
 

 

 

 

TECHNICKÝ POPIS  -  NÁVOD K MONTÁŽI  -  ROZMĚROVÝ NÁČRTEK 

 

Nevýbušná předřadná skříň      Typ: 604.6ntA, 604.6ntB:    II 3G Ex nR II T6 Gc 

                                         II 3D Ex t IIIC T 70°C Dc 
 

Použití skříně: 

Skříň je určena k napájení nevýbušných svítidel instalovaných v průmyslových prostorech (jiných než jsou doly) 

vnitřních, pod  přístřeškem a venkovních s teplotou okolí -20 až +50 °C. Svojí  konstrukcí splňuje požadavky ČSN 33 

2000-5-51 pro použití v prostředí s výskytem vody AD5, s výskytem cizích pevných těles AD6, s výskytem korozivních 

nebo znečišťujících látek AF1, AF2, AF3, s mechanickým namáháním AG2 a s vibracemi AH2. 

Může být provozováno v prostředí dle zpracovávaných nebo skladovaných látek ve smyslu požadavků příslušných 

předpisů: 

 

Popis skříně:  

Skříň se skládá z tělesa, víka a vnitřní ele ktroinstalace. Těleso a víko svítidla jsou odlitky ze slitiny AlSi z vnější strany 

povrchově upravené práškovou polyesterovou barvou RAL1005. V tělese je upevněna tlumivka, kondenzátor, 

připojovací svorkovnice skříně a svorkovnice pro připojení svítidla. 

Pro zavedení a vyvedení kabelů je skříň vybavena kabelovými průchodkami. 

Držáky a spojovací materiály jsou ocelové, pozinkované.  

Výrobek odpovídá normám EN 60079-0, ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 60079-15 a směrnici 

АТЕХ 2014/34/ЕU. 

 

Montáž a instalace: 

Skříň je možno zavěsit na strop za oko s průměrem 25 mm,  nebo upevnit  na zeď pomocí držáku č.v. 4-99.5985. Tento 

držák se dodává  na zvláštní objednávku. Přiloženými šrouby se držák upevní na skříň a pro upevnění na zeď se použijí 

šrouby M6, nebo vruty (nejsou součástí dodávky). 

Po odšroubování  víka se horní levou kabelovou vývodkou  zavede  připojovací kabel a připojí se do svorek připojovací 

svorkovnice. Je možno připojit vodiče o průřezu max. 6 mm2. Svorkovnice umožňuje připojení a průchod třífázového 

proudu. Vyvedení kabelu, pokud se použije průchozí zapojení, se provede pravou horní vývodkou.  

Propojovací kabel se zapojí do svorek svítidlové svorkovnice skříně. Je možno použít kabel s max. průřezem vodičů  

2,5 mm2. Vyvedení kabelu se provede dolní levou kabelovou vývodkou. 

Skříň je vybavena třemi kabelovými plastovými vývodkami HSK-K-Ex M20x1,5, které umožňují utěsnění kabelu o 

průměru 6,5-12 mm. Dvě jsou určeny pro průchozí zapojení kabelu a jedna pro napájecí kabel pro svítidlo. 

Skříň je dodávána jako průchozí, pro úpravu na koncové je nutné nahradit jednu vývodku zaslepovacím šroubem V-Ex 

M20x1,5, nebo se vývodka může utěsnit zaslepovací zátkou HSK-V-Ex M20x1,5.  

 Skříň je vybavena dvěma vnitřními zemnícími svorkami a jednou vnější pro vodivé pospojování. 

Držák ve spodní části skříně je určen pro zavěšení svítidla se závěsným okem, např. pro typ 511 14 07n. 

 

Upozornění : V předřadných skříních nelze používat jiné náhradní díly než které jsou v návodu uvedeny !   

                      Pro upevnění musí být použity všechny elementy dle popisu obrázku ! 

                     Všechny šrouby musí být řádně dotaženy, těsnění musí být nepoškozena ! 

          Pokud dojde k poškození těsnění a pryžových průchodek, nutno je vyměnit!    

                    Výrobce nenese žádnou odpovědnost za následky, způsobené jakýmkoliv svévolným zásahem do  

         svítidla. 

 

Údržba skříně: 

Skříň nevyžaduje mimořádnou údržbu.  

Při preventivních prohlídkách  je třeba zejména dbát, aby : 

-   těleso a vývodky skříně nebyly poškozeny. 

-   byly všechny šrouby utaženy 

-   poškozené nebo chybějící pružné podložky byly nahrazeny novými 

-   poškozená těsnění skříně nebo vývodek byla nahrazena bezvadnými 

 

Povrch skříně musí být pravidelně čištěn tak, aby nedocházelo k usazování vrstvy prachu! 
 

 

 

 



 

 

Náhradní díly:  (na objednávku)                                                                Příslušenství: (na objednávku) 

 

Tlumivka:LAYRTON  HIA 125/23              pro typ 604.6ntA,                         Držák           č.v. 4-99.5985 

                 LAYRTON  HIA 80/23                 pro typ 604.6ntB, 

Kondenzátor: TC 844,  10F                       604.6ntA,  

                       TC 844     8F                         604,6ntB,  

Těsnění:          č.v. 451.5094 

Kabelová vývodka Hummel typ HSK-K-Ex M20 x 1,5  o.č. 1.291.2001.50   
Zaslepovací zátka HUMMEL, M 20x1,5 typ HSK-V-Ex č. 1.296.1301.11  
Zaslepovací šroub M 20x1,5 typ V-Ex č. 1.297.2001.50   

 

Balení, dodávka, skladování: 

V průběhu dodávky musí být výrobek chráněn před působením vnějších vlivů, úderu a proniknutí vlhkosti. 

Výrobek nutno skladovat ve vnitřních prostorech s max. relativní vlhkostí 75% a teplotou 5 оС – 30 оС. 
 

Doprovodná dokumentace při dodávce:  

Technický popis - návod k montáži - rozměrový náčrt 

Osvědčení o jakosti a kompletnosti - záruční list 
 

Technické údaje:     

                                    Typ 604.6ntA, Typ 604.6ntB, 
                                                     (-20°C až +50°C)             (-20°C až +50°C) 
 

Pro svět. Zdroj:                     125 W HQL  80 W HQL           
Celkový příkon: 140 W 90 W               

Napětí:                      230 V 230 V                                                           

Třída ochrany:           I I                                 

Stupeň krytí: IP 65 IP 65                           

Teplotní třída:                 T6 T6                              

Max.povrchová teplota        

pro verze nt (do 50°C): 70 °C 70 °C 

Hmotnost:                             5 kg 5kg 

 

Rozměrový náčrt: 

ELEKTROSVIT Svatobořice, a. s.,   Nádražní 1290,   696 04  Svatobořice-Mistřín,   IČ: 49437313 

Tel.: 518 397 421, 423,  fax: 518 397 422, 433,  e-mail: odbyt@elektrosvit.cz, marketing@elektrosvit.cz,  web: www.elektrosvit.cz 
 

                                                                                                                                                                                                                              

mailto:odbyt@elektrosvit.cz
mailto:marketing@elektrosvit.cz
http://www.elektrosvit.cz/

