technický zkušební ústav
Fyzikáln

Ostrava-Radvanice

ES Certifikát o

(1)
(2)

nebo ochranné systémy ur ené
pro použití
v prostedí
s nebzpím
výbuchu
podle Sm rnice
94/9/EC (NV 176/1997 Sb .)
Zaízen

(3) ís

ES certifikátu o pezkouní
lo

typu
pezkouní

typu:

FTZÚ 01 ATEX 0073 U
(4) Sou

evýbušné
ást:

svítidlo typu XHL ..

signaliz ní

(5) Výrobce:
(6) Adresa:

50, 787 01 Šumperk, R
Uniovská

(7) Tato souát
a jakákoliv její schválená varianta je specifikována v tomto certifikátu a dokumentaci
jejíž seznam je uveden dále.
Fyzikáln
technický zkušební ústav; nofifkovaný orgán . 1026 podle lánku
9 smrnice
Rady
1994, potvrzuje, že u výše uvedené souáti
oven
splní
základních
94/9/EC z 23. bezna
poadvk
na ochranu zdraví a bezp
re t
vztahujících se k návrhu a konstrukci zaíen
a
pro použití v p ostedí
s nebzpím
výbuchu, které jsou uvedeny
ochranného systému ureného
II této smrnice
.
v píloze

(8)

Výsledky ování

a zkoušek jsou uvedeny v
dvrné

01/0073 z 31.
(9)

základních poadvk
Splní

.:

2003
bezna

na ochranu zdraví a bezpeqnostJe zajitno

EN 50014:1998+A1+A2;
SN

z Wáv

EN 50019:2001;

SN

SN

shody s:
ovením

ÉN 50 O 8:1994; SN

EN 50281-1·1:1999

(10) Symbol "U" za íslem
certifikátu znamená, že tento certifikát nesmí být zamován
za certifikát
vydaný pro zaíen
í nebo ochranný systém. Tato ásten
certifikace smí být použitá pouze jako
nebo ochranného systému.
podklad pro certifikaci zaíen
typu platí pouze pro konstrukci, ovaní
a zkoušky uvedeného
(11) Tento ES certifikát o pezkouní
zaíen
í nebo ochranného systému podle smrnice
94/9/EC . Pro výrobu a 01ávn
í této souáti
platí další požadavky této smrn
ice.
(12) Oznaeí
souátí

musí obsahovat:

@
@
Odpovná

osoba:

./

.

(J J,/U
Ing. Šindler Jarosjav
vedoucí certifkaního
orgánu

~

1M2 EExme I
II 2G O EEx me II

'
Poet

stran:

1/3

ÚNMZ

*

Vydán í tohoto cert ifikátu je podm
íno
•
eobecných podm ínek FTZÚ .
(vetn
dalších stran ).
Tento cert ifikát m e být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv zmn

FTZÚ, Pikartská 7, 7 16 07 Ostrava Radvanice, tel +420 596 232 715, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz

technický zkušební ústav
Fyzikáln

Ostrava-Radvanice
Pokra vání

(13)

ES Certifikát o pezkouní

(14)

(15) Popis

typu .

FTZÚ 01 ATEX 0073 U

souáti:

Nevýbušné

svítidlo typu XHL .. je konstruováno jako Ex

signal z ní

pro instalaci
ásten

a
uvnit

provedení. Signálky jsou
zajitné

ásten

vn

závru

a je
souát

ureno

s typem ochrany .e" zaíen

pro montáž na základní desku nebo jsou pomocí
ureny

pružiny uchyceny k signální hlavici do víka
skín.

Základní technické parametry:

Krytí hlavice:
Krytí piojvacíh
Prez

svorek:

piojvacíh

Poet

vodi:

na svorku:
vodi

Jmenovité

(16) Zpráva .

IP 65
IP 20
0,35 + 2,5
2
6,12,24,48 V AC/DC; 110 a 230 V AC

naptí:

:

65 stran

01/0073

(17) Stanovené omezující podmínky:

Rozsah okolních teplot Ta:
Pro zaíen
skupiny I: -20°C < Ta < +60°C
skupiny ll: -40°C < Ta < +60°C
Pro zaíen

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a
bezpnost:

Pokryty normami, uvedenými pod bodem ad 9) tohoto certifikátu.

