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02 - Standardy

- IPStopie ochronyń
- mologaHo cja
- Atex



Stopnie ochrony IP przed przypadkowym kontaktem lub penetracją przez pył

Stopnie ochrony przed penetracją wody

Stopnie ochrony IP dla cewek lub elektrozaworów z wtyczkami elektrycznymi

Stopień ochrony wskazuje na wytrzymałość urządzeń elektrycznych w momencie podłączenia
do sieci, na przypadkowy kontakt lub przenikanie przez cząsteczki stałe bądź ciekłe.
Zdolność tą określa kod IP i następujące cyfry oznaczające kolejno:
- pierwsza cyfra w skali 0-6 odporność na przypadkowy kontakt lub penetrację przez pył;
- druga cyfra w skali 0-8 odporność na przypadkowy kontakt lub penetrację przez ciecz.

Poniżej znajdują się definicje poszczególnych stopni.

Zakres ochrony

Denominacja

Brak ochrony

Ochrona przed
dużymi
ciałami obcymi.

Ochrona przed ciałami
obcymi o rednichś
rozmiarach.

Ochrona przed ciałami
obcymi o małych
rozmiarach.

Ochrona przeciw ciałami
obcymi o bardzo małych
rozmiarach.

Ochrona przeciw
osodzaniu si pyłów.ę

Ochrona przeciw
penetracji przez
cz steczki pyłu.ą
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OpisPie wszar
cyfra

Druga
cyfra

Ludzie nie są zabezpieczeni przeciw przypadkowym kontaktem
z elementami pod napięciem, lub też ruchomymi elementami.
Urządzenia nie są chronione przeciw penetracji ciał obcych.

Stopień ochrony dużych powierzchni przed przypadkowym kontaktem
z dużymi ruchomymi, bądź będącymi pod napięciem elementami
w maszynie, takich jak dłonie. Brak ochrony przeciw kontaktom umyślnym.
Ochrona maszyny przed ciałami obcymi o średnicy większej niż 50 mm.

Ochrona palców przeciw przypadkowym kontaktem z elementami
pod napięciem oraz elementami ruchomymi w maszynie.
Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy większej niż 12 mm -
takimi jak palce.

Ochrona narzędzi, przewodów i innych przedmiotów o grubości
ponad 2.5 mm przed kontaktem z elementami ruchomymi lub pod
napięciem.Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy powyżej 2.5 mm takimi
jak narzędzia lub przewody.

Ochrona narz dzi, przewodów oraz podobnych przedmiotów o grubo cię ś
ponad 1mm przed kontaktem z elementami ruchomymi lub pod
napi ciem w maszynie. Ochrona przed ciałami obcymi o rednicyę ś
ponad 1mm takimi jak małe narz dzia, przewody.ę

Całkowita ochrona przeciw elementami ruchomymi i pod napi ciemę
w maszynie. Ochrona przeciw osadzaniu si pyłów.ę
Ilo ć pyłu dostaj cego si do maszyny jest zredukowana do takiej,ś ą ę
która zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie.

Całkowita ochrona przeciw elementami ruchomymi i pod napi ciemę
w maszynie.
Całkowicie ochrania maszyn przed dostaniem si do niej pyłu.ę ę
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Zakres ochrony

Denominacja

Brak ochrony

Ochrona przed wodą
kapi c pionowo.ą ą

Ochrona przed kroplami
wody pod małym k tem.ą

Ochrona przed kroplami
wody pod wi kszym k temę ą

Ochrona przed
strugami wody

Ochrona przed
strumieniem wody

.Ochrona przed zalaniem

Ochrona przed działaniem
wody przy chwilowym
zanurzeniu.

Ochrona przed działaniem
wody przy długotrwałym
zanurzeniu.

Brak konkretnej ochrony.

Woda opadaj ca pionowo nie powinna uszkodzić maszyny.ą

Krople wody, które spadaj pod k tem do 15 stopni od pionuą ą
nie powinna uszkodzić maszyny.

Woda kapi ca pod k tem do 60 stopni od pionu nie powinnaą ą
uszkodzić maszyny.

