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CE  0080 II 2G Ex d ia mb IIC T4 Gb

Žádná
ochrana

Žádná
ochrana

Vyberte příslušný
přístroj: ALTAIR ALTAIR PRO ALTAIR 4X ALTAIR 5X (IR) SIRIUS

Počet senzorů 1 1 1–3* 1–5* 1–5

0-100 % LEL   

0–100 % obj. 

O
₂ Kyslík (O₂)     
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Čpavek (NH₃)  

Oxid uhelnatý (CO)     

Oxid uhličitý (CO₂) 

Chlór (Cl₂)  

Oxid chloričitý (ClO₂)  

Kyanovodík (HCN)  

Sirovodík (H₂S)     

Oxid dusičitý (NO₂)  

Oxid dusnatý (NO) 

Fosfan (PH₃)  

Oxid siřičitý (SO₂)  

Těkavé organické sloučeniny 

Vnitřní pumpa  

Alarmy (akustický a vizuálny)     

Vibrační alarm    

MotionAlert  

InstantAlert  

Kontrolní značka testu 24 hod    

Záznam událostí     

Záznam dat    

Indikátor konce životnosti senzoru  

Kompatibilita s ALTAIR QuickCheck  

Kompatibilita se systémem GALAXY GX2    

CENELEC/IEC

Označení ATEX

Fu
nk

ce

Popis Kód zařízení Vhodná zóna Evropská norma Koncept ochrany
Plyn Prach Plyn Prach Plyn Prach

Zapouzdření Ex mb Ex mb 1,2 21,22 EN 60079-18 EN 61241-18 Udržujte mimo dosah
hořlavého plynu.

Ochrana proti výbuchuTyp ochrany

Odolnost proti plamenům
pro zóny 1 a 2
Kryt motoru zabraňuje rozšíření
vnitřní exploze do výbušného
prostředí kolem stroje. Kryt musí
vydržet jakýkoliv tlak způsobený
vnitřní explozí.

Zvýšená bezpečnost e  
pro zóny 1 a 2
Zabraňuje vzniku jisker, el. oblouků
nebo horkých míst při provozu
(vč.spouštění pomocí speciálního
ovladacího zařízení), které by mohly
dosáhnout teplotu samovznícení
okolního, potenciálně výbušného
prostředí.

Nejiskřící nA  
pouze pro zónu 2
Zařízení je konstrukcí podobné
typům se zvýšenou bezpečností, ale
chrání pouze proti vznícení ve
výbušném prostředí, za normálního
provozu a při použití v rámci
jmenovitých hodnot technických
parametrů stanovených výrobcem.

Kód krytí (IP) podle normy EN 60529

např. Multiplynový detektor ALTAIR 4X má krytí IP 67:
1. číslice: ALTAIR 4X je úplně chráněn proti prachu.
2. číslice: ALTAIR 4X je chráněn proti dočasnému ponoření do

vody až do hloubky 1 m po dobu max. 30 minut.

Ochrana
proti prachu

Ochrana
proti vodě

Plynové detektory se používají k detekci potenciálního nebezpečí v ovzduší, nedostatku kyslíku, hromadění
toxických plynů nebo hromadění potenciálně výbušných plynů. Ochrana proti výbuchu je mimořádně
důležitá pokud jde o hořlavé plyny a páry, a to platí zvláště nejen pro zařízení v takovém prostředí, ale i pro
samotné detektory. Protože plynové detektory patří do kategorie elektrická zařízení elektrická zařízení, musí
splňovat příslušné předpisy týkající se provozu v potenciálně výbušném prostředí. V rámci EU je to
regulováno příslušnými harmonizovanými evropskými směrnicemi.

ATmosphere EXplosible je francouzský termín označující potenciálně výbušná prostředí. Podle směrnice
ATEX pro výrobce 94/9/EC (ATEX 95) a pro uživatele 1999/92/EC (ATEX 137) musí být vyzkoušena elektrická

bezpečnost všech elektronických detektorů plynu a osobních detekčních přístrojů používaných v
potenciálně výbušných prostředích a musí být označeny značkou „ATEX“ (EN 60079-0 s dodatky). Pokud se
plynový detektor pro detekci hořlavých plynů a par používá jako bezpečnostní zařízení „s měřící funkcí pro
ochranu proti výbuchu“, musí být kromě označení ATEX jeho parametry schváleny notifikovaným orgánem.
Při konstrukci elektrických zařízení je také potřeba dodržet shodu s dalšími globálními normami (např. s
osvědčením pro námořní aplikace).

Ve společnosti MSA neúnavně pracujeme na tom, abychom vyráběli chytřejší a lepší plynové detektory,
na které se budou moci spolehnout lidé na celém světě.

