
Fizyczno-Techniczny lns§ńut DośWiadczalny

ostrava-RadVanice

(1)

(2\

Ceńyfikat Badania Typu WE

Kierujący jednostką ceńyf ikt]jącą

Urządzenia lub systemy ochronne przeznaczone do użytku
w przestżeniach zagaożonych wybuchem

Dyrektywa 94/9/WE

(3) c6Ąńkat badania typu WE:

FTzÓ 08 ATEX 016ox
(4) Użądzenb lub system ochronny: Przetwomik temperrtury typu LI-24

(5) Producen| APLISDNS s,A.

(6) Adres: uL Morelows 7,03-192 wsrśzswi, Polśks

(7) Niniejsze Urządzenie lub s}/stem ochronny Wraz ze swoimi odmianami zosiało opisane W
żaĘczniku do niniejszego cerMkatu oraz wWymienionejW nim doklmentacji.

(8) Fizyczno-Techniczny lnsMut DośWiadczalny jednostka noMkowana numer 1026, zgodnie z
artykułem 9 Dyrektywy Rady e4/9ME z dńia 23 Marca 1994, potwierdza, że użądżenie lub
system ochrcnny będący pżedmiąem niniejszego ceMkatu spełnia zasadnicże lvymagania
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektoJirania i budowy urządzeń i §ystemów
ochronnych plzeznaczonych do uĄ/tki]w przestżeniach żagrożonych Wybuchem wymienione w
załączniku nr ll do niniejszej Dyrekt}Ąvy,

Wyniki oceny i badań zostały Wy§zczególniirlgw poufnym sprawozdaniu nr

0E/O1ó0 z fulr 02.09.2008

(9) zgodność z zasadnicąmi Wymaganiami bezpieczeń§tu/a i ochrony żdrą^/ia zaealizowano popżez
zgodność z normami:

E|t ó0079-0 : 2006; E|t ó0079-11 : 2007; EN 600?9-2ó ! ź004; EI\ 50303 : 2000

(lo)znak x' Umiesżcżony ża numelem cerMkatu, oznacza §z@ególne warunki stosowania w
przestrżeniach zagrożonych Wybuchem, wyszczególnione W zaĘcŻ'ń(u do niniejsz€o ceMkatu,

(1,1) Niniejszy CERTYF|KAT BADAN|A ryPU WE dotyczy jedynie lśfiFtrukcji, oceny i badań
pżedmiotowego ulządzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dy9§{ą 94/9,l1VE. ceMkat
nie obejmuje pozo§tałych Wymagań DFektywy dotyczących procesu piiili&i i wprowadzania na
rynek urądzenia lUb systemu ochronnego,

(12) oznaczenie wządzenie lub systemu ochronnego musi żawierac następujące eł€ń{!ty|

@ ll rc Ex ia llc T{T5

@ lut erial
Niniejszy ceńńkat badania typu WE jest Waźny do] 03. 09.2013
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(13)

Fizyczno-Techniczny lnstytut Doświadczalny e

Ostrava-Radvanice

Zlłączlik

1lł1 Certyfikat badania Ępu WE nr FTZt 08 ATEX 0160x

(15) opis urządzenia lub systemu ochronnego:
Prżetwomik temperatury LI-24 jęst przęznacmny do przetwarzania sygnafu z rezystancyjnego lub
termoelektryczrrego czujnika tempemtury na sygnał elektryczny 4 do 20mA,
Urządzenie zawiera pbłkę drukowaną (PcB) na któIej §ą zamontowane wszystki€ elementy
elektroniczne. Pbłka drukowana majduje §ię wewnątrz obudo\rT ż twor4Ąva wykonanej metoą
wtrysku i przystosowanej do montażu na sz}Ąie DIN. w strefie zagrożonej urżądzenie musi być
umieszczon€ w dodatkowej obudowie patrz (17)
P ararn etd *vi ś ciowehvv i ś cio lrv :
onwód zasilająco-pomiarowy, zaciski Dc-Dc :

