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Certyfikat ATEX

Certyfikacja ATEX produktów Hikvision

2             G            D

Oznaczenie ciała 
notyfikowanego

1 2 3 4 5 6

Kategorie urządzeń elektrycznych
Klasa I: 
Urządzenie elektryczne przeznaczone 
do stosowania w kopalniach węgla
Klasa II: 
Urządzenia elektryczne przeznaczone 
do stosowania w miejscach zagrożonych 
wybuchem gazu innych niż kopalnie 
węgla

Symbol 
wykonania 
przeciwwybu-
chowego 
zgodnego z 
dyrektywą ATEX

Kategorie 
urządzeń Gaz Pył

1
2
3

Używanie w strefie 0
Używanie w strefie 1
Używanie w strefie  2

Używanie w strefie 20
Używanie w strefie  21
Używanie w strefie  22

Ex           db                                        C                     T6                  Gb
1 2 3 4 5 6

Oznacz.
Ex

Oznaczenia 
rodzajów 
zabezpiecze-
nia 
urządzeń

Rodzaj ochrony 
przeciwwybuchowej:
d: Osłona 
ognioszczelna
e: Wzmocniona 
budowa
i: Wersja 
iskrobezpieczna
P: Osłona gazowa 
z nadciśnieniem
O: Osłona olejowa
q: Osłona piaskowa
n: Wykonanie „n”
m: Urządzenie 
hermetyzowane

Klasyfikacja urządzeń 
elektrycznych
Grupa I: 
Urządzenia elektryczne 
przeznaczone do 
stosowania w kopalniach 
zagrożonych wybuchem 
gazu kopalnianego
Grupa II: Urządzenia 
elektryczne przeznac-
zone do stosowania w 
miejscach zagrożonych 
wybuchem gazu innych 
niż kopalnie zagrożone 
wybuchem gazu 
kopalnianego

Klasyfikacja gazów
Klasa A: Przykłady: 
propan, heksan, benzen, 
benzyna, etanol, aldehyd 
octowy, aceton, 
metyloamina
Klasa B: Przykłady: etylen, 
eter dimetylowy, gaz 
koksowniczy
Klasa C: Przykłady: wodór, 
acetylen, dwusiarczek 
węgla

Klasa 
temperatur

Maks. temp. 
powierzchni

T1
T2
T3
T4
T5
T6

≤450℃
≤300℃
≤200℃
≤135℃
≤100℃
≤85℃

Ex           tb             IIIC             T80℃         Db
1 2 3 4 5

Oznacz.
EX

Obudowa 
chroniąca 
urządzenie 
przed 
zapłonem pyłu

Urządzenia 
przeznaczone 
do stosowania 
w wybuchowych 
atmosferach 
pyłowych IIIA, 
IIIB, IIIC

Maksymalna 
temperatura 
powierzchni

Oznaczenie 
rodzaju 
zabezpiecze-
nia urządzenia

Oznaczenie ochrony przed 
wybuchem pyłu

Poziomy zabezpieczenia 
urządzeń i  dozwolone obszary 
użytkowania

Certyfikat ATEX definiuje wymagania, jakie musi spełniać produkt przeznaczony do stosowania w strefach 
zagrożonych wybuchem. 

Oznaczenie ochrony przed wybuchem gazu

Poziom zabezpiecze-
nia urządzenia Dozwolony obszar

Ga
Gb
Gc
Da
Db
Dc

Strefa 0
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 20
Strefa 21
Strefa 22 HIKVISION 
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Monitoring znajduje nowe zastosowania we wszystkich dziedzinach nauki, biznesu i codziennego życia. W rezultacie 

w projektach kamer musiały znaleźć się metody ochrony urządzeń przed wpływem otoczenia. Dziś ochrona 

otoczenia przed wpływem kamery również stała się istotną kwestią.  W zakładach objętych strefą zagrożenia 

wybuchem konieczne jest zlikwidowanie wszystkich możliwych źródeł niebezpieczeństwa, w tym pochodzących 

od samej kamery. Aby sprostać tym potrzebom, stworzono przeciwwybuchowe kamery do monitoringu wizyjnego.  

Są one skonstruowane tak, aby poważne usterki wewnątrz kamery nie miały wpływu na otoczenie i nie wywoływały reakcji 

łańcuchowej. 

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak działa ta technologia. 

•	 Substancje wybuchowe (gazy i ciała łatwopalne) 
•	 Gazy podtrzymujące spalanie (tlen) 
•	 Źródła zapłonu (iskry lub płomienie) 

Wiemy, że proces zapłonu wymaga trzech składników. 
Substancje wybuchowe i gazy podtrzymujące spalanie  
to czynniki zewnętrzne, których nie możemy kontrolować. 
Możemy jednak zapanować nad czynnikiem wewnętrznym: 
źródłem zapłonu

1) Odporność na eksplozje
Kamery Hikvision z serii iskrobezpiecznej w obudowie  
ze stali nierdzewnej 304L/316L o grubości ponad 3,5 mm. 
Dzięki zastosowaniu technologii ANSYS do analizy sił metodą 
elementów skończonych obudowa może wytrzymać 1,5 raza 
większe ciśnienie wybuchu wewnętrznego. Obudowa nie ulega 
uszkodzeniu ani trwałemu zniekształceniu w wyniku wewnętrznej 
eksplozji.

