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Fizyczno-Techniczny lnstytut Doświadczaln)

ostraVa-Radvanice

Ceńyfikat Badania Typu WE
Urządzenia lub systemy ochronne prźeznaczone do użytku

W przestrzeniach zagrożonych Wybuchem
Dyrektywa 94/9ME (Dż-U.143 poz.1393 z 2003 r-)

13) ceńyfikat badania typU WE]

FTzj 05 ATEX o3o1

(,1) Urzadzen e ]ub system ochronny: Przetrł,orniki ciśnienia ępu APC-2000EEtAX PRoFIBtls PA
oraz różnicv ciśnień §pu -ĄPR-2000LIx.ĄX PRoFlItUs PA, APR-2200-EErxx PRoFIBUS P-Ą

APi,IsEN§ sp, z o.o.

(1)

(2)

(6) Adres: ul. Morclo\Ya 7, 03-192 wnrszżrva, Polsk.

17) Niniejsze urządzen]e L]b system ochronny Wraż Ze swymi od m:anami żostało oplsane W załącżniku
do n!nje]szego ceńyfikatlr oGz W Wymien one] W nirn dokumentacji

(8) Fjzyczno Techn czny lnstytut Dośw]adczalny iednostka notyfikowana numer 1026, zgodnle z
ańykułem 9 Dylektywy Rady 94/9A/VE z dn a 23 N4arca 1994, poI"y eldza, że urżądzen e ub system
ochronny bęC]ący przedmiotem niniejsżego certyfikatu spełnla zasadnicże Wrymagania

bezpieczeńshva ] ochrony zdrowja dotyczące projektowanja i budowy Llrządzeń systemóW
ochronnych pTzeżnaczonych do użytku W pżestrzeniach zagrcżotlych Wybl]chem Wym en one W

Załączniku nr Ido pow}zszej Dyrektywy

Wynikl oceny ] badań żostały Wyszczegó n one W poufnym sprawozdaniu Nr

05/030l z d,lia 13.10.2005

(9) Zgodność Z zasadn czyrni Wymagan]ami bezpieczeństwa i ochrony zdlowia zleal|zowana paplzez
żgodność z r]ormam :

EN 5001,1 : 1997 +A1. A2i EN 50020 : 2002; [n- 5028,{:1999

(1o) Znak X umjeszczony za numelem certyfkatu ożnacza szczególne Warunki stosowan a W

przestżeniach zagrożonych Wybuchem Wyszczegó n one W załączniku do n n eiszego certyf]katu,

(11) Nin eiszy oERTYF|KAT BADANlA TYPU WE dotyczy jedyne konstlukc] oceny badań
pżedmiotowego urządzenia ]ub systernu ochronnego zgodnie ż Dyrekt!Ą/Vą 94/9^ĄE ceńyfkat
nie obejmuje pozostałych Wymagań Dyrektywy dotyczących procesu produkcj iwprowadzania na

rynek urządżenia lub systemu ochronnego,

|12) oznaczerrie \-)lżądzen a ub systernu ochlonnego mus zaw]eraó następujące elementy:

ll ,t/2G EEx ia llB T5

17 .1o.2010

(5) ProdUcent:

N nieiszy ceńyfkat badan a typu WE

osoba odpowedziaIna:

,1rtł,r,
D p lng-sLnd er Jalos ai

Kieru]ący jed nostką ce rtyfik ującą

\@

Daia Wydanja 17,10.2005

ł
lośc stron] 3
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\

ceftyfkal ]esl Wydany na ogo nych lvafunka.h Fiżyczńo-Techn cżnego lnslrlul! DóśWadcza nego
N n€]sżyćeńyikal może byćpoweańy]edyn]eWcałośó WQzzzalą.znik eń

fTzl'l. Plliallski ]. ?]a O.i OśLi\i Rta\dr].c.le] .12ilj96]]2]]5.ii\+1]05962]2ó]]..lmil i^i'iiluc/
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Fizyczno-Tech n iczny lnstytut Doświadczalny

