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Doel van deze instructie 
- Bij het werken in gevaarlijke gebieden hangt de veiligheid van personeel en installaties af van het naleven van alle 
  relevante veiligheidsvoorschriften. Medewerkers die zorgen voor montage en onderhoud hebben daarom een bijzondere 
  verantwoordelijkheid. Zij moeten een nauwkeurige kennis van de geldende normen en voorschriften bezitten.
- Deze instructies geven een korte samenvatting van de belangrijkste veiligheidsmaatregelen. 

- Gebruik het explosieveilige (nood) LED verlichtingsarmatuur alleen voor het beoogde doel.
- Het explosieveilige (nood) LED verlichtingsarmatuur is niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke zones 0 of 20
- Onjuist of ontoelaatbaar gebruik of het niet naleven van deze instructies maakt onze garantiebepaling ongeldig.
- Wijzigingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
- Gebruik de explosieveilige (nood) LED armaturen alleen als deze schoon en onbeschadigd zijn. Elke beschadiging kan 
  de explosieveiligheid te niet doen.
 Let bij installatie, onderhoud en bediening op het volgende:

        Nationale veiligheidsvoorschriften
        Nationale voorschriften ter voorkoming van ongevallen;
        Nationale installatie ivoorschriften (bv. IEC 60079-14, EN60079-14);
        Algemeen erkende technische voorschriften;
        Veiligheidsrichtlijnen zoals omschreven in deze handleiding;
        Opgegeven waarden volgens de tekstplaten op de armaturen 

- 
o  
o  
o 
o  
o  
o  

Veiligheidsinstructies

Conformiteit met de normen
de explosieveilige (nood) LED armaturen zijn ontworpen, geproduceerd en getest volgens de ISO 9001 regels en voldoen
aan de volgende normen :

toepassingsgebied
de explosieveilige (nood) LED armaturen zijn geschikt voor gebruik in de explosiegevaarlijke gas omgevingen zone 1 en
zone 2 en in de stof omgevingen zone 21 en 22  
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Ex code standaard armatuur zonder eindschakelaar

Ex code standaard armatuur met eindschakelaar

Ex code noodverlichtingsarmatuur zonder eindschakelaar

Ex code noodverlichtingsarmatuur met eindschakelaar

     II 2GD Ex eb mb op is q IIC T5/T4 - Gb Ex tb op is IIIC T80°C Db

   II 2GD Ex db eb mb op is q IIC T5/T4 - Gb Ex tb op is IIIC T80°C Db

    

     

     II 2GD Ex eb mb op is q IIC T4 Gb - Ex tb op is IIIC T80°C Db

   II 2GD Ex db eb mb op is q IIC T4 Gb - Ex tb IIIC T80°C Db

- Beschermingsgraad: IP66
- Omgevingstemperatuur standaard armatuur: -25°C Ta  +40°C/+55°C
  Omgevingstemperatuur noodverlichtingsarmatuur: -25°C Ta  +40°C.
- Voltage: AC100 ~ 250V - 50/60 Hz   
- Aansluitingen voor 1 of 2 geleiders 1.5~10 mm
- Zie tabel 1 voor verlichtingsvermogen standaard en bij noodverlichting
- Noodverlichting starttijd 0.1 Sec. brandduur noodverlichting  120 min.
- Batterij configuratie type Z0865: Z0819/3.0Ah - 7.2V / type Z0866: Z0819/4.5Ah 7.2V
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≤ ≤
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≥ ≥

- :   Batterij laadtijd: 24 uur - levensduur 500 x laden≥

Model en implicatie

Technische gegevens 
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Code van het ontwerp

Jaar van het ontwerp 

Montagewijze- 

Voorzieningen

Product code INDEX ELEKTRO BV

  Z  08  6      /     x LED 30    -    -    - 

Aantal led modules - 1 of 2

Noodverlichting   - 

- Niet ingevuld = standaard armatuur
- Voorzien van zekering
- Voorzien van eindschakelaar op de kap
- Voorzien van eindschakelaar en zekering

YJ  - Noodverlichting

      
PM - geschikt voor paalmontage

Model  Product
Normal

 vermogen
Emergency
vermogen

Z0865/1 x LED 30W

Table 1

 1 x 30W

 1 x 30W

 2 x 30W

1 x 10W

2 x 10W 2 x 30W

Standaard armatuur 1x30W

Standaard armatuur 2x30W

Noodverlichtings armatuur 1x30A

Noodverlichtings armatuur 2x30A

Z0865/2 x LED 30W

Z0865/1 x LED 30W -YJ

Z0865/2 x LED 30W -YJ

F
K
FK

 - Niet ingevuld = standaard armatuur plafondbeugel

- Niet ingevuld = standaard armatuur
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Afmetingen en montage
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222

145

33

4xM8 200

165

Inclusief plafondbeugel

Z0865 -   725mm.
Z0866 - 1335mm.

