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Przeciwwybuchowe oprawy oświetleniowe typu 
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Bezpieczeństwo ludzi oraz sprzętu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zależy od przestrzegania wszystkich norm dotyczących 
bezpieczeństwa. Warunkiem przeprowadzania czynności konserwacyjnych jest pełna znajomość wszystkich norm i przepisów mających 
zastosowanie dla danego sprzętu, szczególnie: 
- wymagania normy IEC/EN 60079-14 oraz IEC/EN 60079-17 dotyczące konserwacji i użytkowania urządzeń przeciwwybuchowych 
- ogólnie przyjęte zasady i praktyki inżynierskie 
- normy krajowe dotyczące zapobiegania wypadkom oraz standardy bezpieczeństwa 
- instrukcje bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji 
- dane znamionowe wyszczególnione na tabliczce znamionowej 

http://www.schuch.de/
mailto:info@schuch.de
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1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

 
- Instalacja i podłączenie muszą być przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami 
- Oprawa oświetleniowa musi być chroniona przed przetężeniem, zwarciem oraz innymi 
uszkodzeniami elektrycznymi 
- Nie wolno użytkować uszkodzonej oprawy 
- Użytkowanie nieumocowanej do podłoża oprawy jak i jakiekolwiek inne niewłaściwe użytkowanie 
są zakazane 
- Oprawa może być użytkowana jedynie w dopuszczalnych zakresach napięcia zasilania i temperatury 
otoczenia 
- Przy określaniu minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej temperatury pracy należy rozważyć 
dodatkowe źródła zimna i ciepła (np.: bezpośrednie nagrzewanie, promienie słoneczne, urządzenia 
chłodzące) 
- Jeśli oprawa ma być użytkowana w specjalnych warunkach, gdzie poddana jest oddziaływaniu 
chemicznemu, mechanicznemu, termicznemu lub elektrycznemu lub też będzie podlegać wibracjom 
jest wysoce zalecane by przed jej instalacją skontaktować się z firmą Adolf Schuch GmbH 
- Każda modyfikacja oprawy zagraża bezpieczeństwu użytkowników i prowadzi do natychmiastowego 
unieważnienia certyfikatu. 
- Niedopuszczalne jest używanie lampy w obszarach gdzie występuje mieszanina wybuchowych 
gazów i pyłów z powietrzem. 
- Otworzenie oprawy jest możliwe jedynie po ostygnięciu oprawy przez odpowiedni czas po jej 
wyłączeniu. Czas ten podany jest na tabliczce znamionowej. 
- Należy zachować określony odstęp pomiędzy oprawą oświetleniową a oświetlaną powierzchnią. 
- Uszkodzone części można wymieniać jedynie na oryginalne części firm Adolf Schuch GmbH. 
 

2. Uwagi odnośnie użytkowania 
 

- Jakiekolwiek niewłaściwe lub niedozwolone użycie oprawy prowadzi do natychmiastowej utraty 
gwarancji. 
- Otwieranie komory z diodami LED jest dozwolone jedynie w celu przeprowadzenia naprawy. 
- Diody LED to delikatne urządzenia elektroniczne. Należy zadbać o to by nie uległy żadnym udarom 
mechanicznym lub elektrostatycznym kiedy oprawa jest otwarta. Z tego też powodu nie wolno 
dotykać diod LED. 
- Substancje chemicznie agresywne mogą spowodować zmętnienie lub zaczernienie doprowadzając 
tym samym do zmniejszenia strumienia świetlnego oprawy. Z tego też powodu do smarowania złącza 
ognioszczelnego należy używać tylko bezkwasowych smarów. 
- Naświetlacze, które przeznaczone są do użytku w temperaturze poniżej -40°C muszą być 
uruchamiane w temperaturze powyżej tej wartości i użytkowane nieprzerwanie, aż do ponownego 
osiągnięcia temperatury wyższej niż  -40°C. 
- Ze względu na ochronę wzroku należy zadbać o to by naświetlacz był zainstalowany tak, aby w 
promieniu ≤0,5m od oprawy nikt nie był zmuszony patrzeć bezpośrednio w źródło światła. 
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3. Dane techniczne 

 

Typ:   d9000 … 
Naświetlacz przeciwwybuchowy ze źródłem światła LED przeznaczony do 
pracy w strefach 1, 2, 21 oraz 22 zagrożenia wybuchem. 