ostrava-Radvanice

(]3) Zalącznik

(l4) Certyfikat badania typu WE nr FTZU 05 ATEX 0301

(15) opis ulządzenia lub systemu ochronnego:
Przetworniki ciśnienia APC-2000EE'XX PRoFIBUS PA i przetwomiki różnicy ciśnieli
APR-200OEEJXX PROFIBUS PA, APR-22OOEEX/XX PROFIBUS PA przeznaczone są do
przetwaźania mierzonego ciśnienia proce§owego, lub różDicy ciśnięń, na cyfrowy syglał
komunikacji PRoFlBUs PA,
Przyrząd zawiera kilka p\łek drukowanych i opcjonalnic Wyświetlacz LCD, umieszcżone w
obudowie z lekkięgo stopLl,
Jeźeli zainstalowano wyś\łietlacż, j edna Z pokry1v obudowy wyposażonajest we wklejoną
szybkę,
obwody zewnętrzne podłącża się do znajdujących się wewnątrz zacisków-
Przetwom iki są przezn aczone do in stalowan ia na graD icy pom iędzy strefą zagrożęn ia kategori i i G i
2G
Technicżn€ oalAmetlv
Zasilanie Z iskrobeżpiecznego układu zasilającego, żgodnego z FISCo (coupler), c
charakterystyce zas ilan ia prostokątnej lub trapezowęj i

Ui= l5 V; li = j8OmA, Pi:5,]2 W; Li< 10 pH; Ci <5 nF
Temperalura otoczenia Ta = -40'C do +65'C

(16) sprawożdanie nr: 05/0301

(17) szczególne Warunki beżpiecznego stosowania:

nie ma

('1B) Zasadnicze Wrymagania bezpieczeńsh,Va i ochrony zdrowia:

Zasadnicze rłamagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia DyrektFły 9,{/9/WE zrealizowano

poprżeż spełnienie wynagań nonl wynlienionych w pkt,9 ninięjszęgo cęĄljkatu, zgodnie z którymi
produkt został zlveryfikowany ofaz popfzez spełDienie warunków Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej produceDta.

osoba odpowiedzialna Data Wydania 17 10 2005

Dipl, lng, Śindler Jaroslav

Kierujący jed nostką certyfik ującą strona:2/3
ceńyfkaljesl Wydany ia ogólnych Warunkach F zyczno Technienego lnstlutu DośWiadea nego

N i ejśży ceńyfikat ńoże być pow e a ny ]edyi e w c.]ośc WGz z zalączńikień.

FIZU, Pikańskó 7, 7ló 0? ostE!a Radvanjce. lcl +420 596 232 7l5. tirx +420 596 232 672-.-nail: ftzn(ąftz|-.z
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(]])

(l4)

(]q)

l, Dokdmentacja techniczno ruchowa DTR,APC,APR,PRoFIBUS (25siron)

2, Rysunki Nr,: APC2000,A400-00 (2 arkusze)
APC2000-A400-01 (2 arkusze)
APc2000-A400-02 (1 arkusz)
APC2000-C401 TA (2 arkusze)
APC2000-S401-01 (5 arkusży)
APc2000-B402-TA (2 arkusze)
APC2000-B403-TA (6 arkuszy)
APC2000 8304 TA (3 arkusze)
APC2000-B305-'|'A (2 arkusze)
APc2000-8307-00 (1 arkusz)
APC2000-A401 TA (2 arkusze)
APR2000-A401-TA (2 arkusze)
APC2000-A40]-TA (] arkusz)
APR2000-A402-TA (1 arkusz)
ZA-032-TA (1 arkusz)
ZA-038-TA ( l arkusz)
ZA_033,02 (] arkusz)
ZG-o18-TA (2 arkusze)
ZG-Oi9-1'A (2 arkusze)
ZG-002,TA (1 arkusz)
ZG 006-TA (1 arkusz)
GC 1-00l-TA (] arkusze)
cC3_00l-TA (3 arkusze)
GC4,001-TA (2 arkusze)
GR40-001-TA (2 atkusze)
GR40-002-TA (l alkusz)
GR,10-003-TA (] arkusz)

Analiza zgodności z wymaganiami norrn

Fizyczno-Tech niczny lnstytut Doświadczalny

Ostrava-Radvanice

Zalącznik

Certyfikat badania typu WE nr FTZÓ 05 ATEX 0301

WYKAZ UZGODNIONEJ DOKI]MENTACJI

Dokum€ntacjaI Data sprawdzenia FTZU:

