
  Použití:  
Nevýbušné svítidlo pro osvětlení prostorů 
s nebezpečím výbuchu plynů, par hořlavých 
kapalin, prachů a vláken. 
 

 
Zóna 1/21 II 2G Ex eb mb op is IIC T5 Gb 
Zóna 2/22 II 2D Ex tb op is IIIC T55°C-T70°C Db 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Technický popis: 
Těleso svítidla je vyrobeno z polyesteru vyztuženým skleněnými vlákny. Difuzor je vyroben z PMMA nebo z UV 
stabilizovaného polykarbonátu (PC), uzávěry z nerezové oceli. Max. průřez vodičů je 2,5mm2. 
 

Instalace:  
Na strop nebo na stěnu pomocí držáku 
 

Provedení: 
Verze svítidla A3 (okolní teploty +5°C až +45°C) je vybavené interním napájecím modulem schopným nepřetržité práce 
v nouzovém režimu po dobu nejméně tří hodin v případě výpadku sítě. Svítidlo je standardně dodáváno 
s polyamidovými kabelovými vývodkami M20x1,5, dle přání i polyamidové kabelové vývodky M25x1,5 nebo kovové 
kabelové vývodky M20x1,5 a M25x1,5.  
 
Na objednávku: 
Verze nouzového provedení: A3 nebo ZB. 
 

Typ Příkon 

[W] 

Výkon 

[lm/W] 

Světelný tok 

[lm] 

Okolní teploty Rozměry / hmotnost 

[mm / kg] 
      

ES EXF250LED-0600-F1 21 87 1869 -40°C až +45°C 700 x 190 x 129 / 4,6 

ES EXF250LED-0600-F2 39 100 3816 -40°C až +45°C 700 x 190 x 129 / 5,1 

ES EXF250LED-1200-F2 39 104 4104 -40°C až +45°C 1300 x 190 x 129 / 8,0 

ES EXF250LED-1200-F4 78 100 7753 -40°C až +45°C 1300 x 190 x 129 / 9,0 

ES EXF250LED-1200-G4 47 106 4840 -40°C až +55°C 1300 x 190 x 129 / 8,7 

ES EXF250LED-0600-G2 25 102 2566 -40°C až +60°C 700 x 190 x 129 / 5,1 

ES EXF250LED-1200-G2 25 98 2468 -40°C až +60°C 1300 x 190 x 129 / 8,0 

 

*V případě nouzového provedení se hmotnost svítidla zvýší o 0,7kg. 

*Přidáním písmene P za typ. označení, bude svítidlo vyrobeno s plastovou kabelovou průchodkou. 

*Přidáním písmene M za typ. označení, bude svítidlo vyrobeno s kovovou kabelovou průchodkou. 

*Přidáním čísla 10 za typ. označení, bude svítidlo vyrobeno s jednou průchodkou na jedné straně bez průchozího zapojení. 

*Přidáním čísla 11 za typ. označení, bude svítidlo vyrobeno s dvěma vývodkami na obou stranách svítidla s průchozím zapojením. 

*Přidáním čísla 20 za typ. označení, bude svítidlo vyrobeno s dvěma vývodkami na jedné straně (přívodní kabely mohou být 

zapojeny v jedné svorkovnici). 

*Přidáním čísla 21 za typ. označení, bude svítidlo vyrobeno se třemi vývodkami, dvě na jedné straně a jedna na druhé straně. 

*Přidáním čísla 22 za typ. označení, bude svítidlo vyrobeno se čtyřmi vývodkami, se dvěma na obou stranách s průchozím 

zapojením. 

*Např. ES EXF250LED-0600-F1-P22 – svítidlo bude vyrobeno se čtyřmi polyamidovými vývodkami. 

 

ES EXF250LED 

  

 

 
  

CRI: >80 

 

 

A3 

220-250 

V DC 

 

 