Zńdło zasilania o charakterystyce §ryjściowej liniowej:
Ui = 30 v, ł = 0,1 A, Pi = 0,75 W; cj: 5 nF; I-j - 1,1 rriH, kla§a temperaturowa T5
Dopuszczalny zakres tempelatury otoczenia: Ę : - 40'c do + 70"c
Zródło zasilania o charaktery§tyce wyjściowej trapeżowej:
Uj = 24 V; ł = 50 mA; Pl:0,? W; ci = 5 nF; Li = 1,1 mH, klasa tempemtuowa T5
Dopuszcza]ny zakes tenperatury otoczenia: ą = _ 40"C do + 15'C
Zródło zasilania o charakerystyce wyjściowej plostoĘtnej:
Uj:24 v; Ii =25mA, Pi = 0,6 W; ci = 5 nF; L = 1,1 mH, klasa temperafurowa T5
Ul : 24 v; r =50IIń, Ł = 1,2 W, ci = 5 nll, L = 1,1 ri[I, klasa tempemfurowa T4
Dopuszczalny zakes temperatury otoczenia: ą = _ 40'C do + 75'C
obwody czujnika ternpemtury, zaciski 1, 2, 3, 4, 5:

Ę= o v; ą= 6,1 4, r" = 0,5 W; c"= 10 pF; L" = 1,5 mH

(16) sprawozdanie nr: 08/01ó0

(1 7) szcz€ólne W€runki beżpiecznego stosowania:
17.1 Przetwomik zainstalowanyjako urządzenie kategolii G musi być zarnontowany wewnątrż

obudowy lub pod pokrywą spebdającą wymagania EN 60079-0 : 2006 wg punktu 7.3.2 |ib 8.1.2
jeśli sąwykonane z tworzywa sztuczrrego lub z lekkiego stopu.

l7.2 PrzęIwoIńk zai§talowanyjako uządzenie kategodi Ml lub M2 musi być zamontowany
wewnątrz obudowy zapewniającej stopieli ochrony co najrnniej IP54. obudowy niemetalowe
powirmy spehriać wlmagania EN 600?9-0 : 2006 wg punku 7.3.2. Nie dopuszcza się obudów ze
stopów lekkich,

(18) Za§adnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
Zasadnicze w}magania bezpiecżeństwa i oclrony zdro\rria D}Tektywy 94/9lwE zxea|jz§warro
poprzez spehrienie w5rmagań norm w}Ąnienionych w p.9, zgodnie z którymi produkt został

This ceńifi€te is granted subjecl io the general conditions ofthe Physi€l Teńnical Test]ng lnstitute,
This ceńiiiele mayonly be lepmdlced in its entirety and Wilhoul any change, schedue included,

FTZU, Pikańskó 7, 71 6 0? ośrava Radvanicą tel +420 5 96 232 7l5. tax +42o 596 232 6'12, e-frail: fl^arftn-cz

zwerr{kowany oraz poprzez spełnierrie wary;o}ów. instrukcj i obsfugi (DTR) producenta.
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Fizyczno-Techniczny lnstytut Doświadczalny

ostrava-Radvanice

Załąezńk(13)

09)

1rł1 CerĘlikat badania Ępu WE nr FTZÓ 08 ATEX 0160x

WYKAZ UZGODNIONEJ DOKUMENTACJI

Dokurrrentacj a techniczla DT .LI-Z4Ex

Data:

05/2008

05/2008
05/2008
05/2008
05/2008
05/2008
05/2008
05/2008
05/2008
05/2008
lż/200,7
l2/ż007
l2l200,7

06/2008

1.

