
Návod na montáž a použití sirén - DB3B 
Vezměte prosím na vědomí, že bylo vyvinuto maximální úsilí k zajištění přesnosti našeho návodu k použití. Nepřebíráme však odpovědnost za 
škody, ztráty nebo náklady vyplývající z jakékoliv chyby nebo opomenutí. Vyhrazujeme si právo provést změny v souladu s technickými inovacemi 
a průmyslovými normami. 
 
1.0 ÚVOD 
Tato řada sirén, které jsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynu a prachu, je k dispozici ve verzích vhodných u následujících 
skupin plynů / prachu: 
Řada je k dispozici ve verzích pro použití ve skupinách plyn (G) nebo plyn a prach (GD). 
Pozn.: jednotka (G) má nominálně o 6dB vyšší výkon než jednotka (GD) 
Kryt hlásiče Ex se vyrábí z UV stabilního polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s odolným termoplastovým signalizačním světlem. 
Nerezový montážní držák a spojovací materiál víka jsou součástí, což zamezuje korozi produktu. 
Volitelná svorkovnice hlásiče Ex e je k dispozici (další podrobnosti viz část certifikace). 
Necertifikovaná verze je k dispozici pro použití v prostředí bez nebezpečí výbuchu. 
 
2.0 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ SDĚLENÍ A VÝSTRAHY 
Všechny pokyny a bezpečnostní sdělení v této příručce musí být dodržovány, aby byla zajištěna bezpečná instalace zařízení. Zařízení může 
instalovat a jeho údržbu může provádět pouze správně vyškolení personál provozovny / montážní pracovník. 
i. Chcete-li snížit riziko vznícení nebezpečné atmosféry a zásahu elektrickým proudem, nezapínejte napájení zařízení dokud není zcela a 
bezpečně dokončena instalace zařízení. 
ii. Chcete-li snížit riziko vznícení nebezpečné atmosféry a zásahu elektrickým proudem, udržujte zařízení pevně uzavřené, když je obvod pod 
napětím. 
iii. Před sejmutím krytu z důvodu instalace nebo údržby se ujistěte, že je napájení zařízení izolováno. 
iv. Po instalaci otestujte zařízení, aby bylo zajištěno správné fungování. 
v. Po instalaci vytvořte kopii této příručky, aby byla k dispozici veškerému provoznímu personálu. 
vi. Při instalaci zařízení najdete požadavky na výběr, instalaci a provozování např. v 
IEE předpisech týkajících se instalace elektrického vedení a Národním zákoně o elektrické energii v Severní Americe. Na zařízení se mohou 
vztahovat také další národní a/nebo místní požadavky. 
vii. Kabelová koncovka by měla odpovídat specifikacím platným pro daný způsob použití. 
MEDC doporučuje, aby byly všechny kabely a žíly kabelů správně označeny. Podívejte se prosím na schéma zapojení v této příručce (nebo 
samostatné schéma dodané s jednotkou). 
viii. Zajistěte, aby byly použity pouze správné uvedené nebo certifikované kabelové průchodky, a aby byla sestava zacloněna a správně 
uzemněna. 
ix. Zajistěte, aby byly použity pouze správně uvedené nebo certifikované záslepky pro zakrytí nepoužívaných vstupních bodů, a aby bylo 
udržováno hodnocení jednotky NEMA/IP. 
x. MEDC doporučuje použití těsnicí směsi, jako např. HYLOMAR PL32, na závity všech ucpávek a záslepek a/nebo vhodné těsnicí podložky, aby 
bylo možné zachovat IP hodnocení jednotky. 
xi. Na jednotách Ex de musí být použity vhodné těsnicí podložky pro všechny ucpávky a záslepky použité na krytu Ex e. 
xii. Vnitřní zemnicí svorka, je-li namontována, musí být použita k uzemnění zařízení a externí svorka, je-li k dispozici, je pro doplňkové vodivé 
propojení tam, kde místní předpisy nebo orgány mohou takové propojení povolit nebo požadovat. 
xiii. Při instalaci zařízení MEDC doporučuje použití nerezových spojovacích prvků. Zajistěte, aby všechny matice, šrouby a spojovací prvky byly 
bezpečné. 
xiv. Jednotka by měla být umístěna tak, aby se nemohly nečistoty, prach nebo voda usazovat v houkačce. 
xv. Jednotka by měla být umístěna tak, aby jakýkoliv pevný předmět, který není součástí zařízení, byl minimálně 40 mm od vedení plamene. 
 
