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Głó\łny Ins§łut Gómictwa
Jcdnostka CeMkująca
Zespol ceĄ4ikacji Wyrobów
KD ,,Barbara"
ul, Podleśka 72
43-190 Mikolów,
1Ńl. (+48) 32 3246550
tax. (+48) 3ż 322493|
www,gig,katowicę,pl

Niniejszy certyfikat moźje być
powięlany j ed},rtie w §ałości
wraz z z^ląc2]l'ikami
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CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

|Jrządzrlia, syst€my ochronne, części i podzespoły przsmacza,ne do u41&u w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem. DyT eĘwa 94l9/WE

(Rozporządzenie MG z dna22.12.2005r. Dz.U, Nr 263, Poz,2203\.

1_3l certyfiłat badania t}pu WE:

14] Urządzsńe:
KDB 07ATExl22x

Komunikator KAP-O3Ex
Producent:

APLT sENs-Produkcj a Przetworników Cisnienia
i Aparaturl, Pomiarowej Sp. z o. o

Adres:

ul. Morelowa 7 , 03-192 WaJ.szawa

I71 Przedmiotowe urządzenie lub system ochlonny wraz z zatwierdzanymi jego odmianami, zostało
opisane w załącaiku do niniejszęgo cerryfikatu oraz w wymienionej w nim dokumentacji.

t8] Główny Ins§tut Gómictwą Jednostka Notyfrkowana nr 1453 zgodnie z artykułem
9 ĘtekĘwy 94l9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza, żę wządzęnię lub system ochronny
bęący przedmiotęm niniejszego certyfikatu spehia zasadnicze ulłnagania bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia dotycące projektowania i budowy wządzeń i systemów ochronnych
przeznaczonycb do uż}tku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymienione w Załącnilr.l
nr 2 Dyrektywy 94/9l'WE (Rozdział 2 Roąorządzeńa MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263,
Poz.2203).
Wl,niki oceny i badń Zośały wyszczggólnione w sprawozdaniu KDB Nr 07.07B [T-5989]

t9] Zasadnicze wynagania bezpieczeństwa i ochrony zdroyłia zrealtzowano poprzez spehienie
wymagan nolm:

PN-EN 60079,0:20O6; PN-EN 60079-11:2007 (U)

I10] znak ,,x" umieszczony Za nrrmerem ceftyfikafu oznacza szczególne warunki stosowania
w przestrzeniach zĄgrożonych łybuchem wyszczególrrione w załącmiku do niniejszego
certyfikatu.

[11] Niniejszy certyfikat badania t}pu WE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badań
przedmiotowego urządzenia lub systemu ochronnego zgodnie zDyrektywą94/9/WE,
ceńyfikat nie obejmuje pozostałych łymagń Dyrektyvy dotyczących procesu produkcji
i wprowadzania na rynek wządzenia lub systęmu ochronnego.

I12] Urządzenie lub system ochronny naleźy oznaczyć,.
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Główny Ins§rtut Górnictwa
Jednostka CerĘfikująca

Zespół CerĘfikacji Wyrobów KD ,,Barbara'
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ZAJ-ĄCzNlK
CerĘrlikat badania typu WE KDBO7ATF.X122X

[15] Opis:

Komunikator jest przez\aczony do zapewnienia konunikacj i cyfrowej
(protokół raRT) z inteligentn]mi przetwornikami ciśnienia, różnicy
ciśnień, temperatury i innym,i, posiadającyni wyj ście v, standaldzie pętli
prądowej 4-2onA. zawiera obwód drukowany, klawiaturę, baterię akumulatorów
i wyświetlacz ciekło-krystaliczny umieszczone w obudowie z tworzywa.
W przestrzeniach zagrożonych wybuchen komunikator powinien być użytkowany
w pokrowcu ze skóIy.

Parametry techniczne:

Znamionowe napięcie
zasilania

3.7v

Tenperatura otoczenia Ta -10'c:+50 "c

parametIy wyj ściowe/wej ściorre:
Vn/VL=},9Y / 28VDC
I./ Tr:l7tnA/ 93nń (]_iniowy)
P./Pl=11mVl/1w
C;26nE (2 .21lE+l0Z /220a)
Li=0

[16] Sprawozdania z badań:

splawozdanie KDB NI 07.078

[l7] §zczególne warunki stosowania:

W przestrzeniach zagrożonych wybuchem komunikator powinien być
użytkowany w pokrowcu ze skóry

[18] Zasadnicze wymagrnia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
zlea]-izowano poprzez spełnienie
t, pkt.9 niniejszego certyfikatu.