2- Rysunki m: LD4_A00040
LD4_A00041 (2 afulsze)
LI24-A001-01 (2 aJtusze)
LI24-c00141
LD4ł0024I
L|24-C0034I
L|24-C0O4łA
LI24_S001_01 (2 arkusże)
LI24_B001{1 (? arkuszy)
A-251_00
APC2000_B622-00
APC2000-612_00

3. Analiza zgodności z §yrnaganiami Ex nr AN,LI-24,EX.01 (13 §tron)

4. Dokwnentacja T§chniczno Ruchowa m DTR.LI_24

osoba odpowiedzialna:
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Data Wydania: 03.09.2008

strona: 3/3Dipl. lng. Śindler Jaroslav
Kierujący jednostką ceó/fikującą

This ceńificate is glanted subject to the gene€ł conditions of ttle Physical Technical Tesling lnslitute.
This @rtif€te mayonly be repDduc€d in jls entircty and Without any ńange, §chedule included,
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Fizyczno-Techniczny lnstytut Doświadczalny

ostrava-RadVan ice

Uzupełnienie Nr 1 do
Ceńyfikatu Badania Typu WE

[Jlządzenia lub systemy ochronne prżeznaczone do użytku
w przestżeniach zagrożonych wybuchem

Dyrektywa 94/9ME

(3) ce.tyfikat badania typ! WE numer:

przó oa ATEx 016ox

Adres: ul. Morelorra 7,03-192 war§zawa, Polska

(7) Niniejsze użupełnienie ceńyfikatu dob/czy: - zmiany w ceńyfikowanym !żądzeniu

(8) Zmiany W ceńyfikowanym użądzeniL] (systemje ochronnym) oraz jego zahv eldzone Warianty są
określone W dokumentac]!, któlej ista jest Wymi€niona W załączn ku do n n ejszego uzupełnien a

(9) Niniejsze uzupełnienie do śWladectwa badania typU jest waźne tylko dla badan a typu W zakresie
projektowania ] budowy próbki produktu, zgodnie z załącznikiem 3 paragraf 6) dyrektywy nr 94/9ME,
Dyrektylva zawiera inne Wymagania, które producent musi §pełnić, nirn Wyroby zostaną umiesżczone na

rynku i Wprowadzone do eksploatacji,

('10) Wyrnagania bezp eczeństwa zmienjonych części zostały spełnione Według następujących norm:

EN 60079-0 : 2006; fN 60079-11 :2007; [N 60079-26 : 2004; EN 50303 |2000

(,)

12)

(4)

€)

(6)

(11) oznaczenie użądzenia powinno zawieraó następujące elementy:

@ ll tc Ex ia llC T4lT5

@ lrut e, ia l

(12) Nine]szy certyfikat badania typu WE jestWazny do:10. 09. 20,13

lJźądzenie lub system ochlonny] Przetwornik temp€ratury typu LI-24

Producent: APLTSENS S.A.

Data Wydaniai 15.02.201

}\

3

Kerlrjący jed n ostką ce rtyf]kującą \Ś3_]9ł

Thssuppemenitocertiicat€isgraitedsubjectiothegenela.ondiionsofthePhysicalTechnlcalTesting nsi tule
This supp emont to cerlifcate may only be reproduced in its ent r€ty and wiihout any change, schedu e inc lded
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h
osoba odpowiedzia]na]

...--

/" )/:
, , ,,-z -ł/ ?ł

o p, lng' śindler l)io-sl5rl Liczba stron]

strona: 1/3



(l3)

( l4)

Fizyczno_Techniczny lnstytut Doświadczalny

Ostrava-Radvanice

Zalącznik

Uzupełnienie Nr 1 do

(18) zasadnicze wymagania bezpieczeństwa j ochrony zgdrowiai

objęte normami wymienionymi w ( l0).

osoba odpowiedzialna:

<i-
,/

Z.,-r,ł?._
Dip], lnd ślndler Jaroslav 

(

Data wydania 15,02 2010

sńona: 2:/3Kierujący jednostką ceriyf ikującą

Thi§ slpPlemgnt lo c€ńficat€ is granied subjed to Ihe gen€ael conditions of ths Physical T6chni@lTe§ling lnslitute,
This supplom€nlto eńi'ic.le m.y only b€ loploduc€d in !t3.ntnety gnd w]thoLJt anychang., §chedul. incUded

FTZó, Pikańskn 7, 7l6 07 ostrava Radwnic., tel +żl20 5 96 232'l 15. ful +Ą2o 596 232 ó72, e-ńail: t}żlr@fuu cz

