
(1)

(.2)

;-l,l.x/
\- 7ż

(5) Producent

(6) Adres]

Urżądzenia lub systemy ochronne przeznaczon€ do użytku
w pĘestrżeniach zagroźonych wybuchem

Dyrekfywa 94/9ME

(3) ceMikat badania typu WE:

FTZU 08 ATEX oo2o
(4) Uźądzenie lub sy§tem ochronny,

Przetwornik ciśnieniźt typu APC-2000AL\łAX, płzetworniki różnicy ciśhień typu
APR_ż0()0Al-wr(x, APR-2200AL§,/xx, 

^PR-2000GALw,r(x 
i APR-2000yALw,Ąx

Fizyczno-Techniczny l nstytut DoświadGzalny

Ostrava-Radvanice

Ceńyfikat Badania Typu WE

-łPLlsINs s.A.

ul. Ntorelo$,a 7.03-192 war§zawr, Pol§ka

(7) Niniejsze urządzenie ub system ochronny Wraz ze swomi odm ananri zostało opisane W

zaĘznikU do nin]e]szego ceńyfikatu oraż W Wymrenionej W nim dokumentac]i,

(8) Fiżyczno-Techniczny lnstytlt DośWiadcża ny jednostka nolyfikowana numer 1026, żgodnie ż
artykułem 9 Dyrektywy Rady 94/9/WE z dnia 23 N/]alca 1994 potw]erdza, że urządzene |ub
system ochronny będący prżedmiotem niniejsżego ceńńkatu spełnia zasadnicze V,ymaganla
bezpieczeńshva l ochrony zdrowia dotyczące projektowania budo\łry urządzeń systemóW
ochronnych przeznacżonych do użytkL] W prżestrzen ach zagrożonych Wybuchem Wy.nien one W

Załapżnlku nr lldo nlnle]szel Dylekt}Ąły

Wyniki oceny badań zostały Wyszcżególnione W poufnym sprawożdaniu nr

08/0020 z dnia 31.03.2008

(9) Zgodnośc z za§adn]czym Wyrnaganlarni bezpieczeńsbła i ochrony zdrowia zrealzowano poprżeż
zgodność z nolmami:

EN 60079-0 | 2006| EN ó0079,1l : 2007l EN 60079-26 | 2004

(10)Znak,,X" Umieszczony za numerem ceńyflkatu ożnacza szczególne Warunki stosowanla W
przestżeniach zagrożonych Wybuchem Wyszcżególnione W żałącznikU do ninieiszego certyfikatu

(11)Niniejszy CERTYF|KAT BAOAN|A TYPU WE dolyczy ]edyne konstrukcji, oceny badań
przedmiotowego urżądżenia lub systemu ochronnego żgodnie z Dyrektywą 94/9WE certyfikat
n e obe]mu]e pozostałych Wymagań Dyrektr\ły dotyczących procesu produkc]l i WprcWadzan a na

rynek urządzen a ub systernu ochronnego

\12) ozracze-,e -,ządZA-le l_b s/sle"1- ocl,,orlego r Js załielać

@ ll tlzc Ex ia llC T4lT5

|"]'7I'l P]lińrl0l? ?l6()]-()(lra\lR3n\ancc,Lel,ł205{ł}:j2]L5,lb\-,ł]Oj96]]2ń72..miil r]^jdiizuc/



Fizyczno-Tech niczny l nstytut Doświadczalny

ostrava-RadVanice

(l3) Załącznik

1lł1 Certyfikat badania typu WE nr FTZU 08 ATEX 0020

(15) opis ulządzenia lub systemu ochronnego:

Przetwornik oiśnienia fypu APC-200oALWAX iprzętworniki różnicy ciśnicli rypu
APR 2000ALwXx, APR-2200ALW/XX, APR 2ooocAl-wxx i APR-2oooYAlWxX są

przeznaczone do przctwarzania miclzoncgo ciśnieDia procesowego na syglał 4+20mA,
Prżyrząd Zawiela kilka pł}.tck druko\łalrych j opojona]nie wyświellacz LCD. umieszczone w obudo\łie
ż 1ekkiego stopu,
Jeżli zainsta]o\ł,ano \łJświctlacz, j cd na z pokryw obudo\ł}jesf wyposazona we \łklejoną szybkę,
obwody żewnętrznc podlącza się do Znajduiącyoh się wetvnątrż zacisków,
Prz€tworDiki §ą przeznaczonc do instalo\\,ania na granicy polliędrry strcią zagrożenia kategorii lG i 2G

PafametĄJ weiściowe:
Przy zasila iU zę źródła o charakterystyce lv!]ściowej liniowej:

U, = 28 v; l :0.] A;P,=0.7W;C,=20nF:L = ],I nH, k]asa temperalllrowa T5

Dopuszozaln} zakres tempcmtulT otoczcnia: T,, =, żlO'C do + 70'C
PrZy Zasilaniu 7ę źródła o charakterystyce lviściorvej trapezowej:

tJ, = 24 V: I, = 50 nl'Ąl P, = 0,7 W; C, = 20 nF: L = 1,1 mll, klasa temperaturowa T5

Dopuszcza]ny Zakres te]nperalury otoczenia: T" = - 40'c do + 80'C
Przy zasilaniu ze zródła o charŃterystyce wl,jściowci prostokąt|ej:

U,=24V; Ii=25mA, Pi:0,6 W: C =20nF:L,= 1.I mH. klasa tempęmlurowa '['5

t], = 24 V; Ii =501nA, P, = 1,2 W; C, = 20 nF| L = 1,1 mH. k]asa lempcraturcwa T4

Dopuszczalny zźrktes temperatury otoczenia:'|'" = - 40'C do + 80oc

(16) Sprawozdanie nr, ] 08/0020

\1 /J szczegolne walur. I be7p eCznego stosowan a - llie lna

(18) Zasadnjcze Wymagan a bezpjeczeńst\ła i ochlony żdrow a:

Zasadnicze rłryrnagania bezpięczeńslwa i ochrony zdrowia Dyrck§,\ły 94/9/WE zrealizowano

poprzez spełnięnie wymagań norm wymienionych w p,9 niniejszego ceĄVfikatU Zgodnie 7 którymi

produkt został z\\,cryfikowany or?V poplzez spełnienie wamŃów instrukcji obsłu8i (DTR)

producenta,

osoba odpowjedZialnaI

<
Data Wrydania] 3,1,03,200B

Djpl. lrld. śind|ei JalosEv strona:2/3
Kierujący jed nostką ceńyfikującą

ceityikaijesl Vrydany na ogÓlnych warunka.h Fzyćżno,Tech| cnego lnstytutu DośWadczalnego
N ń e sżV ceń!łikai może być powielany ]edyn e W c.]ośc Wl az z zalączn kiem

FT7Ij Pikall\kń 7.7]6 07 Ośru!a Radvnń ice. lc l +420 59ó 232 7l5. fux +420 59ó 2]2 ó72. e_mri]:1iaiii]tlzu c/



Fizyczno-Techn iczny lnstytut DośWiadczalny

ostraVa_Radvan ice

Załącznik

1lł1 Certyfikat badania typu WE nr FTZI] 08 ATEX 0020

( 19) WYKAZ UZGODNIONEJ DOKUMENTACJI

DokUmentacid Lcchnicala
RysuŃi nr:

Analiza Zgodności ZnofflanriEN nr: AN,AiC-2000ALW,Ex,0l (l3 stron i l5 zalączników) l2/2007
Dokumentacja Techniczno Ruchowa nr: D R AT.W 0l 03j2008

Data Wydania: 31 03 2008

D p, lnq. sindlerJaro§lav

Date:
12/200,7

12i2007
l2i2a0,7
l2iż0o,7
l2l2007
l2l200,7
]2i2007
l2]2007
I1|20a7
12|2001
12/2007
)2|2007
lżl2001
12Da01
l2i200,7
]2l2007
l2l20a,|
|2i2la7
12/20a7
I2,|2007
12|200,1

l2|2a0,7
12l2a0,7
t212007
l2|ż00,7
l2|200,7
12lż00,7
l2|2007
1212007
l21200,7
12/20a7
12|2007
l2/2001
122001
12|200,7

1ż|2a01
12l2a0,7
12Dao,1

(]3)

l,
2- APc2000_Aó] 0_00 (2 alkusze)

