
  

TYP OCHRANY HARMONIZOVANÁ 
KONSTRUKČNÍ NORMA SYMBOL KATEGORIE 

ZAŘÍZENÍ EPL ZÓNA POUŽITÍ

Pevný závěr 
d

ČSN EN 60079-1

da M1, 1G Ma, Ga SNM3, SNM2, SNM1
0, 1, 2

db M2, 2G Mb, Gb SNM2, SNM1
1,2

dc 3G Gc 2
Při explozi výbušné směsi uvnitř závěru vydrží tlak výbuchu a zabrání jeho přenesení do okolní atmosféry.
Ochrana všech druhů elektrického zařízení. Zpravidla nižší cena, možnost zaměnit přístroje od různých výrobců při dodržení el. parametrů, libovolná náplň limitovaná jen 
pracovní teplotou přístrojů a max. dovoleným ztrátovým výkonem závěru.
Použití: rozváděče, svítidla, předřadníky, spínače, motory, průmyslové kamery

Zajištěné provedení 
e 

ČSN EN 60079-7
eb M2, 2G Mb, Gb SNM2, SNM1

1, 2

ec 3G Gc 2
Použití takových opatření, která zabrání s vysokým stupněm bezpečnosti nedovolenému zvýšení teploty a vzniku jisker nebo oblouku uvnitř a na vnějších částech elektrického 
zařízení, které za normálního provozu tyto stavy nevytváří.
Použití: ochrana el. Zařízení, např. rozvodné krabice, ovládací skříně, svítidla, asynchronní motory

Jiskrová bezpečnost    
i

ČSN EN 60079-11
ČSN EN 60079-25

ia M1, 1G, 1D Ma, Ga, Da SNM3, SNM2, SNM1
0, 1, 2 / 20, 21, 22

ib M2, 2G, 2D Mb, Gb, Db SNM2, SNM1
1, 2 / 21, 22

ic 3G, 3D Gc, Dc 2 / 22
Jiskrově bezpečný obvod: nevytváří jiskry ani tepelné účinky, které by byly schopny způsobit vznícení dané výbušné atmosféry.
Jiskrově bezpečné zařízení: elektrické zařízení, která má všechny obvody jiskrově bezpečné.
Použití: zařízení měření a regulace (MaR), komunikace, řízení a přenos dat

Zalití zalévací hmotou
m

ČSN EN 60079-18

ma M1, 1G, 1D Ma, Ga, Da SNM3, SNM2, SNM1
0, 1, 2 / 20, 21, 22

mb M2, 2G, 2D Mb, Gb, Db SNM2, SNM1
1, 2 / 21, 22

mc 3G, 3D Gc, Dc 2 / 22
Části schopné způsobit vznícení výbušné atmosféry jiskřením nebo teplotou se uzavřou v zalévací hmotě, takže nemůže dojít ke vznícení výbušné atmosféry. Hmota nesmí měnit 
po celou dobu životnosti zařízení mechanické, elektrické a tepelné vlastnosti.
Poskytuje ochranu při provozním, ale i poruchovém stavu.
Použití: elektrické zařízení bez kontaktů, snímače, solenoidové ventily, napájecí zdroje…

Závěr s vnitřním 
přetlakem

p
ČSN EN 60079-2

pxb M2, 2G, 2D Mb, Gb, Db SNM2, SNM1
1, 2 / 21, 22

pyb 2G, 2D Gb, Db 1, 2 / 21, 22

pzc 3G, 3D Gc, Dc 2 / 22
Zabránění vnikání okolní atmosféry do závěru elektrického zařízení pomocí udržování ochranného plynu uvnitř závěru na tlaku. Vyšším, než je v okolní atmosféře; přetlak je 
udržován buď trvalým průtokem ochranného plynu, nebo bez trvalého průtoku. Podle úrovně monitorování, provedení a provětrávání se dělí na podskupiny
Použití: ochrana velkých el. zařízení, např. rozváděče, motory

Pískový závěr 
q ČSN EN 60079-5 q M2, 2G Mb, Gb SNM2, SNM1

1, 2

Závěr elektrického zařízení je zaplněn materiálem o jemném granulo-metrickém složení tak, že v předpokládaných provozních podmínkách nemůže při vzniku oblouku uvnitř 
závěru dojít ke vznícení okolní atmosféry.
Použití: elektronické obvody, transformátory, ochranné pojistky, relé, jiskrově bezpečná elektrická zařízení, návazná elektrická zařízení, vypínače

Olejový závěr 
o

ČSN EN 60079-6
ob M2, 2G Mb, Gb SNM2, SNM1

1, 2

oc 3G Gc 2
Elektrické zařízení nebo jeho část je ponořena v oleji takovým způsobem, že výbušná atmosféra, která může vzniknout nad olejem nebo mimo závěr, nemůže být vznícena.
Použití - vypínače velkých proudů, transformátory