]3,]0,2005

13.10.2005
l3.10.2005
l3.10.2005
l3.10.2005
l3.10.2005
1].10.2005
13.10.2005
l3,l0.2005
] 3.10.2005
13,10.2005
l3,10,2005
l3.10.2005
] 3.] 0,2005
13.10,2005
13,10,2005
l3,10,2005
l3,10,2005
13,10,2005
1],l0,2005
13,l0,2005
13,10,2005
l3,10,2005
l3,l0,2005
13,10,2005
l3,I0,2005
] 3,10,2005
]:] 10 2005

osoba odpowiedzialna:

,/-
,l*Z<-ź4,,-.--

Dipl, lng- Sindler Jaloslav
K erujący ] ed nostką ceńyf k!jącą

13.10,2005

Data Wydania: 17,10,2005

cedlikal jest Wyda ńy ńa o9óhych WarUnkach F zycżno_Techniczn€go lnstytutu Doświadczalnego,
Ninie]szy @i(yfkat może być powielanyjedynie W calościwlazz zaląąnik eń.

FTZI], Pikafiskń 7,7]ó 07 ostrala ltadlani§e,le] l42|) 596 232 7|5, |ax +42|) 596 z32 6'12- e-frai1: l'l!aLlt1,1u.cz

AN:APc-2000EEx/xX PRoFlBł]S PA

llość stron: 3
strona: 3/3

krzu
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Techniczny l nsĘtut Doświadczalny

Ostrava-Radvanice

Uzupełnienie Nr 1 do
Ceńyfikatu Badania Typu WE

Urżądzenia lub systemy ochlonne pżeznaczone do użytku
w pżestżeniach zagaożonych wybuchem

Dyrektywa 94/9/WE

ia łpu WE numer:(3)

(4) Użadżenie lub s{ćtłn,",:,..

FTzÓ 05 ATEX o3o1
ochronny: Przetworniki ciśnienia typu APc-2000 EEx/xx PRoFIBUS PA,

oraz prz€ttvorniki różnicy ciśnień rypu APR-2000 EEx,xx
PRoFIBUS PA, APR-22ooEEx/xx PRoFIBUS PA

(5) ProdLrcent:

(6) Adres:

APLIsENs

ul, M 03-192 warśzawa, Polśka

(7) Ninie]sze uzupełnienieceMikatu zastosowania nowych norm

nia ważności cerMkatu

(8) ZmianyW ceńyfikowanym użądzeniu ( ) oraz ieqo zatwierdzone Wańanty są
określoneWdokumentacji, której lista jestWymi załączniku do niniejszego uzupełnienia

(9) Niniejsże użupełnienie do śWiadectwa badania łpu j tylko dla badania typu W zakresie

projektowania i budowy próbki produktu, zgodnie z 3 paragraf 6) dyrektyv/y nr 94/9łVE.
nim Wyroby zostaną umieszczone na

(10) Wymagania bezpieczeństwa zmienionych cżęści zo§tały spełnio następujących normI

Dyrek§lva zawiera inne lvymagania, które producent musi

rynku i Wprowadzone do eksploatacji,

EN60079-0:2006; [N 60079-11 :2007; EN60

(11) oznaczenie użądzenia powinno zawierać następujące elementyi

@ ll tlzc Ex ia llB T5 Ga/Gb

Niniejszy ceMkat badania typu WE jest Waźny do: 'l7 - 05.2015

osoba odoowiedzialna: Data Wvdania:

2006

Liczb

strona: 1/3

ł

I
a stron

This §upplement to cenificate is g6ńted subject io the genelalconditions oi lhe Physical Technical Testing lnslitute
This supplemenl to c€ńiiicate may only be feploduced in its entl€ty and wilhout any change schedule included,

FTZU. Pikart§kź ?, ?16 07 ostmva Radv ice,lel +420 596 232'115, fa\ +420 596232 672, e-mail: j]zu@ftzu,cz



(l3)

(14)

Fizyczno-Techniczny lnstytut Doświadczalny

ostrava-Radvanice

Załączlik

Uzupełnienie Nr 1 do
Ceńyfikatu Badania Typu WE Nr FTZÓ 05 ATEX 0301

(15) opis uządzenia lub systemu ochronnego|

Certyfikowane urżądz€nia sąprodukowane według zweryfikowanej dokumentacii

przedstawionęj w podstawowym ceńyfikacie oraz w tym uzupełni€niu i są zgodne z
wymaganiami zaktua|izowanych norm podanych w (] 0),

Ważnośó celtyfikatu przędłuza się do l7.05,20l5.