APC2000_A6]0"01 (3 arkusze)
APC2000_A610-02 (1 arkusz)
APC2000,c6l ]_TA (3 arkusze)
APC2000,3ól ]-0i (,1 arkusze)
APC2000-B6l 1_01 (2 arku§Zc)
APC2000_B6l2-0] (8 a*usze)
A?C2000_B6 l4_0l (3 arkuslc)
APC2000_B6l5-0] (l arkusz)
APC2000_Bó16,0l (l afkusz)
APR2000_B6i7_0l (l arku§z)
APC2000-B62]_00 (2 arkusZe]
APR2000-Bó24_00 (2 alkuSze)
APC2000_A6t t_TA (2 fu,kuszc)
A"R2000-Aó l ]_TA (2 arkusze)
APR2000-A6 l2_TA (] arkusze)
APR2000"Aó 1 3,TA (2 al,kuszc)
APC2000-A6l2-TA (l arkusz)
APR2000_A614-TA (l arkusu )

ZA-O3j-04 (l alłusl)
APc2000_B6I8_TA (2 alkusze)
APR2000_B619_TA (3 arkuszc)
APR2000-Bó20_0l (2 arkusżc)
APRj000,D62 l"01 (] arkusze)
APc2000-8622_00 (] a.ku§Z)
APC2000-c6l2,00 (l alkusz)
ZA-053,0l (t arkusz)
ZG_002_TA (]A arkusz)
ZG-006"TA (lA arkusż)
GCt_007-TA (] arkusze)
cc3-00l_TA (j arkuszc)
Gc3-003-TA (2 arkusżc)
CC4-00l_TA (3 arkusze)
CC1-005-TA (3 arkusze)
GR40_001_TA (2B arkusze)
GR40_002,TA (l arkusl)
CR40-003_TA (lB arkusz)

3.

osoba odpoW edzialna:

Kierujący jed nostką certyfik ującą
Strona: 3/3

cenylkal iest Wydańy na ooó nych Wa o Techn cżnego ]ństytltu DośWadczalnego
N n e]szy ceń},fikal moze być pow]e any j€dynie W calości W raz z zalą.z| kien

|TZIj, Pikań§kó ?. 7]6 07 oslrava Rźldvanic.. tcl+420 596 232 7]5. fax +420 59ó 2]2 672. c mdi|] Jtzu/r)ltzu cż



(2)

(1)

Fizyczno-Tech niczny l nstytut Doświadczalny

ostraVa-RadVan ice

Uzupełnienie Nr 1 do
Ceńyfikatu Badania Typu WE

Urządzenia lub systemy ochronne przeznacżone do użytku
w pĘest.-zeniach zagrożonych wybuchem

Dyrektywa 94/9ME

(3) cerlyfikat badania typu WE n!mer:

FTZU 08 ATEX oo2o

(,1) Urżądzenie ub system ochronny:

Przetwornik ciśnienia §pu APc-2000ALw,Ą(x, przetrł,onliki różnicy ciśnień Ęvpu

APR-200oALWxx, APR-2200ALW,tax, APR-2000GALwxx i APR-2000YALWDLX

Producent: APLISENS s_A_

ul. Morelowa 7, 03-192 war§zBwa, Pol§ka

(7) N nejsże uzupełnienle certyfikatu dotyczy: _ żm any W ceńyf kowanych urządzen ach

(8) żmiany W ceńyfikowanym użądzeniu (systemie ochronnym) olaz jego Zatwierdzone Warianty są
okreś]one W dokumentacji której l]sta jest Wymieniona w żałączn ku do n niejsżego ceftylikatu

(9) Niniejsze uzLlpełnlenie do cerlyfkaiu badania typu ]esi Ważne ty]ko dla badania typU W żakres e
projektowan]a i budowy próbki produktu, z9odn e z załącżnikiem 3 paragraf 6) dyrekty\ły nr 94/9AłE
Dyrektywa zawiera inne Wymagania które producenl rnusi spełnić, nim Wyroby zostaną umiesżczone na
rynku Wprowadzone do eksp oatacj ,

(10) Wyn]agana bezpieczeństwa żmien onych częściżosta]y spełnione Według następujących norm:

EN 60079-0 : 2006; EN 60079-11 | 2007; EN 60079-2ó : 200,ł

|11) oz|aczenie ulządzenia powinno zawielać następujące elementy:

o)

(6)

Th śsuppemenl to cert icale ls 9ranted subJect to lhe genela conditons ofihe physic€ Teclrnica Teśling ]ńsiiiuie,
lh s suppeńenl lo certifcale rnay only be reproduced in ts eńtrrely and Wthout any change śchedue ncluded

F l'Za. Pik.dskti 7,7l6 07 ostmla Ra.lvanic€, ic]-420 596 232 7l5. fux,420 596 232 6]2 e_ia!i]: liżu ł]fi/u c7



(13)

(14)

Fizyczno-Techniczny lnst}/tut Doświadczalny

Ostrava-Radvanice

Załącznik

Uzupełnienie Nr 1 do

Data Wydania: 10,03,2010

Kierujący jednostką ceńyf ikującą strona: 2/3

CerĘfikatu Badania Typu WE Nr FTZÓ 08 ATEX 0020

(15) opis uządzenia lub systemu ochronnego:

Zmjanaft 1|

wprowadzono Zmiany dotycące zarówno konshukcj i mechaniczne.j j ak i projektu

elektronicznego. Zmiany pżedstawiono w aklualizowanych rysunkach, patrz ponizą, Zadna z

istotnych zmian nie doĄ,czy poziomu bezpieczeństwa iskrobezpiecznego,

ParameĘ be7piecżeństwa po/oskią be/ /mian,

(16) Rapoń nr: 08/0020/1

(17) sżczególneWarunki bezpiecznego stosowania:

(18) zasadniczeWymagania bezpieczeńsb,va i ochronyzdrowia:
ob]'gte normami Wymienionymi W (10),

osoba odpowiedzalna:

This supplemeni to ceńificate is gBiied subject to the geneE] conditions of th€ PhysicalTechnicalTe§ting lnśiilule,
This supplementto cedificate mayonly be reproduced in its entirelyand Wilhoutany change, schedule included.

!TZÓ, Pikaltskó 7, 7l6 07 ostrava Radvanice, tel +420 5 96 232 715, fax +420 596 232 672, ę-mail: Rz!@nau..z

Dipl, lng, sindler Jaroslav



Fizyczno-Techniczny lnstytut DośWiadczalny

ostraVa_Radvanic€

Zalącznik

Uzupełnienie Nr 1 do

CerĘfikatu Badania Typu WE Nr FTZU 08 ATEX 0020

(]3)

(] 4)

(19)

Dok mefilacja:
. Rysunki nr:

osoba odpowiedzialna:

./' ,/ ,'
1Z,,L-źć^

Dipl, lng, sind|el Jaloslav
Kierujący jednostką ceńyf ikującą

LISTA DOKUMENTACJI

APC2000-A610-02 (2 alkDsze)
APC2000-A610-00 (2 a.kusze)
APC2000-A610-0l (arkusz 3A)
APc2000-c6l ]-0l (arkusz 4A)
APC2000-B612-01 (arkusze lA,3A, 6A, 7A)
APC2000-B6l3-01 (arkusż 3A)
APC2000-B6l4-0 l (arkusz 3A)
APC2000-B61 7-0] (arkusz 1A)
APC2000-B627-01 (2 arkusze)
PC29-B0l2-01 (1 arkusz)
PC29-B0] ]-01 (1 arkusz)
PC29-B0l4-01 (1 arkusz)
APC2000-B624-00 (arkusz 1A)
APC2000-A61l-TA (3 arku§ze, lA, 2A, 3A)
APR2000-A611-TA (3 arkusze, ]A,2A, 3A)
APR2000-A6l2-TA (3 arkusze, 1A,2A, 3A)
APR2000-A6 l3-TA (3 arkusze)
APC2000-Aól8-TA (3 arkusże)
AfR2000-B619-TA (4 arkusze)
APR2000-B6żO-TA (3 arkusze)
APR2000-B621 -TA (3 arkusze)
CC1-007-TA (3 arkusze, 1A,2A, 3A)
GC3-00l-TA (3 arkusze, lA,2A, 3A)
Gc3-003-TA (2 arkusze, iA,2A)
CC4-001-TA (3 arkusze, 1A,2A, 3A)
cc4-005-TA (3 arkusze, 1A, 2A, 3A)
CR40-00l-TA (2 arkusze, lC, 2C)
CR40-003-TA (1 arkusz, lC)

