Fyzikálně

technický zkušebn í ústav

Ostrava-Radvan ice

ES Certifikát o

(1)

přezkoušení

typu

Za řízen í nebo och ranné systémy určené pro použití

(2)

v prost ředí s n e b ez pe čím výbuc hu
pod le Směrnice 94/9 /EC (NV 23/200 3 Sb .)
(3) Číslo ES certifikátu o přezkoušení typu :

FTZÚ 02 ATEX 0199U
(4)

Součást:

Nevýbušné poj istky ty pu XF U ...

(5) Výrobce

GENERl , s .r.o .

(6) Adresa :

Un ičovská 50 , 787 01 Šu m pe rk, Č R

(7) Tato součást a jakákoliv její sch vá lená varianta je specifikována v tomto certifikátu a dokumentaci
její ž seznam je uveden dále.
(8)

Fyz iká lně techn ický zkušebn í ústav, notifikovaný orgán č. 1026 podle člán ku 9 směrn ice Rady
94/9/E C z 23 . března 1994, potvrzuje, že u výše uvedené součásti bylo ověřeno sp lněn í
základn ích požadavk ů na ochranu zdraví a bez p ečn ost vztahujících se k návrhu a konstrukci
součásti určené pro použ ití v prostředí s ne b ez pečím výbuchu , které js ou uvedeny v příloze II této
směrn ice.

Výs ledky ov ěřová ní a zkoušek js ou uvedeny v důvě rn é z p rávě č . :
02/0199 z 8. září 2004
(9)

Splněn í

základních pož adavků na ochranu zdraví a bezpečn ost je zajištěno ověřením shody s:

Č SN EN 50014: 1998+A 1+A2;

ČSN EN 50019 :2001 ;

ČSN EN 50028 :1994 ;

ČSN EN 5028 1-1 -1:1999

(10) Symbol "U" za čí slem certifikátu znamená , že tento certifikát nesmí být zaměňov án za cer tifikát
vydaný pro z aříz ení nebo ochranný systém. Tato částečná cert ifikace smí být použ itá pouze jako
pod klad pro certifikac i z ařízení nebo ochranného systému .
(11) Tento ES ce rtifikát o p řez ko u še n í typu platí pouze pro konstrukci , ověřov á ní a zkoušky uvedené
součá s ti podle s měrn ice 94/9/ES .
Pro výrobu a dodávání této so u část i platí da lší požadavky této s m ě rni ce .
(12)

Oz n a če n í so u části

mu sí obsa hovat:

@

I M2 III 2GD

EEx me 1111 T6

Tento ES certifikát o p řez ko u š e n í typu platí do : 30.09.2009

Datum vydání : 1

P očet

stran:

1/3

Vyd áni tohoto certifikátu je pod m í n ě n o plněn ím všeobecných podm ínek FTZÚ .
Tento cert ifikát mů ž e být rozmnožován pouze vcelku a bez jakých koliv změn ( včet n ě dalších stran).

FTZ Ú, Pikart ská 7, 7 16 07 Ostrav a Radv anic e, tel +420 595 223 III , fax +420 596 232 672 , e-mai l: ftzu @ft zu .cz

Fyzikálně

technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

Pokračování

(13)

(14)

ES Certifikát o přezkoušení typu č. FTZÚ 02 ATEX 0199U

(15) Popis součásti:
Nevýbušná pojistka typu XFU ... je konstruována jako Ex
(hermetizace zalitim "m") je

umístěna

na základní desce

součást.

Pojistka v provedení

uvnitř závěru

EEx m II

typu EEx "e" resp. EEx .n".

Základn í technícké parametry:
Stupeň

krytí

připojovacích

svorek :

IP 20

Průřez připojovacích vodičů :

0,35 až 2,5

Max. počet

2

Jmenovité

vodič ů

na svorku :

napětí

110 V DC, 250 V AC
50 mA až 10 A (viz. strana 3 - Typový klíč)

Jmenovitý proud:
Minimální teplota okol í:

-50°C

Pro T amb =60°C je max. povrchová teplota

(16) Zpráva

č.

mm"

zařízení

83°C

02/0199

(1 7) Zvláštní podmínky pro

bezpečné

použití:

-50°C ::; Tamb s +60°C

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a

bezpečnost:

Jsou pokryty normami - viz. bod 9).