[l9] Wykaz uzgodnion€j dokumentacji:

wlzmaqań noln vłlmienionych

Instrukcja użytkowania.
Komunikator KAP-O3EX To. KAP-O3Ex 02.200,1

Rysunki :

Tabliczka znanrrionowa KAP03-c001-02 02.200,1
schernat efektryczny zespołu płytki KAP-03
xev2 -

KAP03-s001-02 02.2001

Scheinat zespołu baterii KAp_s003-00 02 .200,7
zespół płytki KAP-03 levz (ark. 1+6) KAP03-B001-02 01.2007
zespół płytki KAPo3-PPZ KAPo3-B002-01 10 .2006
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Główny InsĘ,tut Górnictwa
Jednostka Certyfikująca

Zespół Certyfikacji Wyrobów KD ,,Barbara'
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ZAŁĄCZNIK
CerĘfikat badania Ępu WE KDB 07ATEX122X

zeSpóŁ wvświetIacza KAP03-B005-01 01 .2007
Komunikator KAP-O3-EEX (ark. L+2) KAP03-A001-02 02,200,1
ZespóŁ obudowy - qóIa(ark. 1+2) KAP03-B003-02 02.2007
Zespół obudowv - dóŁ KĄP03-B004-02 02 .2007
zespół baterii KAP03-B007-00 02 .2007
PodzespóŁ baterii KAP03-B006-00 02 .2007
zespół płvtki baterii (ark. 1i2) KAP03-B008-00 02.2007
Tabliczka bezpiecznika KAP03-c006-00 02.200,7
E]_ewacia KAP03-c007-00 02.2007
pokrowiec KAP03-B009-00 02.200,7

n\ :-*-a.#
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Niniej§zy ceĄńkal może być powielany jedynie w calości wraż z zalącznikami.
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Główny kB§tut Gómictwa
Jednostka ceĄ.flkująca
Z€spół c€Ąńkacji W}Tobów
KD ,Barban"
ul. Podleska 72
43-190 Mikołóq
tgl. (+48) 32 3246550
tarL (+48) 3ż322493l
wwlł.gig.katowice.pl

Niniej§zy c€r§ńket może być
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t1] UZUPEŁNIENIE NR 1
CERTIT,IKATU BADANIA TYPU WE

KDB 07ATEl1-22x
Urządzenia, systemy ochronne, części i podzespĘ przemacmne do uż}tku w przestrzeniach

zagrożonych wybuchem- Dyrektywa 94l9/WE
(Rozporządzenie MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. ż203).

Koeunikator KAP-O3Ex

APLISENS s. A.
Adres:

ul . More].ora 7, O3-L92 Warszawa
W urządzerriu lub systemie ochronn)an wprowadzono znriany opisane w załącmiku do
niniejszego uzupehienia oraz w wymienionych w nim dokumentach.

Niniejszy dokument zachowuje ważność łącznie z cer5rfikatem oryginalnym.

Wyniki oceny i baddzostały łyszczegolnione w sprawozdaniu KDB Nr 07.078-| [T-59B9]
oznaczenie:

Il 2G

Ex ia IIC T4

t8] Zasadnicze wynagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spehienie
wym€Ńnorm:

PN-EN 60 07 9- a:2009;
PN-EN 60079-1,1:2007;

Oznaczenie nie ulega zr.liuie:.

t3] Urzłdzenie:

I4l Producent:

t5]

t6]

I71

(EN 60079-0:2006) ;
(EN 6007 9-77 :2007 ) ;

t9l

Data wydania: 15. 04. 2010 Stfona l z 2
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Główny Instytut Górnictwa
Jednostka Cer§rlikująca

Zespół Certyfikacji Wyrobów KD ,,Barbara'

t10]

111 l

ZAŁĄCZNIK
Uzupehienie nr 1 certylikatu badania Ępu \ E KDB 07ATEX122X

[12] Opis zmian wprowadzonych w urządzeniu lub systemie:

Zmiany:
- są opisane w karcie zmian Nr 1 (KAP03-A000-02, 02.2010|
- nie mają wpłlruu na bezpieczeństwo przeciwwybuchowe.