Dale:
0]/20l0
0l/20]0
0l /20] 0
01/20] 0
0]/20]0
0]/20]0
01/20l0
01/20 ] 0
09lż009
09lż009
10/2009
]0/2009
0,712009

01/2010
01/2010
0l /20l0
0I/20l0
0] /20l0
0l /20] 0
0] /20] 0
01/20l0
0Il2010
l012009
01/2010
0l /2010
0l /2010
0l /2010
l2/2009

Dei3 W"vdania: 10,03.2010

strona: 3/3

Th s suppementio ertili@le is 96nted subject to Ćonditlons oithe Phyśca Technrca TeslLng lnsltute
Th s sUpP ement to cerliiicale may ońly be €prcduced in ]ts entn€ty 3nd wthoul any change. s.hedUle ]nc uded

FTZU. Pikartskó 7,716 07 ostmva Radvmice, tel+420 596 232 715, fd +420 596 232 672, ę-frail: Fzu@ z!,.z



Fizyczno-Techniczny lnstytut Doświadczalny

ostraVa-Radvanice

Uzupełnienie Nr 2 do

(2)

(1)

(6) Adres,

(11) oznaczenie użądzen a pow

;\
§-y

@
@

osoba odpowiedza na]

Dipl ln6 §ndfe-Jaros aVljlpl lng, 5ndler Jaros aV ,1 .,-, .
K erujący jednostl,ą certyf kljącą ' .. - -

Data Wydania] 21,9&201 1

.\
Liczba siron: 3
strona: 1/3

This su pplemeni to cert ficate 
" 

gl*,"O * Ono )*-J',i*llj*"'o iions of ihe Phys ca] Tech n cal Teśilng lnst tute
This śupplemeni io @ńficaie may on y be reploduced n ils entety.ńd Wthout any change, schedu e inclded

FTZI]. Pik.]tśkź 7, 7l6 07 oślala Radvanice, te]-420 596 ?3? 7l5. fa\ -.120 59ó 232 672. e-mail] ltżui4]ftzu,cż

Geńyfikatu Badania Typu WE
Użądzenia lub systemy ochronne przeznaczone do użytku

w przestżeniach zaglożonych wybuchem
Dyrektywa 94/9ME

(3) Numer certyfikatu badania typu WE:

FTZU 08 ATEX 0020

(4) Użądzenie lub system ochronny
Przetwornik ciśnienia typu APc-2o0oALwDax, przetliorniki różnicy ciśnień łpu
APR_2000ALWD<X, APR-2200ALwx,x, APR-2000GALW)<X i APR-2oooYALwxx

(5,) Producent: APLISENS S.A,

ul, Morelowa 7,03-192 War§zawa, Pol§ka

(7) N n ejsze lzupełn enje certyfikatu dotyczy : - modyfikacji W certyfikowanych !źądzeniach
_ nod}fkacj w ozraczeń ach -żądze'
- lozszerzenia ser i o nowe Wykonanie (Wariant)

(B) Zmiany W ceilyfikowanym urżądzeniu (syśiernie ochronnym) orazje9o zabłierdzone Warianty są
określone W dokL]meniacji, której lista jesi Wymieniona W załączniku do niniejszego certyfikatu

(9) Niniejsze uzupełnienie do ceńyfikatu badan a typu jest ważne tylko dla badan a typtr W zakresie
projektowania i budowy próbki prod!kt! zgodn e z Załącznikiem 3 punkt 6) Dyrektyv,ry nr 94/9ME
Dyrektylva zawlera inne Wymagan]a, które producent mus] spełnić nim Wyroby zostaną Umieszczone na

ryrl.L lJb Wprowadzore do eksp|oalacji

(10) Wymagania bezp eczeństwa zm enionych częścizostały spełn one według następuiących norm:

EN 60079-0:2009; EN 60079-11:2007; EN 60079-26:2007, EN 61241-1l:2006, EN 50303:2000

]nno zawjerać następL]jące e ementy:

ll 1!2G Ex ia llC T4lT5 Ga/Gb

l M1 Ex ia l Ma (dla Wersji z obudową z ss 316)

ll 1D Ex ia lllC T105"C Da

(12) Niniejszy ceńyfikat badan a typu WE jest Waźny do: 3,1. 03. 2013



Fizyczno-Techniczny lnstytut Doświadczalny

Ostrava-Radvanice

Załącznik

Uzupełnienie Nr 2 do
CerĘlikatu Badania Typu WE Nr FTZÓ 08 ATEX 0020

skona:2/3

(15) opls ulządzenia lub systemu ochlonnego:

Wprcwadzone zmiany,
a) Wprowadzono wykonanie przetwomików ze Zmienioną pb,tką PCB filtru i zmienionymi

wartościami ci=3onF, Li=0,75m}l oraz zakresem tempemfury otocżenia -25ocśTa<s5oc.
b) Dodano wykonania przetwomików dla grupy I i grupy I.
c) Wprowadzono wykonanie pokrywy z oknem wykonan}m z poliwęglanu o żwiększonej

powierzchni przepuszczającej światło,
d) Rozszerzono materiał obudowy o dwa stopy a]uminium omż stal ss316.
e) Przetworniki w obudowach z lekkiego stopu mogą być stosowane w atmosferach gażowych oraz

pyfu palnego w grupaclr lI i III. Tylko Fzehvomiki w obudowach ze stali kwasoodpornęj mo8ą
być stosowane w grupie I.

D Zastąpiono elementy elektroniczne ich zamiennikami, wprowadzono zniany mechaniczne opisane
w allualizowanej dokumęntacj i.
certyfikowane urądzenia spełniają wymagania nowych wydań norm wymienionych w (10).
Inne zmiany nie wpblvają na iskobezpieczęństwo.
Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

(16) Rapoń nr: 081002012

(17) szczególne warunki bezpiecżnego stosowania:

(18) zasadnicze wymagania bezpiecżeństlva i ochrony zdrowia:
objęte normami Wymienionymi W (1 0),

osoba odpowiedzialna: Data Wydania 21,07,2011

(t3)

(14)

c)
h)
i)

/,-Z4-
Dipl, lng, śindler Jaroslav!
Kierujący jednostką ceńyf ikującą

This supPlement to ceńiiicaie s gEnled subiect lo the general cond]tions of the Ph}§iąl Technic.l Te§ting lnstilule,
This §lpplement to @ńjlicaie may ony be reproduced in its enti€ty and wilhout any change, schedule included,

FTZU, Pikansk{ 7. 7 i 6 07 ostava Radlanice. tel +420 5 96 232 715, fd +42o 596 232 672, .-mail: ft^@ft^.cz



(13)

04)

Fizyczno-Techniczny lnstytut Doświadczalny

ostrava-Radvanice

7lłlcznik

Uzupełnienie Nr 2 do

Certyfikatu Badania Typu WE Nr F'TZU 08 ATEX 0020

LISTA DOKUMENTACJI(19)

Dokułrentacja:

l. Rysunkinr: APC2000-A610-00 (arkusze lB, 28)
APC2000-A61 0-01 (arkusze lA, 2A, 3B)
APc2000-c61]-TA (4 arkusze )
APc2000-c671-01 (1 arkusz)
APc2000-có7]-02 (1 arkusż)
APC2000-C671-03 (1 arkusz)
APC2000-S671-01 (1 arkusz)
APC2000-B67 1-01 (2 arkusze)
APC2000-Bó12-01 (alkusz 68)
PC29-B0l2-02 (l arkusz )
APC2000-B624-00 (alkusz 1B)
APC2000-A61] -TA (arkusże 1B, 28,3B)
APR2000-A61] -TA (arkusze 1B, 28,3B)
APR2000-A612-TA (arkusze lB, 38)
APR2000-A613-TA (arkusze 1A, 24, 3A)
APC2000-B618-TA (alkusz 3A)
zA-021 -T A. (I aIk[sz)
EP-232-0l (1 arkusz)
APC2000-A671-00 ( 2 arkusz§)
GR40-001-TA (arkusze 1D, 2D)

2. Uzupełnienie analizy zgodnościz EN nr: U l -AN,APC-2000ALW.EX.0 ]

3. Instrukcja obsfugi nr: DTR,APC.APR.ALW,03

Dńa:

