Fyzikálne technický zkušební ústav
Ostrava-Radvan ice
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Dodatek c.1 k ES certifikátu o prezkoušení typu

(~
~~

Zarízení nebo ochranné systémy urcené pro použití

'-

v prostredí s nebezpecím výbuchu

'\,
podle Smernice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)
(3) Císlo ES'<f..ertifikátu
o prezkoušení typu:

~,

FTZÚ 03 ATEX 0022

~

(4) laflzenlneboo:~

SYstém: Výdejní stojan PHM,
,,~
typová rada SHARK BMP 5xx.S , SHARK BMP 2xxx.S

~
'

1!!0

.

..

(5) Výrobce:

TATSUNO-=~C

(6) Adresa:

Pražská 68, P

EUROPE,a.s.
49, 678 01 Blansko, Ceská republika

.ok
.g~"
..

""

(7) Dodatek k certifikátu platí pro:

-

~oQ1flkacicertifikovaného výrobku
'""" ....

(8) Modifikace certifikovaného zarízení (OChranného~stémU) a jakékoliv jeho schválené varianty jsou
specifikována v dokumentaci jejlž seznam je uvederi>f.; e '

~,

..

~~
.

(9) Tento doplnek certifikátu typu plat[ pouze pro tyPOVé~r{~oušení koncepce a konstrukce vzorku
výrobku podle prílohy 3 (odstavec 6) Smernice 94/9/EC (N~?&12003 Sb.), Tato smernice uvádí další
požadavky, které musí splnovat výrobce nebo které musí být S~h~ny pred uvedením výrobku na trh
nebo do provozu,

"

(10) Bezpecnost modifikovaných cást[ byla overena podle norem:

.~

~~

CSN EN 13617-1:2005, ci. 5.3.6; ISO 11925-3:1997JE~
9.7
(11) Oznacení zarízení konstruovaného podle tohoto doplnku musí obsahovat tyto.,symoply:
.J!I.

@
(12) Platnost certifikátu s tímto doplnkem je do:

'"

II 2G IIA T3

~

'

31.05.2008
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(14)

Dodatek c. 1
k ES certifikátu o prezkoušení typu c. FTZÚ 03 ATEX 0022

(15) Popis zarízení nebo ochranného systému:
Výdejní stojany typové rady SHARK BMP 5xx.S; SHARK BMP 2xxx.S a odvoiené modifikace jsou
urceny k výdeji ropných produktu - automobilových benzinu, motorové nafty (horlavé kapaliny I. až IV.
trídy nebezpecnosti) s presnosti::!:0,5 % pri cerpacím výkonu od 2 dm3.min-1do 130 dm3.min-1.
Konstrukce výdejních stojanu je tvorená temito základními moduly:
skelet stojanu
modul cerpací a merné hydrauliky
navijákový sloup (výdejní stojany rady BMP2xxx.S)
modul elektroniky
Konstrukcnízmena u výdejních stojanu je v náhrade kovových krytu za kryty laminátové.
Stanovení nebezpecných zón ve stojanu a vne stojanu je definované dle normy prEN 13617-1:2001
(výkresy c. 499-1750; 499-1751 pro výdejní stojany BMP 500; výkresy C. 489-1752, 499-1752 pro
výdejní stojany BMP 2000 a výkresy C.499-1753, 499-1754 pro výdejní stojany BMP 3000):
zóna 1
Vnitrní prostor skríne výdejního stojanu
Vnitrní prostor navijákového sloupu
zóna 1
Vnejší prostor skríne výdejního stojanu a navijákového sloupu do vzdálenosti 50 mm nad horním
okrajem skríne a sloupu a do vzdálenosti 200 mm od horní hrany až k zemi je prostor zarazený
zóna 2

-

-

Vnitrní prostor koaxiální výdejní hadice a celý okruh rekuperace benzinových par - zóna O
Skríne elektroniky je oddelená vertikální oddelovací prepážkou typu 1, skrín má konstrukcní
provedení se stupnem ochrany krytem IP 54 dle CSN EN 60 529

-uvnitr a vne skríne je prostor

(16) Zpráva C. :

bez nebezpecí výbuchu

FTZÚ C. 03/0022 - dodatek C. 1

(17) Zvláštní podmínky pro bezpecné použití: nestanoveny
(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpecnost:
18.1Ve smyslu Smernice 94/9/EC (Narízení vlády C. 23/2003 Sb.) prílohy 2, bodu 1.0.6 a Návodu na
obsluhu a údržbu císlo UP 002-CZ, nesmí být výdejní stojan instalovaný v nebezpecné zóne.
18.2Ostatní základní požadavky na bezpecnost jsou pokryty normami uvedenými v bode 9 tohoto
certifikátu.

