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Předmluva

Text dokumentu 31/819/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 60079-29-4, byl připraven technickou
komisí TC 31, Zařízení pro výbušné atmosféry, a byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC.

Návrh změny, připravený SC 31-9 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, určená pro
použití v průmyslových a komerčních prostředích s výbušnou atmosférou technické komise TC 31
Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry byl předložen k formálnímu hlasování.

Společný text byl schválen CENELEC jako EN 60079-29-4 dne 2010-04-01.

EN 60079-29-4:2010 doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky uvedené v EN 60079-0. Pokud jsou
požadavky této normy v rozporu s požadavky uvedenými v EN 60079-0, mají přednost požadavky
uvedené v této normě.

Tento dokument nahrazuje EN 50241-1:1999 + A1:2004 a EN 50241-2:1999.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci libovolného patentového práva nebo



všech takových patentových práv.

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) 2011-01-01
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2013-04-01

Přílohy ZA, ZZ a ZY doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60079-29-4:2009 byl schválen CENELEC jako evropská norma se
schválenými společnými modifikacemi.
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1 Rozsah platnosti

Tato část EN 60079-29 stanoví funkční požadavky na zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů
nebo par v okolním vzduchu pomocí měření spektrální absorbce v plynech nebo parách v dlouhých
optických cestách, jejichž rozsah je typicky od jednoho metru do několika kilometrů.

Takovéto zařízení měří integrovanou koncentraci absorbujícího plynu v optické cestě v jednotkách
jako jsou LEL.metry pro hořlavé plyny.

POZNÁMKA 1 Skutečné hodnoty koncentrace mohou být odvozeny pouze tehdy, pokud může být
zaručeno, že koncentrace je v celé měřící cestě konstantní, jak je tomu např. u velmi krátkých
optických cest (< 100 mm). V těchto případech pro tato zařízení platí EN 60079-29-1.
POZNÁMKA 2 Tato norma je založena na současných technikách absorpce za použití infračerveného
záření. Jiné techniky a aplikace mohou vyžadovat úvahy o dalších zkouškách (např. tlakové zkoušky).

Zařízení podle této normy se dělí na dále uvedené typy:

Typ 1: optický vysílač a přijímač, které jsou umístěny na koncích cesty přes atmosféru, která má být
monitorována.

Typ 2: optický kombinovaný přístroj (tj. kombinovaný vysílač a přijímač) a vhodný reflektor, kterým
může být topografický útvar nebo zpětný reflektor, umístěný na opačné straně cesty přes atmosféru,
která má být monitorována.

Tato norma platí i pro případy, kdy výrobce zařízení uvádí jakékoliv údaje, týkající se speciálních
vlastností konstrukce nebo lepší funkce, která překračuje minimální požadavky podle této normy.
Všechny tyto údaje musí být ověřeny a zkušební postupy mají být rozšířeny nebo doplněny, kde je to
nutné tak, aby byly ověřeny výrobcem uváděné funkční vlastnosti. Dodatečné zkoušky mají být
odsouhlaseny mezi výrobcem a zkušebnou a uvedeny a popsány v protokolu o zkoušce.

Tato evropská norma neplatí pro dále uvedená zařízení:

zařízení určená pro poskytování rozsahu odezvy koncentrace plynu (např. Light Direction and Ranginga.
LIDAR);
zařízení, které se skládá z pasivního optického přijímače bez zabudovaného optického zdroje;b.
zařízení určená pro měření místní objemové koncentrace plynu (bodové snímače);c.
zařízení určená pro detekci prachu nebo mlhy ve vzduchu;d.
zařízení pro monitorování průchodu látky;e.
zařízení určená pro detekci výbušnin; af.
zařízení určená pouze pro identifikaci jednotlivých plynů nebo složek par (např. Fourier Transform Infraredg.
Spectroscopy (FTIR)).

Tato norma je použitelná pro zařízení, určená jak pro prostory s nebezpečím výbuchu tak i pro
prostory bez nebezpečí výbuchu nebo pro oboje. Zařízení pro použití v prostorech s nebezpečím
výbuchu musí mít ochranu proti výbuchu (viz 4.1.1).

Tato norma platí pro přenosná, přemístitelná a stabilní zařízení, určená pro komerční a průmyslové



aplikace.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


