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CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE
Urządzenia i systemy ochronne ptzezfiaczone do użytku w atmosferze potencialnie v7buchowej,
Dyrektywa 201, 4 / 34 / IJE
Cettyltkat badania Ępu UE (moduł B):

KDB 08ATEx224x wydanie 1
14] Utządzenie:

InteJ-igentne przetworniki ciśnienia tlpu APC-2000A!!Y/XX,
APc-2000Alw/u. zx Safety

Inteligentne przetworniki różnicy ciśnień typu APR-2000ALTY/:O(,
APR-2200Alw/ro(, APR-2000AlTl/ro( Ex Safety, APR-2000GAlw/)o(,

APR-2000GAL!I /s. ax Safety
Inteligentne sondy poziomu tlpu APR-2000YA!!V/XX

t5] Ptoducent:
APLISENS s.A.

t6] Adtes:
ul. Morelowa 7, O3-L92 Warszawa

Pzedmiotowe utządzenie lub system ochronny wraz z zatwletdzonymi odmianami, zostało opisane
w załącznlku do niniejszego cetĘfikatu.

Główny Instytut Gómictwa, Jednostka Notyfikowana nt 1,453 zgodnie z Dytektywą 2014/34/IJE
z dnja 26 lutego 2014, pot:lłietdza, że urządzenie lub system ochtonny będący ptzedmiotem
niniejszego cetyfikatu spełnia zasadnicze wymagania zdtońa i bezpieczeństwa doĘczące
projektowania i budowy utządzeń i systemów ochtonnych ptzeznaczonych do użytku w atmosfetze
potencjalnie wybuchowej wymienione w Załącznlku II Dyrektywy 2014/34/UE Wyniki oceny
i badań oraz wykaz uzgodnionej dokumentacli zostały wyszczególnione w poufnym Sptawozdaniu
KDB Nr 08.170-6 [T-6339]
Zasadnicze wymagania zdtońaibezpieczeńst_wa zrealjzowano popfzez spełnienie wymagań notm:

EN 60079-0:2OL2 + A11:2OL3,, EN 60079-L:2OL4;
EN 60079-LL:2Ol2; EN 60079-26:2Ol5; EN 60079-3L:2OL4

W przlpadku, gdy ża numefem certyfikatu umieszczony jest znak ,,X" oziacza to szczególne
warLlnki stosowania podane w załączn7kl do niniejszego certyfikatu.

Niniejszy cettyfikat badania §pu UE doĘczy jedynie konstrukcji, oceny i badań przedmiotowego
produktu zgodnie z Dyrekty,wą 2014/34/UE. Cetyfikat nie obejmuje pozostałych wymagaó
Dytektywy doĘczących piocesu ptodukcji i wptowadzania utządzenia lub systemu ochtonnego na

rynek.
O znakowan ie urządz enia p owinno za'riteraó.
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Datawydania: 06.09 .2Ot6 z.
Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków certyfikująca akredytowana ptzez PCA, Nr ACO3B)

Wydanie 0 oznacza pclczątkową certyfikacię, Dokument bez podpisów i pieczęci jest nieważny
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zAł_ĄCZNIK

CerĘfikat badańa Ępu UE
KDB 08ATEX224X wydanie 1

[15] Opis:

