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Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2004-03-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské
normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
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kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.
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Předmluva

Tato evropská norma byla připravena WG 31-73, SC 31-7 Závěr s vnitřním přetlakem a jiné techniky,
technické komise CENELEC TC 31 Elektrická zařízení pro výbušnou atmosféru.

Text dokumentu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako EN
50381 dne 2004-03-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2005-0-
-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2007-0-
-01

Tato norma pokrývá základní požadavky na provětrávané domky bez vnitřních zdrojů úniků a
dodatečné požadavky pro případy, kdy jsou přítomny vnitřní zdroje úniku.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu BC/CEN/CLC/08-92 uděleného CENELEC
Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a pokrývá základní požadavky evropské
směrnice 94/9/EC.

Tato evropská norma musí být používána ve spojení s EN 50014, Nevýbušná elektrická zařízení -
Všeobecné požadavky, nebo kde je to vhodné, s EN 50021 Nevýbušná elektrická zařízení - Typ



ochrany „n“. Tuto normu nelze použít ve spojení s jakýmkoliv vydáním těchto norem a jejich změn
vydaných před rokem 1997.
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Úvod
Toto norma je novou evropskou normou pro přemístitelné větrané domky s nebo bez vnitřního zdroje
úniku, je však omezena pouze na domky, které jsou přemístitelné a nemá být použita pro domky
budované na místě, které nejsou určeny pro další prodej.

Větrané domky jsou prostory určené pro pobyt osob za normálních provozních podmínek. V těchto
podmínkách je důležité rozlišovat mezi ochranou vnitřním přetlakem, při které může být použit
vzduch nebo inertní plyn a tato ochrana může být použita pro zařízení, která nemusí podporovat život
a větráním. Větrání ve smyslu této normy, společně s dalšími bezpečnostními opatřeními, zajiš»uje
bezpečnou (a dýchatelnou) atmosféru uvnitř větraného domku.

Tento text vychází z rozsahu platnosti EN 61285, IEC/TR 61832, IEC 60079-13 a IEC 60079-16 a
základních bezpečnostních požadavků Směrnice 94/9/EC.

1 Rozsah platnosti
1.1 Tato evropská norma obsahuje specifické požadavky pro konstrukci a zkoušení přemístitelných
větraných domků (TVR), jako jsou analyzátorové domky montované na skluznicích s typem ochrany
„v“, které jsou určeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Přemístitelný v tomto smyslu
znamená vyrobený na jednom místě (v prostorách výrobce) pro prodej a transport do dalšího místa
(prostor uživatele) pro instalaci a použití. Tato evropská norma doplňuje evropskou normu EN 50014
nebo kde je to vhodné EN 50021, jejichž požadavky platí pro elektrická zařízení s typem ochrany „v“ s



výjimkou změn uvedených v této normě. Tato norma neobsahuje požadavky pro zařízení skupiny II,
kategorie 1 nebo zařízení skupiny I, kategorie M1. Tato norma neobsahuje požadavky pro zařízení
skupiny I, kategorie M2, pokud zde existuje potenciální zdroj úniku. Tato norma neobsahuje
požadavky pro zařízení skupiny II, pokud zde existuje potenciální nebezpečí od hořlavých prachů.

POZNÁMKA Záměrem této evropské normy není pokrytí analyzátorových domků podle EN 61285.
1.2 Tato evropská norma obsahuje požadavky na konstrukci TVR, včetně jeho souvisejících součástí,
přívodního a výfukového otvoru pro dodávku plynu pro provětrávání a pro bezpečnostní zařízení a
přístroje nezbytné pro typ ochrany „v“.

1.3 Tato evropská norma stanoví požadavky pro TVR s nebo bez možných vnitřních úniků hořlavých
nebo toxických plynů, kapalin nebo par (například z analyzátorů umístěných uvnitř TVR).

