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Alkalmazás

Robbanásbiztos motorok nyitáshoz és záráshoz
JZ és JZ- légtömör szabályozózsaluk nyitásához és zárásához
Alkalmazás potenciálisan robbanásveszélyes (ATEX) környezetben

ROBBANÁSBIZTOS MOTOROK

SZABÁLYOZÓZSALUK NYITÁSÁHOZ ÉS ZÁRÁSÁHOZ,
POTENCIÁLISAN ROBBANÁSVESZÉLYES LÉGTÉRBE
SZERELHETŐEK (ATEX)

Robbanásbiztos motorok JZ és JZ- légtömör szabályozózsalukhoz

ATEX tanúsítvánnyal rendelkező alkatrészek kialakítás
Az 1. és 2. zónába tartozó minden gázhoz, párához és gőzhöz jóváhagyva
és a 21. és 22. zónába tartozó porokhoz is
Tápfeszültség: 24 V AC/DC vagy 230 V AC
Pneumatikus motorok 8-70 Nm nyomatékkal
Elektromotor 15-30 Nm nyomatékkal
Pneumatikus: kettős vagy egyszeri működésű motor biztonsági zárt
csatlakozáshoz a szabályozózsaluval
Elektromos: rugó visszatérítésű motor biztonsági zárt csatlakozáshoz a
szabályozózsaluval

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Mágnesszelep: 24 V vagy 230 V
Végálláskapcsolók

KEZDŐLAP > Termékek > Esővédő zsaluk – zsalu lamellák > Szabályozó zsaluk > Attachments > Típus Explosion-proof actuators

https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek-6c97513100142ca6
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek/es%25C5%2591v%25C3%25A9d%25C5%2591-zsaluk-%25E2%2580%2593-zsalu-lamell%25C3%25A1k-43ef02ae09bd3dfc
https://www.trox.hu/es%25C5%2591v%25C3%25A9d%25C5%2591-zsaluk-%25E2%2580%2593-zsalu-lamell%25C3%25A1k/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3-zsaluk-7c20330b905f179a
https://www.trox.hu/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3-zsaluk/attachments-7147848cbcf64a33
https://www.trox.hu/attachments/t%25C3%25ADpus-explosion-proof-actuators-23b55ac4e8872eee
file:///
https://www.trox.hu/contact-2211e3dbf19c0f33
https://www.trox.hu/side-services/impresszum-e292841f51505865
https://www.trox.hu/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-0febd51c2554a8a9
https://www.trox.hu/side-services/adatkezel%25C3%25A9si-szab%25C3%25A1lyzat-9ef498601f137e20
https://www.trox.hu/side-services/jogi-nyilatkozat-68e8d41f53bca372




Acél vagy rozsdamentes acél szabályozó zsalukhoz, bronz vagy rozsdamentes acél csapágyazással

Különleges ismérvek

ATEX jelölés és tanúsítvány
Az 1. és 2. zónába tartozó minden gázhoz, párához és gőzhöz jóváhagyva és a 21. és 22. zónába tartozó porokhoz is

Leírás

Alkatrészek és tulajdonságok

A szerkezet és az anyagok megfelelnek a robbanásveszélyes környezetben történő használatról szóló EU irányelv (ATEX) előírásainak

Elektromos

Motorok túlterhelés védelemmel
Vezérlő bemeneti jel: 2 vezetékes vezérlés (3-pontos nyitva/zárva)
rugó visszatérítésű motor lezárólap biztonsági funkcióhoz
Végálláskapcsoló a végállások beállítására
Forgatókar a kézi működtetéshez

Pneumatikus

Pneumatikus motorok, egyszeri vagy kettős működéssel
Vezérlés: 1-vezetékes mágnesszelep vezérlés
Opcionális végálláskapcsoló a végállások jelzésére
Biztonsági funkció kettős müködésű meghajtással (nincs feszültség)
Biztonsági funkció szimpla működésű meghajtással (nincs nyomás)
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