03l2011
03l20l1
03l20I1
03l20I1
03l20I1
03l20II
03/20I1
02/ż011
03/2011
I2l2010
03/2011
03/201I
03/201I
03n0II
03/20lI
031201I
03l20lI
0żlż0l l
] 0/2010
09l20I0

(3shonyi3załączniki)
03l20I1
03/20] ]

osoba odpowiedzialna:

Dipl, lng,srnd ler Ja-rosTa
Kierujący jednostką certyf ikującą

This supplemenito cefifcate is 96nted subiectto

Data wdania 21 ,07 .2011

sirona: 3/3

conditions ol lhe Physical Technical Testing lnstilute
This supplementto c€ńificate mayonly be reproducsd in iis entl€lyand withoutany change, schedule included,

FTZU, Piketska 7, 716 07 ostrava Radvmicq re] +420 5 96 232 715. td +420 596 232 672, e-fr^i|: ft^@ftzu.cz
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Fizyczno-Techn iczny lnstytut Doświadczalny

ostrava_RadVanice

Uzupełnienie Nr 3 do
Gertyfikatu Badania Typu WE

UĘądzenia lub systemy ochronne przeznaczone do użytku
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Dyrektywa 94/9ME

(3) NUmer ceĄrflkatu badania typu WE:

FTz0 08 ATEX oo2o

(4) Ulządzen e lub system ochronny:

Przetwornik ciśnienia typu APC-200oALWA(x, prze§vorDiki różnicy ciśnień łpu
APR 2000AL\ry,)Lx. APR-2200ALW)LX. APR-2oo0GALw,xx i APR-2000YALW,'LX

(5) Producent APLISENS s.A.

(6) Adres] ul. Morelowr 7,03-192 warszarł,a, Polska

(7) Niniejsze uzupełnienie ceńyfikatu dotyczy : - prżedł!żenie Ważności ceńyfikatu

(8) zm any W certyfikowanym użądzeniu (systemie ochronnym) orazjego zatwierdzone Warianty są
określone W dokumentacjj, której ]ista jest wymieniona w załączniku do niniejszego ceatyfikatu

(9) Niniejsze uzupełnlenie do ceńyf katu badania iypu jestWażne rylko dla badanla typu W zakresie
projektowania budowy próbki prodlktL] zgodnie z Załącznikiem 3 punkt 6) Dyrektywy nr 94/9ME
Dyrektylva żawiera inne Wymagania, które producent musispelnić nim \łryroby zostaną umieszczone na

rynku lLb wp,owadzore do eksploatacji

(10) Wymagania bezpieczeńslwa zmienionych części zostały spełnione Według na§iępuiących norm:

EN 60079-0:2009; EN 60079-1t|2007; EN 60019-26|2001, EN 61241-11:2006, EN 50303|2000

(11) oznacżenie użądzenia powinno zaw erać następu]ące elementy

(1)

(2}

osoba odpowiedzialna: Data Wydania] 30,lio12

Liczba stron: 2
strona: 1/2

\

Th s supp ement to certif cate may only be rcprcduced in ]ts e|iireiy and without any change sch€due ]ńclud€d

|TZU. Pikańskó 7, 7ló 07 oslrava Radvanjce. tel +420 596 232 7l5, fax +420 596 232 672. ę_mail] nżu@fl4,cz

Dlp|, ]ng, Śind el Jaros]avu pl, Tg, 5l1o el Jaloslav \.+1'.,ł;:ł=rtdra]
Klelu ący Jednostką cenynku.ącą\e ,c 2|lr, /

@ ll tlzo Ex ia llC T4lT5 Ga/Gb

@ l rvlr Ex ia l Ma (dla wersji z obudową z ss 316)

(12) Nlniejszy certyfikat badania typu WEjestWażnydo: 30.01,2017



Fizyczno-Techniczny lnstytut Doświadczalny

Ostrava-Radvanice

Zalącznik

Uzupełnienie Nr 3 do
CerĘfikatu Badania Typu WE Nr FTZU 08 ATEX 0020

(15) opis użądzenia lub systemu ochronnego:

Uzupełnienie trzecie, zeżwala się na następujące zmiany:

Przedłużenię ważności cęrtyfikatu do 30.01.2017.

Dane technicme pozostają bez mlian.

cerryfikowane urządzęnie zostało w}produkowane zgodnie z dokumentacją pokauaną w

certyfikacie podstawowym, Uzupelnieniu nr ], nr2 i w niniejśżym Uzupełnieniu nr3.

(16) Rapoń nr: 08/002013

(17) sżczególne Warunki bezpiecznego stosowania:

(18) zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrcny zdrowia:

objęte normami Wymienionymi W (10).

(Lq) Lista dokumentacji:

osoba odpoWLedzialna:

lJlpl, lng, §lndlel Jaloslav
Kierujący jedno§tką ceĄfikującą \q 

-Ao 
210

This supplementlo cedilicate is9€nt6d subjscl to the generalcondil]ons of lhe Physica] Technica] Testing lnstitute,
This suppLemsntto certificate mayonly be reprodu@d in it§enti€tyand Withoutany change, schedUle included,

|TZU, Pikan§kó 7, 71 6 07 ostrava Radvanice. tel +420 5 96 232 7l5, fax +42l) 596 232 672, e-fiall flz\l(rff^.cz

(l3)

(l4)

Data Wydania 30 01,2012

strona|2/2
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(1)

(2)

F izyczno-Techn iczny l nstytut Doświadczal ny

Ostrava - Radvanice

Uzupełnienie Nr 4 do
Certyfikatu Badania Typu WE
Urządzenia lub systemy ochronne przeznaczone do użytku

W przestrzeniach zagrożonych wybuchem
(Dyrektywa 94/9/WE)

(3) Ceńyfikat badania typu WE numer:

FTzu 08 ATEX 0020x

(4) Urządzenie lub system ochronny:
Przetwornik ciśnienia typu łic-zooołl-wlxx, prz etworniki różnicy ciśnień ty_pu,

ApR- 2oooALwxx, apn-izoołŃlxx, łpR-zóooonlwxx i ApR-2000yALWxx

(5) Producent APLlsENs s,A,

(6) Addres: ul. Morelowa 7, o3-192 Warszawa, Polska

(7) Niniejsze uzupełnienie ceńyfikatu dotyczy: - ,.ffii,,|i§iilH[§]ł3,,T.ąo."nlu

- moOyrikacji certyfikowanego urządzenia_ 
_ _ .. .,

- nowó *el.Śla- rózszerzenió serii APC-2000ALWLXX

(8) Zmiany w ceńyfikowanym urządzeniu (systemie ochronnym) oraz jego zatwlerdzone Warianty są

określone w dokumentacji, kt,órej' lista .1esiwymieniona w załączniku do ninielszego uzupełnienia,

(9)NiniejszeuzupełnieniedośWiadectwabadaniatypujestWaŹnetylkodlabadaniatypuwzakresie
projektowania i budowy proit<l proouttu, zgodnie z załącznikiem 3 paragraf 6) dyrektywy nr 94/9,ĄlVE,

Dyrektywa zawiera inne *v."g"n" które-producent musi spełnic, nim Wyroby zostaną umieszczone

na rynku i Wprowadzone do eksploatacji,

(1o) Wymagania bezpieczeństwa zmienionych części zostały spełnione Według następujących norm:

EN 60079-o:2009, EN 60079-11:2012, EN 60079_26:2007, EN 50303:2000

(1 1) oznaczenie urządzenia powinno Zawierac następujące elementy:

@ ,, 1t2G Ex ia llC T4lT5 Ga/Gb

@ |, 1l2G Ex ia llB T4lT5 Ga/Gb

@ tM1 ExialMa

@ ,, 1D Ex ia lllC T105oc Da

(12) Niniejszy ceńyfikat badania typu WE jest Ważny do: 30,01,20'17

osoba odpowiedzialna:

r'---2-v
Dipl, Ing, Lukóś Mańinek

Kierujący jednostką ceńyfikującą

' .j.i, .

