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Główny Inst fut Gómictwa
Jednostka certyfi kująca
Zespół certyfi kacji Wyrobów
KD ,,Barbara"
ul. Podleśka ?2
43-190 Mikołów,
lęl. (+48\ 32 3246550
fax. (+48) 32 322493l
www.gig.katowice.pl

Ninie.jszy certyfi kat może
powielany jedynie w
\\Taz z z^lącznikami

Pc/cM-ATEX-01/Exxp|
Edycia 0l/20| 5

Ac 038

I1l CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

12] Urządzenia, systemy ochronne, części i podzespoły przęzlaczonę do użytku w przestrzęniach
zagrożonych łybuchem. Dyrektywa 94l9/WE

(Rozporządzenie MG z dnia22.12,2005r. Dz.U. Nr 263, Poz, 2203).

t3] Certynkat badania typu WE:

14] Urządzenie,.

KDB 16ATEX0006

Wyświetlacz typu WW- 11ALW
t5]

t6l

Producent:

Adręs:
APLrsENs s.A.

uJ- . Molelowa 1, o3-t92 warszawa

I7l Przedmiotowe urządzenie lub system ochronny wruz z zatwierdzonymi jego odmianami, zostało
opisane w załączniku do niniejszego ceĄfikafu oraz w wymienionych w nim dokumentach.

t8] Główny Ins§łut Gómictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z ańykułem
9 Dyrektywy 94l9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza, że vządzenie lub system ochronny
będący plzedmiotem ninięjszego certyfikatu spełnia zasadnicze wymagania bezpi€czeństwa
i ochrony zdrowia doĘczące projektowania i budorły tlrządzeń i systemów ochronnych
przeznaczonych do użlku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymięnionę w Załączniku
nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdział 2 Rozporządzenia MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 2ó3,
Poz.2203).
Wyniki oceny i badan zostały łyszczególnione w poufuym sprawozdaniu KDB Nr 16.o1o
IT-7345]

t9] Zasadriczę wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zręalizowano popruez spełnienie
wymagań norm:

PN-EN 60079-0:2O13-03 + A11:20l4-a3;
PN-trN 60079-1-I:20L2

t10] Znak ,,X" umieszczony za numerem ceĄfikatu oznacza szczególne warunki stosowania
w przestrzeniach zagrożortych łybuchem wyszczegó|nione w załąazliku do niniejszego
ceĄ/flkatu.

[11] Niniejszy certyfikat badania typu WE doĘczy jedynie konstrukcji, oceny i badań
plzedmiotowego urządzenia lub systemu ochronnego zgodnie zDyrektywą94/9/WE.
Certyfikat nie obejmuje pozostałych wymagań Dyrektywy dotyczących procesu produkc_ji
i wprowadzania na rynek urządzenia lub systęmu ochronnego.

l|2] U rządzenie należy oznaczyć:
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I141

ZAŁĄCZNIK
CerĘfikat badania typu WE KDB 16ATEX0006

[15] Opis:
WyśWietlaCZ typu v,]W-l1AIw przeznaczany jest do Cyfrowego wyświetlania
wielkości fizycznych przetwoIzonych na standardowy syqnał prądowy 4-20mA
WyśWietlacz typu Wi{-11AIW składa się z zamkniętej obudovfy wykonanej ze
Stopu aluminium oraz umieszczoneqo WeWnątrZ zespoŁu elektronicznego oraz
listwy przyłączeniowej. WyśWietlacz wspóŁpracuje Z przetwornikiem
i włączany jest Szeregowo w linię zasilająco porniarową przetwornika
4+ 20mA.

parametry techniczne:
sygnał Wej ściowy:
Napięcie pracy max:
Temperatura otoczenia :

stopień ochrony:

4+20re\
6V
-50,:75"c
IP66

Parametry iskrobezpieczne :

- Zasilanie o charakterystyce liniowej:
Ui : 30 V; ]i = 0,1 A; Pi = a,'75 W; Ii= 0; Ci= 25 nF

Uo = Ui; To : Ii; Po : Pi (parametly wyjściowe odpowiadaj ą
obwodu źródłowego do którego WW-11ALW jest podlączony)

Zasilanie o Chalakterystyce trapeZowej :

Ui = 2Ą V; Ti : 50 mA; Pi : a,6W; Ii : 0; Ci : 25 nF
Uo = Ui; Io = Ii; Po : Pi (parametry wyjściowe odpowiadal ą
obwodu źródłowego do któreqo WW-11ALW jest podłąCzony)

Zasilanie o Charakterystyce prostokątnej:
Ui = 2ĄV; Ti : 50rnA; Pi : I,2W; ],i = 0; Ci = 25 nF
Uo : Ui; To : Ii; Po = Pi (parametry wyjściowe odpowiadaj ą
obwodu źródłoweqo do któr.ego WVV-11ALW jest podłąCzony)

[16] Sprawozdania z badań:

Sprawozdanie KDB Nr 16. 010

[ 17] Szczególne warunki stosowania:

Nie ma

[18] Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
Zreafizowano poprzez spełnienie wlłrraqań norm:

PN-EN 60079-0:2013-03 + A11:2014-03 (EN 60079-0:2a12 + A11:2013) ;

PN-EN 60079-1I.'201,2 (EN 6007 9-17:2a12 ) ;

parametrom

parametrom

paranetrom

Niniejszy certyfikat może być powielanyjedynie w całości wraz z załącznikami stlona2 z2