Odpovná

Datum vydání: 15.05.2003

OSOba:4

Ing. Šindler
vedoucí certifkaního

Jaros

fl,

~v

•
.
orgánu

&-(
Po et

stran:

2/3

plním
všeobecných podmínek FTZÚ.
Vydání tohoto certifikátu je podmín
být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv zmn
(v etn
dalších stran).
Tento certifikát me

FTZÚ, Pikartská 7,71607 Ostrava Radvanice, tel +420 596 232 715, fax +420596232672, e-mail: ftzu@ftzu.cz

technický zkušební ústav
Fyzikáln

Ostrava-Radvan ice

Dodatek

k ES certifikátu o

.1

nebo ochranné systémy urené
pro použití
v prostedí
s nebzpím
výbuchu
podle Smrnice
94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)
Zaízen

(3) ísloES

,certifkáu

typu
pezkouní

o pezkouní

typu:

FTZÚ 01 ATEX 0073U
svítidlo typu XHL ..

(4) Souást:
Nevýbu

(5) Výrobce:

Generis.r.o.

,nésigalzí

(6) Adresa:
(7) Dodatek k certifikátu platí pro:

(8) Modifikace certifikované

roziení

-

prodlbyženi platnosti certifikátu
a

souáti

o nový model (variantu)
ady

J

éKoliv jeho

schválené

varianty jsou

specifikovány

v dokumentaci jejíž seznam je uveden dále.
(9) Tento ES certifikát o

souáti

podle

smrnice

pezkouní

typu platí

pou ~e

.prokQnstuci,

Rady 94/9/EC. Pro výrobu a

a o á ~á

n í

ování
této

a zkoušky uvedené

souáti

platí další požadavky

této smrnice.
(10)

modifikovaných
Bezpnost

SN

EN 60079-0:2007

Oznaeí

byla ovena

SN

podle nor
EN 60079-7:2007

EN 61241-0:2007
SN

(11)

souátí

SN

SN

EN 60079-18:2005

EN 61241-1:2005,
,

musí obsahovat tyto symboly:
souáti

I M2 Ex emb tD A II
II 2GD Ex emb tD A II
(12) Platnost certifikátu s tímto doplkem

Od ,POV itdá /~ 1/_ a /:
V,;l

L ze

je do:

30.06.2013

Datum vydání:

L- ~

I

Ing. Šindler Jaroslav
orgánu
vedoucí certifkaního

Poet
stran: 2
Strana: 1/2

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmín
plním
všeobecných podmínek FTZÚ .
být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv zm n
(v etn
dalších stran).
Tento dodatek k certifikát m e

FYZIKÁLN

TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 7,71607 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 11I, fax +420596232672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www.ftzu.cz

technický zkušební ústav
Fyzikáln

Ostrava-Radvan ice
Pokravání

(13)

(14)

k ES certifikátu o pezkouní

Dodatek . 1
typu . FTZÚ 01 ATEX 0073U

(15) Popis souáti:
a)

Nevýbušné signalzí

svítidlo typu XHL .. je recertifikováno dle souan

EN 60079-0:2007, SN

EN 60079-7:2007, SN

EN 60079-18:2005, SN

platných norem SN
EN 61241-0:2007 a SN

EN 61241-1 :2005;
zmna

Tserv na -20°C

-i-

+85°C pro sk. I;

zmna

Tserv na -40°C

-i-

+85°C pro sk. II;

b)
c)

rozíen

o novou

d)
rozíen

o nové zalévací hmoty.

(16) Zpráva
.

:

variantu 110 V AC/DC a 230 V AC/DC;
napovu

ze dne 30.05.2008

01/0073-1

(17) Stanovené omezující podmínky: nejsou
(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a
bezpnost:

Jsou pokryty normami viz (10) tohoto dodatku k certifikátu.

(19) SEZNAM DOKUMENTACE:
Schvalovací výkres
~

Výkres

~

~

.:

.

G-3-902828/2 ze dne 26.03.2008

G-4-960418

ze dne 04.05.2007

G-4-960417

ze dne 04.05.2007

Uživatelský návod
.