Z0865 - 400mm.
Z0866 - 800mm.

4xØ9

Z0865 1xLED 30W en Z0866 2xLED 30W, standaard en noodverlichtingsarmatuur

Z0865 1xLED 30W PM en Z0866 2xLED 30W PM, standaard en noodverlichtingsarmatuur - Paalmontage

Z0865

Z0866

L L1 L2 H1 H2 

698

1310

850

1440

815

1405

2635

2740

2645

2750

621

400222 M25 x 1.5 Ø45 Ø42
Type

G1 / “  42mm pijp4
1 Explosieveilig (nood) armatuur Paal montage

1xM25 kabelwartel

Afdekkap kabel

Klem

698 / 1310
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Open

Behandel met zorg. Als de deksel
open staat niet de sleutel gebruiken zijn 

Let op: Verwissel de batterij niet in een explosiegevaarlijke
             omgeving

LED montage

200
Reflector montage, Let op hier kunnen hoogfrequente trillingen
voorkomen

Duw

1 2

3

5

7

4

6
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Aansluit schema
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Externe schakelaar

- Transport en opslag in de orginele verpakking.
- Nationale veiligheids- en installatievoorschriften en de algemeen aanvaarde regels van de technische praktijk moet in acht
   worden genomen bij het monteren, aansluiten en bedienen van deze armaturen. De armaturen zijn geschikt voor gebruik in
   zone 1,2 21 en 22
- Explosie veilige LED armaturen dienen gebruikt te worden onder de volgende atmosferische omstandigheden:
      * Luchtdruk 80kPa(0.8bar)~110kPa(1.1bar) ;
      * Volumeverhouding zuurstof is 21% ;
      * De relatieve luchtvochtigheid is kleiner dan 95%;
      * De montage is niet op trillende onderdelen.
-  Bekabeling moet zorgvuldig zijn aangelegd en aangesloten. 
-  Soepele bedrading moet met krimpverbindingen zijn afgewerkt. Niet aangesloten bedrading moet worden afgewerkt volgens 
  de voorschriften. Bedrading mag niet beschadigd zijn.
-  Alle schroeven op de aansluitklemmen moeten zijn aangedraaid. Ook de schroeven van ongebruikte aansluitklemmen.
-  Alle pakkingen moeten worden gecontroleerd of zij nog voldoen aan de IP classificatie

Installatie:

Kabelwartel:
-   Alleen gecertificeerde kabelwartels  en blindstoppen zijn toegestaan. 
- Kabelwartels en blindpluggen moeten gemonteerd worden volgens de geldende voorschriften
 De IP waarde van de kabelwartels en blindpluggen moeten voldoen aan een bescherming van minimaal Ip66.

- De montagerichtlijnen van de gebruikte kabelwartels moet worden toegepast. 
- De kabelwartels en blindpluggen dienen volgens de montagerichtlijnen te worden vastgezet. Te strak aandraaien van 
  kabelwartels, blindpluggen etc. kan de beschermklasse schaden.
-  Niet gebruikte kabelingangen moeten voorzien zijn van een passende explosieveilige blindstop

- 
 

Noodverlichting
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- Neem de regelgeving en normen in acht tijdens controle en onderhoud.
- Zorg ervoor dat voor demontage de voeding is afgekoppeld.
- Service en reparatie is alleen toegestaan met originele materialen geleverd door INDEX ELEKTRO BV en mogen alleen
  worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
- Wijzigingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
- Bij beschadiging of bij onduidelijkheid over een storing dient u contact op te nemen met INDEX ELEKTRO BV
 Let op: schoonmaken van het armatuur is alleen toegestaan met een vochtige doek.

- De volgende punten moeten worden gecontroleerd 
     * Controleer of het armatuur niet is beschadigt 
     * Controleer de pakkingen
-  Na uitschakelen van het armatuur is de ontlaadtijd van de interne condensator tot de resterende 0,02 mJ kleiner dan 200 mS.

 
 

- 

In bedrijf stellen
- Controleer voor gebruik van het armatuur dat:
     * Het armatuur correct is geïnstalleerd.
     * Ongebruikte kabelingangen zijn afgedicht met passende blindstoppen.
     * Het armatuur onbeschadigd is.

- De LED-signalering geeft de volgende signalen:
     - groen - noodverlichtingsfunctie is stand-by 
     - geel - storingsindicatie
     - rood - oplaadindicatie

Onderhoud

Verwijderen / recyclen 
Bij het afvoeren van het apparaat moeten de geldende nationale voorschriften voor afvalverwerking in acht worden genomen!
We beantwoorden graag al uw vragen. Neem gerust contact op met Index Elektro BV.

- Alleen orginele toebehoren en reserve onderdelen van INDEX ELEKTRO zijn toegestaan. voor meer informatie zie onze 
  website www.indexelektro.nl

Toebehoren / reserve onderdelen  
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