Dane techniczne pozostają bez zmian.

Zmienia się oznaczenie typu urządzeń na: APC-2000EX/XX PRoFIBUS PA, APR-2000EX/XX

PRoFIBUS PA, APR-2200Ex/xx PRoFIBUS PA

(16) Repoń No. : 05/0301/l

(17) szczególne Warunki beupiecznego stosowania: nie ma

(f8) zasadnicże Wymagania bezpieczeństwa i ochrony żdrowia:
objęte normami Wymienionymi W (l0).

osoba odpowiedzialna: Data Wydania: 17.05.2010

/;łz^
Dipl, lng, sindler Jaloslav -
Kierujący jednostką ceńyfikującą

This suPpl§ment to @ńiiicale is gEnted subjecllo the generalconditions oflhe Physical Technical Testing lnstitute,
This supplementto eńincate may on]y be rgproduced in its entiEtyand Without any change, schedule included

FTZU, Pik tskń 7. 716 07 ostrava Radvanice, tcl +420 5 96 232 7l5, fl!\ +42o 596 232 672, e-n^il: ft,z\@ftzn.cz

strona: 2,/3



Fizyczno-T

(13)

(l4)

],

2.

(l9)

Dokumentacja:

Instrukcja obsfugi

Rysunki nr,:

osoba odpowiedzialna:

Dala:

04/20l0

04l20|0

04/2001

04/20|0

04/2010

Z-/a
Dipl, lng, sindler Jaroslav

Kierujący jedno§tką ceMkującą
This supplemenl to ceńificate is granled subject to the geneEl conditions of lho Physical Technical Testing lnstitule,

This supplem€n! to @ńifiąte may only be €prcduced in it§ entiFty and wjthout anychange, schedub ińcluded.

FTZU, Pikartsk6 7, 716 07 osaava Radvmi@, tel +420 5 96 232'l15, ftx +420 596 23? 672, e-fru| flru@ftź!.cz

echniczny lns§ft ut Doświadczalny

Ostrava-Radvanice

Zalącznik

Uzupełnienie Nr 1 do
CerĘfrkatu Badania Typu WE Nr FTZÓ 05 ATEX 0301

LISTA DoKI]MENTACJI

DTR.APC.APR.PRoFIBUS,02 (25 stron)

APc2000-A400-02

APC2000-A400-00 (2 strony- lB, 28)

APC2000-A400-01 (2 strony -1A,2A)

APC2000-C401_TA (3 strony -1A, 2A, 3A)

Data Wydania: 17,05,2010

strona: 3/3



(2)

(1)

producent

Adresi

osoba odpowlżria na:

,lałlzaL
Dról. lng. Lukóś N,4ańinók

Kie rujący jed nostką cenyfikującą

Fizyczno-Tech niczny lnstytut Doświadczalny
ostrava - RadVanice

Uzupełnienie Nr 2 do
Ceńyfikatu Badania Typu WE
UĘądzenia lub systemy ochronne przeznaczone do użytku

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

(3) ceńyfikat badania typu WE numer:

FTZU 05 ATEX 0301

(4) Uźądżenie lL]b system ochronny: Pżetworniki ciśnienia typu APc-2oooEx./xx PRoFlBUs PA, oraz
pżetwomiki różnicy ciśnień typtr APR_20o0E)dxx PRoFlBUs PA, APR_22ooBdxx PRoFlBUs PA

(5)

(6)

APLlsENs s.A.