Strugi wody niezależnie od ich kierunku,
nie powinien uszkodzić maszyny.

Strumień wody niezależnie od jego kierunku nie powinien
uszkodzić maszyny .

Woda która tymczasowo zaleje maszyn nie powinna uszkodzić maszyny.ę

Przy zanurzeniu przez okre lony czas w wodzie przy okre lonym ci nieniu,ś ś ś
woda nie powinna dostać si do rodka maszyny w ilo ci, która mogłabyę ś ś
spowodować uszkodzenie.

Przy długotrwałym zanurzeniu przy okre lonym ci nieniu wodaś ś
nie powinna dostać si do maszyny w ilo ci, która mogłaby spowodowaćę ś
uszkodzenie maszyny.

Opis
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Standardy

DYREKTYWA 94/9/EC - ATEX (Atmosphères Explosibles)

Dyrektywa 94/9/EC Komisji Europejskiej ( z dnia 1.07.2003) opisuje systemy ochronne urządzeń, które mogą być stosowane
w przestrzeniach zagrożenia wybuchem.

Pośród innowacyjnych aspektów poruszanych przez dyrektywę, dotyczącą wszelkiego rodzaju zagrożeń wybuchem,
elektrycznych lub nie, znajdują się: wprowadzenie do Podstawowych Wymogów Zdrowia i Bezpieczeństwa mających(EHSRs)
zastosowanie w przemyśle górniczym i powierzchniowym; klasyfikacja urządzeń w kategoriach według przyznanego stopnia
bezpieczeństwa oraz nadzoru produkcji - w oparciu o system jakości przedsiębiorstwa.

Nowa dyrektywa po raz pierwszy opisuje zagrożenia spowodowane mechanicznymi źródłami zapłonu, takimi jak na przykład iskra
wywołana przez przegrzane elementy mechaniczne, a nie jedynie wywołana przez przyczyny elektryczne.
Inne istotne zagadnienia poruszone w dyrektywie dotyczące strefy instalacyjnej, magazynowania i funkcjonowania maszyn mają na celu
stworzenie klasyfikacji na podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia wybuchem.

Zakres dyrektywy:
Dyrektywa ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego, a także bezpieczeństwa mienia poprzez
wykorzystanie odpowiedniego sprzętu i systemów w warunkach potencjalnego zagrożenia wybuchem.

Przestrzeń zagrożenia wybuchem:
Przestrzeń zagrożenia wybuchem jest określana jako przestrzeń, w której może występować mieszanina substancji palnej z powietrzem
lub innymi utleniaczem o stężeniu zawartym między dolną i górna granicą wybuchowości.

Przestrzeń potencjalnie zagrożona wybuchem:
Przestrzeń, która w wyniku przyczyn lokalnych lub/i operacyjnych może zostać zagrożona wybuchem.

Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem wg Dyrektywy 1999/92/EC

Niebezpieczne przestrzenie zostały sklasyfikowane w kategoriach stref na bazie częstotliwości oraz czasu trwania występujących
zagrożeń wybuchem.

Strefa 0
Przestrzeń, w której  atmosfera wybuchowa zawiera mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł,
występuje stale, często lub przez długie okresy;

Strefa 1
Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł,
może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania;

Strefa 2
Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł,
nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres;

Strefa 20
Przestrzeń w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy;

Strefa 21
Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego
działania;

Strefa 22
Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania,
a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki czas.

Uwagi:
1 ) Warstwy, osady i zwały łatwopalnego pyłu muszą być traktowane jako dodatkowe źródła, które mogą tworzyć atmosferę

wybuchową.
2 ) “Normalne działanie" oznacza  sytuację, gdy urządzenia są używane w granicach ich parametrów konstrukcyjnych.
3 ) W celu prawidłowego określenia klasyfikacji różnych przestrzeni można odwoływać się do następujących zharmonizowanych norm

technicznych:
EN 60079-10 dla atmosfer wybuchowych spowodowanych obecnością gazu;
EN 50281-3 dla atmosfer wybuchowych spowodowanych obecnością pyłów palnych.

