
Tanım
EKA 400M™, EKA 600M™ ve EKA 650M™ cihazları, temelde

patlama olasılığı bulunan yeraltı kömür ocaklarında ve tünel

yapımında kullanım için tasarlanmış olan patlamaya dayanıklı

kondensör deşarj (CD; condenser discharge) patlatma manyeto-

larıdır.

Ateşleme Özelliği
Tek bir EKA 400M™ cihazı tek bir seride 137'e kadar standart

(2  Ω) EBC, iki paralel seride ise 197'e kadar EBC ateşleyebilirken.

Tek bir EKA 600M™ cihazı tek bir seride 188'e kadar standart

(2  Ω) EBC, iki paralel seride ise 245'e kadar EBC ateşleyebilirken,

EKA 650M™ cihazı tek bir seride 238'e kadar, iki paralel seride

402'e kadar EBC ateşlerken aynı zamanda 10 Ω madencilik kab-

losu direncini aşabilir.

Standart, yeni bir alkalin pil minimum 1000 defa patlatma

kullanım ömrü sağlar.

Güvenlik
TRIO manyeto masraflı test ekipmanlarına ve zaman alıcı

işlemlere gerek bırakmayan kendi kendini test etme özelliğine

sahiptir. Sistemde her hangi bir problem var ise patlatma

yapamazsınız. Şarj ve ateşleme işlemleri herhangi bir mekanik

veya hareketli parça olmadan manyetik anahtar ile yapılır. Bu

şekilde güvenilir ve uzun süre sağlıklı çalışma sağlanır. Cihaz,

belirlenmiş voltaja dek tamamen şarj edilmez ise ateşleme

yapmayacaktır. Ateşleme zamanı kesilme süresi 4 ms'den

düşüktür. Manyetonun montajı, müdahaleye karşı korumalı özel

vidalarla vidalanarak, çalışma boyunca kapalı olması ve batarya

değişikliklerinin sadece servis alanında yapılabilmesi için dizayn

edilmiştir.

Mekanik koruma
Makinenin muhafazası son derece dayanıklı olmakla beraber

paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Paslanmaz çelik, elektronik

devreleri su, gaz, nem, toz ve müdahaleye karşı korumakla

beraber, yüksek derecede mekanik koruma sağlmaktadır.

Elektronik bileşenler özel bir kimyasal kullanılarak komple bir

bloktan imal edilmiştir.

EKA M serisi

Grizulu ocaklar için patlamaya

dayanıklı makineler

EKA 400M™, EKA 600M™ ve EKA 650M™ cihazları,

etkinliği kanıtlanmış EKA650 tasarımımızı temel

alan, temelde "grizulu" madenlerde kullanıma

yönelik olarak hazırlanmış elektronik patlatma

makineleridir.

Genel amaçlar:

- Yeraltı maden ocakları

- Tünel açma
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EKA M serisi, askeri kullanıma uygun özel kumaştan yapılmış taşıma kılıfı ile verilir.
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koruması TRIO
güvenli basit dayanıklı



Model EKA 400M™ EKA 600M™ EKA 650M™

Çalışma gerilimi 400 - 430 V 600 - 650 V 650 - 680 V

Nominal limit direnci 80 Ω 95 Ω 170 Ω

Limit direncindeki akım > 2.5 A > 2.5 A > 2.5 A

Ateşleme itmesi kesilimi < 4 ms < 4 ms < 4 ms

Ateşleme enerjisi > 1 .88 J > 1 .98 J > 4.96 J

Kapasite 23.5 μF 11 .0 μF 23.5 μF

Dahili direnç 10 Ω 10 Ω 10 Ω

Ateşleme yetisi1 > 80 > 92 > 179

Güç kaynağı2 6 V 9 V 9 V

Charging time3 < 10 s < 10 s < 10 s

Ebat 217 x 80 x46 mm

Ağırlık ca. 1000 g

Çalışma sıcaklığı -20 °C to +55 °C

Stok sıcaklığı -40 °C to +70 °CK

Koruma 4 IP54

Patlama koruması Ex s I

1) minimum B tipi detonatör (16 mJ/Ω ateşleme itmesi) adeti ile birlikte 2x3 m bakır ayak kablosu ve tek
seride bağlı yaklaşık 150 metre madencilik kablosu

2) EKA 400M içerisinde 4 adet AA tipi 1 .5 Voltluk alkalin pil, EKA 600M ve EKA 650M içerisinde 6 adet
AA tipi 1 .5 Voltluk alkalin pil gelir.

3) batarya durumuna göre değişmektedir

4) IEC 529 veya EN 605294 EN 60529 ile uygundur

Özel kılıfı cihazın belinizde veya kullanımda kabından çıkarmaya gerek kalmayacak bir şekilde kolayca taşınabilmesine olanak

sağlamaktadır.

EKA M serisi teknik karakteristik özellikler

EKA 400M™, EKA 600M ve EKA 650M™

aygıtları EN 60079-0 yönergesine göre

sertifikalandırılmıştır ve EN 13763-26:

Detonatörlerin ve rölelerin güvenilir ve

güvenli bir şekilde kullanılmasına yönelik

olarak aygıtlar ve aksesuarlara ilişkin

tanımlar, yöntemler ve gerekliliklere

tamamen uygundur.

EKA 400M™, EKA 600M ve EKA 650M™

patlatma manyetoları sadece, cihazla birlikte

verilen müdahale korumalı özel anahtar ile

açılabilir.
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