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ŚWIT-14 LAMBA
ŚWIT-14 ailesinden lambalar, mekanize uzunayak komplekslerinde kullanılmak üzere optimum hale getirilmiştir.
Metan ve/ veya kömür tozu patlama tehlikesi bulunan yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Gövdeler M2
kategorilidir.

Tam tanım

En yeni jenerasyon LED diyotlar içeren gelişmiş optik ünite ve asimetrik yönlü lensler, mekanize uzunayak
bölümlerinin homojen bir şekilde aydınlatılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Lamba, raylı sistem
istasyonları, galeriler, şalt tesisleri, nakliyat amaçlı kullanılan konveyörler, vs. gibi yerlerde de kullanılabilir.
Maden aydınlatma konusunda sahip olduğumuz tecrübeler sayesinde 4000lm düzeyinde olan ve gözü
yormayan, doğal renkli ışığın (4000 K) elde edilmesi mümkün olmuştur. Mat versiyonda ışık miktarı %20 -30
daha az iken kamaştırma etkisi tamamıyla veya tadan kaldırılmıştır.
Lambanın gövdesi çelik ve demirden mamuldür. Üretim sırasında galvanizasyon uygulanmıştır ki bu da ek bir
paslanma koruması sağlamaktadır. Abajur, darbelere dayanıklı polikarbondan mamuldür. Boyutu ve ağırlığı
küçük olan lambanın gövdesinin montajında az sayıda vida kullanılmaktadır. Bu da lambanın taşınmasını ve
montajını oldukça kolaylaştırmaktadır. Standart bağlantı parçalarının yanı sıra yan kısımlarda iki adet M10
cıvatayla kullanılabilen yivli bağlantı parçaları bulunmaktadır.
Kullanılan güç kaynağı türlerinin çeşitliliği sayesinde madencilikte kullanılan birçok farklı gerilim türüyle
besleme yapmak mümkün olmaktadır: 35-50 VAC, 100-270 VAC ve 24-230 VAC. 100-270VAC güç kaynaklı
lambalarda, ışık yoğunluğunun %25 - %100 aralığında ayarlanmasını sağlayan döner bir düğme bulunmaktadır.
Işık yoğunluğu azaltıldığında güç kullanımı da azalmakta, bu da lambanın daha az ısınmasını sağlamaktadır. Bu,
yüksek sıcaklıklı yerlere monte edilen lambalar için önemli bir özelliktir.
Lambada iki fonksiyonlu servis kesicisi bulunmaktadır. Bu kesici sayesinde diğer lambalara giden beslemenin
kesilmesi veya diğer lambaları etkilemeden hattaki tek lambanın kapatılması mümkündür.
Abajurun arka kısmına yerleştirilen dört LED diyotu, faz tespitini sağlayan yeni bir ünitedir. Ünitenin görevi,
lambayı besleyen üç fazın devrede olup olmadığının bildirilmesidir. Bu sayede hasarlı veya terminal bloğa doğru
bir şekilde monte edilmeyen kabloların tespiti mümkün olmaktadır.

Teknik özellikler / şartname

Aydınlatma düzeyi 5000 lm’ye kadar
Doğal beyaz renkli ışık (4000 K)
Mat veya şeffaf abajurlu versiyonlar vardır
Boyutu ve ağırlığı küçük olan lambanın gövdesinin montajında az sayıda vida kullanılmaktadır ki bu da
taşımayı ve montajı kolaylaştırır
Besleme kablolarının montajını kolaylaştıran büyük terminal blok (maksimum kablo çapı 10 mm2).
Madenlerde kullanılan gerilimlerin tamamına uygun güç kaynağı seçimi olanağı
Besleme kablosundaki arızanın yerinin bulunmasını kolaylaştıran çok fonksiyonlu servis kesicisi
Lambaların klemenslerine bağlanan 3 fazlı besleme geriliminin varlığını gösteren gösterge ünitesi
Abajur, darbelere dayanıklı polikarbondan mamuldür

 
Ürünün adı ŚWIT-14/
Versiyon /230 /42 /24-230

Nominal besleme gerilimi 100 ÷ 270V 35 ÷ 50V 24 ÷ 230V
Nominal güç 11W ÷ 45W max. 45W

Besleme gerilimi frekansı 50-60Hz
Güç katsayısı min 0.9 min. 0,5 min. 0.75
ATEX işareti    I M2 Ex d I Mb

AT tip onayı sertifikası no FTZÚ 13 ATEX 0145X
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Işık kaynağı LED diyotlar
Aydınlatma düzeyi 5000 lm'ye kadar
Işığın renk sıcaklığı 4000 K (doğal beyaz ışık)

Kablo rakoru WKW 17-23
Kıvılcım korumalı kör tapa 72.090
Maksimum damar kesiti 10 mm2

Bağlantı klemensleri Phoenix Contact
Klemenslerin akım kapasiteleri 25A

Emniyet sınıfı I
Ortam sıcaklığı aralığı -10°C ila +40°C arası

İzin verilen nem (+35ºC sıcaklıkta) %95
Ağırlık 12,0 kg

Dış boyutlar 328 x 250 x 122 mm
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