Ochrana typu
n

ČSN EN 60079-15

nA

3G Gc 2
nC

nL

nR
Při normálním provozu a stanovených abnormálních podmínkách zajišťuje, že zařízení není schopno vznítit okolní atmosféru. Podle toho, jakým způsobem je dosažené vyloučení 
potencionálního zdroje iniciace se za písmenem n uvádějí písmena A (Ex ec),  C (Ex dc, mc), L (Ex ic), R. Pouze pro zónu 2.
Použití: ochrana el. Zařízení pro měření a regulaci, svítidla, asynchronní motory

Ochrana proti vznícení 
prachu krytem 

 t 
ČSN EN 60079-31

ta 1D Da 20, 21, 22

tb 2D Db 21,22

tc 3D Dc 22
Elektrické zařízení je opatřeno závěrem zajišťujícím ochranu proti vnikání prachu a prostředky pro omezení teploty povrchu. 
Použití: Platí pro elektrické zařízení chráněné krytem a omezením povrchové teploty, které jsou určeny pro použití ve výbušných prachových atmosférách. Norma 
neplatí pro výbušniny,které nepotřebují k výbuchu atmosférický kyslík a ani pro podzemní části povrchových dolů.

Optické záření
op

ČSN EN 60079-28

op is SNM3, SNM2, SNM1
0, 1, 2 / 20, 21, 22

op pr SNM2, SNM1
1, 2 / 21, 22

op sh SNM3, SNM2, SNM1
0, 1, 2 / 20, 21, 22

Zabránění vznicení potenciálně výbušné atmosféry optickým zářením pomocí typů ochran, zahrnující celý optický systém:
“op is” - optické záření s vlastní bezpečnou úrovní
“op pr” - chráněné optické záření
“op sh” - optické systémy s blokováním
Použití: * Dle konkrétního provedení optického systému

Vývoj a výroba nevýbušných elektrických zařízení
Svorkovnicové skříně
Ovládací skříně
Rozváděče v pevném závěru “d” 
Doprovodné ohřevy
Osvětlovací technika
Ochranné skříně  
Průchodky a vývodky 
Zásuvkové skříně
Speciální výrobky
Přepěťové ochrany 
Izolační návleky
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Direktiva
2014/34/EU (ATEX) Normy IEC/EN 60079-0

Zóna Úroveň 
ochrany Pravděpodobnost výskytu nebezpečné koncentrace v zónách 

Skupina 
zařízení

Kategorie 
zařízení Skupina

Úroveň 
ochrany 
zařízení EPL

DOLY
I M1 I Ma Velmi vysoká

I M2 I Mb Vysoká

VÝBUŠNÁ ATMOSFÉRA - PLYNY
II 1G II Ga Zóna 0 Velmi vysoká  Trvale, nebo po dlouhé období  (více než 1000 h/rok)    

II 2G II Gb Zóna 1 Vysoká  Příležitostně v normálním provozu (10 až 1000 h/rok)

II 3G II Gc Zóna  2 Zvýšená Zřídka při neobvyklých provozních podmínkách (0,1 až 10 h/rok)

VÝBUŠNÁ ATMOSFÉRA - PRACHY

II 1D III Da Zóna 20 Velmi vysoká Trvale, nebo po dlouhé období (více než 1000 h/rok) 

II 2D III Db Zóna 21 Vysoká Příležitostně v normálním provozu (10 až 1000 h/rok)

II 3D III Dc Zóna  22 Zvýšená Zřídka při neobvyklých provozních podmínkách (0,1 až 10 h/rok)

Prostor ATEX Skupina zařízení EN/ČSN Skupina výbušnosti Typické látky Minimální zápalná energie "MIE"

  Doly    I Doly I Důlní plyny a uhelné prachy 
(metan) 200µJ

Povrch    II

Plyny II

II C vodík, acetylen 20µJ - 60µJ

II B etylen 60µJ - 180µJ

II A propan  >180µJ

Prachy III

III C vodivý prach

III B nevodivý prach

III A hořlavé částice

TEPLOTNÍ TŘÍDA
Udává maximální povrchovou teplotu částí elektrického zařízení, které jsou vystaveny kontaktu s výbušnou atmosférou.
U zařízení sk. I se obvykle uvažuje teplota 450°C. Tato teplota se na zařízení neuvádí.     
U zařízení sk. II určeného pro výbušné plynné atmosféry (G) se udává teplotní třída dle následující tabulky.

Teplotní třída zařízení nesmí být menší než teplotní třída výbušné atmosféry!       