, .,a i' -r\
. 1Pt

,.,i9i
. j-:r -i/

..; ,.i _rt/

]]1],

Wersja z kablem W osłonie teflonowej

wersja z obudową z ss 316

Data Wydanla: 07.03,2013

strona: 1/'3 \

\

l his Ten ceńyf,kat został plzyz,any zgodnie z ogólnymi Walu'rkami Fizyczno,Techr,cżnego lnstylulu Badawczego,

Tnlś Ceńvilkat !eT 
".or" 

Ov" tvl',o-ń*iian! w całośc, i Uez Zidnych zmian łączn,e z wykazem

FTZU, s,p., Pikańskó 1337/7,716 07 ostrava-Radvanice, czech Republic,

tel +42o 595 223 111, ta\, +42o 596 232 672, ftz!@ftzu,cz, Www,ftzu,cz



(13)

(14)

Fizyczno-Techniczny lnstytut Doświadczalny
Ostrava - Radvanice

Załącznik

Uzupełnienie Nr 4 do
Ceńyfikatu Badania Typu WE Nr FTZU 08 ATEX 0020X

(15) Opis urządzenia lub systemu ochronnego:

Wprowadzono Wykonanie przetworników ze zmienioną płytką PCB fi|tru i zmienionymi watościami
ci = 2.5 nF, Li = 18 pH, oznaczone na tabliczce.iako Wykonanie,,sc".

Wprowadzono nowe wykonanie płytki fuD MPc5-AD-reV4.

Wprowadzono wykonania pżetworników z czujnikiem na kablu oznaczone APC_2000ALWLXX.

Niewielkie zmiany bez Wpływu na iskrobezpieczeństwo,

Pozostale dane techniczne i konstrukcja użądzenia pozostają bez zmian.

(16) Sprawozdanienumer: 08lo020l4

(17) Szczególne Warunki bezpiecznego stosowania:

17.1 Wersja pzetwornika z ogranicznikiem pzepiąć, oznakowana na tabliczce znamionowej jako,,SC,
sA', nie spełnia Wzmagań punktu 10.3 normy EN 60079-11,.2012 (500vrms). Musi to być
uwzględnione podczas instalacji uźądzenia.

('18) zasadnicze Wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Zasadnicze wymogi zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy 94/9ME, są objęte normami wymienionymi

W (,l0), Według których produkt został zweryfikowany oraz W instrukcji obsługi producenta,

osoba odpowiedzialna:

ą-.--1-,,/
Dipl. Ę{IukóśMartinek

Kierujący jednostką certyfiku

Data wydania: 07,03.201 3

strona: 2/3

This Ten ceńyflkat zo§tał pżyznany zgodnie z o9ólnymi Warunkami Fizyczno-Technicznego lnsMutu Badawczego,
This ceńyfikat ten może być tylko powielany w całości i bez żadnych zmian, łącznie z Wykazem,

FTZU, s,p., Pikańskó 13377, 716 07 ostrava-Radvanic€, czech Republic,
te| +42o 595 223 1 11 , far< +420 596 232 672, ftzu @ftzu, cz, WWW. frzu. cz

łB .t



Fizyczno-Techn iczny lnstytut Doświadczalny
Ostrava - Radvanice

Załącznik

Uzupełnienie Nr 4 do
Certyfikatu Badania Typu WE Nr FTZU 08 ATEX 0020X

(19) Wykazdokumentacji:

llośó stron:
1

2
3

2
1

2
2
1

1

2
4
4
4
4
4
1

3
2
1

J
1

J
J
J
2
62

Data Wydania: 07,03.201 3

Strona: 3/3

(13)

(14\

DokumenuRysunki:
APc2000-A6,10-02
APC2000-A610-00
APC2000-A610-01
APc2000_c61 ,l -TA
APc2000-s61 1-01
APc2000-s6,1 1-01
APc2000_B621-TA
APc2000_861 1-01
APc2000_B612_0,1
APC2000_B627_01
APc2000-B628-01
APc2000_A611_TA
APR2000_A61,|_TA
APR2000_A6,12_TA
APR2000_A613-TA
APc2000-A620-TA
ZA-033-05
APc2000-B6,18_TA
APR2000-B6,19-TA
APR2000-B6,19_TA
APR2000-B620-TA
APR2000-B620-TA
APR2000-B62,1-TA
APc2000-8619-TA
APc2000-B630-TA
U2-AN.APc-2000ALW. Ex.01
DTR.APc,APR.ALW.03

Arkus:
1

1C,2C
1B, 28, 3C
,lA, 2A, 3A, 4A, 5
1A, 48
4c
1,2
1A,2A
oU
2A
1,2
1C,2C,3C,4
1C,2C,3C,4
lC,28,3C, 4
1B, 28, 38, 4
1,2,3,4
1

1A, 2A,38
1A,2A
?A
1^,2^,4
3A
1A, 2A, 3A

:,,,,

Data:
11 .2012
11 .2012
11 .2012
11.2012
11.2012
1o.2012
11.2012
09.2011
11.2012
01 .2012
10.2012
11 .2012
11 .2012
11.2012
11.2012
11.2012
01.2008
11.2012
11.2012
09.2012
11.2012
08.2012
11.2012
11.2012
11,2012
11.2012
01 .2013

osoba odpowiedzialna:

rL,_--r.-,-,
,a/

Dipl. 1,61 Lukóś Martinók
Kierujący jednostką ceńyfi kującą

This Ten ceńyfikat został pżyznany zgodnie z ogólnymi Warunkami Fizyczno-Techniczn€go ln§tytutu Badawczego.
This ceńyfikat ten może być tylko powielany W całości i bez żadnych zmian, łącżnie z Wykazem.

FTz0, s.p., Pikań§kó 1337/7, 716 07 oskava-Radvanicę, czech Republic,
tel +420 595 223 111,iax +42o 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



(1)

(2)

F izy czno-Tec h n iczny t nstytut Doświad czal ny
Ostrava - Radvanice

Uzupełnienie Nr 5 do
Certyfikatu Badania Typu WE
Uządzenia lub systemy ochronne przeznaczone do użytku

w przestzeniach zagrożonych wybuchem
(Dyrektywa 94/9MlE)

(3) Ceńyfikat badania typu WE numer:

FTZU 08 ATEX oo20x
(4) Urządzenie lub system ochronny:

Przetwornik ciŚnienia typu APC-2O00ALWXX, przetworniki różnicy ciśnień typu
APR-2000ALWxx, APR_2200ALWxx, APR-2000GALWXX i apn-żoooynlwixx

(5) Producent APLiSENS S.A,
(6) Adres: u!.Moretowa7,03,192Warszawa,Polska

(7) Niniejsze uzupełnienie certyfikatu dotyczy: -

:

zastosowania nowych norm
modyfikacj i oznakowan i a urządzenia
modyfikacji ceńyfikowanego urządzenia
nówej wersji - rozszerzenia serii APR-20OOALWLXX

APR-2200ALWLxx
(B) ZmianY w ceńYfikowanym urządzeniu (systemie ochronnym) oraz jego zatwierdzone warianty są

okreŚlone w dokumentacji, której lista jest wymieniona w załączniku do niniejszego uzupełnienia.
(9) Niniejsze uzuPełnienie do Świadectwa badania typu jest wazne tylko dla badania typu w zakresie

Projektowania i budowy prÓbki produktu, zgodnie z załącznikiem 3 paragraf 6) dyrektywy nr 94/9^//E.
DYrektYwa zawiera inne wymagania, które producent musi spełnić, nim wyroby zostaną umieszczone
na rynku iwprowadzone do eksploatacji.

(10) WYmagania bezPieczeństwa zmienionych części zostały spełnione według następujących norm:

EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2007, EN 50303:2000

nenty:

@ I1nG Ex ia Ilc T5/T6 Ga/Gb

@ l| 1t2G Ex ia llB T5/T6 Ga/Gb
(EJ lM1 ExiatMa
Gó Il 1D Ex ia lllc T105oc Da

wersja z kablem w osłonie teflonowej

&
Data wydania,§.0l,

Strona: ,1/4

§ł

This Ten 9eńYf|kat 
zastał pęyznany z€odnie z ogólnymTfrfinkami Fizyczno-Technicznego lnstytutu Badawczego

This CertYfikat ten może być tylko powielany w całości i bez zidnych zmian, łącz-nie zwykazem.
FTZU, s.p., Pikańskó 133717,716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic,

tel +420 595 223,1 ,1 
1, fax +42O 596 232 672, ftzu@tlzu.cz, www.ftzu.cz



(13)

(14)

F izy czno-Tech n iczny l nstytut Doświad cza l ny

Ostrava - Radvanice

Załącznik

Uzupełnienie Nr 5 do
Geńyfikatu Badania Typu WE Nr FTZIJ 08 ATEX O020X

(15) Opis urządzenia lub systemu ochronnego:

Wprowadzono nowe wykonania przetworników z zespołem płytki głownej MPC5-rev3 ze zmienionym
oznakowaniem i o zmienionych parametrach wejściowych.
Nowe wykonania z płytką MPC5-rev3 zastępują wykonania przetworników z płytką MPC5-rev1 za
wyjątkiem wykonań oznaczcnych na tabliczce,,SC", ,,SC, SA'oraz wykonań według EN 12405-1.
Przetworniki w tych wykonaniach mają oznakowanie i wartości parametrów jak określono w ceńyfikacie
podstawowym i uzupełnieniu nr 1, 2, 3,4.

