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Urząd Dozoru Technicznego
Jednostka Certyfikująca Wyroby UDT-CERT

poświadcza, ze

przetworniki ciśnienia APC-2000ALW Safety, APC_2000ALW Ex Safety
i różnicy ciśnień APR_2000ALW Safety, APR-2000ALW Ex Safety

produkcji

APLlsENs S.A.
ul. Morelowa 7

03-192 Warszawa

spełniają wymagania norm

PN-EN 61508-1 :2010; PN-EN 61508-2:2010; PN_EN 61508-3:2010;

PN-EN 61 51 1-1:2007; PN-EN 62061:2008+A1

dla poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SlL 2 przy tolerancji defektów sprzętu
HFT = 0 dla funkcji bezpieczeństwa realizującej pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień

Warunki wydania ceńyfikatu zgodności oraz jego wazności zawańe sąw załączniku.

Data wydania: 04,12.2014

Dyrektor Departamentu Ceńyfikacji
i Oceny Zgodności
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Wvrób Xs )too )tou sFF DC
APC-2000 ALW Safetv 1,487x10-6'llh 1,698x10{ 1/h 0,939x10-7 1/h 97.14% 94,760ń
APR-2000 ALW Safetv 1,487x10,61lh 1,698x10,61/h 0.941x10-7 1/h 97,13o/o 94,75%
APC-2000 ALW Ex Safetv 1.553xlOó 1/h '1.734x10-6llh 0,961x't0,71lh 97.16% 94,7ioh
APR-2000 ALW Ex Safetv 1 ,553x10,6 1/h 1,734x10-6llh 0,962x10-71/h 97.16% 94,74o/o

UDT-CERT, 02-353 WARSZAW A, ul. SZCZĘŚLIW|CKA 34



URZĄD DOZORU TECHN|CZNEGO
Jednostka Ceńyfikująca Wyroby UDT-CERT

Załącznik, wydanie l z dnia 04.12.2014 r.

do ceńyfikatu zgodności
Nr 741lCW001

1, lnformacje dotyczące ceńyfikowanego wyrobu:

1.1. Rodzaj, typ, nazwa fabryczna lub handlowa:

Przetworniki ciśnienia APC-2000ALW Safety, APC-2000ALW Ex Safety
i roznicy ciśnień APR-2000ALW Safety, APR-2000ALW Ex Safety.

1,2. Podstawowe dane techniczne:

Zakresy pomiarowe wg lnstrukcji Obsługi DTR,APC.APR,ALW.2O
Wymagania środowiskowe (temperatury pracy: -400C + BSOC, wilgotność:
do 100%)
wibracje: do max 1,6 mm i 4 g w zakresie 2 + 100 Hz- zgodnie z lnstrukcją
Obsługi DTR.APC.APR.ALW.20
Parametry zasilania Uznłtru = 16 VDC, zgodnie z DTR.APC.APR.ALW.20
Parametry metrologiczne zgodnie z DTR.APC.APR.ALW.20.
Od po rnoś c na zaburzenia elektro mag netyczn e :

ESD - 6 kV/B kV kontakt/powietze, Burst - 2 kV , Surge 1 kV/0,5 kV,
przewodzone - 10 V (150 kHz - 80 MHz), promieniowane - ,t0 V/m do 1 GHz,
3 V/m do 2 GHz, 1 Ylm do 2,7 GHz.
Stopień ochrony obudowy lP 66/67 wg PN-EN 60529:2003+A2.

1 .3. Przeznaczenie wyrobu:

Przetworniki ciśnienia lub rożnicy ciśnień APC-2000ALW Safety,
APC-2000ALW Ex Safety, APR-2000ALW Safety, APR-2000ALW Ex Safety
są uządzeniami słuzącymi do pomiaru ciśnienia i róznicy ciśnień.
Realizując te funkcje, dodatkowo mogą być miernikami poziomu, przepływu
oraz gęstości.

2. Dokumentacja techniczna, według którą wykonano badane wyroby:

- wykonanie Safety
t1] Specyfikacja wymagań bezpieczeństwa, wersja 2.0
12] Opis procesu projektowania układu przetwornika APC(APR) -2000ALW

Safety, wykonanie N, wersja 2.0
t3] Procedury zarządzania bezpiecze ństwem fun kcjonal nym, wersja 2. 0. 1

14] Zasady polityki i strategii osiągnięcia bezpieczeństwa funkcjonalnego,
wersja 2.0.1

t5] Specyfikacja wymagań bezpieczeństwa oprogramowania, wersja 2.0
t6] Dokumentacja oprogramowania pzetwornika, wersja 2.0
I7l Plany testów oprogramowania, wersja 2.0
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IB] MPC5-Sls-rev200 żrodła - Listing pliku zródłowego asemblera programu
głównego w rewizji 200

19] MPC5-sls-rev200.hex listing - Listing pliku wynikowego w formacie
lNTEL-STANDARD programu głównego w rewizji 200

t10] MPCS-SIS-MASTER_108 źródła - Listing pliku źródłowego asemblera
programu dla procesora komunikacyjnego MASTER w rewizji '108

t11] MPC5-SIS-MASTER_108.hex listing - Listing pliku wynikowego w
formacie lNTEL-STANDARD programu dla procesora komunikacyjnego
MASTER w rewizji 108

