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mezinárodní normy souboru 80079 je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah základní publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability
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Tento dokument (EN ISO/IEC 80079-20-2:2016) vypracovala technická komise ISO/TMBG Skupina
technického řízení ve spolupráci s CEN/TC 305 Prostředí s nebezpečím výbuchu – Prevence
a ochrana proti výbuchu, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě musí být nejpozději do září 2016 udělen status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní
normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do září 2016.

Podrobnosti o významných změnách v EN 61241-2-2:1995 jsou uvedeny v příloze ZB „Významné
změny ve vztahu k IEC 61241-1:1994, IEC 61241-2-2:1993 a IEC 61241-2-3:1994“.

Tento dokument nahrazuje EN 61241-2-2:1995.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice 2014/34/EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást
tohoto dokumentu.

Rozšíření ve vztahu k systému označování popsanému ve směrnici je uvedeno v ATEX Výkladu,
publikovaného evropskou komisí. Je užitečný především pro zařízení, která vyhovují pro více než
jednu kategorii.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech těchto
patentových práv.

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení



Text ISO/IEC 80079-20-2:2016 byl schválen CEN jako EN ISO/IEC 80079-20-2:2016 bez jakýchkoliv
modifikací.
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1 Rozsah platnosti 

Tato část ISO/IEC 80079 popisuje zkušební metody pro rozvířený hořlavý prach a hořlavý prach ve
vrstvě, aby byla možná klasifikace prostorů, ve kterých takovéto látky existují, která umožní správný
výběr a instalaci elektrických a strojních zařízení pro použití v prostorech s hořlavým prachem.

Standardní atmosférické podmínky pro stanovování vlastností hořlavých prachů jsou:

teplota –20 °C až +60 °C;

tlak 80 kPa (0,8 bar) až 110 kPa (1,1 bar) a

vzduch s normálním obsahem kyslíku, obvykle 21 % objemových.

Definované zkušební metody neplatí pro:

známé výbušniny, střeliviny (například střelný prach, dynamit) nebo látky nebo směsi látek, které se
mohou za určitých podmínek chovat podobným způsobem, nebo

prachy výbušnin a střelivin, které pro hoření nevyžadují atmosférický kyslík nebo pro pyroforické
(samozápalné) látky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


