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Ceńyfikat Badania Typu WE
tJrządzenia lub systemy ochronne przeznaczone do użytku

w pr2estżeniach zagroźonych Wybuchem
Dyrektywa 94/9ME

(3) Nunrer ceńyfikatu badania typu WE:

FTZU 11ATEX 0116x
(4) Użądzenie lUb system ochronny:

Przetwornik ciśDicnia ĘpU APc_2000Al!v/)ax Safetv, przetrł,ornik różnicy ciśnień tJpu
APR-2oooALw,xx safeĘ

(5) Producent: APLIstrNs s.A.

(6) Adres: ul. Morelowa 7,03-192 Warszarva. Polska

(7) Nnejsże urządzenie llb system ochronny Wlaz że swomi odmianami zostało opisane W
załącżniku do niniejszego certyf]katu oraz W Wymienronej W n m dokumentac]i,

(8) Fizyczno,Techn|czny lnstytut Doświadczalny jednostka noiyfikowana numer 1026, zgodnie ż
ańyku]em 9 Dyrektywy Rady 94/9ME z dna 23 Marca 1994, potlverdza, że użądzen e lub
system ochronny będący pĘedmiotern niniejszego certyfjkatu spe]n a zasadnicze WĄ/maganla
bezp eczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące pro]ektowania i budowy urządzeń systemóW
ochronnych przeżnaczonych do użytkt] W przestżen ach zagrożonych \łryb!chem Wrymlenlone W
Za]ączniku nr lldo ninle]szej Dyrektywy

Wyniki oceny ] badań zostały Wyszczególnione W poufnym sprawożdaniu nr

11/01r6 z dnia 27.06.2011

(9) Zgodnośc z zasadn czym Wymaganiam bezpiecżeństva i ochrony zdlowia zleallzawano papżez
z9odnośc z normarnl: PN-EN 60079-0 l 2009; PN-EN 60079-11 : 2010; PN-EN 60079_26 : 2007, PN-
fN60211-11:2007. PN-EN50303|200,t

(10)Znak,,X" umieszczony za numerem ceńyfkatu, oznacza szczeqólne Warunk stosowana W
przestrżeniach zagrożonych Wybuchem, Wysżczególn one W Zalącżniku do niniejszego ceńyfkatu.

(11)Ninlejszy CERTYF|KAT BADAN|A TYPU WE dotycży jedyne konstrukcji oceny i badań
pżedrn]otowego urządzenia lub systemu ochronnego żgodnie z Dyrektywą 94/9^łE, certyfikat
nie obejmuje pozostałych Wymagań Dylektywy dotyczących procesu produkcji iWprowadzania na
rynek użądzen a !b systemu ochronnego

I12) oz.aczenie użądzenie lub system! ochronnego musizaw]erać następujące ełementy:

ll 1i2G Ex ia llC T5/T6 Ga/Gb

ll 1D Ex ia lllC 105oC Da

l M1 Ex ia l Ma 1rversja z obudową ss]16)
Nin ejszy ceńyfikat badania typu WE jest Ważny do : 29.06,2016

Data Wydania: 29 Ę2011
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(l3) Załącznik

1lł; CerĘfikat badania typu WE nr FTZU l1 ATEX 0116X

(15) opis Użądzenia lub systemu ochlonnego:

Przetwomiki ciśnięnia §pu APC_2000ALWXx Safety i przetwomiki różnicy ciśnień typu
APR-zoooALwxx safety są przeznaczone do przetwarzania mierzonego ciśnienia procesowego na

sygnał 4+20mA.
Urządzenia zawierają kilka pł},tek drukowanych i wyświetlacż LCD, umieszczone w metalowej
obudowie która może być wykonana z lekkiego stopu do stosowania w grupie II, i w 8rupie III oraz
tylko ze stali ss3 l 6 do żastosowań w gómictwie (grupa I).
Jedna z pokryrv obudowyjest \łyposażona w szybkę ż poliwęglanu.
obwody zewnętrzne podłącza się do znajdujących się wewnątrz żacisków, Przetwomiki występują w
wykonaniach bez oraz z zamontowanym oglanicmikiem przepięć.
przetworniki są przeznacżone do instalowania na granicy pomiędzy strefą zagrożnia kategorii lc i 2G.