Parametry techniczne:

Znamionowe napięcie zasilania 3.7v
Temperatula otoczenia Ta -10 "c++50 "c

Pala€tri, wyj ściowe/r.e j ściowe
UolUi=3. 9Vl30VDC
Io /Ti=L8 .'llltA/ 1_0OmA (liniowy)
PolPi=18.2nwllW
Ci=26nE (2 .ZllE+I]Z / 220a)
Li:0

[13] Szczególne warunki §tosowania:

- Patrz oryginalny certyfikat KDB 07ATEx122x

Niniejszy c€Ą,,likat może byó powi€lanyjed},nie w cdości wraz z ząłąoznikami Stonaż z2
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Główny Ins§tut Gómictwa
Jednostka certńkująca
Z€spól CeĄdkaoji Wyrobów
KD ,,Barbara"
ul. Podleska 72
43-190 Mikołów,
tel. (+48) 32 3246550
tar<. (+48) 32 3ż2493|
w\ł1ł, gig, katowice-pL

Ninięjszy oertyfikat może być
powielany jed}nię w oałości
wraz z z^łącznikańi

Pro$am ceMkacji w)łobów
nf PcW_ISo/IEc_lb
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t11 UZUPEŁNIENIE NR 2
CERTYT,IKATU BADANIA TYPU WE

KDB 07ATExl22x

12] Urządżenia, systemy ochrorrne, części i podzespĄ przeznaczone do uą/tL-u w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem. DyreĘwa 94l9/WE

(Rozporządzenie MG z dnia ż2.12.2005r. DzV.Nr 263, Poz.2203).

t3] Urządzenie:

14] Ploducent:
Komunikator KAP-O3E*

APLIsE^rs s.A.
Adres:

ul . Morelowa 7, O3-t92 Warszawa
W urądzeniu lub systemie ochronnym wprowadzono zmiany opisane w załączriku do
niniejszego uzupehienia oraz w wymienionych w nim dokumentach.

Niniejszy dokument zachowr.rje ważność łącnie z ceĘflkatem oryginalnym.

Wyniki oceny i badań mslały w}§zczególnione w Sprawozdaniu KDB Nr 07.078-2 |T-5989]

Omaczelie:

lI 2G

Ex ia rIC T4

t8] Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie
wymagan norm:

PN-EN 60079-0:2009; (EN 60a79-0:2a09) ;

PN-EN 60079-7I:2012; (EN 60a79-17:2072) ;

t9l Oznaczenie ulega zmianie:

@ ,, 2G Ex ia TIc T4 Gb

t5]

t6]

I7l

iVjlaillll (J9tny

KlERoW

Data wydania: 22 .I0 .2aI2 strona l z 2



Główny Inst5ńut Górnictwa
Jednostka Certyfi kuj ąca

Zespół Cer§dikacji Wyrobów KD ,,Barbara'GIG
u0]

t11]

Z^ŁĄCZNIK
Uzupehienie nr 2 cerĘrlikatu badania typu WE KDB 07ATEX122X

[12] Opis mian wprowadzonych w uIządzeniu lub systemie:

Nie wprowadzono zrrian w konstrukcji urządzenia. Plzeplohladzono ponowną
ocenę bezpieczeństwa Komunikatora t}pu IGP-O3EX. ż[ieniono wzór tabliczki
znamionowej .

W wyniku plzeprowadzonej analizy stwierdza się, że przedmiotowy wyrób
spełnia wlmagania norm wlłrrienionych w pkt. 8 niniej szego celtyfikatu i
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiarrri Rozporządzenia MG z dnia
22.1,2.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz.2203 (DyrektylĄla 94/9/wE).

Parametry techniczne:

Bez zmian

[l3] Szczególne warunki §to§owsnia:

Bez zmian

ffi
Kffi*t$

Nitrięiszł c€rtjafitat moźe być powielsnyj€dynie v c-dości łrz z zdąoanikani Sfrolaż z2