*Vztah mezi teplotní třídou a teplotou vznícení plynů a par.

teplotní třída 
zařízení T6 T5 T4 T3 T2 T1

max. povrchová 
teplota

85°C 100°C 135°C 200°C 300°C 450°C

teplota vznícení* 85°C - 100°C 100°C - 135°C 135°C - 200°C 200°C - 300°C 300°C - 450°C > 450°C 

možnost použití T1, T2, T3, T4, T5, T6 T1, T2, T3, T4, T5 T1, T2, T3, T4 T1, T2, T3 T1, T2 T1

sirouhlík (IIC)
ethylnitrit (IIA)

dibutylether (IIB)
ethylether (IIB)
benzaldehyd (IIA)

sirovodík (IIB)
těžký benzín (IIA)
petrolej (IIA)

acetylen (IIC)
formaldehyd (IIB)
ethylbenzen (IIA)

vodík (IIC)
oxid uhelnatý (IIB)
aceton, čpavek (IIA)

T5mm – teplota vznícení vrstvy prachu tloušťky 5mm, Tcl – teplota vznícení rozvířeného prachu.    
Pozn.: zařízení kategorie 1D určená do zóny 20 jsou většinou navržena dle dohody mezi zákazníkem a výrobcem.    

MAXIMÁLNÍ TEPLOTA POVRCHU    
Udává maximální teplotu, která vznikne za provozu v nejnepříznivějších podmínkách na kterékoliv části povrchu elektrického zařízení. 
U zařízení sk. I nesmí teplota povrchu překročit 150°C. Tato teplota se na zařízení neuvádí.    
U zařízení sk. II určeného pro výbušné atmosféry s hořlavým prachem (D) se udává přímo v °C, např. T 100°C. 

Maximální dovolená povrchová teplota zařízení Tmax je pak určena odečtením bezpečnostního odstupu:    

Přítomnost prachu Maximální dovolená povrchová 
teplota zařízení Tmax

Príklad výpočtu pro povrchovou teplotu zařízení T 100°C

Cukr Tmax Výsledek
Vrstva ≤ 5mm Tmax = T5mm - 75 °C T5mm = 400°C 400°C - 75°C = 325°C Tmax = 325°C > T100°C => zařízení vyhovuje

Vrstva > 5mm viz. ČSN EN 60079-14 - -

Rozvířený prach Tmax = 2/3 Tcl Tcl = 350°C 350°C x 2/3 = 234°C Tmax = 234°C >T100°C => zařízení vyhovuje

Neelektrické ochrany
Neelektrické zařízení mohou svými horkými povrchy, mechanickým jiskřením atd.také působit jako zápalný zdroj. Proto se podle ČSN EN 13 463-1 uvažuje s následujícími 
typy ochran proti vznícení:

„fr“ EN 13 463-2  Ochrana závěrem 
omezujícím průtok „c“ EN 13 463-5 Ochrana bezpečnou 

konstrukcí „k“ EN 13 463-8 Ochrana ponořením 
do kapaliny

„d“ EN 13 463-3 Ochrana pevným 
závěrem „b“ EN 13 463-6 Ochrana hlídáním 

iniciačních zdrojů

PODSKUPINA “C”  “B”  “A” 
– rozděluje elektrická zařízení (sk. II) podle vlastností výbušné atmosféry, pro kterou jsou určené

nejbezpečnější
IIC

méně bezpečné
IIB

nejméně bezpečné
IIA

nejbezpečnější
IIIC

méně bezpečné
IIIB

nejméně bezpečné
IIIA

možnost použití IIA, IIB, IIC IIA, IIB IIA IIIA, IIIB, IIIC IIIA, IIIB IIIA

sirouhlík (T6)
acetylen (T2)
vodík (T1)

sirovodík (T3)
etylen, furan (T2)
akrylonitril (T1)

terpentýn (T3)
metanol (T2)
propan, toluen (T1)

vodivé prachy
(rezistivita < 103 
ohm.m)

nevodivé prachy
(rezistivita > 103 
ohm.m)

"hořlavé polétavé 
částice (hedvábí, bavl-
na, juta, konopí,…)”

výbušné plynné atmosféry (II 1G, II 2G, II 3G) výbušné atmosféry s hořlavým prachem (II 1D, II 2D, II 3D)

Jak vyplývá z tabulky, nelze např. zařízení IIA provozovat v prostoru s nebezpečím výbuchu vodíku IIC.
Zařazení plynů do skupin (IIA, IIB, IIC) a zařízení do podskupin (A, B, C) je založeno na maximální bezpečné spáře nebo na minimálním zápalném proudu, tedy dle zápalné 
energie (jiskry). Neexistuje vztah mezi zápalností látky, teplotou a jiskrou.