Pafametfy h,eiściowe:

Przy zasiIałiu ze źródła o charakterystyce wyjściowej liniowej:
Ui:28V;li:0,1 A; P, = 0,7 wi ci = ]0 nF; Ia = 1,35 mH, klasa temperaturowa T5
Dopuszczalny zakes temperatury otoczenia: T. = - 40oc do + 70oc
Ui = 28 V: Ii = 0,] A; Pi = 0,4 W; C1 = 30 nF; Li = 1,35 mH, klasa t€mpemturowa T6
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia; T! = - 40'c do + 40'C
Pży zasi|aniu ze aódh o charakterystyce wyjściowej trapezowej:

Ui : 24 V; Ii = 50 rnA; Pi = 0,6 W; c, = 30 nF; L, = 1,35 mH, klasa temperaturowa T5
Dopuszczahly zake§ temperatury otoczenia; Tł = - 40'c do + 80'C
Przy zAsilaniu ze źródla o charakterystyce wyjściowej prostokątnej I

U;:24 V; Ii:25mA, P,:0,6 w; c,:30 nF; Li= 1,35 mH, klasa temperarurowa T5
Dopuszczalny zakres tempęratury oloczenia: T" = - 40'c do + EO"c

Dopuszozalny zakes temperatury otoczenia| Ti = - 40'c do + 80"C kategoria Ml i ]D

(16) sprawozdanie nr: l l/0l 16

(17) szczególne wa,Lnk bezp,ecznego stosowaliaI
Urądzenie w wersji z ogranicznikiem przepi* nie spelnia tesfu izolacji5O0V rm§ wymaganego

*, PN-ENó0079- 1 l:2007, MUsi to być uwzględnione przy instalacji urżądzenia.

('18) Zasadnicze Wyma9ania bezpiecżeństwa i ochlony zdrowia

Zasadnicze łymagania bezpieczeństwa i ochrony zdro\ł ia DyrckĄ/wy 94l9/WE aealizowano
poprzez spełnienie uymagań norm wymienionych w (9) niniejszego ceńyfikafu zgodnie z którymi
produkt został żweryfikowany oraz poprzez spełnienie warunków instrukcji obsfugi (DTR)
producenta,

osoba odpowiedzialna: Data wydania: 29.06,201,1
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Kierujący jedno§tką ceMkująą

ceńyf kat jest W}da ny na 09ó nych Warunkach F zycżno_Technicznego nsiytLrtu Doświadcza n8go.
Ninbjszy ceńylikal moż6 być powiel9nyiedynie W całościWraż z za]ąożn kiem.

FTZ0. Pikańs*n 7. ? | ó 07 ostrava Radvani@. tel +420 596 232 1'15, fa\ +420 596 232 67z, enaill fra!łRĄ..z
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Zalącznik

1lł; CerĘfikat badania Ępu WE nrFTZ(] 11 ATEX 01l6x

WYKAZ UZGODNIONEJ DOKUMENTACJI

Dohumentacja:

l. Dokumentacja techniczna

2, Rysunki nr:
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Dipl lnó slndler JaroslavL
Kierujący jednostką ceMkująą

cerllkal j.st !rydany na ogólnych warunkach Fżycżno,Technlcżnego n§tyiutu Doświadcza nego,
Ninieiszy cgńl,fikal moż8 być powielany]edyni€ W całościwraż ż ż.łąąn kiem

F źtj, Pikanskń 7. 7 | 6 07 oslrava Rżdvanice, iel +420 596 232'l'ls. fax +420 596 232 672, e-ńail: ftzl!@ftzu-cz

(13)

(l9)

APc2000-A650-10 (1 arkusz)

APC2000-A650-1 l (4 alku§ze)

APC2000_C652-TA (4 arkusze)

APC2000-S65 1-02 (2 arkusze)

APC2000-S6l t-0] (l arkusz)

APc2000-s61 1-0l (1 arkusz)

APC2000-8653-TA (3 arku§ze)

APc2000-8652-02 (8 arkusry)

APC2000-B613-01 (2 arkusze)

APc2000_B6l3-0l (l arkusz)

APC2000-86 l4,01 (2 arkuszę)

APC2000_B614-0l (1 arkusz)

APC2000-8627-0l (2 arkusz€)

APC2000-B615-0l (l arkusz)

APC2000_B616-0l (l arkusz)

APC2000-86l7-0] (l alkusz)

APC2000_B623-00 (1 arkusz)

APC2000-B624-00 (l arkusz)

