
De EX8000™ Multi Zone Besturings Unit is verantwoordelijk voor de controle- 
en statusverificatie van het explosiebeveiligingssysteem. Het elektronische 
systeem is geïntegreerd op een moderne en betrouwbaare montageplaat met 
redundante schakelingen voor alle veiligheidsfuncties. Voeding, noodbatterij en 
verbindingstechnologie zijn allemaal ondergebracht  binnenin de kast.

Alle signalen van de explosiedruk-, vonk-, vlam- of temperatuursensoren die 
in het beveiligingssysteem worden gebruikt, worden geregistreerd, getest en 
geëvalueerd door de EX8000™. De bewakings- en activeringscircuits worden 
continu gecontroleerd op draadbreuk, aardlek en kortsluiting. Bovendien zorgt een 
automatisch zelftestsysteem ervoor dat alle veiligheidsrelevante functies van de 
EX8000™ worden bewaakt. Bij stroomuitval neemt de noodbatterij het automatisch 
zonder onderbreking over en kan ongeveer 4 uur meegaan.

Alle fout- en alarmmeldingen worden weergegeven door zowel  LED signaal lampen 
als op het display op het frontpaneel van de EX8000™, welke ook kunnen worden 
doorgestuurd door middel van potentiaalvrije contacten.

De EX8000™ biedt maximale flexibiliteit aan gebruikers van multi-zone activering 
toepassingen door zijn modulaire benadering. Afhankelijk van de configuratie van 
het explosiebeveiligingssysteem worden de bijbehorende beveiligingsmaatregelen 
selectief geactiveerd. Met de EX8000™-basiseenheid kunnen vier detectie- en 
activeringscircuits (zones) worden bediend en weergegeven. Dit kan worden 
opgeschaald, afhankelijk van de behoeften van de toepassing, tot 16 zones binnen 
één standaard wandmontage-eenheid. De op de vloer gemonteerde kastversie kan 
zelfs tot 32 zones aan. Deze kenmerken maken de EX8000™ de meest uitgebreide 
oplossing op de markt.

  

Beschrijving

• Compatibel met sensoren, HRD-
onderdrukkers en snelsluitschuiven  
van IEP Technologies

• Automatische zelftestfunctie om de 
stand-byfunctie te controleren

• Redundant elektronisch systeem

• Functionele veiligheid volgens SIL 2

• Leesbaar geheugen met 
datumstempel

• Configuratie-opties voor 
verschillende procesvereisten

•Vrije toewijzing van potentiaalvrije 
contacten in coördinatie met de 
procesbesturing

• In- en uitschakelen van individuele 
installatie secties

• Fout- en alarmweergave met 
lichtdiodes en tekstindicatoren, voor 
gemakkelijke correlatie

• Ingebouwd in robuuste standaard 
vloer- of wandkasten
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Kenmerken   
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Industriële procesvaten zoals silo’s, filters, cyclonen, mengers en drogers, waarin 

explosieve producten worden verwerkt, vervoerd en opgeslagen, staan bloot aan 

explosiegevaar als een brandbaar product samenkomt met een ontstekingsbron 

en zuurstof. De EX 8000™-besturings unit biedt een economische oplossing 

om deze processen te beschermen met een hoog niveau van veiligheid en 

betrouwbaarheid. 

Toepassing

Specificaties

Voedingsspanning:

Noodstroom
Voeding: 

Kast:

Afmetingen:

Omgevingstemperatuur: 

Verbruik:

230 VAC, 50/60 Hz.
Optie: 110 VAC, 50/60 Hz.

2x12 V, 15 AH.
Stroomuitval overbruggingstijd: 4 uur

Gepoedercoate stalen kast aan de muur bevestigd.
Alternatief: vloerkast
Kleur: grijs, RAL 7035

600 (b) x 800 (h) x 220 (d)

-10 ° C - + 40 ° C

250 watt
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IEP Technologies - Oostenrijk 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +43 1 2244 0

IEP Technologies - België 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +49 2102 5889 0

IEP Technologies - Finland 
Tel: +358 10 325 358 0

IEP Technologies – Frankrijk 
Tel: +33 1 5803 3980

IEP Technologies – Duitsland 
Tel: +49 2102 5889 0

IEP Technologies - Italië 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +39 045 2370762

IEP Technologies - Zweden 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +46 70 564 3306

IEP Technologies – Zwitserland 
Tel: +41 62 207 10 10

IEP Technologies – Turkije 
Tel: +90 232 484 4412

IEP Technologies – Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 1242 283 060

IEP Technologies – Verenigde Staten 
Tel: +1-855-793-8407

IEP Technologies – Latijns-Amerika 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +55 (11) 4446 7400

IEP Technologies – China 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +86 21 6485 0855 Ext 8211

IEP Technologies – Zuidoost-Azië 
(HOERBIGER Safety Solutions)  
Tel: +65 6890 0770
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