3.0 INSTALACE 
Jednotka je namontována pomocí 2 montážních otvorů o Ø 9 mm v třmenu tvaru U / montážním držáku. Je-li to nutné, jednotka může být nejprve 
umístěna pomocí středového otvoru o Ø 13 mm v třmenu. Jednotka tak může být otočena do požadované polohy a upevněna pomocí ostatních 
otvorů. 
S jednotkou je možné objednat otočný montážní držák umožňující další nastavení otáčením jednotky.  
Montážní otvory byly navrženy pro šrouby M8. 
Přístup ke svorkám 
U verzí Ex d je víko zajištěno 6 krycími šrouby M5 (4mm šestihranný klíč A/F). Jakmile jsou spojovací prvky víka odšroubovány, víko je možné 
sejmout z krytu, aby byl umožněn přístup k interiéru. Spojovací prvky víka jsou zachyceny a zůstanou v krytu. 
U verzí Ex d je odnímatelné víko zajištěno 3 šrouby víka M5 (4mm šestihranný klíč A/F). Jakmile jsou spojovací prvky víka odšroubovány, víko je 
možné sejmout z krytu, aby byl umožněn přístup k interiéru. Spojovací prvky víka jsou zachyceny a zůstanou v krytu. Všechny šrouby svorek, 
použité i nepoužité, musí být dotaženy. 
Jakmile je koncovka kompletní, opatrně nasaďte celek víka zpět na tělo, aby nedošlo k poškození dosedacích ploch. Rovnoměrně utáhněte 
šrouby víka. U certifikovaných verzí Ex de zajistěte dodržení maximální hodnoty utahovacího momentu, jak je označeno na víku Ex e. Během 
opětovné montáže zajistěte správné usazení O-kroužku na víko. U certifikovaných verzí Ex d zajistěte dodržení maximální požadované mezery 
0,04 mm mezi víkem a základnou, jakmile jsou smontovány. 
Podrobnosti zapojení Jednotka je k dispozici v celé řadě základních konfigurací: 
1. Ex d - AC vstup, jednostupňové. 
2. Ex d - AC vstup, dvoustupňové s volbou stupně bez napětí. 
3. Ex de - AC vstup, jednostupňové. 
4. Ex de - AC vstup, dvoustupňové s volbou stupně bez napětí. 
5. Ex d - DC vstup, tři uživatelsky volitelné stupně. 
6. Ex de - DC vstup, tři uživatelsky volitelné stupně. 
7. Ex d - DC vstup, pět uživatelsky volitelných stupňů s volbou stupně bez napětí. 
8. Ex de - DC vstup, pět uživatelsky volitelných stupňů s volbou stupně bez napětí. 
Detaily zapojení AC verze Ex d (typy 1 a 2) 
• Typ 1: Připojte živý vodič a neutrální vodič ke svorkám, jak je znázorněno ve schématu zapojení. Jednotka bude napájena pomocí vedení mezi 
R1 a R0 připojeným ke svorkám. Při napájení jednotky se spustí tón 1. stupně, jak je zvoleno na 5cestném přepínači DIP.  
• Typ 2: Připojte živý a neutrální vodič ke svorkám, jak je znázorněno na schématu zapojení. Jednotka bude dodána bez vedení mezi R1 a R0. 
Připojte vodiče a dálkové přepínače ke svorkám R0, R1 a R2, jak je znázorněno. Když je napájena jednotka zpočátku, neozve se žádný tón. Když 
je přepínač připojený k R1 zavřen, ozve se tón 1. stupně, jak je zvoleno na 5cestném přepínači DIP na elektronické sestavě. Když je přepínač 
připojený k R2 zavřen, ozve se předem vybraný tón 2. stupně. Podrobnosti o předem zvolených tónech najdete v  tabulce tónů 2. 
Pozn.: Uzavřením obou přepínačů se neozve žádný tón. 
Detaily zapojení AC verze Ex de (typy 3 a 4) 
• Typ 3: Připojte živý a neutrální vodič ke svorkám, jak je znázorněno ve schématu zapojení. Při napájení jednotky se spustí tón 1. stupně, jak je 
zvoleno na 5cestném přepínači DIP uvnitř komory Ex d.  
• Typ 4: Připojte živý a neutrální vodič ke svorkám, jak je znázorněno ve schématu zapojení. Když je napájena jednotka zpočátku, neozve se 
žádný tón. Připojte vodiče a dálkové přepínače ke svorkám R0, R1 a R2, jak je znázorněno. Když je přepínač připojený k R1 zavřen, ozve se tón 
1. stupně, jak je zvoleno na 5cestném přepínači DIP na elektronické sestavě. Když je přepínač připojený k R2 zavřen, ozve se předem vybraný 
tón 2. stupně. 