Certyfikatu Badania Typu WE Nr FTZÓ 08 ATEX 0160x

(15) opis użądzenia lub sy§temu ochronnego:

Zmiana nr 1:

l. Aby poprawić ek.nowanie elektroniki w dolnej części obudowy dodano p§,tkę ekranującą

2- Zmiańe aległa pĘtka drukowana MPT 2 z rewizji 2 na rewizję 2,l i dodano spfężynki
kontaktowe dla uzyskania połączenia PcB z pł}łką ekranującą

3. Nasąriło usunięcie oraz aiiana wartości niektórych elementó\ł,, a także dodanie innych

elementów,

4. Zaktualizowano wybrane rysunki.

opisane zmiany nie ppływają na iskrobezpieczeństwo.
Paramęry wejściowe/wyjściowe określone w pod§tawo$rym cert frkaci€ pozostająbez zmian,

(16) Raport Nr] 08/0l60/]

('17] szcżegó ne Warunki bezpiecznego stosowania| pozostająbez anian



Fizyczno-Techniczny lnst!/tut Doświadczalny

Ostrava-Radvanice

Zalącznik

Uzupełnienie Nr 1 do
CerĘfikatu Badania Typu \ilE Nr FTZÓ 08 ATEX 0160x

LI24-A000-05
Ll24-A000-00
LI24-A001-01 (a .usz 1A)
LI24_A001_01 (arkusż 2A)
LI24-C002-01
LI24-C004-TA
LI24_s001-01 (arkusz l A)
LI24_S001-0l (alkusz 2A)
LI24_B001-01 (arkusz lA)
LI24_B00] -01 (arkusz 2.Ą)
LI24_B00]-01 (alkusz 3'Ą)
LI24_B001-01 (a .usż 44)
LI24_B00l -01 (arkusz 5A)
LI24-B001_01 (arkusz 6A)
LI24-B001_01 (arkusz 7A)
LI24-B001_0l (arkusz 8A)
LI24-B001-0l (arkusz t 94)
L124-B002-01
LI24-B003-0]

osoba odpowiedzialna:

Kielujący jednostką ceńyf ikującą

Th ssuPpl€menl to c€n ficate F granled subj€cl lo lhe gene€l condilions of the Phy§ical Techni€l Testing lnsiitute.
lnls supplementio €rtificale may only be leploduced in itś entiFty and Withoutrny chaige §chedub i;cluded.

FTZU, Pikart§kó 7,7]6 07 oshava Radvdicą tel +420 5962327l5, fax+ 2a 596 232 672, e,ńail ftz!(@ftz!..z

(13)

(14)

( l9)

Dokumefitacja:

l. tnstrukcja obsłrrgi, wydanie B

2. Rysunki Nr:

Dala:

i0/2009

10/2009
10/2009
05/2008
06/2008
l0lż009
1,0/2009
I0/2009
I0/2009
1012009
10lż009
10/2009
1.0/2009
I0/2009
1012009
1012009
l0/2009
10/2009
0812009
08l2009

Data wydania: 15,02,2010

strona: 3/3
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(2)

Fizyczno-Techniczny lnstytut DośWiadczalny
Ostrava - Radvanice

Kierujący jednostką ceńyfiktrjącą . __!a tr

This Teń c€ńyfikal zostal pżyżianyżgodnie ż ogóhymi WalunkamL Fizy.zno-T€chniczn€9o lnstytulu BadaWczeqo
Th]s ceńylikat ten może być iylko powi€lany w calośq i bez żadnych zmEń, łąc:nie ż łyka4m,

FlzU, s,p,. Pkańska 133z?,716 07 ostrava,Radvanice, cżech RepLrblc,
tel +420 595 223 1 1 1 ia\ +42o 596 232672 ftżU@fuu,P, lr,!W ftżu cż

(4)

(5)

(6)