KATEGORIASTOPIEŃ
OCHRONY GRUP IA GR P IIU A

WYDAJNO ĆŚ
OCHRONY

ZAMIERZONE UŻYCIE

Bardzo wysoki
poziom M1

Dwa niezależne środki ochrony lub

bezpieczeństwa w razie wystąpienia
dwóch niezależnych od siebie awarii

Sprz t pozostaje zasilany i działaj cyę ą
w momencie wyst pienia atmosferyą

wybuchowej

Bardzo wysoki
poziom

1
Dwa niezależne środki ochrony lub

bezpiecze stwa w razie wyst pieniań ą
dwóch niezależnych awarii

Sprz t pozostaje zasilanyę

i działaj cy w strefachą 0,1,2

(G) i/lub 20, 21, 22 (D).

Wysoki poziom M2 Odpowiedni dla zwykłych działa orazń

poważnych awarii

Produkty przeznacz. do umy lnegoś
-odł czenia od zasilania w razieą

wystąpienia atmosfery w strefach
1, 2 (G) 21, 22i/lub (D).

Wysoki poziom 2
Odpowiednie dla normalnych działań
oraz cz sto wyst puj cych zakłóce ,ę ę ą ń

które s cz sto brane pod uwagą ę ę

Sprz t pozostaje zasilanyę

i działaj cyw strefachą 1, 2 (G)
and/or 21, 22 (D).

Normalny
poziom 3 Odpowiedni dla zwykłych działań

Sprz t pozostaje zasilanyę
i działaj cyw strefachą 2 (G)

i/lub 22 (D).
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GR IUPA
Kategoria M 1
Obejmuje urządzenia zaprojektowane, oraz, w razie
konieczności, wyposażone w dodatkowe, specjalne środki
ochrony, pozwalające funkcjonować zgodnie z parametrami
ruchowymi ustalonymi przez producenta oraz zapewniając
bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.Urządzenia tej
kategorii przeznaczone są do użytku w podziemnych
częściach kopalń, jak w nadziemnych instalacjach  tych
kopalń zagrożonych wybuchem metanu i / lub pyłu
węglowego.Urządzenia tej kategorii muszą pozostawać w
dobrym stanie, nawet w przypadku rzadko występujących
awarii urządzeń, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
i charakteryzują się środkami zabezpieczenia
przeciwwybuchowego, które:
- w przypadku awarii jednego ze środków
zabezpieczających, drugi niezależny środek zapewni
wymagany poziom zabezpieczenia, lub
- wymagany poziom bezpieczeństwa będzie zapewniony w
przypadku wystąpienia dwóch niezależnych od siebie
awarii.

Kategoria M 2
Obejmuje urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły
funkcjonować zgodnie z parametrami ruchowymi
ustalonymi przez producenta i zapewniać wysoki poziom
ochrony.Urządzenia tej kategorii przeznaczone są do
użytku w podziemnych częściach kopalń, jak również w
tych częściach instalacji powierzchniowych kopalń, które
mogą być zagrożone wybuchem metanu i / lub pyłu
węglowego.Urządzenie to przeznaczone jest do odłączenia
od zasilania w przypadku atmosfery wybuchowej.Środki
zabezpieczenia przeciwwybuchowego dotyczące urządzeń
tej kategorii, zapewniają wymagany poziom zabezpieczenia
podczas normalnego działania, a także w przypadku
bardziej poważnych awarii, w szczególności wynikających z
nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniami i
zmieniających się warunków środowiska.

GR IIUPA
Kategoria 1
Obejmuje urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły
funkcjonować zgodnie z parametrami ruchowymi ustalonymi
przez producenta oraz zapewniając bardzo wysoki poziom
zabezpieczenia. Urządzenia tej kategorii przeznaczone są
do stosowania w pomieszczeniach, w których atmosfery
wybuchowe spowodowane przez mieszaniny powietrza
i gazów, par lub mgieł lub powietrza / mieszaniny pyłowe są
obecne stale, przez długie okresy lub często.
Urządzenia tej kategorii muszą zapewniać wymagany poziom
bezpieczeństwa, nawet w przypadku rzadkich zakłóceń
w pracy urządzenia, oraz posiadać środki zabezpieczające,
które:
- w przypadku awarii jednego ze środków zabezpieczających,
drugi, niezależny środek zapewni wymagany poziom
zabezpieczenia, lub
- wymagany poziom bezpieczeństwa będzie zapewniony w
przypadku wystąpienia dwóch niezależnych od siebie awarii.