Typ ochrony przeciwwybuchowej:  Zależnie od wersji (patrz tabliczka znamionowa) 
   II 2 G Ex d e o pis IIC Ta/T6 Gb 

Lub  Ex II 2 G Ex d e o pis IIB T4/T6 Gb 

   Ex II 2 D Ex tb IIIC T80°C - 90°C Db 

Certyfikat:  PTB 12 ATEX 1030 
   IECEx PTB 12.0057 
Napięcie zasilania: W zależności od wersji (patrz tabliczka znamionowa) 
   220…240V AC ±10%; 50Hz 
   120…277V AC (wersja specjalna) 
Klasa izolacji:  I 
Stopień ochrony IP: IP66/67 
Temperatura otoczenia: W zależności od wersji (patrz tabliczka znamionowa) 
    -50°C / -20°C … + 40°C / +50°C / +60°C / +70°C 
Zużycie mocy: Zużycie mocy diod LED zależy od czynników produkcyjnych oraz temperatury 

pracy. Z tego też powodu możliwe jest jedynie podanie przybliżonych 
wartości: 

   d9000/4201: około 50W 
   d9000/4202: około 95W 
   d9000/4204: około 140W 
Czas oczekiwania przed otworzeniem oprawy: 
   Wersja T4: 1 godzina 
   Wersja T6: 6 godzin 
Pozycja pracy:   dowolna 
Przewód podłączeniowy: odporny na temperaturę do +80°C w przypadku opraw 

przeznaczonych do pracy w temperaturach +60°C oraz +70°C 
Wpusty kablowe: Dławnice o gwincie M25x1.5 
 Wykonanie z tworzywa: 
 Zakres dławienia: 7-17mm (dla zakresu 10-17mm należy wyjąć mały pierścień uszczelniający) 
 Moment: Gwint łączących 3Nm; Nakrętka 2Nm  
 Wykonanie z metalu: 
 Zakres dławienia: 9-16mm 
 Moment: Gwint łączący 12 Nm, Nakrętka 12 Nm  
 Należy sprawdzić informacje na pierwszej stronie w przypadku wersji specjalnych. 
Terminale przyłączeniowe: Zaciski:   max 2x2.5mm2 

Amperaż: max 16A 
Wymagana długość zdjęcia izolacji z przewodów: 7-8mm 
Moment śruby terminala: 1,2Nm 

    Specjalna wersja ze złączką: 
Zaciski:   max 2x1-6mm2 (U) odpowiednio 

     max 2x1-4mm2 (R, z nasuwką przewodową) 
   Amperaż: max 20A 
Wymagana długość zdjęcia izolacji z przewodów: 10-11mm 
Moment śruby terminala: 1,2Nm 

 Należy sprawdzić informacje na pierwszej stronie w przypadku wersji specjalnych. 
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Wymiary: 
(wszystkie wymiary podano w mm) 
 

 
 
Minimalna odległość od oświetlanej powierzchni: 

 

4. Instalacja: 
- Bezpieczeństwo użytkowania tej oprawy gwarantowane jest tak długo jak długo użytkowana jest w 
dopuszczalnych zakresach napięcia zasilania i temperatury otoczenia. Instalacja i konserwacja muszą 
być przeprowadzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 
- Instalacja oprawy przeciwwybuchowej musi być wykonywana przez wykwalifikowanego elektryka. 
- Przy określaniu minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej temperatury pracy należy rozważyć 
dodatkowe źródła zimna i ciepła (np.: bezpośrednie nagrzewanie, promienie słoneczne, urządzenia 
chłodzące) 
- Należy zachować określony odstęp pomiędzy oprawą oświetleniową a oświetlaną powierzchnią 
(patrz punkt 3) 
 
 
4.1 Otwieranie oprawy: 
- W celu podłączenia oprawy należy otworzyć jedynie puszkę przyłączeniową (patrz punkt 4.2 – 
podłączenie elektryczne) 
- Komora diod LED może być otwarta jedynie w celu dokonania naprawy. 
- Diody LED to delikatne urządzenia elektroniczne. Należy zadbać o to by nie uległy żadnym udarom 
mechanicznym lub elektrostatycznym kiedy oprawa jest otwarta. Z tego też powodu nie wolno 
dotykać diod LED. 
- Poluzować śrubę mocującą pierścień z szybą. 
- Odkręcić pierścień z szybą. Ostrożnie opuścić pierścień, który jest przymocowany do oprawy. 
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4.2 Podłączenie elektryczne 
 
- Odkręcić śruby mocujące pokrywkę puszki przyłączeniowej i zdjąć ją. 
- Po zamontowaniu oprawy należy przeciągnąć kabel zasilający przez dławnicę. 
- Zacisnąć nakrętkę dławnicy przeciwwybuchowej na kablu (moment podano w punkcie 3) 
 

- Należy zabezpieczyć przewód (np.: za pomocą odciążek) przed skręcaniem lub wyrywaniem. 
- Średnica kabla zasilającego powinna być odpowiednio dobrana do zakresu dławienia 
dławnicy przeciwwybuchowej (patrz punkt 3). 
- Przed zainstalowaniem dławnic lub śrub innych niż dostarczone w komplecie wymagany jest 
kontakt z firmą Adolf Schuch GmbH. 
- Przy odizolowywaniu nie wolno uszkodzić żył. 
Należy zadbać o odizolowanie żył na odpowiedniej długości (patrz punkt 3). 