(19)

SEZNAM DOKUMENTACE

•
•
•

•
•
Odpovědná

osoba :

Datum vydání : 10.09.2004

C

0- c-c ~"--

Ing. aroslav Sindler
vedoucí certifikačního orgánu

Počet

stran :

2/3

Vydán í tohoto certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ..
Tento certifikát m ůže být rozmnožován pouze vcelku a bez jakých koliv změn (včetn ě dalších stran ).

FTZ Ú, Pika rtská 7, 7 16 07 Os trava Radv an ice, tel +420 595223 III , fax +420 596 232 672, e-m ail : ftzu @ftzu .cz

Fyzikálně technický

zkušební ústav

Ostrava-Radvan ice
Pokračování

(13)

ES Certifikát o přezkoušení typu č. FTZÚ 02 ATEX 0199U

( 14)

TYPOVÝ KLÍČ

(19)

X

FU

T

Vyp ínac í schopnost:

H

E
L
Jmenovitý proud:

vysoká
zvýšená
nízká

( 1500 A )
( 150 A )
( 35 A )

50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800

50 mA
63 mA
SO mA
100 mA
125 mA
160 mA
200 mA
250 mA
315 mA
400 mA
500 mA
630 mA
SOO mA
1A
1,25 A
1,6 A
2A
2,5A
3,15 A
4A
5A
6,3A
SA
10 A

1

1,25
1,6
2

2,5
3,15
4
5

6,3
8
10
Charakteristika:

FF
F
M
T

TT

velmi rychle p ůsob ící
rychle p ůsobící
normální
zpožděná

velm i zpožd ěná

Symbol poj istky (odpovídá ČSN IEC 750 )
Označen í nevýb ušného provedení poj istky

Po čet

stran :

3/3

FTZÚ, Pikartská 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223 I I I, fax +420 596 232 672, e-mail : tlzu@tlzu .cz

Fyzikálně

technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

(1)

Dodatek

č.1

k ES certifikátu o

přezkoušení

typu

Zařízení

nebo ochranné systémy určené pro použítí
v prostředí s nebezpečím výbuchu
podle Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(2)

(3) Čís lo ES certifikátu o přezkoušen í typu :

FTZÚ 02 ATEX 0199U
(4) Součást:

Nevýbušné pojistky typu XFU ...

(5) Výrobce:

GENERl, s.r.o.

(6) Adresa :

Uničovská 50, 787 01 Šumperk, ČR

(7) Dodatek k ce rtifikátu platí pro :

-

modifikaci cert ifikované součásti

-

rozší ření řady

-

prodloužení platnosti certifikátu

o nový model (variantu)

(8) Mod ifikace certifikované součásti a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v dokumentaci
jejíž seznam je uveden dále .
(9) Tento ES certifikát o přezkoušen í typu platí pouze pro konstrukci , ověřování a zkoušky uvedené
součásti

podle

směrn ice

Rady 94/9/EC . Pro výrobu a dod ávání této

součásti

platí dalš í požadavky

této směrn ice.
(10) Bezpečnost modifikovaných součástí byla ověřena podle norem :

ČSN EN 60079-0:2010 ;
(11)

Označen í součásti

ČSN EN 60079-7:2007 ;

ČSN EN 60079-18:2005 ;

musí obsahovat tyto symboly:

®
®

I M2 Ex ema I Mb
II 2G Ex email Gb

Počet stran : 2
Strana : 1/2

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podm íněno plněn ím všeobecných podm ínek FTZÚ .
Tento dodatek k certífikát m ůže být rozmno žován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn ( včet n ě dalších stran).

FYZI KÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 7,7 1607 Ostrava Radvanice.

tel +420 595 223 I I I, fax +420 596 232 672, e-maíl: flzu@ftzu.cz, web: www.ftzu.cz

Fyzikálně

technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice
Pokračování

(13)

Dodatek č. 1
k ES certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 02 ATEX 0199U

(14)

(15) Popis součásti :
a)

nevýbušná pojistka typu XFU ..je recertifikována dle současně platných norem ČSN EN
60079-0:2010, ČSN EN 60079-7:2007 a ČSN EN 60079-18 :2005;

b)

změna

c)

rozšíření

o varianty 12,5 A a 16 A

d)

rozšíření

o novou zalévací hmotu.

