND FLQVL
DEMKO 02 ATEX
132195
9G6 onayl›

Alev dedektörleri, dumans›z s›v› yang›nlar›, gaz yang›nlar›, \R¼XQ
dumanl› yang›nlar (zon 1 ve zon 2) ile petrol ürünü, gaz, DKõDS ve
plastik yang›nlar›n›n (zon 21 ve zon 22) alg›lanmas›nda kullan›l›r.
Uygulama alanlar› petrokimya endüstrisi, türbünler ve otomotiv
endüstrisidir.
3HUIRUPDQV |]HOOLNOHUL


IR alev dedektörü
X 9800
Ürün no: 761347




UV alev dedektörü
X 2200
Ürün no: 761348






Ex zon 1 ve 2’de kullan›lmas› RQD\ODQP¾õ tamamiyle kapal›
bas›nca dayan›kl› gövde.
3 renkli LED ile LõOHWLP alarm ve ar›za durum gösterimi.
3 entegre röle sayesinde durum bilgilerinin kontrol paneline
iletimi.
Ayr› test lambas› gerektirmeyen m›knat›s ile kolay bak›m.
Zor çevre NRõXOODU¾QGD da güvenilir koruma (IP 66 koruma)
0LNURLõOHPFL kontrollü, nem ve buzlanmaya NDUõ¾ ¾V¾W¾OP¾õ optikler
X 5200 ile kombine UV / IR alev dedektörü sayesinde yan›lt›c›
harici etkilere NDUõ¾ direnç.

UV/IR alev
dedektörü X 5200
Ürün no: 761349

Alarm sinyal FLKD]ODUÕ
Ex sinyal FLKD]Õ
Ürün no: 045040
Ex NRUXPDVÕQÕIÕ
EEx ma II T3
TA: -22 °C ile +55 °C
Kategori II 3 GD

Ex sinyal cihaz› DS 10, özellikle endüstriyel ortamlarda (zon 2) kullan›m için WDVDUODQP¾õW¾U Cihaz VD¼ODP alüminyum döküm gövdesi ile
çevre etkilerine ve kimyasallara NDUõ¾ dirençlidir.

Ex ses
jeneratörü
Ürün no: 766253
Ex koruma VÕQÕIÕ
II 2 G EEx de IIC T4
KategoriII 2 G

Ex ses jeneratörü, özellikle potansiyel patlama tehlikesi olan
endüstriyel alanlar için uygundur (zon 1 ve zon 2). Cihaz VD¼ODP
alüminyum döküm gövdesi ile çevre etkilerine ve kimyasallara NDUõ¾
dirençlidir.

Kapama ve tutma sistemi
Ex manyetik NDSÕ
tutucu
Ürün no: 767153
Ex koruma VÕQÕIÕ
EEx me II T6
Kategori II 2 G
6HUWLILND FLQVL
ATEX 1778X

Bas›nca dayan›kl› döküm muhafaza içinde manyetik kap› tutucu

T[S$03DJH

Patlama engelleyici ürünler

Avrupa patlama önleyici ürünler VtanGarGÕ

Temmuz 2003 tarihinde, Avrupa ATEX VWDQGDUWODUÕtehlikeli bölgelere LOLõNLQ
yeni bir VÕQÕIODQGÕUPDROXõWXUPXõWXU Bu standart, risk IDNW|UQHED÷OÕ olarak,
patlama riski olan DODQODUÕD\ÕUPÕõWÕU .XUXOPXõ olan \DQJÕQDOJÕODPDcihazODUÕQÕQbu NRõXOODUD uygun ROPDVÕJHUHNPHNWHGLU Bu VÕQÕIODQGÕUPDDOÕQDFDN
olan tedbirlerin neler ROGX÷XQX da J|VWHUPHNWHGLU Patlamaya NDUõÕ kulODQGÕ÷ÕPÕ] ürünler, ATEX VWDQGDUWODUÕQDX\JXQGXU
dDOÕõPD RUWDPÕQGDpotansiyel patlama tehlikesi olan zon’lar, en çok zon 1
ve 2 ve D\UÕFDzon 21 ve 22’nin özelliklerini J|VWHUPHNWHGLU Zon 0 ve 20
istisnai DODQODUGÕU

Zon 0/20

Zon 1/21

Zon 2/22

Potansiyel patlama tehlikesi, sürekli

Normal oDOÕõma RUWDPÕQGDbazen

Normal çalÕõma sÕrasÕnda patlama

veya uzun süreli olan veya VÕNVÕN

patlama tehlikesi olan alanlar:

tehlikesi genellikle olmayan veya NÕsa

patlama tehlikesi olan alanlar:

 hava ve alev alabilen gaz NDUÕõÕPÕ

süreli olan alanlar:

 hava ve alev alabilen gaz
karÕõÕmlarÕ, buhar ve duman (zon 0)
 bulut halinde havada bulunan alev

 hava ve alev alabilen gaz

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

alabilen toz (zon 20)

karÕõÕmlarÕ, buhar ve duman (zon 2)
 bulut halinde havada bulunan alev
alabilen toz (zon 22)

Patlama tehlikesi

Patlama tehlikesi

Patlama tehlikesi

6ÕNOÕN ve süre
örneõin reaksiyon kaplarÕnÕn içi

6ÕNOÕN ve süre
örneõin kimyasal maddelerin karÕöÕmÕ sÕrasÕnda

6ÕNOÕN ve süre
örneõin depolama sÕrasÕnda
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Patlama önleyici ürünler

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

Zon 1 ve 2

alanlarda 9100 serisi dedektörlerin 781590

dedektör

ile

için.

olasyon ve
montaj blo u
Ürün no: 764745

764744 bariyerlerin standart ray üzerine,

Montaj kutusu
Ürün no: 764752

Ex dedektör

Kablo contalar
Ürün no: 764754

için en

10

için

bariyeri

uygun

için kablo

764752.

Potansiyel patlama tehlikesi olan alanlarda erken yang n alg lama uygulamas

Honeywell Security and Fire
Honeywell Teknoloji A.Ş.
Çayıryolu Sokak, Üçgen Plaza,
No:7 Kat:1,2,4,5,6,7 İçerenköy
34752 İstanbul, Türkiye
Tel: + 90 216 578 71 00
Faks: +90 216 575 66 37
hls.turkey@honeywell.com
www.hls-turkey.com
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