Podrobnosti o předem zvolených tónech najdete v  tabulce tónů 2. 
Pozn.: Uzavřením obou přepínačů se neozve žádný tón. 
Detaily zapojení DC verze Ex d a Ex de (typy 5 a 6) 
Tyto typy je možné konfigurovat mnoha různými způsoby v závislosti na požadavcích. Podrobnosti o rozmístění svorek najdete na následujícím 
listě. Nezávislý výběr tónů pro všechny tři stupně se provádí prostřednictvím třech 5cestných přepínačů DIP v sestavě elektroniky: 
• 2vodičový systém (jednostupňový / dvoustupňový): Připojte kladný a záporný vodič ke svorkám, jak je znázorněno ve schématu zapojení. Druhý 
stupeň je vytvořen obrácením polarity napájení jednotky. 
• 3vodičový systém (jednostupňový / dvoustupňový, společný +ve): Připojte tři vodiče ke svorkám, jak je znázorněno ve schématu připojení (jeden 
společný +ve vodič a dva -ve vodiče). Stupeň 1 je spuštěn, když je napájení aplikováno přes společnou svorku +ve a svorku -ve stupně 1. Stupeň 
2 je spuštěn, když je napájení aplikováno přes společnou svorku +ve a svorku -ve stupně 2. 
• 3vodičový systém (jednostupňový / dvoustupňový, společný -ve): Připojte tři vodiče ke svorkám, jak je znázorněno ve schématu připojení (dva 
+ve vodiče a jeden společný -ve vodič). Stupeň 1 je spuštěn, když je napájení aplikováno přes svorku +ve stupně 1 a společnou svorku -ve. 
Stupeň 2 je spuštěn, když je napájení aplikováno přes svorku +ve stupně 2 a společnou svorku -ve. 
• 4vodičový systém (trojstupňový, společný +ve): Připojte čtyři vodiče ke svorkám, jak je znázorněno ve schématu připojení (jeden společný +ve 
vodiče a tři -ve vodiče). Stupeň 1 je spuštěn, když je napájení aplikováno přes společnou svorku +ve a svorku -ve stupně 1. Stupeň 2 je spuštěn, 
když je napájení aplikováno přes společnou svorku +ve a svorku -ve stupně 2. Stupeň 3 je spuštěn, když je napájení aplikováno přes společnou 
svorku +ve a svorku -ve stupně 3. 
• 4vodičový systém (trojstupňový, společný -ve): Připojte čtyři vodiče ke svorkám, jak je znázorněno ve schématu připojení (tři +ve vodiče a jeden 
společný -ve vodič). Stupeň 1 je spuštěn, když je napájení aplikováno přes svorku +ve stupně 1 a společnou svorku -ve. Stupeň 2 je spuštěn, 
když je napájení aplikováno přes svorku +ve stupně 2 a společnou svorku -ve. Stupeň 3 je spuštěn, když je napájení aplikováno přes svorku +ve 
stupně 3 a společnou svorku -ve. 
Všechny verze jsou dodávány se svorkami, aby bylo zajištěno propojení napájecích vodičů do smyčky a ze smyčky. 
Pokud je v rámci objednávky specifikován rezistor EOL, bude připojen přes svorky 5 a 6, jak je znázorněno. Pokud bude jednotka využívána v 
4vodičové, společné záporné konfiguraci, EOL v komoře Ex d je nutno přesunout na svorky 7 a 8. 
Při umisťování EOL zajistěte minimálně 14mm volný prostor mezi tělem rezistoru a svorkovnicí a ujistěte se, aby se rezistor nedotýkal pcb ani 
pláště. 
Detaily zapojení DC verze Ex d a Ex de (typy 5 a 6) 
Detaily zapojení DC verze Ex d a Ex de s aktivací stupňů bez napětí (typy 7 a 8) 
• Typ 7: Připojte kladný (+ve) a záporný (-ve) vodič ke svorkám, jak je znázorněno ve schématu zapojení. Když je napájena jednotka, neozve se 
zpočátku žádný tón. 
Připojte vodiče a dálkové přepínače ke svorkám R0 až R5, jak je znázorněno. Když je přepínač připojený k R1 zavřen, ozve se tón 1. stupně, jak 
je zvoleno na 5cestném přepínači DIP na elektronické sestavě. Když je kterýkoliv jiný přepínač připojený k R2 až R5 zavřen, ozve se předem 
vybraný tón 2. až 5. stupně. Podrobnosti o předem zvolených tónech najdete v  tabulce tónů 2. 
Pozn.: Zavření více než jednoho přepínače současně způsobí, že nebude vytvořen žádný tón. 
• Typ 8: Připojte kladný (+ve) a záporný (-ve) vodič ke svorkám, jak je znázorněno ve schématu zapojení. Když je napájena jednotka, neozve se 
zpočátku žádný tón. 
Připojte vodiče a dálkové přepínače ke svorkám R0 až R5, jak je znázorněno. Když je přepínač připojený k R1 zavřen, ozve se tón 1. stupně, jak 
je zvoleno na 5cestném přepínači DIP na elektronické sestavě. Když je kterýkoliv jiný přepínač připojený k R2 až R5 zavřen, ozve se předem 
vybraný tón 2. až 5. stupně. Podrobnosti o předem zvolených tónech najdete v  tabulce tónů 2. 
Pozn.: Zavření více než jednoho přepínače současně způsobí, že nebude vytvořen žádný tón. 
 
