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ZAŁĄCZNIK
ccrtyliklr b,dani! §?u wE KDB 05ATEX082
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Tablicżti ozD.rn a. i5kow
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z.silac4Ęaft brżs-] lEEx schemat,
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Rysuiek drulu zs3 ] EE{ wE i widot eleme.tjN sMD

aZ9.ś!ptPłł!l !t!dr] yi*, j9!t89.§ĘrJ!\ai]j!,
zespół pvkj ukladu łyjŚcioN.lo
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s.hmd p|rrki ukladu }.j&iowgo t
s.bemd p§lh ukhdu $rślrowego nr ryl zsj 0 E!ra002 1 A dla
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lF0.092^, |.{.ómH c =j0 nF: 1-o = 2.2mH]

Uo = ló,8v, Pb=03rw,co=0.3ó!,Fl
Uo= l1,9v, Po=oJrW,co=0,2r!Fl
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od nrcny e|emenló* pź.w|.kanvch, żs]()FE^.BOOL.T^
Uk]ad u wc] ściówc8o, spec!fi kacj a,
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nl UzUPEŁNrENtE NR 3

CERTYFIKATU BADANlA TYPU WE
l(DB o5A!Exo82

12] Ul4dżsią s}deny chmme, c4ei i p.JćspĄ pż}acme dou4rku ł p,"Ń.njRh
4gfużmy.h Ę,brchem DytĘ*a 91/c/wE

(Rozpolądznn Mo ż dni,22,12 200n D2U,Nr2ó],P0, ż0])

t]]

t4]

Is]

|Rl zŃdn.Z 9,ymsłir

l (M1) Illai.]l
lI (t) c IEExi.]ITc

PN EN 600]9,0:2009, PN-EN 6o0?9-11:200']

r! (1) G tE, ia] IIc

zagilacl - !.pa!ato! t?u za-30EEx1, zs-31EEx1

^. - P!ó.tlkcla
P!,łylroej Ą)AlAtury P@iA!o,.j i El@ntół

łuiMtyki

ut. Mo!.ló,a 
', 

03-192 w.!.za,a
w u,4dżiiu lń wpó*&l2óió hbny
iiii.jszgó ulp.hnii! f.u v łlńi
N j],ieną dokumml Zóomn {fuść łi(Zie ż eĄf,ljM ory_qinahym,

wyrrłiM,yihd&ńMłyĘMzgólii ewĘErcżda,iuxD3 N: 09.194 11 5]9]

t6l

I7l



cló{ny lNtytut córnicist
J.dm§lk cerlyiikqhc,

z6pól c.Ę,lit!.ii wyrebół KD "Barb.r,!'(;](l

Il0]

Il ll
zAŁĄczNlK

Użupehicnie or 3 e.tyfikotu b!do.i! ryp! wE xDB 05ATExo82

Il2] opi§ zDian łprewdbnyct n,!ź{dzeniu lub §y§t.mi€:

PrlcoDq dd^no tra]i/e Ul4J ?cl E m /godro \- / nomatr i
- PN_EN 600794i2009.
- PN_[N 60079_ 1 ] :2007,

, trmsfomłorazsilająLćso,_ ścicżek obsodóy drŃoweych,_ ogionicżnikn napięcia BEx,. .\o1{n(eo pdMelr} isLobe/p,"./1. U?4d/e0 a,

Po wprcwadzeńiu W,żnie oh&zenie §Tu uządżenia hi€niono na Z§_30Ex l. zs ] l Ex l.

TempemlMfuń -25'c:55t lub+5\]-55t:
Zs-30E{ 7&i,ti,P P_. lo l00M l o 1 ),nH: thmkt.Ą\§k. obBodu lińio-ż,

Uo - 25.5 v, Po = 0.6] W, co = 0.09 uli

Uo = 2J,l v. PU= 0,56 W,co=0,]]i

Uo=ż j0 V, Po= 0,5w|co = 0.]7ś |F

Uo= 13.,l v. Po= 0,4lW.co=0.270 !F:

Uo= 15,75 v, Po =0,1W.co=0.450 |lr:

Ułag!: Mbici li i co z po,yazj bb.li ńają z§osolać, 3dy
r.4m9byobłódiiezwi.njedne4śińskĘioEińdukriod.]Lilr(upionejpojfrioś.icyięks-i

0d lroja* Fdano *],żj LJb
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3.obwóduewi9furyżł]emsklpimąiidlrcyjnoŚĆalboskĘioĘpo].mioŚtrpolą.diuzkablem

\ł puypadku \tupionych ńduk rnd.i j p.j.nioś.j, Fhli ich wnoś.i pźtrl.zją r% \}t fub.li
(ż *}ĘZiiem k!bla). nil.ł żaicołd do 50% k.żdej ż n dości L i c.

[l3] seĘóln. łlrunłi ś6oBmi!:
- nie zmimił, się,

\ń.rś^ iM! iul Dd B! Bdó!d\!]
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Glósrty In§qńn Gómictwa
Jedno§tka c€Ąńkująca
zespćł ceĄ.fikacji w}iobów
KD -Barbar6''
ul. Podleska 72
43-190 Mikołóu
tel. (+48) 32 32,1ó550
tax. (+48) 32 32u93l
rYiYw. gig,k8iowic€.pl

Niniejszy certyfik8t moźe być
powielany jedyni€ w odości

wlaz z zdą.zoikami

Progfun c€Ąfk8rji Wyrobów
nr rcw-§o/IEc-lb

KoD ICS 13.230

p]

UZUPEŁNIENIE NR 4
CERTYT,IKATU BADANIA TYPU WE

KDB 05ATEX082

Urądz€nia, systemy ochronne, częśoi i podzespoły przezraczone do uą,tku w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem. DyreĘwa 94l9/WE

(Rozporą<tzenie MG z dlia ?2.1ż.2OO5r. Dz.U. Nr 263, Poz.2203).

