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Assistência técnica  e Representação

E-SPARK

O dispositivo de ignição E-SPARK é 
adequado para a ignição confiável de 
gases em queimadores piloto utilizados 
para chamas em distâncias média. 
Dependendo da aplicação e do estado do 
combustível, combustíveis líquidos 
também podem ser inflamados.

Os modelos disponíveis são compatíveis 
com os queimadores piloto SMITSVONK e 
estão integrados em carcaças industriais 
robustas que permitem uma instalação 
fácil e durável.

A detecção de chama integrada é 
realizada por um relé de termopar. As 
adaptações específicas e a instalação de 
unidades de ignição múltiplas para a 
operação de até três queimadores piloto 
são projetadas mediante solicitação.

* ED = duração da faísca

Conexão elétrica 24/115/230 VAC, 50-60 Hz

Consumo de energia 75 VA (E-SPARK 3/6)

Tensão de ignição 2000 V

Energia / faísca de ignição Até 12 J

Energia de ignição / segundo Até 36 J

Frequência de ignição 3 faíscas / segundo

Tempo de ligação (máximo) 180 seg (ED 33% *)

Detecção de chama Relé de termopar

Contatos / sinais de saída
Ligar/ desligar o gravador piloto
Falha de ignição
Opicional: 4-20 mA (termopar)

Distância máxima para a posição de ignição 70 m

UNIDADE DE IGNIÇÃO

GABINETES

EXEMPLO

Versão para uso em Áreas seguras Áreas perigosas
Material do invólucro Aço inoxidável Alumínio
Perm. temperatura ambiente -40 ... + 60 ° C -40 ... + 55 ° C
Proteção IP66 IP66

Proteção contra explosão n / D
II 2G Ex d IIB T5
II 2G Ex d IIC T5

Exibição

Lâmpadas de sinalização para 
o sistema ON / OFF
Falha de ignição
Ligar / desligar o gravador 
piloto

Lâmpadas de sinalização 
para o sistema ON / OFF
Falha de ignição
Ligar / desligar o gravador 
piloto

Comuta
Interruptor principal
Iniciar / parar a ignição
Repor o teste da lâmpada

Interruptor principal
Iniciar / parar a ignição
Repor o teste da lâmpada

Operação de
Um queimador piloto
Versão da área segura

Quatro queimadores piloto
Versão de área perigosa

Código do produto E-SPARK 3/6-AE1008 ... E-SPARK 2/2-EJB4A ...
Número de unidades de ignição 1 4
Consumo máximo de energia 75 VA 25 VA
Energia / faísca de ignição 12 J 4 J
Frequência de ignição 3 faíscas / segundo 2 faíscas / segundo
Número de contatos 1x Flame ON / OFF 2x Flame ON / OFF
Número de gabinetes 1 2

Proteção IP66
IP66
II 2G Ex d IIB T5

Dimensões (aprox.) 380 x 380 x 210 mm 760 x 432 x 300 mm
Peso (aprox.) 15 kg 80 kg

https://www.durag.com/products-en/ignition-combustion-en/igniters-en/bwo/#subpanelTL7GO61
https://www.durag.com/products-en/ignition-combustion-en/igniters-en/bwo/#subpanelTL7GO62
https://www.durag.com/products-en/ignition-combustion-en/igniters-en/bwo/#subpanelTL7GO63

