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Veiligheidsschijf voorkomt toegang
tot de contacten:

gebruikersveiligheid (IP4X/IPXXD)

Zilver-Nikkel drukvlak
contacten: uitstekende 

elektrische geleiding en 
prestaties

Waterdicht: IP66/IP67 bescherming 
tegen hogedrukspuiten en tijdelijke 

onderdompeling

Contactaansluitingen onder 
veerdruk: bestand tegen 
vibraties

Centrale aardcontacten: geen 
gevaar op verkeerd aansluiten Anti-corrosie behandeling

Werkschakelaar

Glasvezelversterkte GRP polyester of metalen 
behuizing: Uitstekende mechanische stevigheid 

Geïntegreerde kabelwartel 
met verstelbare reikwijdte 

en kabel verankering

Bewezen veiligheid in zware omstandigheden
• Snel ontkoppelbare stekker en contactdoos in een compacte behuizing.
•  Automatische isolatie van vermogen om het ontstaan van vlambogen te voorkomen.
• Persoonlijke veiligheid wordt te allen tijde gegarandeerd.

Kwaliteit en betrouwbaarheid
•  Drukvlakcontacten onder veerdruk voorzien in een betrouwbare elektrische verbinding.
•  Contactpunten voorzien van zilver-nikkel om te beschermen tegen corrosie.
•  Lange levensduur ook bij een hoge aansluit-verbreek frequentie.

Water- en stofdichte afsluiting met IP66/67 als standaard.
•  Automatisch waterdicht wanneer de stekker in de contactdoos gestoken is.
•  Geen extra handelingen ten behoeve van de IP waarde benodigd.
•  Afdichting is bestand tegen stoomreiniging, hogedrukspuit en chemicaliën.

Betere controle over de uitrusting
De meeste MARECHAL stekkers en contactdozen kunnen optioneel van hulp-
contacten worden voorzien. Hierdoor kunnen onder andere thermistors, controle- of 
signaalcontacten in één connector worden aangesloten. 

Gebruikersveiligheid: hangslotvergrendeling
De optionele hangslotvergrendeling voorkomt dat een machine per ongeluk wordt 
aangesloten en opgestart tijdens onderhoud, dit sluit naadloos aan op de huidige 
veiligheidsprocedures. Wanneer de DECONTATOR™ fysiek is ontkoppeld kunt u de 
contactdoos d.m.v. een hangslot vergrendelen:

MARECHAL ELECTRIC’s veelomvattende, ATEX gecertificeerde lijn voorziet in oplossingen voor al uw toepassingen.

Producten die worden toegepast in een gevaarlijke omgeving 
moeten aan veeleisende standaards en regelgeving voldoen. Om de 
uiteenlopende risico’s gelieerd aan explosiegevaarlijke omgevingen 
te elimineren benodigd u een elektrische verbinding die voorziet in de 
eisen voor uw specifieke toepassing. MARECHAL® connectoren zijn:

• Veilig
• Makkelijk in gebruik
• Flexibel toepasbaar
• Kwalitatief hoogwaardig

... en bieden een brede keuzemogelijkheid om aan de aan uw 
toepassingen gestelde eisen te voldoen, wij verzekeren u een 
zorgeloos gevoel.
MARECHAL ELECTRIC’s Ex DECONTACTOR™ zijn ATEX 
gecertificeerde stekkers en contactdozen voorzien van een 
geïntegreerde werkschakelaar. De combinatie van beide functies in 
één product maakt dat de DECONTACTOR™ een veilig, betrouwbaar, 
compact en prijstechnisch voordelig afschakelmechanisme voor 
motoren en elektriciteitsvoorzieningen in Ex omgevingen is, een tijd 
en geld besparende oplossing.

Veilige elektrische verbindingen voor Ex omgevingen
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Producten die aan uw behoeften voldoen
Zowel de stekers, contactdozen, koppelcontacten en verdeeldozen in deze lijn zijn bedoeld voor gebruik in gevaarlijke 
omgevingen in overeenkomst met de ATEX 94/9/EC Directive en de IECEx in zone 1 en 2 (Gas) en zone 21 en 22 (Stof).

DXN 
DECONTACTOR™ 
20 A / 32 A / 63 A

 II2 G D Ex de IIC Gb
• IP66/IP67 water- en stofafdichting
• Geïntegreerde werkschakelaar
• Robuuste en compacte vormgeving
• Kwalitatief hoogwaardige poly behuizing

SPeX 
SINGLE POLE HOOG VERMOGEN 
CONNECTOR 680 A

 II2 G D Ex e IIC
• IP65/IP66 water- en stofafdichting
• Elektromechanisch vergrendeld
• Mechanische en visuele vergrendeling
• Kwalitatief hoogwaardige poly behuizing

MXBS / MXBJ
MULTI–CONTACTDOZEN & 
VERDEELDOZEN tot 350 A

 II2 G D Ex e IIC
• IP66 water- en stofafdichting
•  Combinatie van multicontacten en vermogens

contactdozen in dezelfde verdeeldoos
•  Glasvezelversterkte, grafiethars gevulde polyester

behuizing

B2X 
VERDEELDOZEN 

 II2 G D Ex e IIC
• IP66 water- en stofafdichting 
•  Optioneel voorzien van aansluitklemmen en/of

contactdozen

DX
DECONTACTOR™ 
20 A / 32 A / 63 A / 125 A / 200 A

 II2 G D Ex de IIC Gb
• IP65 water- en stofafdichting
• Geïntegreerde werkschakelaar
• Vergrendelbaar in de ON/OFF positie

PXN12C / DXN25C

DXN37C
MULTICONTACT CONNECTOREN 
10 A

 II2 G D Ex e IIC
• Van 12 t/m 37 contacten
• Aangesloten of afgekoppeld vergrendelbaar
• Corrosievrije metalen behuizing
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