Urządzenie:

Zalllacz - §eparator tlpu ZS-30Ex1 , ZS-31Ex1
Producent:

APT.,ISENS S. A. - Produkcja
przemlrslowej Aparatury poniarowej i Elenentów

Automatyki
Adres:

ul . liorelora 7, 03-192 Werszawa

W urądzeniu wprowadzono zrriany opisane w załącniku do niniejszego uzupehienia oraz
w w;mienionych w nim dokumentach.

Niniejszy dokument zachowuje ważność łącznie z certyfikatem oryginalnym,

Wyniki oceny i badd mstdy wyszczegótrione w sprawozdmiu KDB Nr 09.1941 P-5399]

Oznczeńe:

t3]

t4]

t5]

t6]

I7l

t8]

r (M1)
rr (1)G

bezpieczeństwa

t9]

Zaszdaicze wymagania
wymagań norm:

PN-EN 60079-0:2009
PN-EN 60079-7tz20']-2

Oznaczenie ulega znianie:

[Ex ia] 1
[Ex ia] IIC

i ochrony zdrowia zrealŁowano popxaez spehienie

(EN 60079-0:2009)
(EN 60079-].7:2012)

ia Mal I
ia 6a] IIC

r (M1) [Ex
II (1) G [Ex

sp€cjalisia
Użądze

Mtchał @my

/il$'
\§-

§
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Główny Instytut Górnictwa
Jednostka Certyfikująca

Zespół Certyfikacji Wyrobów KD ,rBarbara''

t10]

[11]

112]

ZAŁĄCZNLK
Uzupelnienie nr 4 certyfikatu badania typu WE KDB 05ATEX082

Opis zmian wprowadzonych w urządzeniu lub systemie:

Producent dostosował urządzenie do wlłnaqań norm:

PN-EN 60079-0:2009
PN-EN 6007 9-1!:2012

W wyniku przeprowadzonej anali zy
wyrób Spełnia wymagania WW norm.

Producent zmienia typ urządzenia
ZS-31EEx1 na ZS-31Ex1_

60a79-a:20a9)
60079-11:2a72)

stwierdza s i9, że przedmiotowy

ZS-30EEx1 na ZS-30Ex1 oTaz

(EN
(EN

Punkt parametry techniczne uzyskuje nowe brzmienie:

Parametry techniczne:

Uwaga: Wartości L6 i caz powyższej tabeli mają zastosowanie, gdy:
1. dotyczą wyŁącznie indukcyjności i pojemności kabla
2. całkowita indukcyjność obwodu Zewnętrznego L (Z Wyłączeniem

kab]a) jest mniejsza od 1& wartośCL Lo z powyżsZej tabeli
(22 pH) ,

3. caŁkowita pojemność C obwodu zewnętrznego (z wyŁączeniem kabla)jest mniejsza od 13 wartości Co (wiersze 3..?) powyżsZej tabe]i,
zafeżnie od wykona nia.

1. JęZę_L-L.

- caŁkowita indukcyjność L obwodu
kabla) przekracza 1,z wartości T,o

zewnętrzne9 łąc zeni em
z powyz9

,§
\§

'.(22 pH)

'ą..,

-].ub

7ub

1ub

llj'' l

F:1 § -:,

Temperatura otoczenia -25 'C + 55 oC lub +5 'C - 55 .C
zs-30EX
ZS-31Ex

Zaciski: P+ P- , To=100 mA, T,6 = 2,2 mH, charakterystyka
obwodu ]iniowa.

Wykonanie 25V
(Wersia 1) uo:25,5 V, Po = 0,63 W, Co = 0,09 pF;
wykonanie 22V
(Wersi a 2) Uo = 23,1 V, Po = 0,56 W, Co = 0,13 pF;
Wykonanie 20V
(Wersja 3) Uo = 21,0 V, Po:0,5W; Co:0,175 pF;
wykonanie 18V
(Wers,ja 4) Uo = 18,4 v, Po = 0,4Iw, co = 0.21a p,F;

Wykonanie 15V
(Wersi a 5) Uo = 15,75 V, Po = 0,4W, co = 0.450 pF;

Niniejszy certyfikat moze być powielanyjedyni€ w całości wraz z zalącmikami

ę;%Ę1,,",ry;śK*i
"'("r, r,.,;,,,, i'| ."'

Strona 2 Z 3
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Główny Instytut Górnictwa
Jednostka Certyfikująca

Zespół Certyfikacji Wyrobów KD ,oBarbara"

ZAŁĄCZNIK
Uzupelnienie nr 4 cerĘfikatu badania Ępu WE KDB 05ATEX082

[I2] Opis zmian wprowadzonych w urządzeniu lub systemie ciąg dalsry:

-całkowita pojemność C obwodu zewnętrznego (z wyłączeniern kabla)
przekracza 1ż wartości co (Wiersze 3..7) powyższej tabeIi, łvartości
L i C powinny być zredukowane do 50ż wartości L. i co. Ponadto
zredukowana wartość pojemności obwodu ZewnętrZneg,o (z uwzqlędnieniem
pojemności kabla) nie powinna przekraczac wartości:
1 pF dla grupy T/ I]A i I]B oraz 600 nF d]a TTc.

[13] Szczególne warunki stosowania:

- nle ma.

Niniejszy ceńyfikat może być powi€la.ny jed}mie w całości wraż z załącznikarni Strona 3 z 3


