Protiexplozní pojistka
J 344.100/1/P7AE/II
Deflagrační protiexplozní
pojistka koncová ventilová DN 100
J 344.100/1/P7AE/II
Protiexplozní pojistka pro bezpečnostní ochranu
technologických zařízení sloužících ke skladování,
rozvodu, přepravě a zpracování hořlavých plynů
a výparů kapalin zařazených do skupiny výbušnosti
IIA dle ČSN EN 13463-1 a ČSN EN 60079-20-1.
Hlavní technické údaje
Klasifikace pojistky

DEF – deflagrační

Umístění pojistky

Koncová, ventilová

Vlastnosti pro stabilizované hoření (BC)

c (bez doby hoření)

Skupina výbušnosti

IIA

Schválena pro provoz v prostředí
EU Certifikát o přezkoušení typu

G IIA
FTZÚ 05 ATEX 0326

Jmenovitá světlost (mm)

DN 100

Jmenovitý tlak (bar)

PN 6

Připojovací rozměry

příruba DN 100 / PN 6

Otevírací hodnota přetlakového ventilu (MPa)

0,0015 ± 20 %

Otevírací hodnota podtlakového ventilu (MPa)

-0,0002 ± 20%

Materiál pláště pojistky

tvárná litina (těleso)

Materiál protiexplozní vložky

nerezová ocel

Šířka spáry v protiexplozní vložce

≤ 0,7 mm

Povrchová ochrana

žlutá barva RAL 1028

Teplota okolního prostředí Tamb

-20 až +60 °C

Maximální provozní teplota TO

+60 °C

Maximální provozní tlak protékajícího
média – po absolutní
Hmotnost

0,08 ≤ 0,11 MPa

Označení typu na štítku

Přezkoušení typu podle
směrnice 2014/34/EU
(NV116/2016 Sb.).
Bezpečnost ověřena podle
ČSN EN ISO16852.
EU Certifikát o přezkoušení
typu: FTZÚ 05 ATEX 0326
Oznámení o zabezpečování
jakosti: FTZÚ 02 ATEX Q 020.
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Certifikace

40,6 kg

Protiexplozní pojistka
J 344.100/1/P7AE/II
Instalace protiexplozní pojistky J 344.100/1/P7AE/II

POZOR!
Instalaci a údržbu protiexplozních pojistek může provádět pouze pracovník proškolený na
instalaci a servis výrobcem zařízení, vlastnící k této činnosti platné oprávnění (certifikát
výrobce o autorizaci servisu).
Protiexplozivní pojistka se umísťuje způsobem stanoveným projektem zařízení. Montážní poloha pojistky
na potrubí je vždy vertikální. Připojení pomocí přírub s těsněním. Po instalaci protiexplozních pojistek do
technologických zařízení se vždy musí provést zkouška těsnosti spojů z důvodu ověření bezpečnosti zařízení.
Zkoušku těsnosti stanoví projekt zařízení.
Maximální provozní teplota protiexplozní pojistky a maximální provozní tlak protékajícího média (plynů, par)
jsou uvedeny na štítku „VÝSTRAHA“. Pojistka nesmí být umístěna v blízkosti horkých zařízení.
Připojení protiexplozní pojistky koncové deflagrační, použité jako koncový odvětrávací systém může být bez
dalších zkoušek modifikováno tak, aby bylo umožněné její připojení na potrubí (chráněné strany) s menšími
rozměry.
Minimální vzdálenost každé vnější armatury, která by mohla narušit plamen nebo průtok, musí být u
protiexplozních pojistek deflagračních koncových minimálně 300 mm od vnějšího povrchu pojistky.
Provozní požadavky včetně omezení použití musí odpovídat článkům 6.2 a 7.3.1 ČSN EN ISO 16852:2018.
Protože se ve všech případech jedná o protiexplozní pojistky zařazené podle vlastností pro stabilizované
hoření BC do třídy c - bez doby hoření, jsou nutná dodatečná vnější bezpečnostní zařízení.

UPOZORNĚNÍ!
Protiexplozní pojistky musí být vždy v technologickém zařízení vodivě propojeny
a uzemněny podle požadavků normy ČSN CLC/TR 60079-32-1.
Při instalaci a provozu protiexplozních pojistek musí být dodrženy pokyny uvedené
v ČSN EN ISO 16852:2018, příloha C – „Správná praxe“.
Instalace a údržba se provádí podle Návodu na instalaci, obsluhu a údržbu
protiexplozních pojistek č. OÚ/006/2005-DET/CZ II/2018.

Diagram tlakové ztráty

Základní náhradní díly
Objednací
číslo dílu

Název

Kód
označení

425401529

Vložka I

1529

425401530

Vložka II

1530

425400760

Přetlakový ventil

446264

Podtlakový ventil

446262

Vodítko

1382812102

Kroužek 210 x 2
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