
 

Certyfikat Ex 

[1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE 

[2] Urządzenia lub systemy ochronne przeznaczone do stosowania w miejscach zagrożonych wybuchem. 

      Dyrektywa 2014/34/UE 

[3] CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE numer: FIDI 19 ATEX 00031            Wydanie:        1 

[4] Urządzenie:  Oprawa oświetleniowa 

      Typ:   PLFS-N 100 LED 

[5] Producent:  TEPEx Ltd. 

[6] Adres:  Medarska 69, 10090 Zagrzeb – Chorwacja 

[7] Niniejsze urządzenie lub system ochronny oraz wszelkie dopuszczalne ich zmiany są określone w zestawieniu 

do niniejszego certyfikatu oraz w dokumentach mających tam odniesienie. 

[8] FIDITAS Ltd., jednostka notyfikująca numer 2829 zgodnie z Art. 17 Dyrektywy 2014/34/UE Rady Unii 

Europejskiej z dnia 26 lutego 2014 zaświadcza, że to urządzenie lub system ochronny zostało uznane za zgodne 

z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia dotyczącymi projektowania i konstrukcji 

urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w miejscach zagrożonych wybuchem, 

wymienionymi w załączniku II do Dyrektywy. 

Wyniki badań i testów są zapisane w poufnym raporcie numer FIDI 19CR031. 

[9] Zgodność z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia została zapewniona poprzez 

zgodność z:  

EN IEC 60079-0:2018   EN 60079-1:2014   EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018  

EN 60079-28:2015  EN 61241-31:2014 

z wyjątkiem wymagań wymienionych w punkcie 18 załącznika. 

[10] Jeżeli znak „X” jest umieszczony za numerem certyfikatu, oznacza to, że urządzenie lub system ochronny 

podlegają specjalnym warunkom bezpiecznego użytkowania określonym w zestawieniu niniejszego certyfikatu. 

[11] Niniejszy certyfikat badania typu UE odnosi się wyłącznie do projektu, badań oraz prób produktu zgodnie z 

załącznikiem III. Dalsze wymogi dyrektywy mają zastosowanie do procesu produkcji oraz dostaw urządzenia lub 

systemu ochronnego. Nie są one objęte niniejszym certyfikatem. 

[12] Oznakowanie urządzenia lub systemu ochronnego zawiera następujące informacje: 

 II 2G Ex db eb op is IIC T6 Gb     

 II 2D Ex tb op is IIIC T85°C Db 

19.CRT.099 

Data:      21.02.2020 

  FIDITAS Ltd. 

Jednostka certyfikacyjna 

zatwierdził: 
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[13]      ZESTAWIENIE 

[14] CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE numer:   FIDI 19 ATEX 0031 

[15] Opis urządzenia 

Oprawa typu PLFS-N 100 LED posiada jednokomorową ognioszczelną obudowę typu „d” zawierającą źródło LED 

i zasilacz LED ze zintegrowanym OVC, OVP, OTP oraz dodatkowym zabezpieczeniem nadprądowym. 

Obudowa oprawy oświetleniowej LED jest zamknięta gwintowanym łącznikiem szklanym. Aluminiowa komora 

przyłączeniowa zamykana jest pokrywą i mocowana śrubami. 

Obudowa oprawy oświetleniowej, szklany łącznik, obudowa zasilacza LED i pokrywa są wykonane ze stopu 

aluminium i ochronnego szkła borokrzemianowego poddanego obróbce termicznej. Szyba ochronna jest sklejona 

silikonowym klejem do ramy aluminiowej i sprawia, że jest ona nierozłączną częścią. 

Do zewnętrznego podłączenia elektrycznego oprawa posiada: 

- terminal zaciskowy w typie zabezpieczenia podwyższonego bezpieczeństwa "e" z wbudowanymi zaciskami 

certyfikowanymi (Producent ConnrectWell Industries Pvt; SIRA 16 ATEX 3170U; II 2G Ex eb IIC Gb), lub 

- adapter w typie ochrony „obudowa ognioszczelna” i „podwyższone bezpieczeństwo” (producent Tepex Ltd., 

typ ADP, FIDI 19 ATEX 0014X; II 2G Ex db eb IIC T6 Gb; II 2D Ex tb IIIC T85 ° C Db). 

Połączenie elektryczne między komorami „d” źródła LED a skrzynką zaciskową „eb” jest realizowane za pomocą 

przepustu wieloprzewodowego. 

Wprowadzenie kabla do terminalu zaciskowego odbywa się poprzez odpowiedni dławik kablowy Ex eb / Ex tb. 

Niewykorzystane wejście do komory przyłączeniowej (jeśli istnieje) jest zamknięte zaślepką Ex eb / Ex tb. 

 

Adapter ma określony warunek użytkowania: 

- Adapter został przetestowany przy niższej energii uderzenia zgodnie z EN IEC 60079-0 i powinien być 

instalowany w obszarach o mniejszym ryzyku uderzenia. 

- Dławik kablowy adaptera został przetestowany z mniejszą siłą rozciągającą zgodnie z A.3.1.1 normy EN IEC 

60079-0 i jest przeznaczony do wprowadzania na stałe niezbrojonych kabli, dlatego użytkownik powinien 

zapewnić dodatkowe mocowanie kabla na zewnątrz dławika kablowego. 

 

Dane techniczne: 

Napięcie znamionowe: 110 - 230V AC;  

   127-230 V DC 

Moc:   35W; 60W; 80W lub 100W 

Temperatura otoczenia: -20°C do +50°C (wersja z adapterem ADP) 

   -40°C do +50°C (wersja z terminalem zaciskowym „eb” 

Stopień ochrony:  IP66 

Etykiety ostrzegawcze na obudowie zasilacza: 

 „DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED” 

„SEE INSTALATION INSTRUCTION DOCUMENTS” 

 

 

 



 

[16]  Poufny raport numer FIDI 19 CR 031 

[16.1] Testy rutynowe 

 Producent musi przeprowadzać następujące testy rutynowe: 

- wytrzymałość mechaniczna obudowy zgodnie z klauzulą 16.1 normy EN 60079-1 na statyczne ciśnienie nie 

mniejsze niż 19,2 bary 

• dla każdej obudowy oprawy oświetleniowej przeznaczonej do temperatury otoczenia Ta= -40°C 

• dla partii próbnej obudów zgodnie z klauzulą 16.6 normy EN 60079-1 dla opraw oświetleniowych 

przeznaczonych do temperatury otoczenia Ta= -20°C 

-  test wytrzymałości dielektrycznej zgodnie z klauzulą 6.1 normy EN IEC 60079-7. 

[17]  Specjalne warunki bezpiecznego użytkowania 

 Brak 

[18]  Podstawowe wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 

 Objęte zgodnością z normami zharmonizowanymi wymienionymi w pozycji 9. 

[19] Rysunki oraz dokumenty 

  

Tytuł: Numer rysunku Numer rewizji Data 
Opis techniczny oprawy PLFS-N 100 LED - - 20.02.2020 
Rysunki certyfikacyjne T17.04.00.00-1 

T17.04.00.00-2 
T17.04.00.00-3 
T17.04.00.00-4 

 

- 20.02.2020 
20.02.2020 
20.02.2020 
20.02.2020 

Opis rysunków certyfikacyjnych T17.04.00.00 - - 20.02.2020 
Instrukcja obsługi oprawy PLFS-N 100 LED TEPEx.RS.099 - 20.02.2020 
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