 
- Podłączyć żyły do terminala zgodnie z oznaczeniami. Zacisnąć śruby. Należy zacisnąć nawet te śruby, 
które nie są używane. (momenty podano w punkcie 3). 

- Istotnym jest aby cała odizolowana część przewodu znalazła się w terminalu i aby nie 
zacisnąć terminala na izolacji. 
- Należy upewnić się, że uszczelka pokrywy puszki przyłączeniowej jest właściwie założona, 
założyć pokrywę, równomiernie dokręcić śruby w pokrywie i sprawdzić czy po zamknięciu 
uszczelka jest równo ułożona i nie ma żadnych szczelin. 

 
4.3 Wymiana płytek z diodami LED i osprzętu elektronicznego. 
 
Wymiana płytek z diodami LED i/lub osprzętu elektronicznego opisana jest w osobnej instrukcji, która 
dołączana jest w przypadku zamówienia tych części zamiennych. 
 
4.4 Zamykanie oprawy 
- Należy oczyścić gwint pierścienia z szybą oraz gwint obudowy i dokonać sprawdzenia pod kątem 
wystąpienia ewentualnych uszkodzeń. 
- Należy delikatnie przesmarować gwinty bezkwasowym smarem. Zalecamy użycie do tego celu 
„pasty przeciw zatarciom 1628”. 
- Ponownie zamontować pierścień z szybą. Dokręcić go mocno i upewnić się, że w każdym miejscu 
odpowiednio dociska uszczelkę. 
- Należy zabezpieczyć pierścień przeciw odkręceniu za pomocą śruby zabezpieczającej 

 
Gwint pierścienia z szybą oraz obudowy są najważniejszym elementem ochrony 
przeciwwybuchowej oprawy. Jakiekolwiek uszkodzenie lub zanieczyszczenie mogą 
spowodować utratę cech ochrony przeciwwybuchowej. Przed ponownym złożeniem oprawy 
należy wyczyścić wszystkie szczeliny i delikatnie przesmarować je odpowiednim smarem w 
celu uniknięcia jakiejkolwiek korozji i zwiększenia odporności na warunki pogodowe. 
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5. Dopuszczenie do użytkowania 
Przed dopuszczeniem do użytku opraw przeciwwybuchowych należy się upewnić, że: 
- oprawa została zamontowana zgodnie z przepisami 
- kabel zasilający spełnia wymagania odnośnie odporności temperaturowej określone na tabliczce 
znamionowej 
- dławnice przeciwwybuchowe lub zaślepki są odpowiednio zamocowane do obudowy (moment 
podano w punkcie 3). 
- kabel podłączeniowy został mocno zaciśnięty w dławnicy oraz nie podlega on żadnym dodatkowym 
naprężeniom 
- odizolowana część żył przewodzących została zaciśnięta w terminalu, nie zaciśnięto przy tym 
terminala na izolacji żyły 
- śruby terminala przyłączeniowego zostały mocno dokręcone 
- wszystkie uszczelki są w dobrym stanie i zamontowane poprawnie 
- oprawa nie jest uszkodzona w jakikolwiek sposób 
 
5.1 Pomiary izolacji 
W celu zmierzenia rezystancji izolacji napięcie testowe musi być przyłożone pomiędzy przewodem 
fazowym a przewodem uziemiającym lub między przewodem neutralnym a przewodem 
uziemiającym. 

 
Po zakończeniu pomiaru izolacji należy ponownie podłączyć żyły do odpowiednich terminali w 
złączce. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że na przewodzie neutralnym nie 
występują żadne przepięcia wynikające z niezbalansowanego obciążenia linii, które mogą uszkodzić 
układy elektroniczne oprawy. 
 
5.2 Użytkowanie oprawy w sieci trójfazowej 
Schemat pokazuje sposób podłączenia oprawy oświetleniowej w sieci trójfazowej z przewodem 
neutralnym. 

 
 
Oprawy ze statecznikami elektronicznymi  Poprawnie   Źle! 
 