Uzupełnienie Nr 2 do
Geńyfikatu Badania Typu WE
[Jlządzenla lub sy§temy ochlonn9 prżeznaczone do użytku

w pżestrzeniach zagroźonych wybuchom
(Dyroktywa 94/9/WE)

(3) ceń!łikat badania typu WE numel:

przó os ATEX 016ox
lJrządżenle lub system ochronny: Pżetwornik tomperatury typu L1-24

Producent APLlsENss.A.
Addres: ul. Moaelowa 7, 03-192 Warszawa, Potska

(7) Niniejsze uzupełnienje ceńyfikat! dotycży: _ zastosowania nowych norm
- przedlużenia Ważności certyfikatu
- modyfikacji oznakowania użądzenia

(8) zmiany W ceńyfikowanym uęądzeniu (systemie ochronnym) oraz jego żatwierdzone Warianty są
określone w dokumentacji, której lista jest wymieniona W załączniku do niniejszego uzupełnienia,

(9) Niniejsze użupełnienie do śW adectwa badania typu j€st Ważne tylko d]a badania typu W zakresie
plojektowania i budowy próbki produktu, żgodnie z zaĘznikiem 3 paragraf 6) dyrektrvy nr 94/9ME
Dyrektywa zawiera inne Wymagania, któle ploducent musi gpełnić, nim Wyroby zostaną um eszczone
na rynku , wprowadzone do eksploatacji,

(10) Wymagania bezp]eczeństwa zmienionych części zostaly spełnione Według następujących norm:

EN 60079_0|2009, EN 60079_11:2012, EN 60079-26:2007, EN 50303|200o

(11) oznaczenie urządzenia powinno zawjerać następujące elementy:

ll 1G Ex ia llC T4lT5 Ga
lMl ExialMa

L
(12) Niniejszy ceńyfikat badania typu WE jest w azay do.16-07-201? \ t

:r#ipl
osoba odpowiedżialna: j'ffifrg' Data wvdania$

*#*s"Q ęK#l strona:1/2,\: -i-o 2lo



Fizyczno-Techniczny lnstytut Doświadczalny
ostrava - Radvanice

załącznik

Uzupełnienie Nr 2 do
Ceńyfikatu Badania Typu WE Nr FTZÓ 08 ATEX 016ox

(15) opis uźądzenia lub systemu ochronnego:

Dane techniczne i konstrukcja użądzenia pozosiają bez zmian,

('16) sprawozdanje numer: 08/0160/2

(17) szczególne Warun ki bezpiecznego stosowania: zmienioneWedłu9 aktualnych norm

17,1 Pżeh/Vornik zainstalowany jako ulządzenie kategoriiG musi byó zamontowany Wewnątrz obudowy
lub pod pokryWą spełniającą Wymagania EN 60079-0:2009 Wg punktu 7,4,2 lub 8,1,2 jeśli są
Wykonane z twożyłVa sztucznego Iub z lekkiego stopu,

17,2 Przetworn ik zainsta lowa n y jako u lz ądżenie kategorii Nł 1 lub lMz musibyć żamontowany Wewnątż
obudowy zapewniającej stopień ochrcny co najmniej lP54. obudov!ry niemetalowe powinny spełniać
Wymagania EN 60079-0 | 2009 Wg punktu 7,4,2, Nie dopuszcza się obudóW ze stopóW lekkich.

(1B) zasadnicze Wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

zasadnicze wymogi zdrowia i beżpieczeństwa dyrek§Ą,Vy 94/9^NE, są objęte normami \Uymienlonymi w
(10), Według kiórych produkt zostal żWeryfikowany oraz instrukcją obsługi producenta_

(19) Wykaz dokUmeniacji:

(13)

(14)

DokumenuRysunek:
Ll24-c001-01

llaść strcn:

1

Data:

05.2012

Data Wydania: 16,07,2012

sllóne:2l2
Kierujący ]ed nostką ceĄ.fikującą

Thls Tei ceńńkat żoslal pzyznaiy zgodn]e ż ogólnymi warunkami F]zyeno-TechniĘnego lnsMutu Badawczego
This ceMkat ien może być tylko powielany w calości i bez żadnych żmian ]ąenie ż wykażem,