4.0 PROVOZ 
Akustický hlásič je k dispozici v různých verzích s AC vstupním napětím a jedné verzi s DC vstupním napětím. 
Pro AC verze je jmenovité provozní napětí uvedeno na štítku jednotky a tolerance odchylky vstupního napětí je ± 10 %. 
Pro DC verze je absolutní rozsah vstupního napětí 11 - 57,6 Vdc. 
Jednotka je vybavena regulátorem hlasitosti, který je umístěn na horní ploše sestavy elektroniky PCB. 
Maximální hlasitost nastavíte otočením tohoto regulátoru na doraz doprava. Při otočení na doraz doleva nebude jednotka vytvářet žádný zvuk. 
Upozornění: Nepokoušejte se otáčet regulátor hlasitosti za hranici jeho volného pohybu, protože byste mohli jednotku poškodit. 
Stupně 
Pro všechny verze volí 5cestný přepínač DIP požadovaný stupeň. Nastavení pro standardní stupně jsou znázorněna v tabulce níže: 
Tabulka tónů 1: 
TÓN 
Č. 
FREKVENCE / POPIS TÓNU 
NASTAVENÍ PŘEPÍNAČE 
12345 
POPIS TÓNU Nominální SPL 
(dB(A) @ 1m) 
1 Stupně Alt 800/970 Hz při 1/4 sek. 11111 112 
2 Táhlý 800/970 Hz při 7 Hz 11110 Rychlý (LF) 111 
3 Táhlý 800/970 Hz při 1 Hz 11101 Střední (LF) 113 
4 Nepřetržitý při 2850 Hz 11100 111 
5 Táhlý 2400-2850 Hz při 7 Hz 11011 Rychlý 112 
6 Táhlý 2400-2850 Hz při 1 Hz 11010 113 
7 Pomalé houkání 11001 Pomalé houkání 113 
8 Táhlý 1200-500 Hz při 1 Hz 11000 Hřmot 117 
9 Stupně Alt 2400/2850 Hz při 2 Hz 10111 111 
10 Stupeň Int 970 Hz při 1 Hz 10110 Záložní alarm (LF) 112 
11 Stupně Alt 800/970 Hz při 7/8 Hz 10101 112 
12 Stupeň Int 2850 Hz při 1Hz Hz 10100 Záložní alarm (LF) 112 
13 970 Hz při 1/4 sek. on 1 sek. off 10011 112 
14 Nepřetržitý při 970 Hz 10010 112 
15 554 Hz pro 0,1S/440 Hz pro 0,4S 10001 Francouzská požární siréna 113 
16 Int 660 Hz 150 mS on 150 mS off 10000 Švédská požární siréna 108 
17 Int 660 Hz 1,8 sek. on 1,8 sek. off 01111 Švédská požární siréna 108 
18 Int 660 Hz 6,5 sek. on 13 sek. off 01110 Švédská požární siréna 109 
19 Nepřetržitý 660 Hz 01101 Švédská požární siréna 108 
20 Alt 554/440 Hz at 1 Hz 01100 Švédská požární siréna 113 
21 Alt 660 Hz při 7/8 Hz 01011 Švédská požární siréna 108 
22 Int 2850 Hz 150 mS on 100 mS off 01010 Přelet pelikána 111 
23 Táhlý 800-970 Hz při 50 Hz 01001 Nízká frekvence bzučák 109 
24 Táhlý 2400 -2850 Hz at 50 Hz 01000 Vysoká frekvence bzučák 111 
25 3x970 Hz pulsy 0,5 off, 1,5 off 00111 112 
26 3x2850 Hz pulsy 0,5on/0,5off off, 1,5 off 00110 112 
27 Int 3100 Hz 0,32s on/0,68s off 00101 105 
28 Nepřetržitý při 1400 Hz 00100 125 



