
Technická příručka pro Xenon Beacon XB15 
Vezměte prosím na vědomí, že bylo vyvinuto veškeré úsilí k zajištění přesností naší technické příručky. Avšak nepřebíráme odpovědnost za 
škody, ztráty nebo náklady vyplývající z jakékoliv chyby nebo opomenutí. Vyhrazujeme si právo provést změny v souladu s technickým rozvojem a 
průmyslovými standardy.  

1.0 ÚVOD Tyto certifikované majáky byly navrženy pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a v drsných podmínkách. Kryty z polyesteru 
vyztuženého skelnými vlákny jsou vhodné pro použití na moři i na souši, kde je požadována nízká hmotnost v kombinaci s odolností 
proti korozi. 

Plášť je vyroben zcela z UV stabilního polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Nerezové šrouby a montážní držák jsou součástí, což 
zamezuje korozi produktu. 

Jednotky mohou být natřeny podle specifikací zákazníka a dodány s identifikačními štítky. 

2.0 INSTALACE 

Obecně 

Při instalaci a provozu zařízení chráněného proti explozi musí požadavky na výběr, instalaci a provoz odpovídat např. IEE předpisům 
týkajícím se instalace elektrického vedení a Národnímu zákonu o elektrické energii v Severní Americe. Na zařízení se mohou vztahovat 
také další národní a/nebo místní požadavky. 

Zajistěte, aby všechny matice, šrouby a spojovací prvky byly bezpečné. 

Zajistěte, aby byly použity pouze správné uvedené nebo certifikované záslepky pro zakrytí nepoužívaných vstupních bodů, a aby bylo 
udržováno hodnocení jednotky NEMA/IP. 

Montáž 

Jednotka může být namontována přímo pomocí vložek nalisovaných do zadní části krytu (standardní) nebo je možné upevnit zadní 
držák (volitelné) k základně jednotky, což zajistí volitelnou montážní pozici, pokud je považována přímá montáž za nevhodnou. 

MEDC doporučuje použití nerezových šroubů. 

Přímá montáž: M5* 

Montáž pomocí zadního držáku: M8 

*Upozornění: V případě přímé montáže prosím dodržte následující vzorec pro určení délky upevňovacího šroubu:- Délka šroubu =
tloušťka montovaného povrchu + 10 mm.

Kabelové koncovky 

UPOZORNĚNÍ: Před odstran ěním víka se ujist ěte, aby bylo napájení jednotky izolováno. 

Odšroubujte zajišťovací šroub v přírubě víka. Odšroubujte a odstraňte víko a sklo světlometu pomocí dodaného klíče, čímž zajistíte 
přístup do jednotky. Odšroubujte 2 plastové křídlové šrouby a opatrně zvedněte sestavu PCB bez montážních sloupků, aby byl možný 
přístup ke svorkám. 

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 dodané s produktem. Zajistěte, aby byly použity pouze správné 
uvedené nebo certifikované kabelové průchodky a aby byla sestava zacloněna a správně uzemněna. Všechny kabelové průchodky musí 
být ekvivalentní hodnocení NEMA/IP a integrované do jednotky tak, aby bylo toto hodnocení zachováno. 
Vnitřní zemnicí svorka, je-li namontována, musí být použita k uzemněnému připojení 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. Jakmile je 
zakončení provedeno, přesuňte sestavu PCB na montážní sloupky a zcela utáhněte křídlové šrouby. Neutahujte přespříliš. Umístěte 
zpět víko a ujistěte se, aby bylo pevně přišroubované. Maximální mezera mezi plochami víka a krytu by měla mít 0,2 mm, aby bylo 
zajištěno stlačení O-kroužku. Při opětovné montáži se ujistěte, že těsnění víka je správně usazeno v drážce. Dotáhněte pojistný šroub v 
přírubě víka pro jeho zajištění. 

3.0 PROVOZ 

Provozní napětí jednotky je uvedeno na štítku. 

Maják může být napájen přímo nebo může být napájení zahájeno prostřednictvím 24Vdc relé nebo vyzváněcím telefonním signálem, 
pokud je to v objednávce požadováno. 

