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Slika 2
Sestavni deli eksplozijsko

varne fluoroscentne
svetilke serije 07-5001

• konstrukcija svetilke z elementi izde-
lanimi v protieksplozijski zaπËiti

Exd fluorescentna svetilka

Ohiπje teh svetilk je izdelano v proti-
eksplozijski zaπËiti t.i. ≈neprodirni okrov√.
Za prozorni del ohiπja se uporablja po-
sebno steklo ali posebni termoplastiËni
materiali. Ker morajo takπna ohiπja zdræati
tlak eksplozije, so seveda omejena z vo-
lumnom, kar onemogoËa izdelavo dvo ali
veË cevnih svetilk v enem ohiπju.

Prednost takπne konstrukcije je, da se
lahko uporabijo serijski elementi (grla, du-
πilke, starterji...) tako, da so stroπki vzdr-
æevanja nizki. Zaradi konstrukcije nepro-
dirnega okrova je takπna svetilka tudi me-
haniËno zelo odporna in primerna za upo-
rabo v najteæjih pogojih dela. PrikjuËni del
teh svetilk je izveden v protieksplozijski
zaπËiti Exe (indirektni uvod). Te vrste sve-
tilk izdelujemo æe 35 let in imamo danes v
proizvodnem programu æe Ëetrto gene-
racijo.

Fluorescentna svetilka izdelana z
elementi v protieksplozijski zaπËiti

Z razvojem novih materialov in tehno-
logij je mogoËe izdelati æe same sestavne
elemente svetilke, kot so starterji, duπilke,
grla, sponke, uvodnice v ustrezni proti-
eksplozijski zaπËiti.

Tako je takπna svetilka  sestavljena iz
veË razliËnih vrst protieksplozijske zaπËite.
Tovrstna konstrukcija omogoËa niz pred-
nosti pred Exd svetilko predvsem pri
funkcionalnosti in niæjih stroπkih pro-
izvodnje.

Tudi v BARTEC-VARNOST-i sledimo
sodobnim razvojnim trendom, rezultat pa
je nova vrsta polyesterskih eksplozijsko
varnih fluorescentnih svetilk.

KONSTRUKCIJA IN TEHNI»NE
ZNA»ILNOSTI NOVIH

FLUORESCENTNIH SVETILK

Ohiπje svetilke je izdelano iz ojaËanega
polyestra, prozorni del pa iz polykarbo-
nata. Ohiπje oziroma svetilka je izvedena
za dve ali eno fluorescentno sijalko vseh
standardnih moËi 18W, 36W in 58W. Vsi
elektriËni elementi so montirani na nas-
protni strani reflektorja. Za væig je upo-
rabljena elektronska predstikalna naprava,
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V industrijskih objektih, kjer se odvijajo
delovni procesi, je poleg primarne vloge

svetlobe zelo pomemben psihofiziËni po-
men svetlobe. Svetloba namreË ne omo-
goËa le dobrega prepoznavanja, ampak
vpliva tudi na Ëloveπke funkcije, kot so
razpoloæenje, koncentracija,  aktivnost,
delovni elan in podobno. To pa je kljuËno
za uspeπno in varno delo. Ugotovljeno je,
da je danes v svetu pribl. 60 % delovnih
prostorov pomanjkljivo osvetljenih z
naravno svetlobo in potrebujejo dodatno
osvetljavo. Zato je izbira in projektiranje
dobre razsvetljave zelo pomemben
dejavnikr uspeπnosti in varnosti v delovnih
prostorih, πe posebej v eksplozivno
ogroæenih okoljih, kjer poleg vseh ostalih
nevarnosti obstoji πe nevarnost eksplozije.
Naloga projektantov je v takπnih delovnih
prostorih projektirati uËinkovito in varno
razsvetljavo, nas proizvajalcev svetilk pa
izdelovati svetila, ki zadovoljujejo zah-
tevanim kriterijem glede uËinkovitosti, var-
nosti in najsodobnejπih spoznanj s pod-
roËja razsvetljave in protieksplozijske zaπ-
Ëite.

IZVEDBA PROTIEKSPLOZIJSKE
ZA©»ITE

Iz 45 letnih izkuπenj pri proizvodnji sve-
tilk v protieksplozijski zaπËiti ugotavljamo,
da je v povpreËju pribl.60% eksplozivno
ogroæenih prostorov razsvetljeno s fluore-
scentnimi svetilkami.Te svetilke so naj-
ekonomiËnejπe za osvetljevanje proizvod-
nih ali drugih prostorov do viπine 7-8 m.