 
Jeśli przewód neutralny zostanie uszkodzony lub wystąpi na nim napięcie oprawa oświetleniowa lub 
grupa opraw może zostać narażona na działanie napięcia wykraczającego poza dopuszczalny zakres i 
w konsekwencji doprowadzić do zniszczenia układu zasilającego. 
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6. Konserwacja 
Według stosownych przepisów oprawy przeciwwybuchowe wymagają regularnych przeglądów. 
Szczególnej kontroli powinny zostać poddane elementy ważne dla zachowania cech 
przeciwwybuchowości. 
Z tego właśnie powodu należy dokładnie sprawdzić: 
- szyba, obudowa i uszczelki nie posiadają jakichkolwiek uszkodzeń 
- dławnice i zaślepki przeciwwybuchowe są odpowiednio dokręcone (momenty podano w punkcie 3) 
- wykonane z tworzywa elementy wewnątrz oprawy nie zmieniły koloru ani nie uległy jakiejkolwiek 
deformacji lub zniszczeniu 
- gwinty w pierścieniu z szybą oraz obudowie są czyste, niezniszczone i całkowicie nasmarowane 
bezkwasowym smarem (np.: Pastą przeciw zatarciom 1628) 
- kabel zasilający jest mocno zaciśnięty w dławnicy a jego izolacja jest nienaruszona 
- oprawa jest odpowiednio zamknięta a uszczelka dobrze przylega i nie jest uszkodzona 
 
6.1 Czyszczenie oprawy 
 

- Jeśli to możliwe zalecane jest aby pierścień z szybą były czyszczone jedynie przy użyciu 
wody. Przy używaniu jakichkolwiek chemicznych środków czyszczących należy się upewnić, że 
nie będą one miały jakiegokolwiek negatywnego wpływu szczególnie na uszczelkę. 
- Po wykonaniu czyszczenia obowiązkowo należy wyczyścić gwinty w pierścieniu oraz w 
obudowie oraz delikatnie przesmarować je przy użyciu bezkwasowego smaru (np.: Pastą 
przeciw zatarciom 1628) by uniknąć jakiejkolwiek korozji. 

 
W przypadku użytkowania opraw w otoczeniu pyłów palnych należy mieć na uwadze co następuje: 
Zbierająca się na oprawie warstwa pyłu posiada właściwości. Ważne jest aby regularnie oczyszczać 
oprawę ze znajdującej się na niej warstwy pyłu. Warstwa pyłu o grubości 5mm redukuje maksymalną 
dopuszczalną temperaturę powierzchni. Nie wolno dopuścić by kiedykolwiek na oprawie odłożyła się 
warstwa pyłu o grubości 50mm. 

 
6.2. Naprawa i czynności konserwacyjne 
 
- Oprawa może być otworzona jedynie w przypadku całkowitego odłączenia od zasilania. 
- Otworzenie oprawy jest dopuszczalne tylko po jej ochłodzeniu przez wymagany czas oznaczony na 
tabliczce znamionowej 
- W przypadku pracy w zapylonych przestrzeniach oprawa musi być dokładnie wyczyszczona przed 
otworzeniem 
- Należy upewnić się, że do oprawy nie dostanie się pył gdy będzie ona otworzona 
- Uszkodzone części o cechach budowy przeciwwybuchowej należy wymieniać jedynie na oryginalne 
komponenty firmy Adolf Schuch GmbH. 
 
Uwaga: Jeśli konieczna będzie wymiana pokrywki puszki przyłączeniowej prosimy o wcześniejszy 
kontakt. 
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CE – Deklaracja Zgodności 

PTB 12 ATEX 1030 
 
My: 
 
Adolf Schuch GmbH, Lichttechnishe Spezialfabrik, Mainzer Str. 172, D 67547 Worms 
 

niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, 
że produkt 

oprawa przeciwwybuchowa 
typ d9000 

 
który stanowi przedmiot tej deklaracji jest zgodna z  następującymi normami oraz przepisami 
 

 
dyrektywy 
 

 
nazwa i/lub numer oraz data danej normy 

94/9/EG: Sprzęt oraz systemy ochronne 
przeznaczone do użytku w strefach zagrożonych 
wybuchem 

 
EN 60079-0:2009 
EN 60079-1:2007 
EN 60079-7:2007 
EN 60079-31:2009 
 
EN 60598-1 
 

2004/108/EC: 
Kompatybilność elektromagnetyczna 

 
EN 55015 
EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 
EN 61547 
 

 

 

 

Worms, 12.10.2012 
miejsce i data 

 

 

 

 

Dyrektor Techniczny 

 

 

 

Szef działu kontroli jakości 

 
 


