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Předmluva

Text dokumentu 31/837/FDIS, budoucí prvního vydání IEC 60079-20-1, připravený IEC TC 31
„Elektrická zařízení pro výbušnou atmosféru“, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC
a byl schválen CENELEC jako EN 60079-20-1 dne 2010-02-01.

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) 2010-11-01
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2013-02-01

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a pokrývá základní požadavky evropské směrnice 94/9/ES.
Viz příloha ZZ.

Přílohy ZA a ZZ byly doplněny CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60079-20-1:2010 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60079 uvádí návod pro klasifikaci plynů a par. Popisuje zkušební metodu určenou pro
měření maximální experimentální bezpečné spáry (MESG) pro směsi plynu nebo par se vzduchem za
normálních podmínek teploty a tlaku tak, aby bylo možné zvolit správnou skupinu zařízení. Metoda
nezohledňuje možné vlivy přepážek na bezpečné šířky spár. Tato norma popisuje rovněž i zkušební
metodu určenou pro stanovování teploty vznícení chemicky čistých par nebo plynů ve vzduchu při
atmosférickém tlaku.

Tabulkové hodnoty chemických a technických vlastností látek je uváděn jako pomoc pro techniky při
výběru zařízení, určeného pro použití v nebezpečných prostorech. Očekává se, že občas budou
k dispozici další publikována data, na základě výsledků zkoušek prováděných v různých státech.

Tabulkové hodnoty byly voleny se zvláštním ohledem na použití zařízení v nebezpečných prostorách
a byly uvedeny poznámky o standardních metodách měření.

POZNÁMKA 1 Data, uvedená v této normě, byla převzata z mnoha zdrojů, jejich seznam je uveden
v bibliografii.
POZNÁMKA 2 Při porovnávání odkazů se mohou objevit odchylky v datech, obvykle jsou však rozdíly
dostatečně malé, aby neměly žádný význam na výběr zařízení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