(16) Zpráva

Č. :

Tamb na -60°C .;. +60°C;

02/0199-1

(17) Stanovené omezující podmínky:
-60°C::; Tamb s +60°C, max. T= 80°C

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a

bezpečnost:

Jsou pokryty normami - viz. bod (10) tohoto dokumentu .

(19)

SEZNAM DOKUMENTACE
Č.

•

Schvalovací výkres

•

Uživatelský návod

•

Katalogové lísty jednotlivých

•

Katalogový list nevratné tepelné pojistky.

Odpovědná

Č.

G-3-900011
N 740054 - ATEX

osoba :

trubíčkových

ze dne 04.03.2010
ze dne 06.04.2010
pojistek 5x20 mm;

Datum vydání: 14.05.2010

~

v

/~Ut--

Ing. Síndler Jaroslav
vedoucí certífikačního orgánu

Počet stran: 2
Strana : 2/2

Vydán í tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněn ím všeobecných podm ínek FTZÚ.
Tento dodatek k certifikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jak ýchkoliv zm ěn ( v če t n ě dalších stran).

FYZ I KÁ LNĚ 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

Fyzikálně

technický zkušební ústav

Ostrava - Radvanice
(1)

Dodatek

č.

2 k ES certifikátu o

přezkoušení

typu

Zařízení

nebo ochranné systémy určené pro použití
v prostředí s nebezpečím výbuchu
podle Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(2)

(3) Číslo ES certifikátu o přezkoušení typu:

FTZÚ 02 ATEX 0199U
(4) Součást:

Nevýbušné pojistky typu XFU .••

(5) Výrobce:

GENERl, s.r.o.

(6) Adresa:

Uničovská 50, 787 01 Šumperk, ČR

(7) Dodatek k certifikátu platí pro:
(8) Modifikace certifikované

-

prodloužení platnosti certifikátu

součásti

a jakékoliv jeho

schválené varianty jsou

specifikovány

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

této
(10)

podle

přezkoušení

směrnice

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

ověřování
součásti

a zkoušky uvedené

platí další požadavky

směrnice .

Bezpečnost

modifikovaných

součástí

ČSN EN 60079-0:2013;
(11)

typu platí pouze pro konstrukci,

Označení součásti

byla ověřena podle norem:

ČSN EN 60079-7:2007;

konstruované podle tohoto

~

doplňku

ČSN EN 60079-18:2010

musí obsahovat tyto symboly:

I M2 Ex e ma I Mb

~ II 2G Ex e ma IIC Gb
(12) Platnost certifikátu s tímto dodatkem je do:

30.06.2020

Datum vydáni: 02.06.2015

Strana: 1/2

Vydán í tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněn ím všeobecných podmínek FTZÚ , s.p.
Tento dodatek k certifikátu m ůže být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včet n ě dalších stran) .
FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV , státní podnik, Pikartská 1337 /7 ,71607 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu .cz, www .ftzu.cz

ffZ\)
~

Fyzikálně

technický zkušební ústav

Ostrava - Radvanice
Pokračování

(13)

Dodatek

(14)

č.

2

k ES certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 02 ATEX 0199U
(15) Popis

součásti :

Nevýbušné pojistky typu XFU ... jsou recertifikovány dle současně platných norem ČSN
EN 60079-0:2013; ČSN EN 60079- 7:2007 a ČSN EN 60079-18 :2010.
Parametry

(16) Zpráva

Č. :

zařízen í

se

nezměnily .

02/0199-2

ze dne 01.06.2015

(17) Stanovené omezující podmínky :
-60°C:::; Tamb s +60°C; max. T= +80°C

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a
Jsou pokryty normami , uvedeným i v

bezpečnost:

bodě

ad (10) tohoto dodatku k certifikátu .

(19) Seznam dokumentace:

Datum :

•

Schvalovací výkres

G-3-900011

22.04.2015

•

Uživatelský návod

N 740054, 2. vydání

01.06.2015

Datum vydání: 02.06.2015

Strana: 2/2

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ , s.p.
Tento dodatek k certifikátu může být rozmnožován pouze vce lku a bez jakýchkoliv změn (včet n ě dalších stran ).
FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV , státn í podn ik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava -Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672 , ftzu@ftzu.cz, www .ftzu.cz