N740056 ze dne 27.03.2008

Datum vydání: 02.06.2008

Strana: 2/2
plním
všeobecných podmínek FTZÚ.
Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmín
být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv zm n
(v etn
dalších stran).
Tento dodatek k certifikát m e

FYZIKÁLN

TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 7,71607 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420596232672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www.ftzu.cz

technický zkušební ústav
Fyzikáln

Ostrava-Radvanice
Pokra ování

(13)
(14)

ES Certifikát o pezkouní

typu .

FTZÚ 01 ATEX 0073 U

SEZNAM DOKUMENTACE

(19)

•

Technické podmínky .

•

Výkres .

•

Materiálový list hlavice

•

Materiálový list tlesa

•

Materiálový list zalévací hmoty

995048

G-3-902828

ze dne 26.03.2001

ze dne 11.06.2000

Strana 3/3

FTZÚ, Pikartská 7,71607 Ostrava Radvanice, tel +420 596 232 715, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz

technický zkušební ústav
Fyzikáln

Ostrava-Radvanice

~j ) D o d a t e k

k ES certifikátu o

(2)

.2

typu
pezkouní

nebo ochranné systémy ur ené
pro použití
v prostedí
s nebzpím
výbuchu
podle Sm rníce
94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)
Zaízen

(3)

FTZÚ 01 ATEX 0073U
(4) Souást:

N

~ýl:)uné

signalzí

(5) Výrobce:

Generi s.r.o. ..

(6) Adresa:
Uniovská

svítidlo typu XHL ..

50, 7~01

Šumperk, eská

(7)
~

(8) Modifikace certifikované souáti

republika

prodloužení platnosti certifikátu

ájakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány

v dokumentaci jejíž seznam je uveden di!le.
(9) Tento ES certifikát o
podle
souáti

této
(10)

ice

Rady 94/9/EC . Pro výrol5u a dodávání této

a zkoušky uvedené
ování
souáti

platl další požadavky

smrnice.

modifikovaných
Bezpnost

EN 60079-0:2010; SN
SN

(11)

smrn

typu platí pouze pro konstrukci,
pezkouní

Oznaeí

souáti

sou á tí

byla
ovena

podle norem :

EN 60079-7:2007; SN

EN600'79-18:2010; SN

EN 60079-31:2010

musí obsahovat tyto symboly:

I M2 Ex emb Mb
II 2G Ex emb IIC Gb
II 2D Ex tb IIIC Db
(12) Platnost certif ikátu s tímto

osoba:
Odpovná

~

doplkem

bJj

4 C; 0

g. Martinák Lukáš
ved ucí certifkaního
orgánu

je do: 31.08.2018

Datum vydání:

Poet
stran: 2
Strana : 1/2

Vydání tohoto dodat ku k certifikátu je podmín
plním
všeobecných podm ínek FTZÚ .
(v e t n
dalš ích stran).
Tento dodate k k certifikát m e být rozmno žován pouze vcelku a bez jakýchkoliv zmn

FYZ

IKÁLN

TECHNICKÝ ZKUŠE BNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 7,7 16 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www.ftzu.cz

technický zkušební ústav
Fyzikáln

Ostrava-Radvanice

(13)

Pokra vání

(14)

Dodatek
k ES certifikátu o pezkouní

(15) Popis

,

2

typu .

FTZÚ 01 ATEX 0073U

souáti:

Nevýbušné signalzí

svítidlo typu XHL .. je recertifikováno dle ouasn
EN 60079-7:2007, SN
EN 60079-18:2010 a SN

60079-0:2010, SN
Parametry

(16) Zpráva
.

:

zaíen

se

platných norem SN
EN 60079-31:2010.

nezmily.

01/0073-2 ze dne 07.08.2013

(17) Stanovené omezující podmínky:

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a
bezpnost:

Jsou pokryty normami viz (10).
(19) Seznam dokumentace:

Schvalovací výkres
Uživatelský návod

G-3-902828/2
N740056- 2. vydání

.

osoba:
Odpovná

V~

.

ng ~ ~Cifkaního ~ ~ ; ~

orgánu

ze dne 04.06.2013
ze dne 04.06.2013

Datum vydání: 09.08.2013

Poet

stran.

ž

Strana: 2/2

plním
všeobecných podmínek FTZÚ.
Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmín
být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv zm n
(v etn
dalších stran).
Tento dodatek k certifikát m e

FYZIKÁLN

TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www.ftzu.cz
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