1.4 V důsledku použitých bezpečnostních koeficientů pro tento typ ochrany proti výbuchu se
předpokládá, že nejistota měření s přístroji dobré kvality, které jsou pravidelně kalibrovány, nemá
žádný významnější nepříznivý vliv a nemusí se s ní počítat při měřeních nutných pro ověření, zda
zařízení splňuje požadavky této normy.

2 Normativní odkazy
Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných
odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního
dokumentu (včetně změn).

EN 954-1 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části řídicích systémů
(Safety of machinery - Safety related parts of control systems)

EN 50014 Nevýbušná elektrická zařízení - Všeobecné požadavky

(Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - General requirements)

EN 50015 Nevýbušná elektrická zařízení - Olejový závěr „o“
(Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Oil immersion 'o')

EN 50016 Nevýbušná elektrická zařízení - Závěr s vnitřním přetlakem „p“
(Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Pressurized apparatus 'p')

EN 50017 Nevýbušná elektrická zařízení - Pískový závěr „q“

(Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Powder filling 'q')
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EN 50018 Nevýbušná elektrická zařízení - Pevný závěr „d“

(Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Flame proof enclosures 'd')

EN 50019 Nevýbušná elektrická zařízení - Zajištěné provedení „e“



(Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Increased safety 'e')

EN 50020 Nevýbušná elektrická zařízení - Jiskrová bezpečnost „i“

(Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Intrinsic safety 'i')

EN 50021 Nevýbušná elektrická zařízení - Typ ochrany „n“
(Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Type of protection ‘n’)

EN 50028 Nevýbušná elektrická zařízení - Zalití zalévací hmotou „m“
(Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Encapsulation 'm')

EN 50039 Nevýbušná elektrická zařízení - Jiskrově bezpečné systémy “i"
(Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Intrinsically safe electrical systems ‘i’)

EN 60034-5 Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany krytem točivých elektrických strojů (IP kód) -
0Klasifikace (IEC 60034-5)

(Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided bythe integral design of rotating
electrical machines (IP code) - Classification)

EN 60079-10:1996 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 10: Určování
nebezpečných prostorů (IEC 60079-10:1995)
(Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 10: Classification of hazardous areas)

EN 60079-15:2003 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Typ ochrany „n“ (IEC 60079-
15:2001, modifikovaná)
(Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 15: Type of protection “n”)

EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (IEC 60529)
(Degrees of protection provided by enclosures (IP Code))

EN 61285 Řízení průmyslových procesů - Bezpečnost analyzátorových domků (IEC 61285)
(Industrial-process control - Safety of analyser houses)

EN 61779-1 zavedena v ČSN EN 61779-1 (37 8320) Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých
plynů - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek (IEC 61779-1:1998, modifikovaná)

(Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases - Part 1: General
requirements and test methods)

EN 61779-2 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Část 2: Požadavky na provedení
zařízení skupiny I s rozsahem do 5 % metanu ve vzduchu (IEC 61779-2:1998, modifikovaná)

(Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases - Part 2: Performance
requirements for Group I apparatus indicating a volume fraction up to 5 % methane in air)

EN 61779-3 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Část 3: Požadavky na provedení
zařízení skupiny I s rozsahem do 100 % metanu ve vzduchu (IEC 61779-3:1998, modifikovaná)

(Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases - Part 3: Performance
requirements for Group I apparatus indicating a volume fraction up to 100 % methane in air)

EN 61779-4 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Část 4: Požadavky na provedení



zařízení skupiny II s rozsahem do 100 % dolní meze výbušnosti (IEC 61779-4:1998, modifikovaná)

(Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases - Part 4: Performance
requirements for Group II apparatus indicating a volume fraction up to 100 % lower explosive limit)

EN 61779-5 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Část 5: Požadavky na provedení
zařízení skupiny II s rozsahem do 100 % objemové koncentrace plynu (IEC 61779-5:1998,
modifikovaná)

(Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases - Part 5: Performance
requirements for Group II apparatus indicating a volume fraction up to 100 % gas)

-- Vynechaný text --