2) Kamery posiadają ognioodporną obudowę zapobiegającą 
awariom. Dzięki cylindrycznemu, ognioodpornemu połączeniu 
oraz złączu klejowemu płomienie i iskry nie wydostają się 
poza obudowę kamery podczas wybuchu.

Trzy elementy mogące spowodować 
zapłon

Jak zapobiegać wybuchom

Zasada ognioodporności

PRODUKTY ISKROBEZPIECZNE

Źródła zapłonu 
(czynniki, które można kontrolować: 

iskry lub płomienie) 

Gazy podtrzymujące spalanie 
(tlen)

Substancje wybuchowe 
(łatwopalne gazy i ciała stałe)

Cechy produktów

•	Wysoka	rozdzielczość	–	do	4	megapikseli
•	Obiektywy	4,	6,	8,	12	lub	16	mm		
•	Szeroki	zakres	dynamiki	–	120	dB
•	Obsługa	kodowania	H.265,	H.265+,	H.264,	H.264+
•	Jednoczesna	obsługa	trzech	strumieni	wideo	
•	6	analiz	zachowania,	2	funkcje	wykrywania	anomalii,	 

1 funkcja rozpoznawania
•	Wbudowana	pamięć	masowa	128	GB
•	Materiał	obudowy:	Stal	nierdzewna	304	(316L:	-/316L)
•	Zakres	podczerwieni:	30	m
•	Od	100	V	do	240	V	AC	/	PoE

II 2 G Ex db IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP68

•	Wysoka	rozdzielczość	–	do	2	megapikseli
•	Obiektywy	4,	6,	8,	12	lub	16	mm
•	Duży	zakres	dynamiki	–	120	dB
•	Obsługa	kodowania	H.265,	H.265+,	H.264,	H.264+
•	Jednoczesna	obsługa	trzech	strumieni	wideo	
•	6	analiz	zachowania,	2	funkcje	wykrywania	anomalii,	 

1 funkcja rozpoznawania
•	Wbudowana	pamięć	masowa	128	GB
•	Materiał	obudowy:	Stal	nierdzewna	304	(316L:	-/316L)I
•	Zakres	podczerwieni:	30	m
•	Od	100	V	do	240	V	AC	/	PoE

•	Matryca	CMOS	1/2,8"	2	MP	ze	skanowaniem	progresywnym
•	Rozdzielczość	do	1920	x	1080
•	Zoom	optyczny	23x,	ogniskowa:	od	5,9	mm	do	135,7	mm
•	Min.	oświetlenie	–	kolor:	0,005	luksa	przy	F1,5,	WŁĄCZONE	AGC,	
cz-b:	0,0005	luksa	przy	F1,5,	WŁĄCZONE	AGC

•	Filtr	odcinający	podczerwień	z	automatycznym	wyłączaniem
 3D DNR, niski bitrate, WDR 120 dB
•	Zabezpieczenia	przeciwwybuchowe:	 
II	2	G	Ex	td	IIC	T6	Gb,	Ta	-40	–	60°C 
II	2	D	Ex	tb	IIIC	T	80°C	Db

•	Klasa	szczelności	IP68
•	Jednoczesna	obsługa	trzech	strumieni

•	2	MP	/	5	MP
•	Obsługa	kodowania	H.265/H.265+
•	DarkFighter	(2	MP),	2,8	~	12	mm,	8	~	32	mm	(2	MP)	
•	Do	150	m	(8	~	32	mm)	/	80	m	(2,8	~	12	mm)
•	Klasa	szczelności	IP68
•	Stal	nierdzewna	316L
•	Zgodność	ze	standardami	NEMA	4X,	C5-M,	ATEX,	IECEX
•	R:	wycieraczka

DS-2XE6242F-IS
DS-2XE6242F-IS/316L
Iskrobezpieczna kamera IP 
4 MP typu bullet

DS-2XE6222F-IS
DS-2XE6222F-IS/316L
Iskrobezpieczna kamera IP 
2 MP typu bullet

DS-2DF6223-CX(W)
Iskrobezpieczna kamera IP 
2 MP typu speed dome

DS-2XE6422FWD-IZHRS
DS-2XE6452F-IZHRS
Kamery EXIR typu 
bullet z obiektywem 
zmiennoogniskowym

II 2 G Ex db IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP68

II 2 G Ex db IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP68Scenariusze zastosowań

Rafinerie ropy naftowej 

Pola naftowe i gazowe

Zakłady przetwórstwa metali

Przybrzeżne magazyny ropy

Stacje benzynowe

Zakłady produkcji prochu

Składy paliw

Zakłady chemiczne

Obszary górnicze

Kamery Hikvision z serii iskrobezpiecznej w obudowie ze stali nierdzewnej 304L/316L. Mogą być wykorzystywane w takich miejscach 
jak: pola naftowe i gazowe, zakłady petrochemiczne, przedsiębiorstwa zbrojeniowe itp.
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