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norem v řadě budou aktualizovány při vydání nové edice.
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Předmluva

Text dokumentu 31/1119/FDIS, budoucího šestého vydání IEC 60079-2, který vypracovala technická
komise TC 31 Zařízení pro výbušné atmosféry, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC
a byl schválen CENELEC jako EN 60079-2:2014.

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) 2015-06-19
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2017-08-25

Tento dokument nahrazuje EN 60079-2:2007 a EN 61241-4:2006.

Pokrok v technice je zachycen v příloze ZY „Významné změny mezi touto evropskou normou a EN
60079-2:2007“.

Významné změny v porovnání s EN 60079-2:2007 jsou uvedeny v příloze ZY.

Tato norma se má používat ve spojení s EN 60079-0.

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.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a pokrývá základní požadavky směrnice EU.

Pro vztah se směrnicí EU viz informativní přílohu ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60079-2:2014 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato část IEC 60079 uvádí požadavky pro navrhování, konstrukci, zkoušení a označování elektrických
zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve kterých



je ochranný plyn, který je udržován na tlaku vyšším, než je tlak okolní atmosféry, použit pro ochranu protia.
vzniku výbušné plynné atmosféry uvnitř závěru, který neobsahuje vnitřní zdroj úniku hořlavých plynů nebo
par;
ochranný plyn udržovaný na tlaku vyšším, než je tlak ve vnější atmosféře, je použit pro ochranu proti vznikub.
výbušné plynné atmosféry uvnitř závěru, a je dodáván do závěru, ve kterém je jeden nebo více vnitřních
zdrojů úniků tak, aby zabránil vytvoření výbušné plynné atmosféry; nebo
ochranný plyn udržovaný na tlaku vyšším, než je tlak ve vnější atmosféře, je použit pro ochranu proti vnikáníc.
hořlavého prachu, který by mohl vést ke vzniku výbušné atmosféry vzduchu s prachem uvnitř závěru, ale
pouze pro závěry, ve kterých není žádný vnitřní zdroj úniku hořlavého prachu.

Tato norma obsahuje požadavky na zařízení a jeho související vybavení, včetně přívodního
a výfukového potrubí a také na pomocné řídicí přístroje, nezbytné pro zajištění toho, aby byl zajištěn
a udržován přetlak a/nebo rozřeďování.

1 Rozsah platnosti

Tato norma obsahuje specifické požadavky pro konstrukci a zkoušení elektrických zařízení se závěrem
s vnitřním přetlakem, s typem ochrany „p“, určeným pro použití ve výbušné plynné atmosféře nebo
ve výbušné atmosféře prachu se vzduchem. Norma rovněž stanoví požadavky pro závěry s vnitřním
přetlakem, které obsahují omezený zdroj úniku hořlavé látky.

Tato norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky IEC 60079-0. Pokud jsou požadavky uvedené
v této normě v rozporu s požadavky IEC 60079-0, mají přednost požadavky uvedené v této normě.

Tato norma neobsahuje požadavky pro:

závěry s vnitřním přetlakem, z jejichž vnitřního uzavřeného systému se může uvolňovat:●

vzduch s obsahem kyslíku vyšším než normálně; neboa.
kyslík ve směsi s inertním plynem, kde má kyslík vyšší podíl než 21 %;b.

místnosti chráněné vnitřním přetlakem nebo pro analyzátorové domky; viz IEC 60079-13;●

závěry s vnitřním přetlakem, použité pro prostory, ve kterých jsou přítomny výbušniny nebo pyrotechnické●

látky;
závěry s vnitřním přetlakem, použité pro prostory, ve kterých jsou přítomny hybridní směsi plynů/par●

a hořlavého prachu;
závěry s vnitřním přetlakem, použité pro prostory, ve kterých jsou přítomny pyroforické látky, jako jsou●

výbušniny nebo pohonná paliva, které mají své vlastní okysličovadlo;
závěry s vnitřním přetlakem s vnitřním zdrojem úniku hořlavého prachu.●

POZNÁMKA Pokud v roli výrobce vystupuje uživatel, odpovídá obvykle tento uživatel za splnění všech
odpovídajících částí této normy při výrobě a zkoušení takového zařízení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


