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Certyfikat Badania Typu WE

This cedif icate s granted sirbject to of the Physical Technical Testing Institute.
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UrzEdzenia lub systemy ochronne przeznaczone do uzytku
w pe estrzen iach zagro2onych wybuchem

Dyrektywa 94/9/WE

(3) Certyfikat badania typu WE:

FTZU 08 ATEX OO2O
(4) Urz4dzenie lub system ochronny:

Przetwornik ci3nienia typu APC-2000ALW/XX, przetworniki r62nicy ciSniefi typu
APR-2000ALWD(X, APR-22O0ALWiXX, APR-200OGALWiXX i APR-2000YALW/XX

Producent: APLISENS S.A.

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

Niniejsze urzqdzenie lub system ochronny wraz ze swoimi odmianami zostalo opisane w
za+qcznlku do niniejszego certyfikatu oraz w wymienionej w nim dokumentacji.

Fizyczno-Tech niczny Instytut DoSwiadczalny jednostka notyfikowana numer 1026, zgodnie z
artykulem I Dyrektywy Rady 94/9/WE z dna 23 l\4arca 1994, potwierdza, ze urzEdzenie lub
system ochronny bedqcy przedmiotem niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania
bezpieczefrstwa i ochrony zdrowia dotyczqce projektowania i budowy urzqdzei i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestzeniach zagrozonych wybuchem wymienione w
Zalqczntku nr ll do niniejszej Dyrektywy.

Wyniki oceny i badan zostaly wyszczegolnione w poufnym sprawozdaniu nr

08i0020 z dnia 31.03.2008

Zgodnose z zasadniczymi wymaganiami bezpieczefrsfua i ochrony zdrowia zrealizowano popzez
zgodnosc z normami.

EN 60079-0 : 2006; EN 60079-l I : 2007; EN 60079-26 :2004

(10) Znak ..X umieszczony za numerem certyfrkalu oznacza szczeg6lne warulki stosowanra w
przestrzeniach zagtazonych wybuchem, wyszczegolnione w zalqcznlku do niniejszego certyfikatu.

(1 1) Niniejszy CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan
przedmiotowego wzqdzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrekty\rvE 94/9/WE. Certyfikat
nie obejmuje pozostatych wymagan Dyrektywy dotyczqcych procesu produkcji iwprowadzania na
rynek urzadzenia lub systemu ochronnego
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('12) Oznaczenie urzAdzenie lub systemu ochronnego musi zawierac nastgpul4€ elementy'
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Niniejszy certyfikat badania typu WE jest wazny do : 31. 03. 2013 \Niniejszy certyfikat badania typu WE jest wazny do : 31. 03. 2013 \
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Fizyczno-Techniczny I nstytut Do6wiadczalny

Ostrava-Radvanice

Zalqcznik

1r+y Certyfikat badania typu WE nTFTZU 08 ATEX 0020

(15) Opis utzEdzenia lub systemu ochronnego:

Przetwornik ci5nienia typu APC-2000ALWIXX i przetworniki r6Znicy ciSnieri typu
APR-2000ALWXX, APR-2200ALW/XX, APR-200OGALWXX i APR-2O00YALWiXX sa
przeznaczone do przetwarzania mierzonego cidnienia procesowego na sygnal 4+20rrA.
Przyrzqd zawiera kilka plfek drukowanych i opcjonalnie wyiwietlacz LCD, umieszczone w obudowie
z lekkiego stopu.
JeZeli zainstalowano wySwietlacz, jedna z pokq.w obudowyjest wyposaZona we wklejonq szybkg.
Obwody zewngtrzre podl4cza sig do znajduj4cych sig wewn4trz zacisk6w.
Przetworniki sqprzeznaczone do instalowania na granicy pomigdzy stref4 zagroZenia kategorii 1G i 2G
Parametn weiiciowe:
Przy zasilaniu ze 2r6dla o charakterystyce wyjSciowej liniowej:
Ui = 28 V; I; = 0,1 A; P; = 0,7 W; C1 = 20 nF; L1 = 1,1 mH, klasa temperaturowa T5
Dopuszczalny zakes ternperatury otoczenia: Tu = - 40"C do + 70"C
Przy zasilaniu ze 2r6dla o charakterystyce wyj6ciowej trapezowej:
U;= 24Y; I; = 50 m,{; Pr:0,7 W; Ci = 20 nF; Li = l,l mH, klasa temperaturowa T5
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia: T" = - 40"C do + 80'C
Pruy zasilaniu ze 2r6dla o charakterystyce wyj6ciowej prostok4tnej:

Ui= 24 Y; I i  =25mA, P; :0,6 W; Ci :20 nF; L;  :  1,1 mH, klasa temperaturowa T5
U;= 24Y; Ii:50mA, P; = 1,2 W; Ci = 20 lf ; L; = I,l mH, klasa temperaturowa T4
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia: T,: - 40"C do + 80'C

(16) Sprawozdanie nr. : 08i0020

(17) Szczegolne warunki bezpiecznego stosowania: - nie ma

(18) Zasadnicze wymagania bezpjeczenstwa i ochrony zdrowia:
Zasadnicze wynagania bezpieczeistwa i oclirony zdrowia Dyrektywy 94/9lWE zrealizowano
poprzez spelnienie wymagari norm wymienionych w p.9 niniejszego certyfikatu zgodnie z kt6rymi
produkt zostal zweryfikowany oraz poprzez spelnienie warunk6w instrukcji obslugi (DTR)

Droducenta.

Data wydania:  31.03.2008

Strona' 2/3
Kierujqcy jednostkq certyfikujqca

Certyfikat jest wydany na og6lnych warunkach Fizyczno-Technicznego Instytutu Doswiadczalnego.
Niniejszy certyfikat mo2e by6 powielany jedynie w calogci wraz z zalacznikiem.

FTZU, Pikartsk6 7, 71l6 07 Ostrava Radvanice. Lel +420 596 232 715, t:ax +420 596 232 672, e-mail: t\zufltlzu.cz
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(r4) Certyfikat badania typu WE nr FTZU 08 ATEX 0020

( l  e)

Dokamentacja:
Dokumentacja tecbniczla
Rysunki nr: APC2000-4'6 I 0-00 (2 arkusze)

APC2000-A610-01 (3 arkusze)
APC2000-4.610-02 (l arkusz)
APC2000-C6 I 1-TA (3 arkusze)
APC2000-56l 1-01 (4 arkusze)
APC2000-B61 1-01 (2 arkusze)
APC2000-86 12-01 (8 arkusze)
APC2000-B6 14-01 (3 arkusze)
APC2000-B615-01 (1 arkusz)
APC2000-8616-01 (1 arkusz)
APR2000-8617-01 (1 mkusz)
APC2000-8623-00 (2 arkusze)
APR2000-B624-00 (2 arkusze)
APC2000-A61 l-TA (2 arkusze)
APR2000-A6I l-TA (2 arkusze)
APR2000-A612-TA (3 arkusze)
APR2000-46 l3-TA (2 arkusze)
APC2000-4612-TA (1 arkusz)
APR2000-4614-TA (l arkusz)
ZA-033-04 (l a*usz)
APC2000-86 I 8-TA (2 arkusze)
APR2000-8619-TA (3 arkusze)
APR2000-B620-0 I (2 arkusze)
APR2000-8621-0 I (2 arkusze)
APC2000-B622-00 (l arkusz)
APC2000-C612-00 (1 arkusz)
ZA-053-01( 1 arkusz)
ZC-002-TA (lA arkusz)
ZG-006-T.4 (lA arkusz)
CC1-007-TA (3 arkusze)
GC3-001-TA (3 arkusze)
GC3-003-TA (2 arkusze)
CC4-001-TA (3 arkusze)
cC4-005-TA (3 arkusze)
GR40-001-TA (2B arkusze)
GR40-002-TA (1 arkusz)
GR40-003-TA (1B arkusz)

Analiza zgodnosci z normami EN nr: AN.APC-2000ALW.Ex.01 (13 sfion i
Dokumentacja Technicmo Ruchowa nr: D R.ALW.0l

Osoba odpowiedzialna: Data wydania: 31 .03.2008

Dipl. Ing. Sindler Jaroslav Strona: 3/3
KierujAcy jed nostkE certyf i kujqcE

Certyfikat jest wydany na 096lnych Technicznego Instytutu DoSwiadczalnego.
Niniejszy cert)4ikat moze byd powielany jedynie w calosci wraz z zal4cznikiem.

FTZU. Pikartskd 7. 7116 07 Oshava Radvaniae, tel +420 596 232'115, iax +420 596 232 672, e-mail ffzu@ftz.t.cz
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