ul. Morelowa 7, 03_192 Warszawa, Polska

(7) N n ejsże Uzupełnienie ceńyfikatu dotyczy| _ zastosowania nowych norm_ przed]użenia Waźności ceńyfikatu- mody'i(acji cedyf kowalego u.ządzenia
(8) Zmiany W ceńyfikowanym uządzeniu (systemie ochronnym) oraz jego zah/Vierdzone Warianty są

określone W dokumentacji, której llsta jest Wymieniona W załącżniku do ninie]szego !żupełnienia.
(9) Niniejsze uzupełnienie do śWiadectwa badania typu jest Ważne tylko dla badania typu W zakresie

projektowania i budowy próbki produktu, zgodnie z za]ącznikiem 3 paragraf 6) dyrektwy nr 94/9^^/E,
Dyrektyl,Va zawera inne Wymagania które prodlcent musi spełnić, nim Wyroby zostaną umeszczone
ra rynku iWolowadzole do e<sploalacji

(10) Wymagania beżpieczeństwa zmienionych części zostały spełnione wedlug następujących norm:

EN 60079-0|2009, EN 60079ł,l:2o12, EN 60079-26i2oo7
(11) oznaczenie !rządzenja powinno Zawierac następujące elementy:

ę' ll 1/2G Ex ia llB T5 Ga/Gb

(12) Niniejszy certyf kat badan]a typu WE jest Ważny do: 3o.06.2o17

This Ten ceńyiikatzosia] pźyznanyżgodnie ż ogó .ymi Walunkami F żyeno_Techr enego lnsi}tutu Badawczego
Th s ceńyfkalt€n może byćtyko poweanyW całości beż ż;dnych żm ian. ]ąń e z tłkażem

FTzlj, s p, P]k5ńskć 1337,?, 716 07 ostrava_Radvan ce, czech Republic
te| +42o 595 223 111, la\ +Ą2o 596 232 672 ffżU@nzu.e Ww.ftiu cz

Data WydaniŁ22,06,20'!2

,\
sllone, 1/2



Fizyczno-Techniczny l nstytut Doświadczalny
Ostrava - Radvanice

Załącznik

Uzupełnienie Nr 2 do
ceńyfikatu Badania Typu WE Nr FTZÓ 05 ATEX o3o{

(15) opis uządzenia lub systemu ochronnego:

Wprowadzono drobne mechanicżne zmiany Wewnętżnej konstrukcji obudowy nie Wpływające na
poziom iskrobezpieczeństwa, Pozostałe części konstrukcji obudowy pozostają bez zmlan,
Parametry techniczne użądzenia pozostają beż zmian,

(16) splawożdanie numer 05/0301/2

(17) szczególne Warunki bezpiecznego stosowania: niema

(18) zasadnicze Wymagania bezpieczeństwa i ochrony żdrowia:

Zasadnicze wymogi żdrowia i bezpieczeńshea dyrektywy 94/9/WE, są objęte normami Wymienionymi W
(10), Według których produkt został zweryfikowany oraz W instrukcji obsługi producenta.

(19) Wykaz dokumentacji:

Dokunent/Rysunki:
APc2000_A400-02
A_250-04

APc2000-A401_TA
APc2000-A401_TA
APR2000-A401-TA
APR2000-A40.1-TA

osoba odpoW€

Diprzng Lukóś NIańinók
Kicrujący jednostką ceńyf ikującą

This Ten ceMkat zo§tal pżyż"u", .nooni" . 
"o'ł,,#

Fiżycżno,T§chnicznego lns|tlutu Badawczego
Th s cedtfkal ten może być tylko powielanyw ca]ościibez żadnych żmjan, Ęcżnie z Wykazem,

FTzo, s,p,, Pikańske 1337,,?, 716 07 oshava,Radvanic§, cżech Republlo,
tel+420 595 22311l, fax +420 596 232 672, flzu@fiżu,Ę, ww,tżu,e

(13)

(14)

'We6ia:

,1"

2C
1c
2C

Data:

06.2012

05.2012

06.2012

06.2012

06.2012

06.2012

IIość stron:

1

1

1

1

1

1

'ŁąL
Data .ł{ydania 22.06.2012

strona:2/2



(1)

(2\

Fizyczno-Tech niczny lnstytut Doświadczalny
Ostrava - Radvanice

Uzupełnienie Nr 3 do
Certyfikatu Badania Typu WE
Urządzenia lub systemy ochronne płż eznaczone do użytku

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

(3) ceńyfikat badania typu WE numer:

FTZU 05 ATEX 0301

(4) Urządzenie lub system ochronny:
Płzetworniki ciśnienia typu APc-2000Ex/xx PRoFlBUs PA, oraz pźetworniki różnicy ciśnień
typu APR_2000Ex/xx PRoFlBUs PA, APR_2200Ex/xx PRoFlBUs PA

(5) Producent APLISENS S.A.