Kategoria 2
Obejmuje urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły
funkcjonować zgodnie z parametrami ruchowymi ustalonymi
przez producenta i zapewniać wysoki poziom ochrony.
Urządzenia tej kategorii przeznaczone są do stosowania w
pomieszczeniach, w których zagrożenie wybuchem z powodu
gazów, par, mgieł lub powietrza / pyłu mieszanin jest
prawdopodobne.Środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego
dotyczące urządzeń tej kategorii zapewniają wymagany
poziom zabezpieczenia nawet w przypadku częstych zaburzeń
lub uszkodzeń urządzeń, które w warunkach normalnych
muszą być brane pod uwagę.

Kategoria 3
Obejmuje urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły
funkcjonować zgodnie z parametrami ruchowymi ustalonymi
przez producenta zapewniając normalny poziom
zabezpieczenia. Urządzenia tej kategorii przeznaczone są do
stosowania w pomieszczeniach, w których zagrożenia
wybuchem z powodu gazów, par, mgieł lub powietrza /
mieszanin pyłów są mało prawdopodobne, a jeśli się zdarzają,
to z rzadka i na krótko. Urządzenia tej kategorii zapewniają
wymagany poziom zabezpieczenia podczas normalnej pracy.

T1 450

T2 300

T3 200

T4 135

T5 100

T6 85

Klasyfikacja maksymalnych temperatur
powierzchniowych u a( Gr p IIG )

Zgodno ć STREF i KATEGORII ( aś Grup II )

1 2 3

Podział atmosfer na strefy niebezpieczne, w kontekście przemysłowym, jest obowiązkiem użytkownika
końcowego, na którego terenie / w trakcie pracy którego takie zagrożenia istnieją lub mogą powstać.

Producent ma obowiązek podania wszystkich informacji dotyczących grupy i kategorii produktu, tak aby
końcowy użytkownik mógł ocenić, w której strefie Atex dany produkt może bezpiecznie działać, nawet
jeśli producent nie jest w stanie przewidzieć rzeczywistego użytkowania produktu.

Dane techniczne mog ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.ą
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Standardy

Klasa temperatury
Maksymalna temp.

powierzchniowa (°C)

Atmosfera
wybuchowa

Wysokie
prawdopodobie stwoń

zawsze lub cz stoę

Średnie
prawdopodobie stwoń

czasami

Niskie

prawdopodobie stwoń ,
bardzo rzadko

STREFA
0

G (ga )z

KATEGORIA
wg dyrektywy

94/9/EC

20
D ( )pył

21
D ( )pył

22
D ( )pył

1
G (ga )z

2
G (ga )z

Przykład sklasyfikowania sprz tu elektrycznegoę :

Przykład sklasyfikowania sprz tu nie elektrycznegoę :
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Standardy

ACJAHOMOLOG

Produkty oznaczone znakiem                 są certyfikowane zgodnie z amerykańskimi standardami i wymogami, przyjętymi
przez organizacjię UL, która jest najważniejszą i najbardziej cenioną (zarówno przez klientów jak i władze) niezależną
jednostką certyfikującą, w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone i Kanada).
Zawory elektromagnetyczne serii 300 firmy Pneumax są certyfikowane przez UL i oznaczone symbolem:

obowiązującym w i Kanadzie  rejestr i różnią się od standardowego produktuUSA , n°E206325-VAIU2, VAIU8 )
materiałem użytym do hermetyzacji cewki, które składają się z miedzianego drutu zatopionego za pomocą formy
wtryskowej w klasa izolacjiRYNITE ( ”F”)

®

Sposób oznaczania urządzeń zgodnie z dyrektywą ATEX:
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