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Předmluva

Text dokumentu 31J/224/FDIS, budoucího pátého vydání IEC 60079-17, vypracovala technická
subkomise IEC/SC 31J Zařazování nebezpečných prostorů a požadavky na instalaci, technické komise
IEC/TC 31 Zařízení pro výbušné atmosféry, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl
schválen CENELEC jako EN 60079-17:2014.

Jsou stanovena tato data: 



• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2014-09-24
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-12-24

Tento dokument nahrazuje EN 60079-17:2007.

EN 60079-17:2014 obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s EN 60079-17:2007:

do přílohy A byly doplněny tabulky s plánem prohlídek a kontrol pro svítidla, topné kabely a motory, které●

doplňují tabulky pro obecné typy ochrany proti výbuchu;
norma byla aktualizována tak, aby byla v souladu se změnami provedenými v EN 60079-14 týkajících se●

výchozí revize.

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

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60079-17:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Elektrické instalace v nebezpečných prostorech mají speciální vlastnosti navržené tak, aby byly
vhodné pro provoz v těchto atmosférách. Z důvodů bezpečnosti je důležité, aby v těchto prostorech
zůstala zachována neporušenost těchto vlastností po celou dobu života takovéto instalace; proto se
vyžadují výchozí revize a dále pak průběžné inspekce, které se provádějí jako:

následné pravidelné periodické revize nebo,a.
trvalý dozor odborného personálu.b.

Kde je to nutné může být vyžadována i údržba.

To, že instalace v nebezpečném prostoru správně funguje, neznamená a nemá tak být ani vykládáno,
že je zachována neporušenost speciálních vlastností uvedených výše.

Revize se provádí v souladu s touto normou, avšak pro starší instalace se pro podrobnosti, týkající se
zařízení a instalačních požadavků mají brát normy platné k datu instalace.

POZNÁMKA Normy platné k datu instalace nemusí být normami IEC.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60079 platí pro uživatele a týká se přímo pouze revizí a údržby elektrických instalací
v nebezpečných prostorech, pokud toto nebezpečí může být způsobeno přítomností hořlavých plynů,
par, mlhy, prachů, vláken nebo polétavých částic.

Norma nezahrnuje:
ostatní základní požadavky na elektrické instalace a revize elektrických instalací;●

ověřování elektrických zařízení;●

opravy a renovace nevýbušných elektrických zařízení (viz IEC 60079-19).●

Tato norma doplňuje požadavky uvedené v IEC 60364-6.



V případě prachů, vláken a polétavých částic může mít úroveň úklidu vliv na požadavky na revizi
a preventivní údržbu.

Tato norma je určena pro použití tam, kde je nebezpečí v důsledku přítomnosti směsi hořlavého plynu
nebo prachu se vzduchem, nebo vrstev hořlavého prachu za normálních atmosférických podmínek.
Neplatí pro:

prostory v podzemí dolů;●

prachy výbušnin, které nepotřebují k hoření atmosférický kyslík;●

pyroforické látky.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