29 Náhradní / zákaznický tón 00011 
30 Náhradní / zákaznický tón 00010 
31 Náhradní / zákaznický tón 00001 
32 Náhradní / zákaznický tón 00000 
Pozn.: Pokud jsou požadovány zvláštní tóny v okamžiku objednání, věnujte pozornost samostatnému seznamu tónů dodanému s jednotkou, kde 
najdete podrobnosti ohledně těchto zvláštních tónů a jejich případného nastavení. 
Tabulka tónů 2: Podrobnosti ohledně předem nastavených tónů pro stupně aktivace bez napětí: 
Č. tónu volby bez napětí: 
Č. TÓNU: FREKVENCE / POPIS TÓNU  NASTAVENÍ PŘEPÍNAČE 12345  
DC  
AC 
Stupeň 1 
Stupeň 2 
Stupeň 3 
Stupeň 4 
Stupeň 5 
Stupeň 2 
1 Tóny Alt 800/970Hz při 1/4 sek. 11111 T14 T10 T11 T8 T14 
2 Táhlý 800/970Hz při 7 Hz 11110 T14 T10 T1 T8 T14 
3 Táhlý 800/970Hz při 1 Hz 11101 T14 T10 T1 T8 T14 
4 Nepřetržitý při 2850Hz 11100 T14 T10 T1 T8 T14 
5 Táhlý 2400-2850Hz při 7Hz Hz 11011 T14 T10 T1 T8 T14 
6 Táhlý 2400-2850Hz při 1Hz Hz 11010 T14 T10 T1 T8 T14 
7 Pomalé houkání 11001 T14 T10 T1 T8 T14 
8 Táhlý 1200-500Hz při 1Hz 11000 T14 T10 T1 T6 T14 
9 Tóny Alt 2400/2850Hz při 2Hz 10111 T14 T10 T1 T8 T14 
10 Tón Int 970Hz při 1Hz 10110 T14 T12 T1 T8 T14 
11 Tóny Alt 800/970Hz při 7/8Hz 10101 T14 T10 T1 T8 T14 
12 Tón Int při 2850Hz při 1Hz 10100 T14 T10 T1 T8 T14 
13 970 Hz při 1/4 sek. on 1 sek. off 10011 T14 T10 T1 T8 T14 
14 Nepřetržitý při 970Hz 10010 T28 T10 T1 T8 T28 
15 554Hz pro 0,1S/440Hz pro 0,4S 10001 T14 T10 T1 T8 T14 
16 Int 660Hz 150 mS on 150 mS off 10000 T14 T10 T1 T8 T14 
17 Int 660Hz 1,8 sek. on 1,8 sek. off 01111 T14 T10 T1 T8 T14 
18 Int 660Hz 6,5 sek. on 13 sek. off 01110 T14 T10 T1 T8 T14 
19 Nepřetržitý 660Hz 01101 T14 T10 T1 T8 T14 
20 Alt 554/440Hz při 1Hz 01100 T14 T10 T1 T8 T14 
21 Int 660Hz při 7/8Hz 01011 T14 T10 T1 T8 T14 
22 Int 2850Hz 150 mS on 100 mS off 01010 T14 T10 T1 T8 T14 
23 Táhlý 800-970Hz při 50Hz 01001 T14 T10 T1 T8 T14 
24 Táhlý 2400-2850Hz při 50Hz 01000 T14 T10 T1 T8 T14 
25 3x970Hz pulsy 0,5 off, 1,5 off 00111 T14 T10 T1 T8 T14 
26 3x2850Hz pulsy 0,5 on/0,5off, 1,5 off 00110 T14 T10 T1 T8 T14 
27 Int 3100Hz 0,32s on/0,68s off 00101 T14 T10 T1 T8 T14 
28 Nepřetržitý 1400Hz 00100 T14 T10 T1 T8 T14 
29 Náhradní / zákaznický tón 00011 
30 Náhradní / zákaznický tón 00010 
31 Náhradní / zákaznický tón 00001 
32 Náhradní / zákaznický tón 00000 
 
CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
 
5.0 ÚDRŽBA 
Během své  životnosti nebude jednotka vyžadovat žádnou nebo jen minimální údržbu. GRP odolá působení většiny kyselin, zásaditých látek a 
chemikálií, a také je odolná proti silným kyselinám a zásaditým látkám, jako většina kovových výrobků. Nicméně, pokud se objeví abnormální 
nebo neobvyklé podmínky životního prostředí v důsledku poškození nebo havárie provozovny, apod., doporučujeme provést vizuální kontrolu. 
Pokud jednotka vyžaduje čištění, pak jen vyčistěte exteriér vlhkým hadříkem, aby nedošlo k vytvoření elektrostatického náboje. 
Pokud dojde k poruše na jednotce, pak ji opraví společnost MEDC. 
Pokud máte velké množství jednotek, pak doporučujeme možnost využití dostupnosti náhradních dílů. Konzultujte prosím vaše požadavky s 
prodejními techniky společnosti MEDC. 
 
6.0 CERTIFIKACE / OSVĚDČENÍ 
Jednotky IECEx 
Jednotky certifikované na plyn (G)  
Certifikováno podle IEC60079-0, IEC60079-1 a IEC60079-7. 
Jednotka Ex d IIC (certifikace IEC č. IECEx BAS 13.0112X) 
Ex d IIC TG (Tamb.) Gb 
Jednotka Ex de IIC (certifikace IEC č. IECEx BAS 13.0114X) 
Ex de IIC TG (Tamb.) Gb 
Viz zvláštní podmínky pro bezpečné používání pro rozsahy okolní teploty a hodnocení T. 
Certifikát a štítek produktu IECEx obsahuje značení úrovně ochrany zařízení IECEx: 
Gb 
Kde Gb znamená vhodné pro použití v zóně 1 průmyslových prostor s přítomností plynu. 
Jednotky certifikované na plyn a prach (GD) 
Certifikováno podle IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7 a IEC60079-31. 
Jednotka Ex d IIIC (certifikace IEC č. IECEx BAS 13.0113X) 
Ex d IIC TG (Tamb.) Gb 
Ex tb IIIC TD (Tamb.) Db IP6X 
Jednotka Ex de IIIC (certifikace IEC č. IECEx BAS 13.0115X) 
Ex de IIC TG (Tamb.) Gb 
Ex tb IIIC TD (Tamb.) Db IP65/66* 
*v závislosti na vnějším typu vzplanutí  
Viz zvláštní podmínky pro bezpečné používání pro rozsahy okolní teploty a hodnocení T. 
Certifikát a štítek produktu IECEx obsahuje značení úrovně ochrany zařízení IECEx: 
Gb a Db 
Kde Gb znamená vhodné pro použití v zóně 1 průmyslových prostor s přítomností plynu. 
Kde Db znamená vhodné pro použití v zóně 21 průmyslových prostor s přítomností prachu. 