Výpočty osvětlení
Návrh a montáž doprovodných ohřevů
Vývoj, konstrukce a certifikace nových zařízení
Výroba a oprava elektrických zařízení
Návrh ochranných skříní pro MaR

Atex odvozuje svůj název z francouzských slov  Atmosphères Explosibles

NV č. 116/2016 Sb O posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh (pro 
výrobce). Provádá směrnici 2014/34/EU (ATEX)

NV č. 406/2004 Sb. O bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (pro provozovatele). Provádí 
směrnice 1999/92/EC (ATEX137)

Zákon ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Vyhl.  ČBÚ č. 22/1989 Sb.  o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti

Vyhl.  ČBÚ č. 74/2002 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních

Vyhl.  ČBÚ č. 75/2002 Sb. o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Vyhl. ČBÚ č. 202/1995 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti 
prováděné hornickým způsobem

ČSN EN 60079 -0 až 35 Elektrické zařízení do potenciálně výbušných atmosfér

ČSN EN 60079-0            Část 0: Zařízení. Obecné požadavky

ČSN EN 60079-10-1        Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů. Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-10-2  Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů. Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-14 Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60079-17 Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

ČSN EN 60079-19 Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení

ČSN EN 1127-1 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

ČSN EN 1127-2 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly

ČSN 33 2340 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin

ČSN EN 13463-1 až 8 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Platnost do 5/2019. Bude nahrazena ISO/IEC EN 80079-36 a ISO/IEC EN 80079-37

Význam pro ochranu osob před 
dotykem nebezpečných částí

Význam pro ochranu zařízení před 
vniknutím pevných cizích těles Kód IP Význam pro ochranu zařízení před vniknutím vody s nebezpečnými 

účinky

nechráněno nechráněno 0 0 nechráněno

hřbetem ruky (>50mm) předmět s průměrem  (>50mm) 1 1 svisle kapající

prstem (>12mm, dĺžka 80mm) předmět s průměrem (>12,5mm) 2 2 Kapající –  ve sklonu 15°

nástrojem (>2,5mm) předmět s průměrem (>2,5mm) 3 3 Kropení (déšť) – rozstřik vody až do sklonu 60°

drátem (>1mm) předmět s průměrem (>1,0mm) 4 4 stříkající ze všech směrů

drátem chráněno před prachem částečně 5 5 tryskající ze všech směrů

drátem úplně prachotěsné 6 6 Intenzivně tryskající ze všech směrů

- 7 Dočasné ponoření (30 min.) 0,15m až 1m pod hladinou

- 8 Trvalé ponoření

- 9

Význam pro ochranu osob před 
dotykem nebezpečných částí

hřbetem ruky A H zařízení vysokého napětí

prstem B M pohyb během zkoušky vodou

Přídavné písmeno (nepovinné)
nástrojem C S klid během zkoušky vodou

drátem D W povětrnostní podmínky

Stupně ochrany krytem elektrických zařízení dle EN 60 529

Povinné Doplňkové podle norem

Úroveň ochrany EPL

Výbušná atmosféra plyny Teplotní třída

Kategorie zařízení Skupina výbušnosti plynů pokud není tak platí pro všechny

Skupina I doly, II povrch Symbol použitého druhu ochrany

Obecný znak pro zařízení do nebezpečí výbuchu Označení zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu

II 2 G Ex d IIC T4 Gb

OZNAČENÍ VÝROBKŮ

Povinné Doplňkové podle norem

Stupeň krytí IP

 Úroveň ochrany EPL

Výbušná atmosféra prachy Maximální teplota povrchu zařízení (teplota t v °C)

Kategorie zařízení Skupina výbušnosti prachů pokud není tak platí pro všechny

Skupina I doly, II povrch Symbol použitého druhu ochrany  

 Obecný znak pro zařízení do nebezpečí výbuchu  Označení zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu

II 2 D Ex tb IIIA T140°C Db IP67

        Evropská značka shody s číslem notifikovaného orgánu

24710, 2015, IP65 Výrobní číslo, rok výroby, stupeň krytí

X20SA 1 V017/R/G Typové označení výrobku

II 2G Ex de  IIC T6 Gb Skupina II povrch, nevýbušné provedení pro plyny

II 2D Ex tb IIIC T85°C Db Skupina II povrch, nevýbušné provedení pro prachy

FTZÚ 07 ATEX 0068 Číslo ATEX certifikátu

   Nevýbušné elektrické zařízení

®
2015
IP65

TYPE: X20SA1 V017/R/G NO: 24710
II 2G Ex de IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C DB
FTZÚ 07 ATEX 0068

AC15: 240V/8A DC13: 250V/0,7A Ith: 10A

GENERI, s.r.o., Uničovská 50, ŠUMPERK                           MADE IN CZECH REPUBLIC

NEOTVÍRAT POD NAPĚTÍM! DON NOT OPEN WHILE ENERGIZED!
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