APC2000_A655_TA (4 arkusze)

APR2000-A656-TA (4 arkusze)

Dala:

03lż01l

031201l

03/20] l

03/20l l

0312011

lż/2007

0Il20l0

031201l

03/20] l

I2l2007

0ll2010

12.2007

0uż010

0912009

12l2007

1żl2007

0Il2010

Iżl2001

0712009

0312011

03lż0| l

Data Wydania: 29.06,201 1
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Dokumefttacja:

2, Rysunki nr:

Data:

01/2010

03/2011

01/20] 0

12120I0

1,0lż009

l0/2009

12l200,7

12/2007

03lż011

06/200,7

10/2004

021201I

01/2010

I012009

0l/2010

01/2010

01/2010

01/20l0

09/2010

0312007

12/2009

03/201l

03/20l1
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WYKAZ UZGODNIONEJ DOKUMENTACJI

APC2000-B61 8-TA (2 arkusze)

APc2000-B618,TA (1 arkusz)

APR2000-B6 l9-TA (4 arkusze)

Pc29-B012-02 (] arkusz)

PC29-B01]-0l (1 arkusż)

Pc29-B014-01 (1 arkusz)

APC2000,B622-00 (1 arkusz)

APC2000-C612-00 (l arkusz)

ZA-027-TA (1 arkusz)

ZG,002-TA (L a*usz)

ZG-006-TA (1 arkusz)

EP-232-01 (1 arkusz)

Gc1-007-TA (3 arkusze)

Gc3-001-TA (] arkusz)

GC3-001-TA (2 arkusze)

GC3-003-TA (2 arkusze)

GC4-001-TA (3 arkusze)

GC4-005-TA (3 arkusze)

CR40-001-TA (2 arkuszę)

GR40,002-TA (1 arkusz)

GR40-003-TA (1 arkusz)

3. Analiza zgodnośc i z nomami EN nrl AN,APC-200oALW Safery,Ex (15 stron i 16 załącaików)

FTZI], Pikań§kó ?. 7 ] 6 07 oslrala Radvanice, tc] +420 5 96 z32 7 15, |La +42a 596 23ż 672. e-fiai| fiz|@nzJ,cz
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Fizy czno-Tech n iczny I nstytut DoświadczaI ny

Ostrava - Radvanice

Uzupełnienie Nr 1 do
Gertyfikatu Badania Typu WE
Urządzenia tub systemy ochronne przeznaczone do użytku

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

(3) Ceńyfikat badania typu WE numer:

FTZU 11 ATEX 0116x

(4) Urządzente lub system ochronny: Przetwornik ciśnienia typu APC-2000ALWXX SafetY,
Przetwornik różnicy ciśnień typu APR-2000ALWXX Safety

(5) Producent APLISENS S.A.

(6) Adres: ul.Morelowa7,}3-'l9ŁWarszawa,Polska

(8) Zmiany w ceńyfikowanym urządzeniu (systemie ochronnym) oraz jego zatwierdzone wariantY są

określone w dokumentacji, ktorej lista jest wymienióna w załączniku do niniejszego uzupełnienia.

(9) Niniejsze uzupełnienie do świadectwa badania typu"jest ważne tylko dla badania typu w zakresie

projektowania i budowy probki produktu, zgodnie z załącznikiem 3 paragraf 6) dyrektywy nr 94/9/WE.

Dyrektywa zawiera inne wymagania, ktore producent musispełnić, nim wyroby zostaną umieszczone

na rynku i wprowadzone do eksploatacji.

(10) Wymagania bezpieczeństwa zmienionych części zostały spełnione według następujących norm:

EN 60079_o:2012, EN 60079-1 1;2012, EN 60079-26:2007,,EN 50303:2000

(11) Oznaczenie urządzenia powinno zawierać następujące elementy:

(7) Niniejsze uzupełnienie ceńyfikatu dotyczy: -

-

zastosowania nowych norm
przedłużenia ważności ceńyfikatu
modyfikacji nazwy urządzenia
.rnodyfi kacj i certyfikowa nego u rządzen ia

wersja z obudową ze s 316

/OłJ
i ::} ;:]- 

j']:'lii ,l,: 
,:1

'qi_;il ,iiri
..;ł;,]";,.t.*l,";15

11.05,2020
:,,,
.|l':"".