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

Niniejsze uzupełnienie ceńyfikatu dotyczy: - zastosowania nowych norm
- modyfikacji certyfikowanego urządzenia

Zmiany W ceńyfikowanym urządzeniu (systemie ochronnym) oraz jego zatwierdzone warianty są
określone W dokumentacji, której lista jest Wymieniona w załączniku do niniejszego uzupełnienia.

Niniejsze uzupełnienie do śWiadectwa badania typu jest waźne tylko dIa badania typu W zakresie
projektowania i budowy próbki produktu, zgodnie z załącznikiem 3 paragraf 6) dyrektywy nr 94/9ME.
Dyrektylva zawiera inne Wymagania, które producent musi spełnić, nim Wyroby zostaną umieszczone
na rynku i Wprowadzone do eksploatacji.

Wymagania bezpieczeństwa zmienionych części zostały spełnione według następujących norm:

EN 60079-0:20,t2, EN 60079-11 :2012

Oznaczenie urządzenia powinno zawieraó następujące elementy:

(7)

(8)

(9)

(10)

(1 1)

zasilanie Ui = 'l7,5V

osoba odp9ĄedziaIna:/ / -/a'
YC,U//oŁ/ Dipl, lng. Lukóś Mańinók

Data WVdaniaL01.09.201 5,ł

@ ll rlzc Ex ia llB T5 Ga/Gb

@ ll rlzc Ex ia llB T4 Ga/Gb

('l2) Niniejszy ceńyfikat badania typu WE jest

Strona: 1/2
Kierujący jednostką certyfikującą

This Ten ceńyfikat zo§tał pźyznany zgodnie z Fizyczno-Technicżnego lnstytutu Badawczego.
This ceńyfikat ten może być tylko powielany w całości i bez żadnych zmian, łącznie z wykazem,

FTZU, s.p., Pikańskó 1337r, 716 07 ostrava-Radvanice, czech Republic,
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Fizyczno-Tech niczny lnstytut DoświadczaIny
Ostrava - Radvanice

Załącznik

Uzupełnienie Nr 3 do
Ceńyfikatu Badania Typu WE Nr FTZU 05 ATEX 0301

opis urządzenia lub systemu ochronnego:

Dodano wykonanie urządzenia z napięciem zasilania podwyźszonym do 17,5V i klasą
temperaturową T4. Wprowadzono drobne zmiany w schemacie elektrycznym. lnne części konshukcji i

obwodów elektrycznych pozostają bez zmian,

Parametry iskrobezpieczne dodanego wykonania:
Zasilanie z iskrobezpiecznego układu zasila.jącego, zgodnego z FlSCO (coupler), o
charakterystyce zasilania prostokątnej lub trapezowej:

Ui = 17,5 V; li= 380 mA; Pi= 5,32 W; Li < 10 pH; ci < 5 nF

Temperatura otoczenia:
Ta=-40'Cdo+65'c

Pozostałe parametry urządzenia pozostają bez zmian.

(16) Sprawozdanie numer: 05/0301/3

(17) szczególne warunki bezpiecznego stosowania: nie ma

(1 8) Zasadnicze Wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Zasadnicze Wymogi zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy 94/9łVE, są objęte normami Wymienionymi W

(10), Według których produkt został zweryfikowany oraz w instrukcji obsługi producenta.

(19) Wykaz dokumentacjiI

DokumenuRysunki:
APc2000-A400-02
APc2000-A400-00
APc2000-A400-01
APC2000-c401-TA
APc2000-S401-0,|
APc2000-8402-TA
Ul.AN:APc-z000EEx.PRoFlBUS
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Kierujący jednostką certyfikującą
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