Danes poznamo predvsem dva naj-
pogostejπa pristopa k izvedbi fluorescent-
nih svetilk v protieksplozijski zaπËiti, in
sicer:
• konstrukcija svetilke v Exd zaπËiti
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Slika 3
Varnostna blokada
z mikrostikali

BARTEC - VARNOST d.o.o.
Tovarna Eksplozijsko Varnih Elektronaprav

Cesta 9. avgusta 59
1410 Zagorje ob Savi - Slovenija
Telefon: 00386 (0)3 566 43 66
Fax:       00386 (0)3 566 41 67
E-mail: info@bartec-varnost.si

kjer je bila pri izvedbi protieksplozijske
zaπËite posebna pazljivost namenjena se-
grevanju predstikalne naprave. Ker gre za
elektronske komponente, ki so obËutljive
na temperaturo, je bilo potrebno z ustrez-
no konstrukcijo zagotoviti tako protieks-
plozijsko zaπËito kot tudi uËinkovito hla-
jenje. V standardni izvedbi se uporabljajo
grla G13 za dvokontaktne sijalke, moæna
pa je tudi vgradnja enokontaktnih sijalk z
uporabo grla Fa6. Za priklop na omreæje
sta predvideni dve izvedbi in sicer konËna
izvedba, kjer so uporabljene brezvijaËne
sponke L1,N,PE 4mm2 in dva uvoda na
isti strani in prehodna izvedba kjer so
sponke L1,L2,L3,N,PE instalirane na obeh
straneh svetilke kot tudi uvodi. Sijalke lah-
ko menjamo brez, da bi izklopili svetilko,
ker za izklop dostopnih delov pod nape-
tostjo pri odprti svetilki poskrbita dve mik-
rostikali. Sistem odpiranja in tesnenja sve-
tilke omogoËa odpiranje pokrova na levo
ali desno stran. Obeπanje svetilke je mo-
goËe na jeklene vrvi, neposredno na
strop, na steno in na cevi oziroma kande-
labre. Za vse sisteme obeπanja je na vo-
ljo montaæni pribor.  Svetilke so izdelane
v skladu z evropsko direktivo 94/9/EC ter
standardi SIST EN 50014, SIST EN
50018, SIST EN 50019 in EN 60598. Sve-
tilka ima certifikat nemπke institucije PTB
za prodajo na slovenskem trgu pa svetilke
certificirajo na SIQ Ljubljana. Takπna kon-
strukcija svetilke ima dobre mehaniËne in
elektriËne znaËilnosti, izmed katerih so
najpomembnejπe naslednje:

MehaniËne
karakteristike

• odpornost na udarce po SIST EN
50014,
• velika odpornost na kemiËne vplive, ni
korozije,
• moænost odpiranja pokrova svetilke v
levo ali desno,
• menjava sijalk brez elektriËnega izklopa
svetilke,
• hitra in enostavna menjava sijalk,
• montaæna ploπËa z elektriËnimi elementi
na teËajih omogoËa hitro servisiranje brez

demontaæe svetilke,
• zamenljivo tesnilo,
• majhna teæa svetilke,
• moænost izvedbe svetlobnih trakov,
• poljubna montaæa v vseh poloæajih,
• montaæni pribor za obeπanje,
• velika stopnja mehaniËne zaπËite IP66,
• dovoljena temperatura uporabe -30°C
do +50°C.

ElektriËne karakteristike

•moænost prehodne elektriËne prikljuËitve
na trifazno instalacijo,
•uporaba elektronske predstikalne na-
prave prinaπa naslednje prednosti:

-zmanjπana poraba elektriËne energije
do 25 %,
-veËji svetlobni izkoristek pribl. 90lm/W,
-podaljπana æivljenska doba sijalk zaradi
optimalizacije toplega starta,
-ni potrebna kompenzacija zaradi veli-
kega cosϕ (>0.95),
-moænost delovanja na 230V AC ali DC,
-trenutno væiganje brez utripanja,
-bistveno manjπe elektromagnetno se-
vanje,
-ni stroboskopskega efekta, zmanjπuje
utrujanje oËi,
-majhno brnenje zaradi delovanja s frek-
vencami nad 20kHz, ki so izven Ëlo-
veπkega sluπnega obmoËja,
-defektna sijalka se izklopi, ni neprijet-
nega migetanja oziroma utripanja,
-manjπi stroπki klimatizacije zaradi manj-
πih izgub svetilke,

• zaradi elektriËno neprevodnega ohiπja
niso potrebne galvanske povezave zaradi
izenaËitve potencialov,
• moænost uporabe za zasilno razsvetljavo
pri centralnih sistemih napajanja zasilne
razsvetljave,
• protieksplozijska zaπËita EEx eds IIC T4,
• uporaba svetilk v conah eksplozijske ne-
varnosti 1 in 2,
• uporaba svetilk v prostorih, ogroæenih z
gorljivim prahom.

 ZAKLJU»EK

Novi konstukcijski pristopi, novi ma-
teriali in komponente tudi na podroËju raz-

svetljave prinaπajo neprestano nove  iz-
boljπave. Enake zahteve po izboljπavah se
seveda zahtevajo tudi za razsvetljavo v
eksplozijsko ogroæenih prostorih.  Pri iz-
delavi nove serije polyesterskih fluore-
scentnih svetilk v protieksplozijski zaπËiti
smo upoπtevali najsodobnejπa spoznanja
s podroËja razsvetljavne in protieksplo-
zijske zaπËite. Kot proizvajalci protieks-
plozijskih naprav imamo poglavitno nalogo
izdelati varno svetilko, z ustreznimi kon-
strukcijskimi reπitvami pa ta dodatna proti-
eksplozijska zaπËita ne zmanjπuje uËin-
kovitosti novih tehniËnih izboljπav s pod-
roËja razsvetljave.