Normy a předpisy
pro plynové detektory

Typy ochrany (výňatek)
Pokud není možné vyloučit potenciálně nebezpečné výbušné prostředí pomocí primárních opatření ochrany proti výbuchu, je
potřeba použít sekundární ochranná opatření. Tato opatření různým způsobem zabraňují vznícení okolního ovzduší a jsou
popsána dle typů ochrany.
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* K dispozici jsou senzoru Dual Tox

Schválení parametrů
Podle směrnice pro výrobce ATEX 94/9/EC a směrnice pro uživatele
1999/92/EC musí být každý systém pro detekci plynu (detektory a řídicí
jednotky) nebo osobní detekční přístroj pro detekci hořlavých plynů,
který je používán jako bezpečnostní zařízení pro snížení rizika výbuchu,
schválen.
Schválení parametrů je rovněž vyžadováno, jestliže se má měřit obsah
kyslíku ve vzduchu během inertizace nebo koncentrace toxického plynu. 
EU certifikát o typové zkoušce musí prokazovat shodu s požadavky
norem EN 60079-29-1 a EN 50104 pro ATEX a EN 50104 a EN 45544 pro
kyslík a toxické plyny (dle národních předpisů).

MED - Směrnice 96/98/EC o
námořním zařízení je schválení
námořního zařízení a výrobků
pro lodní průmysl a vztahuje se
na všechny lodě plující pod
vlajkou členského státu EHP.

Zóny výbušného prostředí:

Zóna 1

Zóna 2 Zóna 2

Zóna 1

MSA Safety Czech, s.r.o. ∙  Phone +420 241440 537 ∙  E-mail info.cz@MSAsafety.com

ALTAIRGALAXY GX2 ALTAIR PRO ALTAIR 4X ALTAIR 5X (IR) SIRIUS

Označuje, že produkt je možné používat v
prostředí s nebezpečím výbuchu.

Typ výbušného prostředí
G: Plyn, mlha, pára
D: Prach

Identifikační číslo INERIS (číslo notifikovaného orgánu)

Skupina zařízení
I  = Důlní průmysl
II = Jiné oblasti

Skupina a kategorie zařízení
Zóna Zóna Kategorie Skupina Charakteristika nebezpečné oblasti –
s plynem s prachem zařízení hořlavé prostředí:
0 20 1 II Přítomno trvale nebo dlouhodobě nebo často (>1000 hodin/rok)
1 21 2 II Při normálním provozu přítomno pouze příležitostně 

(>10 <1000 hodin/rok)
2 22 3 II Při normálním provozu nepřítomno nebo přítomno jen velmi

málo na krátkou dobu (<10 hodin/rok)

Označuje, že zařízení splňuje požadavky směrnic EU.

Úroveň ochrany zařízení
(podle normy EN 60079-26)
Úroveň ochrany zařízení na základě rizika, že se stane
zdrojem vznícení, a s rozlišením rozdílů mezi
výbušnými prostředími.

Skupina plynů Reprezentativní zkušební plyn
I Metan (pouze v důlním průmyslu)
IIA Propan
IIB Etylén
IIC Vodík
Výbušné skupiny pro plyny podle IEC, CENELEC 
a NEC 505

Klasifikace podle teploty
Elektrická zařízení skupiny II jsou rozdělena do tříd
podle maximální povrchové teploty.

Klasifikace teploty podle IEC, CENELEC
a NEC 505.
Teplotní Maximální povolená
třída povrchová teplota
T1 450 °C
T2 300 °C
T3 200 °C
T4 135 °C
T5 100 °C
T6 85 °C

Bezpečnostní koncept Typ ochrany Kód Pole použití (výběr)
Energetická omezení Jiskrová bezpečnost Technologie měření a kontroly, EN 60079-11 UL 1203

Jiskrově bezpečné i technologie sběrnice, senzory, pohony IEC 60079-11 FM 3610
systémy ia = použití v zónách 0, 1, 2 EN 60079-25

ib = použití v zónách 1, 2 IEC 60079-25
ic = použití v zóně 2
[Ex ib] = přidružené elektrické zařízení
– instalace v bezpečné oblasti

Bezpečnostní koncept Typ ochrany Kód Pole použití (výběr)
Speciální Pevný závěr Spínací zařízení a spínací přístroje, EN 60079-1 UL 1203
mechanická konstrukce odolný výbuchu d např. pracovní rozvaděče, kontrolky, IEC 60079-1 FM 3615

motory, transformátory, ohřívače, svítidla

< 30 minut.

IP 67

Zóna 0