Wprowadzono nowy rodzaj osłony obrotowej płytki MPC5-rev3.
Wprowadzono nowe wykonanie płytki łD MPCS-AD-revS,
Wprowadzono wykonanie pokrywy bocznej z klejoną szybką szklaną,
Wprowadzono no\.-/e rodzaje głowic ciśnienia i róznicy ciśnień,

Wprowadzono drclbne inne zmiany nie mające wpływu na iskrobezpieczeństwo.

Pozostale dane techniczne i konstrukcja uządzenia pozostają bez zmian,

lskrobezpieczne par9metry weiścio.we zasilania:
Charakterystyka wyjściowa zasilania liniowa:
Ui=30V; li =0,1A; Pi=0,75W;Ta<+40'C-klasatemperaturowaT6,Tas+66"6-klasatemperaturowaT5
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia: Ta = -40'C do +40/80"C

Charakterystyka wyjściowa zasilan ia trapezowa:
Ui = 24 V; li = 50 mA; Pi = 0,7 Wi klasa temperaturowa T5
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia: Ta = -40"C do +BO"C

Charakterystyka wyjściowa zasi lan ia prostokątna :

Ul=24Y,,li=25mA,Pi =0,6WiTa<+40'C-klasatemperaturowaT6,Tas+39'g-klasatemperaturowaT5
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia: Ta = -40'C do +40/BO'C

Ui = 24 V; li = 50 mA, Pi = 1,2W; klasa temperaturowa T5
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia: Ta = -40"C do +70"C

param etry iskrobez p iecz n e :

Ci = 2,5 nF; Li = 1B pH

Dipl. lng. Lukóś Mańinók
Kierujący jed nostką certyfikującą

Data wydania: 27 .01.201 5

Strona: 2/4

This Ten ceńyfikat został pnyznany zgodnie z ogólnymi warunkami Fizyczno-Technicznego lnstytutu Badawczego.
This Certyfikat ten może być tylko powielany w całości i bez żadnych zmian, łącznie z wykazem.

rtZ0, s.p., Pikańskó 1337 t7, 7 16 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic,
tel +420 595 223 ,l 

1 1, fax +420 596 232 672, ttzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



(1 3)

(14)

Fizy czno-Tec h n i czny l nstytut Doświad czal ny

Ostrava - Radvanice

Załącznik

Uzupełnienie Nr 5 do
Certyfikatu Badania Typu WE Nr FTZU 08 ATEX 0020X

(16) Sprawozdanie numer: 08/0020/5

(17) Szczególne warunki bezpiecznego stosowania:

17.1 Wersja przetwornika z ogranicznikiem pzepiąc, oznakowana na tabliczce znamionowej jako,,SC,
SA", nie spełnia wztnagań punktu 10.3 normy EN 60079-11,,2012 (500Vrms). Musi to być

uwzg lęd n ion e pod czii s i n sta lacj i urządzenia.

(1B) Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zawarte w dyrektywie 94/9/WE, są objęte
normami wymienionymi w punkcie (10) tego uzupełnienia według którego nowy model został
zweryfikowany i i nstrukcją obsłu gi prod ucenta.

Osoba odpgyriedzialna:

/oł!2eL,/ Dipl. lng, Lukóś Mańinók

Data wydania: 27 .01 "2015

Strona: 3/4

Kierujący jed nostką certyfikującą

This Ten ceńyfikat zostałprzyznany zgodnie z ogólnymi warunkami Fizyczno-Technicznego lnstytutu Badawczego.
This Ceńyfikat ten może być tylko powielany w całości i bez żadnych zmian, łącznie z wykazem,

FTZU, s,p., Pikańskó 1337t7,716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic,
tel +420 595 223 1,1 1, fax +420 596 232 672, ftzu@ttzu.cz, www,ftzu.cz
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F izy czno-Tec h n iczny l nstytut Doświad cza ! ny

Ostrava - Radvanice

7ałącznik

Uzupełnienie Nr 5 do
Ceńyfikatu Badania Typu WE Nr FTZU 08 ATEX 0020X

(19) Wykazdokumentacji:

DokumenURysunki:
APc2000_A610-00
APc2000-A610-01
APc2000-c611-TA
APc2000-S602-01
APc2000-S611-01
APc2000-S605-01
APc2000-8621-TA
APc2000-B602-01
APc2000-B603-TA
APc2000-B605-01
APc2000-A611-TA
APR2000-A61 'i-TA
APR2000-A612-TA
APR2000-A613-TA
APc2000-A620-TA
APR2000-A620-TA
APR2000-A621-TA
APc2000-A611-U
ZA-033-04
ZA-033-05
APC2000-8618-TA
APc2000-8604-TA
APR2000-8619-TA
APR2000-8620-TA
APR2000-8621-TA
APc2000-8619-TA
APC2000-8600-TA
APR2000-B627-TA
APC2000-B606-01
ZA_065-TA
ZA-068-TA
GR40-002-TA
GR40-003-TA
AN:APC2000ALW.Ex.02

Osoba od2lwiedzialna:

/cł),łoL
,/ Dipl. lng. l-ukóś Mańinók

Data wydania: 27 .01.2015

Strona: 4/4

Kierujący jed nostką ceńyfikującą

This Ten ceńyfikat został przyznany zgodnie z Warunkami Fizyczno-Technicznego l nstytutu Badawczego
This Ceńyfikat ten może byc tylko powielany w całości i bez żadnych zmian, łącznie z v,rykazem

rrzU, s.p., Pikańskó 1337t7,716 07 ostrava-Radvanice, Czech Republic,
tel +420 595 223 1 

,l 
1 , fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu,cz, www.ftzu.cz

(13)

(14)

Arkus:
1D,2D,3
1c,2c,3D
1B-4B,5A
1
,1B

1

1A,2A
1-9
1

1,2
1D-3D, 4A, 5
1D-3D, 4A, 5
1D,2C,3D,4A,5-7
1c-3c,4A, 5
,1A-4A,5
,1-5

1

1

1A
1A
18,29
1,2
1B,28
1B-3B, 4A, 5
18,28
1A-3A
1-3
1,2
1

1

1A
1A
1E,2E
1-17

llość stron:
3
3
5
1

1

1

2
9
1

2
5
5
7
5
5
5
1

1

1

1

2
2
2
5
2
3
3
2

Data:
03.2014
03,2014
03.2014
02.2013
02.2014
02.2014
02.2014
02.2014
03.2013
02.2014
03.2014
03.2014
03.2014
a3.2014
03.2014
03.2014
02.2014
04.2014
03.2014
03,2014
03.2014
03.2014
03.2014
03.2014
03.2014
03.2014
03.2014
03.2o14
03,2014
06.2013
06.2013
02.2014
02.2014
04,2014

2
17

iedzialna:

ń,o 210

'fve toz9



Fizy czno-Tech n iczny l nstytut Bad aw czy

Ostrava - Radvanice

(2)

(8)

(9)

(10)

lng. Lukóś Mańinók
of Ceńification Body

This ceńificate js

This certificate may only be reprod

§b-

wersja z kablefu"osłoąie PTFE

wersja r onuOoĘ=t* erO
., ]_, ..:,.