Przetworniki ciśnienia APC-2OOOALW/XX, A?C- 2OOOALW/XX Ex Safety oTaz
Przetworniki różnlcy ciśnień ApR-2OOOALW/XX, ApR-220OALW/X1,
APR-200OALW/XX Ex Safety, APR-2OOOGALW/XX, ApR-2OOOGALW/XX Ex Safetyi sondy poziomu typu APR-2OOOYALW/XX pracują na zasad,z.e
Przetwarzania Proporcjonalnych do mj_erzonego ciśnienia zmianrezystancj i mostka piezorezystancyjnego7 usytuowanego
w monokrYstalicznej membranie krzemowej, na standardowy sygna}prądowy 4 + 20nń z naŁożonym sygnałem komunikacji HART.
PodstawowYm zesPołem przetwornika i sondy jest głowica pomlarowa(Ex i) z zainsLalowaną membraną krzemową. Głowice mogą być wyposazone
w rÓŻne PrzYŁącza ciśnieniowe. We wnętrzu głowicy znajdu;e si; ,,komoraciŚnieniowa" wYPełniona cieczą manometryczną. od strony mierzonego mediumograniczona ;est membraną separującą przyspawaną szczelnie do korpusugŁowicY (Przetworniki różnlcy ciśnień mają po dwie membrany =up..,_,;ą."dla we j ŚĆ i ,,ł" l ,,-") . Głowica pomiarowa, osadzona w obudowie
zabezpieczona jest przy pomocy dwóch wkrętów.
W głowicach do pomiaru różnicy ciśnień i ciśnienia absolutnegozastosowane Są Przepusty szczelne. Przy pomiarach nadciśnienia, przyciŚnieniu zakresowYm głowicy do 7MPa, stosuje się przepusty z otworem,z którego wyprowadzona jest rurka łącząca tylną stronę membrany
Pomiarowej z atmosferą; w tyrn przypadku oraz w niektórych wykonaniachgłowic róŻnlcY ciŚnień, W głowicach zastosowane są dodatkowe cylindryczne
zŁącza ognioszczefne. Przetworniki w opisanych powyzej wykonaniach głowicposiadają kategorię I/2G, 1/2D.
W wykonaniach przetworników ciśnienia
ciśnień APR.,./ kategori i 2G i 2D (pomiar
wszystkie głowice ciśnieniowe, w
ognios zczelnych.
Przetworniki Posiadają obudowę wykonaną z wysokociśnieniowego odfewuze stoPu a]uminium lub stali kwasoodpornej. W skład obudowy wchodząkorpus, dwie pokrywy (pokrywa zaclsków i pokrywa wyświetl acza) .Przewód ]-inii jest wProwadzany do obudowy ognioszczelnym przepustem
kablowYm z gwintem M2Ox1,5 lub 1/2Npr w zalezności od rodzajuwykonania korpusu obudowy. VV niewykorzystywanym otworze j est
montowana ognioszczelna zaślepka (korek) produkcji Aplisens S.A.
przetworniki mogą być wyposazone w separatory membranowe, coumozliwia ich stosowanie w róznorodnych warunkach: do pomiaru mediówgęstych i agresywnych, w wysokich i niskich temperaturach. Elementv
separatorów membranowych mogą być pokryte warstwą teflonu.

Główny Instytut Gómictwa, JN1453, 40-166 Kut"*,i"ą
Niniejszy certyfikat rr'oże być powielany jedynie w całości.

APC.../ i przetworników różnicy
w strefie 1 fub 2t) dopuszcza się

tym bez dodatkowych złącz
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zAłĄCZNIK
Cetyfrkat badańa Ępu UE

KDB O8ATExzz4xwydanie 1

W nazwie typu przetworników 1itery
zastosowanego przyŁącza procesowego.

oznaczenie:
dotyczy wykonania w obudowie stalowe3:

r,. IM2ExdbiaTMb
(€r) II I/2G Ex ialdb ]Tc T6lT5 Ga/Gb

- TI I/2o tx ialt IT]C TB5'C/T100"C DalDb

IM2ExdbiaT}4c
II 2G Ex ialdb IIc T6lT5 Gb
TI 2D nx ialt TITC T85'C/TI}o"c Db

1ub

@
dotyczy wykonania w obudowi_e aluminiowej:

T] I/2C r,x ialdb IIC T6lT5 GalGb
§V rr I/2o Ex ialt Itrc TB5'c/T1O0'c DalDb

]ub

II 2G Ex ialdb IIC T6lT5 Gb
II 2D Ex ia/t ]]Ic T85'c/T100'C Db

Parametry techniczne:

