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Určení:  Pro osvětlení důlních prostorů a též průmyslových prostorů (vnitřních, pod 
přístřeškem a venkovních). Viz specifikace.

Technický popis: Svítidlo se skládá z  tělesa, základové desky a  příruby  
s ochranným skleněným krytem. Těleso a  příruba jsou odlitky z šedé litiny. K horní části 
tělesa je připevněn ocelový závěs s oky ø 18 mm. V boční části tělesa je připojovací 
prostor (v nevýbušném provedení  „d“) s připojovacími svorkami a dvěma kabelovými 
litinovými vývodkami 3-99.5747/1 pro kabely ø 10-16 mm (pro kabely ø 16-20 mm je ur-
čena přírubová kabelová vývodka 3-99.6170/1). Prostor je uzavřen litinovým víkem. V tě-
lese svítidla je upevněna ocelová základová deska s elektromodulem. Elektromodul je 
tvořen světelnými zdroji 6 x LED CREE XP-G (světelný tok 1300 lm, měrný světelný výkon 
55 lm/W, teplota chromatičnosti 6000-8000, garantovaná životnost světelného zdroje 
50000 hodin) a chladicí jednotkou. Příruba se skleněným krytem je zašroubována do tě-
lesa a zajištěna pojistným šroubem a silikonovým těsněním, závit tvoří spáru závěru „d“.  
Ochranný tvrzený skleněný kryt odolný proti mech. rázu min. 7 J je do příruby zatmelen 

polyuretanovým tmelem. V přírubě je pohyblivě připevněn ocelový závěs, který umožňuje při demontáži volné 
zavěšení příruby pod těleso. Svítidlo je povrchově upraveno polyesterovou práškovou barvou, ocelové součásti 
jsou povrchově upraveny galvanickým zinkováním a chromátováním. Max. průřez připojovacích vodičů je  
4 mm2. Třípólová připojovací svorkovnice umožňuje vystřídání dvou fází. Svítidlo má dvě vnitřní zemnící svorky 
a jednu vnější pro vodivé pospojování. Svítidlo je konstruováno jako průchozí pro čtyřžilový kabel, při úpravě 
na koncové se použije zaslepovací zátka, která není součástí svítidla. Balicí karton je vyplněn těsnící polyure-
tanovou pěnou Instapak.

Příslušenství (na objednávku): stínidlo 254.5021/01, držák 4-99.8103 pro pevné uchycení pod strop, držák 
338.2735 pro pevné uchycení na stěnu, zaslepovací zátka 547.2540/1, klíč 3-99.6158/1 na M 205x2, přírubová 
kabelová vývodka 3-99.6170/1. 

Náhradní díly (na objednávku): ochranný koš 2-99.7461, příruba se sklem 3-99.5741/1.

Typy Doporučený světelný zdroj Teplotní třída T max. povr. (°C) Hmotnost (kg)

591 39 01 6 x LED CREE XP-G        LED 24 W T6 56 18,5

-20 °C ≤ ta ≤ +40 °C

SVÍTIDLO NEVÝBUŠNÉ - 
MINEX I 

typ 591 39 01
I M2 Ex d I Mb 

II 2G Ex d IIB T6 Gb 
II 2D Ex t IIIC T56 °C Db

IP 65

 
5.51

AD5 AE6 AF1, AF2, AF3 AG2 AH2
60598-1
60598-2-1

ATEX
94/9/EC

230 V
50 Hz

LED Cree XP-G -20 °C ≤ ta ≤+40 °C

IP
65

60079-0,1
60079-31

MINIMINEX LED
Zóna 1, 21 • Zóna 2, 22

Určení:  Pro osvětlení důlních prostorů a též průmyslových prostorů 
(vnitřních, pod přístřeškem a venkovních). Viz specifikace.
Technický popis: Svítidlo se skládá z tělesa, LED modulu a příruby s 
ochranným skleněným krytem. Těleso a příruba jsou odlitky z šedé litiny. 
K horní části tělesa je připevněn ocelový závěs s okem ø 18 mm. Po bo-
cích tělesa jsou dvě kabelové vývodky pro kabely ø 17-19mm (s použitím 
těsnících kroužků 451.2717) a pro kabely ø 21-23mm (s použitím těsnících kroužků 
451.2718). V tělese svítidla je upevněn LED modul skládající se z desky osazené LED 
diodami Cree, typ XT-E spojené s chladící jednotkou. Příkon svítidla je možno regulovat 
(25 W / 12,5 W) změnou výstupního proudu (700 mA / 350 mA) u napájecího zdroje. 
Příruba se skleněným krytem je zasazena a přišroubována do tělesa šesti šrouby M8. 

Dosedací plochy mezi přírubou a tělesem svítidla tvoří válcovou spáru závěru „d“. Ochranný tvrzený skleněný kryt 
odolný proti mechanickému rázu minimálně 7 J je do příruby zatmelen polyuretanovým tmelem. Příruba s tělesem 
je spojena ocelovým řetízkem, který umožňuje při instalaci volné zavěšení příruby pod těleso. Svítidlo je povrchově 
upraveno polyesterovou práškovou barvou, ocelové součásti jsou povrchově upraveny galvanickým zinkováním. 
Maximální průřez připojovacích vodičů je 4 mm2. Svítidlo je konstruované jako průchozí pro třífázové zapojení (pěti-
žilový kabel), při úpravě na koncové se jedna kabelová vývodka zaslepí zaslepovacím prvkem. Balící karton je vyplněn 
těsnící polyuretanovou pěnou Instapak.
Náhradí díly(na objednávku): Těsnění pro ø kabelu 17-19mm - č. v. 451.2717, těsnění pro ø kabelu 21-23mm - č. 
v. 451.2718, těsnící kroužek (do tělesa) č. v. 421.2719  ø 175 x 2,5, příruba se sklem 3-99.6201, kabelová vývodka č.v. 
401.2638, odlehčovací kabelová spona č.v. 427.2543, držák (LED modulu) č.v. 438.2752, ocelová podložka (pro těsnění 
ø kabelu 17-19mm) – č.v. 414.2583, ocelová podložka (pro těsnění ø kabelu 21-23mm) – č.v. 414.2584, zaslepovací zátka 
č.v. 447.2549, klíč (na utahování kabelových vývodek) - č.v. 497.2572.

IP 65

-20 °C ≤ ta ≤ +40 °C

 
5.51

AD5     AE6     AF1,      AF2,     AF3     AG2     AH2
60598-1
60598-2-1

ATEX
94/9/EC

230 V
50 Hz

LED Cree XT-E-20 °C ≤ ta ≤+40 °C IP
6560079-0,1

60079-31

SVÍTIDLO NEVÝBUŠNÉ - MINIMINEX 
typ 591 40 01

I M2 Ex d I Mb 

Typy Doporučený světelný zdroj Teplotní třída T max. povr. (°C) Hmotnost (kg)

591 40 01 10 x LED CREE XT-E        LED 25 W T6 60 14

14

MINEX LED
Zóna 1, 21 • Zóna 2, 22
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