§
Data wydff: 30.01

Strona: ,1/4

lconditions of the FTZU, s,p
and without any change, schedule included

{i
§

Physical-Technical Testing lnstitute, s.p,, Pikańskó.133717,716 07 ostrava - Radvanice, Czech Republic

t e| + 42O 5g5 223 1 1 1, f ax +420 596 232 67 2, ftzu@ftzu,cz, www,ftzu, cz

I*§

(1) Uzupełnienie nr 6 do certyfikatu badania typu UE
Urządzenia tub systemy ochronne przeznaczone do użytku

w atmosferze potencj!nie wybuchowej
( Dy rektywa 201 4 l 34l EUl'

(3) Numer ceńyfikatu badania typu UE:

FTZ|J 08 ATEX 0020x
Fłzetwornik ciśnienia typ APC-2O0OALWXX, Przetworniki różnicy ciśnień typ
ApR]zoooALwxx, Ap ń-2200ALWxx, Ap R-2000GALWxX, ApR-2000ALWLxX,

(5)

(6)

(7)

(4) Produkt:

APR-Z2O0ALWLXX, Sondy poziomu 
!y19 

ł|!,ZOOOYALW,
Przetwornik poziomu typ APC-2O00ALWLXX,
Przetwornik gęstości typ APR-2200ALWD

Prooucent: APLISENS S.A.

Adres: ul. Morelowa 7, O3-192 Warszawa, Polska

Niniejsze uzupełnienie poszerza ceńyfikat badania typu WE nrFTZ|J 08 ATEX 0020X odnoszącY się

do produktów zaprojektowanych i wykonanych zgodnie ze specyfikacjązawarląw załączniku do tego

certyfikatu, lecz posiadające zmiany określone w opisie zmian i dokumentacji, ktorych lista znajduje się

ponizej.

Fizyczno-Techniczny lnstytut Badawczy, jednostka notyfikowana numer 1026, zgodnie z ańYkułem 17

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2o14i34luE z dnia 26.02,2014 roku potwierdza,ŻewyŻej

wymieniony produkt ze zmianami wprowadzonymi' niniejszym uzupełnieniem sPełnia zasadnicze

wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i konstrukcji ProduktÓw

przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, ktore są wYmienione w Załączniku

nr ll do Dyrektywy.

Zgodnie z ańykułem 41 Dyrektywy 2O14l34lUE, ceńyfikaty badania typu WE odnoszące się do

94/9^/VE, ktore wystawiono przed datą rozpoczęcia stosowania 2014t34lUE (20.04.2016) mogą bYc

przywoływane tak, jakby były wydane zgodnie z Dyrektywą 2O14|34,1UE. UzuPełnienia do takich

ceńyfikatów badania typu WE i nowe emisje takich ceńyfikatow, mo§ą naoal posiadaÓ oryginalny

numer ceńyfikatu wydanego przed dniem 20.04.2016,

Wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostały spełnione według następujących norm:

EN 60079_o :2012+ A11;20,13, EN 60079_1 1:2o12, EN 50303:2000

(1 1) tJ rządzen ie n a leży n astęp uj ąco oznaczy ó,.

ll 1lzc Ex ia llG T4lT5 Ga/Gb
ll 1l2G Ex ia tlB T4lT5 Ga/Gb
lM1 ExialMa
ll 1D Ex ia llIC T105oC Da

(12) Ceńyfikat waźny do: g1.01,2022 ;§Ć=S}F;$Ę6ff.s;



Fizy czno-Tec h n iczny l nstytut Bad aw czy
Ostrava - Radvanice

Załącznik

nr FTZU 08 ATEX 0020X

(15) Przedmiotem niniejszego uzupełnienia do certyfikatu jest:

Uzupełnienie nr 6 do Certyfikatu badania typu UE

modyfikacja ceńyfikowanego prod uktu;

modyfi kacja oznaczenia produ ktu ;

dodanie nowego wykonania - APR-2200ALWD - przetwornik gęstości;
ocena według nowych norm;
przedłuzenie czasu ważności certyfikatu.

Uzupełnienie do certyfikatu obejmuje następujące zmiany produktu:

- Zmiany w numeracji dokumentacji.

- Wprowadzono nowy typ uządzenia - APR-2200ALWD - pzetwornik gęstości na bazie
przetwornika róznicy ciśnień APR-2200ALW,
Wprowadzono nowe wykonanie głównej PCB MPCs-revl.2. Usunięto MPC5-rev,1 (modele SC
i SC SA) za wyjątkiem pzetworników ciśnienia w zastosowaniach MlD.

Dodano nową wersję płytki łączeniowej PCB MPC5-FH-Exi-Exd-rev1.

Na płytce PCB MPCS-FH| revl-Ex dodano nową wersją listwy łączeniowej o identycznych
parametrach,

Wprowadzono nową wersję płytki PCB MPCS-AD-revS.1 z drobnymizmianami.

Głowica jest zalewana nowym rodzajem zalewy.

Wprowadzono mozliwość stosowania warstwy natryskowej zPTFE Kontaflon 85lub innej.

Wprowadzono mozliwośó pokrywania warstwą PTFE o grubości do 0,1Smm elementow
zwilzanych separatorow membranowych.

Wprowadzono tabliczkę znamionową wspolną dla ATEX i lECEx.
Są małe zmiany w zastosowanych elementach elektronicznych i częściach mechanicznych,

Częśc urządzenia separowana galwanicznie w głowicy pomiarowejjest połączona z obudową
uządzenia.
Wprowadzono wykonanie przetwornika dopuszczone do gazowych atmosfer wybuchowych
w minimalnej temperaturze otoczenia Ta s -50"C.

Klasa temperaturowa urządzenia z głowną PCB MPCs-rev1.2 zmienia się na T4lT5.

Data wydania: 30.01.2017

Strona: 2/4

This ceńificate is granted subject to the general conditions of the FTZU, s.p.
This ceńificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.

Physical-Technical Testing lnstitute, s.p., Pikańskó 133717,716 07 Ostrava - Radvanice, Czech Republic
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu,cz, www.ftzu.cz
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Dipl. lng, Lukóś Mańinók
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Fizy czno-Tech n iczny l nstytut Bad aw czy
Ostrava - Radvanice

Załącznik

Uzupełnienie nr 6 do Certyfikatu badania typu UE
nr FTZU 08 ATEX 0020X

l skrobe zp iecz n e p ara metrv we iśc iowe zasi l a n i a :

Charakterystyka wyjściowa zasilania liniowa:
Ui = 30 V; li = 0.1 A; Pi = 0.75 W; klasa temperaturowa T5.

Charakterystyka wyjściowa zasi lania trapezowa:
Ui=24 V; li= 50 mA; Pi= 0.7 W; klasa temperaturowa T5.

Charakterystyka wyjściowa zasilania prostokątna:
Ui = 24 V; li =25 mA, Pi = 0.6 W; klasa temperaturowa T5.
Ui=24 V; li=50 mA, Pi = 1,2W; klasa temperaturowa T4.

parametrv isxrobezp
Ci = 2,5 nF; Li = 18 pH.

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: Ta = - 50"C to +80"C dla kategorii 1Gl2G.
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: Ta = - 40'C to +80"C dla kategorii 1D i M1.

(16) Sprawozdanie numer.: 08/0020/6

(17) Specjalne warunki stosowania:

Zmienia się treśc warunków stosowania na:

1. Wersja przetwornika z ogranicznikiem przepięć, oznakowana na tabliczce znamionowej "SA" nie

spełnia wymagań punktu ,10,3 normy EN 60079-11:2012 (500Vrms). Musi to być uwzględnione
podczas i n sta lacj i urządzenia,

2. W pewnych szczegolnych przypadkach, w pyłowych atmosferach wybuchowych, urządzenie
w malowanej aluminiowej obudowie, z tabliczką z tworzywa oraz z częściami separatorow

membranowych pokrytych warstwą PTFE, może zgromadzić poziom ładunku elektrostatycznego
mogący zainicjowac wybuch. Urządzenie nie powinno byc instalowane w miejscach, gdzie warunki

zewnętrzne sprzyjają g romadzen iu się ład u n ków elektrostatycznych.

3. Jezeli separator membranowy zawiera elementy tytanowe, to musi byc zabezpieczony przed

uderzen iami mechanicznych.

4. Separowana galwanicznie częśc urządzenia umieszczona w zespole głowicy pomiarowej jest
połączona z obudową urządzenia. Musito być uwzględnione podczas instalacji urządzenia.

Data wydania,. 30.01.2017

Strona: 3/4

Head of Certification Body

This ceńificate is grant,ed subject to the general conditions of the FTZU, s.p.
This ceńificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.