Zakres mierzonych ciśnień:
-100kPa + 10OMPa (APC-200OALW, APC-200OALW Ex Safety)
-16OkPa + 7MPa (APR-200OALW, APR-220OALW i ApR-2O0OALW Ex Safety)
-10 kPa + 10 kPa (APR-2000GALW, APR-2000GALW Ex Safety)

Zakres mierzonego poziomu cieczy:
0 + 10mH2o (APR-200OYALW)

Sygnał wyj ściowy:
4+2OmA w systemie dwuprzewodowym + HART

Napięcie zasilania:
10,5V + 55V- wykonanie standardowe
10,5V + 45V- wykonanie MTD
16V + 45V- wykonanie Safety

Stopień ochrony obudowy:
]P66 / rcal

Temperatura otoczenia :

-40 + 45'C/'75"C (w zalezności od klasy temperaturowej
-5OoC + 45"C/15oC (w wykonaniu specjalnym)
-25 + 55'C (wersja M]D)

Główny Instytut Górnictwa, JN1453, 40-166 Katowice,

,rXX" oznaczaJą symbo1

Niniejszy certyfikat możebyć powielany iedynie w całości.
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ZAł4CZNIK
CetĘfikat badańa Ępu UE

KDB 08ATEX224X wydanie 1

[16] Sptawozdanie z badań:

,,Sprawozdanie z oceny ATEX" KDB Nr 0B.110-6

f17] Szczególne warunki stosowania:

- Jako elementy zastępcze obudowy moqą być zastosowane wyŁącznie te,
które zostały wymienione w zatwierdzone] dokumentacli;

- Niektóre prześwity złączy ogni_oszczelnych są mniejsze, a długości
większe od wynaganych w tablicy 1 EN 60019-7. Odpowiednie informacje dla
uzytkownika zawarte są w Instrukcji obsługi;
- W strefach zaqrożonych wybuchem pyłu, przetworniki w pokrytych lakierem
obudowach aluminiowych, a takze przetworniki wyposazone w tabliczki
z Łworzywa oTaz elementy separatorów membranowych pokryte warstwą
teflonu, powinny być instalowane w sposób uniemozIiwiający ładowanie
elektrostatyczne, zgodnie z instrukcją obsługi.

|18| Zasadnicze wymagania zdtowia i bezpieczeństwa:

Zrealizowano poprzez spełnienie wynagań norm:
EN 60079-0:2012 + Allz2013; EN 60079-Iz2OLĄ;

EN 60079-II:2072; EN 600]9-26:2075; EN 60079-31z2OLĄ
(PN-EN 60079-0:2073-03 + A77:2074-03; PN-EN 60079-1:2074-72;

Pl/-El/ 60079-17 : 2072 ; Pl/-ElJ 60079-26 : 2015-04 ; PN-EN 60079-37 : 2074-70)

Histoda dokumentu:

- Certyfikat badania typu WE KDB }BATEX22ĄX z 30.07.2008 T
początkowa certyfikacja (wydanie O) .

- Cert_yfikat badania typu UE KDB 0BATEX224X wydanie L, niniejszy dokument,
wprowadzono modyfikację konstrukcji przetworników ciśnienia APC-200OALW/XX,
różnicy ciśnień APR-2OOOALW/XX, APR-22OOALW/xx oraz sond poziomu APR-2OOOYALW.
Wprowadzenie nowego wykonania przetworników ciśnienia APC-200OALW/XX. Wrowadzono
przetworniki ciśnienia oTaz przetworniki różntcy ciśnień kategorii 2.
Wprowadzenie nowych typów przetworników ciśnienia i przetworników różntcy
ciśnień APC-200OALW/xx Ex Safety, APR-200OALW/XX Ex Safety, APR-2000GALW,/XX,
APR-2000GALW/XX Ex Safety. Zmiana parametrów zasilania do 55V i minimalnej
temperatury otoczenia od -50"C (przetworniki w wykonaniu specjalnym) .

wTaz załącznikami,

Główny InsĘtut Górnictwa, JN1453,
Ninieiszy certyfikat może być powielany icdynie

40-166
w całości
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