U verze DC jednotky je možné zvolit frekvenci blikání pomocí propojky namontované na horní ploše xenonového PCB. K dispozici jsou 
tři pozice (SP, F80 a F120). Tyto pozice poskytují následující frekvence blikání:  
SP – 60 fpm (záblesků za minutu) F80 – 80 fpm 
F120 – 120 fpm 

Frekvence blikání AC verze je předem nastavená společností MEDC před odesláním a poté ji nelze upravovat. 

CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
Otvor k přímému upevnění M5 
2 pozice 
Otvor k upevnění Ø8,5  
2 pozice 
Volitelný zadní držák 
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Certifikační štítek - 

Povinný štítek 
Volitelný ochranný kryt 
Volitelný ochranný kryt vedení 

Všechny rozměry v milimetrech 
 
 
4.0 ÚDRŽBA 
 
Během své životnosti nebude jednotka vyžadovat žádnou nebo jen minimální údržbu. Nicméně, pokud se objeví abnormální nebo 
neobvyklé podmínky životního prostředí v důsledku poškození nebo havárie provozovny, apod., doporučujeme provést vizuální kontrolu. 
Pokud dojde k poruše na jednotce, pak ji opraví společnost MEDC. Všechny části jednotky jsou vyměnitelné. Pokud máte velké 
množství jednotek, pak doporučujeme možnost využití dostupnosti náhradních dílů. Konzultujte prosím vaše požadavky s prodejními 
techniky společnosti MEDC. 
 
5.0 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ 
 
1. Lakování a povrchová úprava lišící se od  povrchové úpravy z výroby je zakázáno. 
2. Za účelem zachování prachotěsné integrity krytu (IP6X) musí být závity kabelových vstupních zařízení a ucpávek utěsněny podle 
platných předpisů pro ohnivzdornou instalaci. 
 
6.0 CERTIFIKACE / OSVĚDČENÍ 
 
Jednotky IECEx 
 
Certifikováno podle IEC60079-0, IEC60079-1 a IEC61241-1-1. 
 
Jednotka Ex d (certifikace IEC č. IECEx BAS 05.0048X) 
 
Ex d IIC  T A135°C (-55°C až +70°C) 
               T A 1 00°C (-55°C až +55°C) 
               T A 85°C (-55°C až +40°C) 
 
Certifikát a štítek produktu IECEx obsahuje označení úrovně ochrany zařízení IECEx: 
 
Ex d IIC 
Dip A21 IP6X 
 
Kde Dip znamená vhodnost pro použití za přítomnosti prachu 
Kde A21 znamená vhodné pro použití v zóně 21 průmyslových prostor s přítomností prachu. 
 
Jednotky ATEX 
 
Certifikováno podle EN50014, EN50018 a EN50281-1-1. 
 
Jednotka EEx d (certifikace ATEX č. Baseefa04ATEX0009X) 
 
EEx d IIC T135°C (-55°C až +70°C) 
                T100°C (-55°C až +55°C) 
                T85°C (-55°C až +40°C) 
 
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 
 
Certifikát a produktový štítek ATEX obsahuje také následující značku: 
 
 
To znamená shodu jednotky s příslušnými evropskými směrnicemi, v tomto případě 94/9/EC, spolu s číslem úředně oznámeného 
orgánu, který vystavuje certifikát přezkoušení typu EC. 
 
Tyto jednotky mají také následující osvěd čení: 
 
Hlavní harmonické kmity (AC) podle EN61000-6-3:2007 / IEC61000-3-2:2006 
 
Vedené emise (DC) podle EN61000-6-3:2007 
 
Odolnost ozařovaného pole (DC a AC) podle EN61000-6-2:2005 / IEC61000-4-3:2002 + A1:2002 
 
Rychlé elektrické přechodové jevy / záblesky (DC a AC) podle EN61000-6-2:2005 / IEC61000-4-4:2004 
 
Odolnost proti přepětí (DC a AC) podle EN61000-6-2:2005 / IEC61000-4-5:1995 + A1:2000 
 
Poklesy a přerušení (AC) podle EN61000-6-2:2005 / IEC61000-4-11:2004 
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Ochrana proti vniknutí (IP66 a 67) podle BS EN 60598-1:1997 
 
7.0 FUNKČNÍ BEZPEČNOST 
 
Úvod 
Maják XB15 byl navržen pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a v drsných podmínkách. Kryty z polyesteru vyztuženého skelnými 
vlákny jsou vhodné pro použití na moři i na souši, kde je požadována nízká hmotnost v kombinaci s odolností proti korozi. 
 