,i]..'l"l, ";r1';,:;, ",: 
_'o

:; " ll , ,1:] ,,

l]]:. ':." j] 1T} ł

il*:]j
ll.:l,/ "t/

,; ' :_'",'

ti: .."'

@ I,1t2G Ex ia ltc T5/T6 Ga/Gb

@ ll 1D Ex ia tllc T105oC Da

@ lM1 ExialMa

(12) Niniejszy ceńyfikat badania typu WE jest wazn_y.do.
/-'.- a ] \j l.

/ , lrn -:1, -

. ', :l. ],' .:

iłj .-
osoba odp9q iedzialna,. ,ij'i""-" 

,-'

§
ł-

Strona: 1/2

Kierujący jednostką ceńyfikującą '- .1:,1, il,!

This Ten ceńyfikat został plzyznany zgodnie z ogólnymi warunkami Fizyczno-Technicznego lnstytutu Badawczego
This Ceńyfikat ten może byc tylko powielany w całości i bez żadnych zmian, łącznie zwykazem.

FTZU, s.p., Pikańskó 1337t7,716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic,
te| +42o 595223 111,fax +420 596 232672,ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz

Ę

Ł
Data wvdanit'1 1.05.2

Dipl, ln9. Lukóś Mańinók
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Fizy czno-Tec h n i czny l nstytut Doświ adczal ny

Ostrava - Radvanice

Załącznik

Uzupełnienie Nr 1 do
Ceńyfikatu Badania Typu WE Nr FTZU 11 ATEX 0116X

(15) Opis urządzenia lub systemu ochronnego:

Modyfikacja nazwy urządzeniaz,,Przetwornik ciśnienia typu APC-2O0OALWXX SafetY" na

,,Przetwornik ciśnienia typu APC-Z000ALW/XX Ex Safety" oraz z,,Przetwornik rÓŻnicy ciŚnień typu

ApR-2g99ALW/XX Safóiy" na,,Przetwornik roznicy ciśnień typu APR-2OOOALW/XX Ex SafetY",

Wprowadzonowykonaniepokrywybocznejzklejonąszybkąszklaną.

Wprowadzono drobne zmiany w konstrukcji mechanicznej i elektrycznej nie mające wPłYwu na

istniejący poziom bezpieczeństwa.

Pozostałe dane techniczne i konstrukcja urządzenia pozostają bez zmian,

(16) Sprawozdanie numer: 111011611

(17) Szczegolne warunki bezpiecznego stosowania:

17.1Wersja przetwornika z ogranicznikiem przepiąć, oznakowana na tabliczce znamionowej jako,,SA", nie

spełnia wzmagań punktu 10.3 normy EN 60079-11,.2012 (500Vrms). Musito byc uwzględnione podczas

instalacj i urządzenia,

(18) Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Zasadniczewymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zawańe w dYrektYwie 94/9AffE, są objęte

normami wymienńnymi w punkcie (10) tego uzupełnienia według ktorego nowY model został

zweryf ikowany i instru kcją obsłu g i prod ucenta.

:19) Wykazdokumentacji:

DokumenURysunki:
APC2000_A650-12
APC2000_A650-10
APC2000-c650-,1 1

APc2000-c652-TA
APC2000-S611_01
APc2000-B653-TA
APc2000-8614-01
APC2000_B627-01
APc2000-4655_TA
APc2000-A656-TA
DTR,APc.APR,ALW,20

Osoba odpowiedztalna:/7 /7, /

>O/),?al ]

/oipl lng. Lukóś MartinóH
Kierujący jed nostką ceńyfikującą

Arkusz:
1

1A
1A-4A
1A-4A
4B
1A_3A
3B
2A
1A-4A
1A-4A

Data:
06.2014
06,2014
06.2014
06,2014
11,2012
06.2014
01,2012
01,2012
06.2014
06.2014
10.2014

Ilość stron:
1

3
4
4
1

3
1

1

4
4
40

Data wydania: 1 1.05.20,1 5

Strona,.2l2

This Ten ceńyfikat zoslał przyznany zgodnie z ogólnymi warunkami Fizyczno-Technicznego lnstytutu Badawczego

tniś certytixat ten ńoze fiydtytto powńlańy w całości i bez żadnych zmian, łącznie z wykazem,

FTZU,s.p.,Pikańskó133717,71607ostrava-Radvanice,CzechRepublie,
tel +42b 5g5 223 1 1 

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


