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(1)

Dodatek č.2 k Certifikátu EU p ezkoušenítypu
Za ízenínebo ochranné systémy určenépro použití
v prost edí s nebezpečímv buchu
podle směrnice 2014l34lEU (NV 11612016 Sb.)

(2)

(3) Čislo certiflkátu EU prezkoušení typu:

FTzÚ 14 ATEX o13ox
(4) Vlilrobek: Ručníanalyzátor vibrací A4900 Vibrio Ex
(5) Vyrobce: ADASH spol. s r.o.
(6)

Adresa:

Htubinsk á 3211379, 7O2

00 Ostrava, Česká republika

(7) Tento dodatek rozširuje ES certifikát o prezkoušenítypu č. rtZÚ 14 ATEX O130X, vztahujícíse

k návrhu a konstrukci vyirobku a je v souladu se specifikací stanovenou v popisu zmíněného certifikátu
a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v popisu a v dokumentaci, jeJížseznam je
uveden dále.

(8) FyzlxÁlttĚ TEcHNlCrÝ zxuŠEBNÍÚSTAV, oznámen subjekt č.1026, podle článku 17 směrnice
Evropského parlamentu a Rady č.2014l34lEU z26.02,2014, potvrzuje, že u vliše uvedeného v robku

bylo ověreno splnění základních požadavkťr na ochranu zdraví a bezpečnost vztahujících se k návrhu
uvedené
príloze
v
ll této směrnice.

a konstrukci produktu určenéhopro použitív prostredí s nebezpeóím v buchu, které jsou

(9) ES certifikáty o prezkoušení typu vydané podle směrnice 94/9/ES a platné pred účinnostísměrnice

2014l34lEU (20.04.2016), mohou b;it, v souladu s článkem 41 směrnice 2014l34lEU, považovány za
certifikáty vydané ve shodě se směrnici 2014l34lEU. Dodatky k těmto ES certifikát m o prezkoušení
typu mohou nést i nadále p vodní číslocertifikátu vydaného pred 20.04.2016.

(10) Bezpečnost vlirobku byla ověrena podle

čstt EN lEc

norem:

60079_0:2018,

čstt EN

60079-11:2012

(11) Označenív robku musí obsahovat:

@

!I

2G

Ex ib !!c T4 Gb

(12) Tento certifikát platí do: 30.04.2025

:03.04.2O

Ing. Lukáš Martinák
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certifikačního orgánu
Vydání tohoto certifikátu je podmíněno plněním všeobecn ch podmínek FTZÚ, s.p.
m že b t rozmnožován pouze vcelku abez jakychkoliv změn (včetně dalších stran).

Tento certifikát

ryzlrÁlruĚ TEcHNtcKÝ zruŠeeNÍÚstnv,

státní podnik, Pikartská 133717,716 07 ostrava - Radvanice

tel,: +420 595 223 111, +420 604 2O3 525, e-mail: ítzu@ílzu,cz, www.ftzu,cz
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pokračování

(13)

Dodatek č. 2
k certifikátu EU p ezkoušenítypu č. FTzÚ 14 ATEX 0130x

(14)

(15) Popis změn v robku:
Predmětem tohoto dodatku je:

-

prodlouženíplatnosti certifikátu,
posouzení v robku podle aktuálně platn ch norem,
modlfikace

v

robku.

predmětem tohoto dodatku je posouzení v robku a alternativního typu vstupního konektoru.
Pro pripojování vyirobku mimo prostor s nebezpečímu. buchu je použit kabel COMM CABLE. V robek
byt posouzen podle aktuálně platnlich norem. Technické parametry vlirobku zťtstávají beze změn.
Aktualizované dokumenty jsou uvedeny vodstavci (19) tohoto dodatku. Platnost certifikátu bYla
prodloužena o pět Iet.
Technické parametry: Beze změn

(16) Zpráva

ě.:

141013012

(17) ZvIáštní podmínky použití:
1. V za ízenímohou b t používány pouze čIánky Energizer L91.
2. Pripojení vyirobku k jin m za ízenímmimo prostredí s nebezpečím vyibuchu, smí b t provedeno
pouze pomocí kabelu COMM CABLE v robce ADASH spol. s r,o.

(18) Základní požadavky na ochranuzdraví a bezpečnost:
Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost jsou pokryty normami uvedenyimi v bodě
tohoto dodatku.

(19) Seznam dokumentace:

Strany

čislo
27o32o20MK

16
55

Verze

Datum

1.2
1.2

27.03.2020
27.03.2020

Název
Technická dokumentace rozšírení
Návod
Datum vydání: 03.04.2020

Odpov
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vedoucí certifikaěního orgánu
Vydání tohoto certifikátu
m že b t

Tento certifikát

ryzlxÁlrtĚ

ím všeobecn ch podmínek FTZÚ, s.p.

abezjak

chkoliv změn (věetně dalších stran).
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