Bezpečnostní funkce majáku má poskytovat střídavé kulovité vizuální výstražné světlo, když je do jednotky přiváděno správné napětí.  

Verze DC majáku jsou navrženy k provozu při toleranci kolísání přívodního napětí ± 20 %. Verze AC majáku jsou navrženy k provozu při 

toleranci kolísání přívodního napětí ± 10 %. Verze majáku se zahájením prostřednictvím telefonního signálu nejsou zahrnuty do této 
bezpečnostní příručky. 
 
Za běžných provozních podmínek (bez poruchy) zajistí maják XB15, v případě, že to systém vyžaduje, kulovité vizuální výstražné světlo. 
 
V případě poruchy maják neposkytne při režimu selhání kulovité vizuální výstražné světlo. Informace o poruchovosti související s tímto 
režimem selhání najdete v tabulce níže. 
 
Vyhodnocení funkční bezpe čnosti 
Tento maják je určen k použití v bezpečnostním systému, který odpovídá požadavkům IEC61508. 
Společnost Sira Test & Certification Ltd. provedla analýzu poruchových stavů (FMEDA) u DC verze majáku XB15 Xenon proti 
požadavkům IEC61508-2 pomocí intervalu kontrolní zkoušky 8760 hodin. 
DC verze majáku byla považována za nejhorší případ. 
Výsledky jsou znázorněny níže a jsou založeny na Route 1H. 

Maják je klasifikován jako zařízení typu B. 
 
MAJÁK XB15 XENON 
Bezpečnostní funkce majáku XB15 Xenon: 
"Zajišťovat kulovité výstražné světlo, když je to třeba." 
Architektonické omezení: 
Typ B 
HFT=0 
SFF = 74,65 % 
Interval kontrolní zkoušky = 8760 hod.[4]  

MTTR = 8 hod.[4] 

Náhodné selhání hardwaru: 
λDD = 1.12E-05 
λDU = 6.62E-06 
λSD = 4.84E-06 
λSU = 3.43E-06 
Pravděpodobnost selhání na vyžádání:  
PFDAVG=2.92E-02 (režim nízkého požadavku) 
SIL 1 
Pravděpodobnost nebezpečného selhání bezpečnostní funkce: 
PFH = 6.62E-06 (režim vysokého požadavku) 
SIL 1 
Dodržování integrity bezpečnosti hardwaru 
Route 1H 
Systematické dodržování integrity bezpečnosti  
Route 1S 
Systematická způsobilost SC 2 (viz 56A24816B) 
Celková dosažená způsobilost SIL 
SIL 1 (nízký požadavek) 
SIL 1 (vysoký požadavek) 
 
 
Podmínky bezpečného používání 
Následující podmínky se vztahují na instalaci, provoz a údržbu posuzovaného zařízení. Nedodržení těchto podmínek by mohlo ohrozit 
integritu posuzovaného zařízení:  
 
1. Uživatel musí dodržovat požadavky uvedené v uživatelské dokumentaci od výrobce (tato bezpečnostní příručka a technická příručka), 
pokud jde o všechny příslušné bezpečnostní aspekty, jako např. používání, instalace, provoz, údržba, kontrolní testy, maximální výkon, 
podmínky prostředí, opravy, atd.; 
2. Výběr tohoto zařízení pro použití v rámci bezpečnostních funkcí a instalace, konfigurace, celková validace, údržba a oprava může být 
prováděna pouze kvalifikovanou osobou při dodržení všech podmínek a doporučení výrobce v uživatelské dokumentaci. 
3. Veškeré informace související s p řípadným selháním tohoto produktu by mě ly být shromážd ěny v rámci procesu řízení 
spolehlivosti (nap ř. IEC 60300-3-2) a oznamovány výrobci.  
4. Jednotka by měla být v pravidelných intervalech testována za účelem zjištění případných selhání v souladu s touto příručkou. 
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