I12] MPC5-SIS-SLAVE_110 żrodła - Listing pliku źródłowego asemblera
programu dla procesora komunikacyjnego SLAVE w rewizji 110

t13] MPC5-SIS-SLAVE_1 10.hex listing - Listing pliku wynikowego w formacie
INTEL-STANDARD programu dla procesora komunikacyjnego SLAVE
w rewizji 1 10

I14] Raport zprzeglądów iweryfikacji oprogramowania, wersja 2.0
t15] Plan testów integracyjnych, wersja 2.0
t16] Dokumentacja spzętu, wersja 1.0
|16-21Errata do [16] Dokumentacja sprzętu, wersja 1.0
I17] lnstrukcja eksploatacji, wersja 2.0.1
[18] Rapoń z analizy SlL pzetworników APC(R)-2000ALW (Ex) SAFETY,

rev 2,0,6
119] lnstrukcja bezpieczeństwa SlL, rev 2.0.1
I20] Procedura oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego, wersja 1.0

- wykonanie Ex Safety
t1] Specyfikacja wymagań bezpieczeństwa, wersja 2.0
12] Opis procesu projektowania układu przetwornika APC(APR) -2000ALW

Ex Safety, wersja 2.'1.1

t3] Proced u ry zarządzania bezpieczeństwem fun kcjonal nym, we rsja 2. 0. 1

14] Zasady polityki i strategii osiągnięcia bezpieczeństwa funkcjonalnego,
wersja 2.0.1

t5] Specyfikacja wymagań bezpieczeństwa oprogramowania, wersja 2.0
t6] Dokumentacja oprogramowania przetwornika, wersja 2.0
I7l Plany testów oprogramowania, wersja 2.0
t8] MPCS-Sls-rev2OO źrodła - Listing pliku źródłowego asemblera programu

głównego w rewizji 200
t9] MPC5-Sls-rev2OO.hex listing - Listing pliku wynikowego w formacie

lNTEL-STANDARD programu głównego w rewizji 200
t10] MPCS-SIS-MASTER_1}8 źródła - Listing pliku źródłowego asemblera

programu dla procesora komunikacyjnego MASTER w rewizji 108
111] MPC5-SIS-MASTER_108,hex listing - Listing pliku wynikowego w

formacie lNTEL-STANDARD programu dla procesora komunikacyjnego
MASTER w rewizji 108

|121 MPC5-SIS-SLAVE_110 źrodła - Listing pliku źródłowego asemblera
programu dla procesora komunikacyjnego SLAVE w rewizji 1 10

t13] MPC5-SIS-SLAVE_110.hex listing - Listing pliku wynikowego w formacie
INT.EL-STANDARD programu dla procesora komunikacyjnego SLAVE
w rewizji 1 10

I14) Rapoń zprzeglądów iweryfikacji oprogramowania, wersja 2.0
t15] Plan testów integracyjnych, wersja 2.0
t16] Dokumentacja spzętu, wersja 1 .1

116-2] Errata do [16] Dokumentacja spzętu, wersja 1.1
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3.

4,

I17] lnstrukcja eksploatacji, wersja 2.0.1
t18] Rapoń z analizy SlL przetworników APC(R)-2000ALW (Ex) SAFETY,

rev 2.0.6
119] lnstrukcja bezpieczeństwa SlL, rev 2.0.1
t20] Procedura oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego, wersja 1.0

Proces certyfikacji ww. wyrobów w zakresie zgodności z wymaganiami
dokumentów odniesienia wyspecyfikowanymi pzez dostawcę
przeprowadzono zgodnie z Programem certyfikacji zgodności wyrobów - SlL
w systemie 5, wg PKN-|SO/|EC Guide 67,

Powyzsze działania udokumentowane są w:

- Raporcie z oceny do wniosku nr 741lCWl2014-001 z dnia 03.12,2014 r,- Raporcie ze sprawdzenia dokumentacji technicznej wyrobu do wniosku
nr 741lCW12014-001 z dnia 03,12,2014 r.

- Raporcie ze sprawdzenia warunków organizacyjno-technicznych
wytwórcy oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym
do wniosku nr 741lCW12014-001 z dnia 03.12,2014 r.

- Ocenie dokumentacji zebranej podczas procesu ceńyfikacji do wniosku
nr 741lCW12014-001 z dnia 04.12,2014 r.

Postanowienia dotyczące nadzoru nad wydanym ceńyfikatem zawarte są
w Umowie Nr 54981 lCW12014zdnia 08.10.201 4 r, o ceńyfikację wyrobów,

Ceńyfikat traci wazność, gdy nie spełnione są zobowiązania zawarte
w Umowie o ceńyfikację wyrobów Nr 54981lCW12014zdnia08.10,2014 r,

Zleceniodawca ma prawo znakować ceńyfikowane wyroby znakiem zgodności
,,UDT-CERT SlL" Wzór znaku zgodności i zasady posługiwania się znakiem
zgodności dołączone są do niniejszego ceńyfikatu.

Wraz z ceńyfikatem producent otrzymuje oznakowaną dokumentację
n iezbęd ną do identyfi kacj i certyfi kowanych wyrobów.

Dyrektor Depańamentu Ceńyfikacj i

i Oceny Zgodności

bl?- Ia**"Sz *,^rrrr/-,o
Anna Gerymska
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