Jednotky ATEX 
Jednotky certifikované na plyn (G)  
Certifikováno podle EN60079-0, EN60079-1 a EN60079-7. 
Jednotka Ex d IIC (certifikace ATEX č. Baseefa13ATEX0229X) 
Ex d IIC TG (Tamb.) Gb 
Jednotka Ex de IIC (certifikace IEC č. Baseefa13ATEX0232X) 
Ex de IIC TG (Tamb.) Gb 
Viz zvláštní podmínky pro bezpečné používání pro rozsahy okolní teploty a hodnocení T. 
Certifikát a štítek produktu ATEX obsahuje označení skupiny a kategorie ATEX:  
II 2 G 
Kde: 
znamená shodu s ATEX 
II znamená vhodnost pro použití v povrchových průmyslových odvětvích 
2 znamená vhodnost pro použití v zóně 1 
G 
Jednotky certifikované na plyn a prach (GD) 
Certifikováno podle EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7 a EN60079-31. 
Jednotka Ex d IIIC (certifikace ATEX č. Baseefa13ATEX0231X) 
Ex d IIC TG (Tamb.) Gb 
Ex tb IIIC TD (Tamb.) Db IP6X 
Jednotka Ex de IIIC (certifikace ATEX č. Baseefa13ATEX0233X) 
Ex de IIC TG (Tamb.) Gb 
Ex tb IIIC TD (Tamb.) Db IP65/66* 
*v závislosti na vnějším typu vzplanutí  
Viz zvláštní podmínky pro bezpečné používání pro rozsahy okolní teploty a hodnocení T. 
Certifikát a štítek produktu ATEX obsahuje označení skupiny a kategorie ATEX:  
II 2 GD 
Kde: 
znamená shodu s ATEX 
II znamená vhodnost pro použití v povrchových průmyslových odvětvích 
2 znamená vhodnost pro použití v zóně 1 
G znamená vhodnost pro použití za přítomnosti plynů 
D znamená vhodnost pro použití za přítomnosti prachu 
Tyto jednotky mají také následující osvědčení: 
Ochrana proti vniknutí: Komory svorek Ex d a Ex e - IP66 a IP67 na IEC60529 
 
7.0 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ 
a) Typ DB3B Ex d: 
IECEx BAS 13.0112X, IECEx BAS 13.0113X, Baseefa13ATEX0229X a Baseefa13ATEX0231X 
1. Pro účely výměny musí být šrouby víka nerezové A2-70 nebo silnější. 
2. Lakování a povrchová úprava lišící se od  povrchové úpravy z výroby je zakázáno. 
3. Pokud je jednotka používána v prašném prostředí (pouze jednotky GD), musí být vstupy kabelů utěsněny pro udržení hodnocení IP6X v 
souladu s platnými instalačními předpisy. 
4. Tento přístroj je vhodný pouze pro použití v následujících okolních teplotách: 
max. jmenovitý výkon  
 
Tamb. TG TD 

-55°C až +70°C T4 T135 
15W -55°C až +55°C T5 T100 C 
-55°C až +40°C T6 T85 C 
b) Typ DB3B Ex de: 
IECEx BAS 13.0114X, IECEx BAS 13.0115X, Baseefa13ATEX0232X a Baseefa13ATEX0233X 
1. Pro účely výměny musí být šrouby víka nerezové A2-70 nebo silnější. 
2. Lakování a povrchová úprava lišící se od  povrchové úpravy z výroby je zakázáno. 
3. Ne více než jedno jednožilné nebo vícežilné vedení musí být připojeno ke každé straně každé svorky, pokud nebylo více vodičů spojeno 
vhodným způsobem, např. dva vodiče do jedné izolované dutinky vodičů. 
4. Vedení připojené ke svorkám musí být izolované alespoň na 275V, a tato izolace musí přesahovat do 1 mm kovové části krku svorky. 
5. Minimální povrchový svod a izolační vzdálenost mezi svorkami a přilehlými vodivými částmi (včetně vstupních kabelových zařízení) musí být 
minimálně 5 mm. 
6. Všechny šrouby svorek, použité i nepoužité, musí být dotaženy. 
7. Pokud je jednotka používána v prašném prostředí (pouze jednotky GD), musí být vstupy kabelů utěsněny pro udržení hodnocení IP6X v 
souladu s platnými instalačními předpisy. 
8. Tento přístroj je vhodný pouze pro použití v následujících okolních teplotách: 
max. jmenovitý výkon Tamb. TG TD 

-50°C až +70°C T4 T135 C 
15W -50°C až +55°C T5 T100 C 
-50°C až +40°C T6 T85 °C 
 

 