Physical-Technical Testing lnstitute, s.p., Pikartskó 133717,7'16 07 Ostrava - Radvanice, Czech Republic
tel +420 595223 111,iax +420 596 232672,ftzu@tlzu.cz, www.ftzu.cz
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Fizy czno-Tech n iczny l nstytut Badawczy

Ostrava - Radvanice

Załącznik

Uzupełnienie nr 6 do,Ceńyfikatu badania typu UE
nr FTZU 08 ATEX 0020X

(18) Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Zgodność z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest zaPewniona PoPrzez

spełnienie wymagań norm wymienionych w punkcie (,10) niniejszego uzupełnienia dO certYfikatu.

(19) Rysunki i dokumenty:

Tytuł/ Numer rysunku.

APc2000-A610-02
APc2000-A610_00

APc2000-A610-01
(CER, Ex|)APC2000-C6 1 1 -TA

APc2000_S646-01

APc2000_S639-01
APc2000_s605-01

APC2000-8646-TA
APc2000-8639-TA
APc2000-8603-TA
APc2000_8606_0,1

APc2000_B635-01
(CER. Exi)APC2000-A622-TA
(CER. Exi)APC2000-A623-TA
APo2000-A612-T^
APR2000-A614-TA

APR2000_A621-T^

APC2000-A611-U
(cER.XX)APc2000-B643-TA
APC2000-86lB-TA
APR2000-B627-T^
ZA-083-TA

U3,AN.APC-2000ALW, Ex,01

DTR.APc,APR.ALW.03

Arkusze:

1,2
lE,2E
1D,2D,3E

1,2, 3

1

1

1A

1,2
1-8

1A

1

1,2
1-6

1-4

1A

1A

1A

1A

1,2
1C,2c
1^,2A
1

1-4

E

gĘpowiedzialna:'h/rfuo(/
Dipl, lng, Lukóś Mańinók

Head of Ceńification Body

This ceńificate is q,;ńffi+U6jBft to the general conditions of the FTZO, s,p,

This ceńificate may only be Óproduced in its entirety and without any change, schedule included

physical-Technical Testing lnstitute, s.p., Pikartskó 1337t7,716 07 Ostrava - Radvanice, Czech RePublic

te|+420 5g5223 111,fax +42O 596 232672,ftzu@ftzu,cz, www,ftzu,cz

Data: Liczba stron

11,2016 2

11.2016 2

11.2016 3

11.2016 3

11,2016 1

01.2016 1

11.2016 1

11.2016 2

11.2016 B

11,2016 1

03.2014 1

06.2015 2

11.2016 6

11,2016 4

11.2016 1

11.2016 1

11.2016 1

11.2016 1

11.2016 2

11,2016 2

11.2016 2

11.2016 1

11,2016 4

11,2016 68

Data wydania,. 30.01.2017

Strona: 4/4
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Fizyczno-Techniczny lnstytut Badawczy
Ostrava - Radvanice

(Dyrektywa 2014/34/U E)

(3) Numer,ceńfiikatu badan a iypu UE:

FTZU 08 ATEX 0020x
(4) Produl,t:

|l 1I2G
x 1l2G
lMl
ll ,lD

PTFE
316

Ex ia llc T4lT5 Ga/Gb
Ex ia llB T4lT5 Ga/Gb
ExialMa
Ex ia lllC T105"C Da

Wersja z kab

Wersja z obud

strona: 1/2

('I2) N niejszy ceńyfikatjest Waźnydo: 31.07.2022

ipl. lng, Lukóś Mańinók
ownik Jednostki ceńyfikuj

b

Ten ceńy,f kai żosiał pEyżnany żqod.ie kań Fizyka no_Techniczneoo nsMutu Badawczeoo.
ceń}łikaiten może byćtylko poweany W calości bez żadnych zrn]an łąen e zWykazern,

FTZU s,p, Pikartskó 1337/7, 716 o0 o§lrava_Radvai]ce czechy
ae|.: +420 595223111 +420 604 203 525. tlżu@ftzu,e, Vvw,fżu,e

(1)

12)

Ceńyfikat uzupełniający badania typu UE nr 7
Urządzenia lub systemy och.onne przeznaczone do użytku

w atmosf erże potencjalnie Wybuchowej

P}żetwornik ciśnienia iyp APc-2000ALW)fi; Pżetworniki różnicy ciśnień typ
APR.2000ALWxx, APR-2200ALWxx, APR-2000GALWxx, APR-2000ALWiLxx,
APR-2200ALW/L)fi; sondy poziomu typ APR-200oYALW;
Przetwonik poz;omU typ APc-200oALWLxx;
Prżetwomik gęstości typ APR-2200ALWD

(5) Producent: APLlsENs s,A.

(6) Adres: ul. lvorelowa 7, 03-192 Warszawa, Polska
(7) N niejszy ceńyfikat uzupełniający pq§zerza ceń},,fikat badania typu WE nr FTZU 08 ATEX 0020X

odnoszący sę do produktóW zaprojektowanych i Wykonanych zgodnie ze specyfikacją zawarią
W załączniku do tego ceńyfikatu, ecz'posiadające zmiany okreśone W załączniku do niniejszego
ceńyf katu i plzywołanej W nim dokumentacji.

(8) F zyczno,Techniczny |nstytut Badawczy, jedno§tka notyfikowana numer 1026, zgodne z ańykulem 17
Dyrektyvvy Par amentu EUrope]sk]ego i Rady 2014l34lUE z dna 26.02,20,14 loku poiłieldza, że wyże)
Wym eniony prodlkt ze zmianami WprcWadzonymi n n eiszym ceńyfikatem użupełniającym spełnia
zasadncze Wymagania bezpieczeństwa iochrony zdrowia dotyczące projektowania konstlL]kcji
prodUktóW pżeznaczonych do użytku W atrnosfeże potencjalnie Wybuchowe], które są Wymienione W
Załączr k_ rr il do Dy,ektywy

(9) Zgodnie z ańykulem 41 Dyrektyrrr'y 2014l34lUE, ceń!,fikaty badania typu WE odnoszące s]ę do
94/9ĄVE, które wystawjono pżed datą rozpoczęc]a stosowania 2014/34/UE (20,04 2016) mogą być
przywoływane tak, jakby były Wydane zgodnie z DylekźWą2014l3Ąlu E, ceńyfikaty uzupełniające do
takich ceń!4 kaióW badania typu WE nowe emlsje takich ceMkaióW, rnogą nada] posiadać
oryginalny nUmer ceńyfikatu Wydanego plzed dniem 20,04,2016,

(10) Wymagan a bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostały spełnione Wedł!g ńastępujących norm:

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11i2o12, EN 5o3o3:2oo0

Jeżeli za nurnerem ceńi,4ikatu jest symbo| "X" to w dalszym cągu n]nie]szćgo ceńyfikatu podano
specja ne Warunki bezpiecznego użytkowania produktu,

(11) oznacżenie prodL]kt! pow]nno zawierać następujące symbole:



Fizyczno-Techniczny lnstytut Badawczy
ostrava - Radvanice

Załącznik

Geńyfikat uzupełniający badania typu UE nr 7 do
FTZU 08 ATEX 0020x

(15) opis zmian produktu:

Plzedmiotem niniejszego ceńyf ikatu uzupełniającego jest:

- pżedłUżenie czasu Ważności certyłlkatu,

Palametry techniczne i konstr!kcja WyrobóW Wymienionych powyżej W klauzuli (4) pozostają bez zmian.

Ważność ceńyfikatu została pżedłużona na kolejne 6 miesięcy do 31,07,2022 r,

(16) sprawozdanienUmer: 08/0020/7

(17) szczególne Warunki beżpiecznego stosowania:

Żadne dodatkowe do tych Wymienionyoh Wcżeśniej,

(18) zasadnicze Wymagania beżpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Zgodność ż zasadniczymi Wymaganiam] bezpieczeństwa i ochrony zdrowla zapewniona jest Według
norm Wymienionych W punkcie (10) niniejszego ceriyfikatu uzupełniającego.

Dala wydania| 31 .01 .2022

ipl, lng. Lukóś Mańinók slfona.2l2
rown ik Jednostki ceńyf ikującej

Ten ceńyfikal żoslal pżyznany żgodnie z ogólnymi warunkamj Fiżyka no_Techn cznego lnsMutu Badawczego,
c€dy,likai ien może być tylko powielany W całościibeż żadnych zmian, łącznie z Wykdem,

FTZo,s,p,, Pikaltskó 1337?, 716ooost6va,Rad€nice, czechy,
|eL: +42a 5s5 223 11'|, +42o 604 203 525, tż|@f|zu .z, W.tź!.cz

(13)

(14)
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