FTz(l, s.p., Pikartskó 1337/7,716 07 o§travż,Radvańice, cz€ch Repub ic,
te] +420 595 223 1 1 1 fa\ +42o 596 232 672, |e!@ftz! cz, Ww,ftzu cż

dzialna:



F izyka l no-Tech n iczny l nstytut Badawczy
Ostrava - Radvanice

(1) Uzupełnienie nr 3 do ceńyfikatu badania typu UE
Urządzenia lub systemy ochronne przeznaczone do użytku

w atmosfeze potencjInie wybuchowej
( Dy rektywa 201 41 34l EU|

(3) Numer ceńyfikatu badania typu UE:

FTZU 08 ATEX 01 60x
Produkt: Przetwornik Temperatury typu L|-24

Producent: APL|SENS S.A.

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

Niniejsze uzupełnienie poszerza certyfikat badania typu WE nr FTZ1 08 ATEX 016oX odnoszący się
do produktów zaprojektowanych i wykonanych zgodnie ze specyfikaĄązawarląw załączniku do tego
certyfikatu, lecz posiadające zmiany określone w opisie zmian i dokumentacji, których lista znajduje się
ponizej.

Fizyczno-Techniczny lnstytut Badawczy, jednostka notyfikowana numer 1026, zgodnie z ańykułem 17
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014l34lUE z dnia 26,02,2014 roku potwierdza, że wyżej
wymieniony produkt ze zmianami wprowadzonymi niniejszym uzupełnieniem spełnia zasadnicze
wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i konstrukcji produktów
przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, które są wymienione w Załączniku
nr ll do Dyrektywy.

Zgodnie z ańykułem 41 Dyrektywy 2014l34lUE, ceńyfikaty badania typu WE odnoszące się do
94/9ME, które wystawiono przed datą rozpoczęcia stosowania 2014l34lUE (20,04.2016) mogą być
przywoływane tak, jakby były wydane zgodnie z Dyrektywą 2014l34lUE. Uzupełnienia do takich
ceńyfikatow badania typu WE i nowe emisje takich ceńyfikatów, mogą nadal posiadac oryginalny
numer ceńyfikatu wydanego przed dniem 20,04.2016,

(10) Wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostały spełnione według następujących norm:

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-1 1:2012, EN 50303:2000

(11) Urządzenie należy następująco oznaczyć:

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

6) ll 1G\-/ 
! M1

(12) Certyfikat wazny do: 17.07.2022

Ex ia llC T4lT5 Ga
ExialMa

Ę
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(15) Opis zmian wprowadzonych w urządzeniu:

- ocena według nowych norm;
- przedłużenie czasu waźności certyfikatu.

Dane techniczne i konstrukcja uządzenia przetwornika temperatury typu L1-24 pozostają bezzmian.

(16) Sprawozdanie numer.: 08/0160/3

(17) Specjalne warunki stosowania:

Zmienia się treść warunków stosowania według aktualnych norm:

1. Przetwornik zainstalowany jako uządzenie kategorii G musi byó zamontowany wewnątrz obudowy
lub pod pokrywą spełniającą wymagania EN 60079-0:2012 wg punktu 7.4.2 lub 8.3 jeśli są
wykonane zŃorzywa sztucznego lub z lekkiego stopu.

2. PrzeŃornik zainstalowany jako uządzenie kategorii M1 lub M2 musi być zamontowany wewnątz
obudowy zapewniającej stopień ochrony co najmniej lP54, Obudowy niemetalowe powinny
spełniać wymagania EN 60079-0:2012 wg punktu 7,4.2, Nie dopuszcza się obudów ze stopów
lekkich.

(18) Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Zgodnośó z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest zapewniona popzez
spełnienie wymagań norm wymienionych w punkcie (10) niniejszego uzupełnienia do certyfikatu.

(13)

(14)

(19) Rysunki i dokumenty:

Tytuł/ Numer rysunku:

DTR.L1_24

Wersja:

G

Data:

05.2017
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