Datum vydání: 25.08.2005
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Dodatek c. 1
k ES certifikátu o prezkoušení typu c. FTZÚ 03 ATEX 0022
SEZNAM DOKUMENTACE

(19)

.

Seznam použitých cástí a zarízení

- dokument

c. EX_TABN 200B

z 02/2005

.

Seznam použitých cástí a zarízení

- dokument c. EX- TABN 220B

z 02/2005

.

Seznam použitých cástí a zarízení

- dokument c. EX- TABN 500B

z 02/2005

.

Dverepravé

- výkres C. 1-420-2017

z 12/2004

.

Dverepravé

- výkres C.2-420-2 017

z 12/2004

.

Maskalaminátová

- výkres C.320-1769

z 09/2004

.

Maskalaminátová

- výkres C. 320-1770

z 09/2004

.

Maska laminátová - miniportál

- výkres C. 320-1809

z 11/2004

.

Víkoproduktu

- výkres C. 420-2011

z 09/2004

.

Horníploutev

- výkres C. 420-2012

z 09/2004

.

Horníploutev- pro císlo

- výkres C. 2-420-2012

z 04/2005

.

Spodníploutev

- výkres C. 420-2013

z 09/2004

.

Spodníploutev

- výkres C.420-2014

z 09/2004

.

Horníploutev

- výkres C.420-2040

z 10/2004

.

Fólie s popisem produktu

- výkres

z 08/2005

.

Schéma ochranného obvodu SHARK BMP5xx.S

C. 420-2140
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Dodatek

c. 1

k ES certifikátu o prezkoušení typu c. FTZÚ 03 ATEX 0022
KÓDOVÉ ZNACENÍ VÝDEJNÍCH STOJANU:

(20)

Nové typy vÝdeiných stoianu rady BMP 5xx.S
Verejný a neverejný výdej
a) BMP 511.Sx
b) BMP 511.Sx/H
c) BMP 522.Sx
d) BMP 522.Sx/H
e) BMP 521.Sx/UH
f) BMP 522.Sx/UH/H
g) BMP 512.Sx

s laminátovÝmi kryty

1 medium, 1 výdejní místo
1 medium, 2 výdejní místa, zvýšený výkon
2 media, 2 výdejní místa
2 media, 2 výdejní místa, zvýšený výkon
1 medium, 1 výdejní místo, vysokovýkon
2 media, 2 výdejní místa, vysokovýkon
1 medium, 2 výdejní místa

Znak "x" upresnuje konstrukci stojanu vzhledem k jeho orientaci na cerpací stanici. Znak "x" muže nabývat hodnot: R
Gednostranný stojan - pravá orientace), L Gednostranný stojan -levá

orientace), D (oboustranný

stojan).

Nové typy vÝdeiných stoianu rady BMP 2xxx.SS. 2xxx.SM s laminátovými kryty
Výška stojanu 1600 mm
a) BMP 2011.SSx
b) BMP 2011.SSx /H
c) BMP 2012.SS0
d) BMP 2022.SSx
e) BMP 2024.SS0
f) BMP 2033.SSx
g) BMP 2036.SS0
h) BMP 2044.SSx
i) BMP 2048.SS0

1 medium, 1 výdejní místo
1 medium, 2 výdejní místa, zvýšený výkon
1 medium, 2 výdejní místa
2 media, 2 výdejní místa
2 media, 4 výdejní místa
3 media, 3 výdejní místa
3 media, 6 výdejních míst
4 media, 4 výdejní místa
4 media, 8 výdejních míst

Znak "x" upresnuje konstrukci stojanu vzhledem k jeho orientaci na cerpací stanici. Znak "x" muže nabývat hodnot:
R Gednostranný stojan - pravá orientace), L Gednostranný stojan -levá

Výška stojanu 1900 mm
a) BMP 2011.SMx
b) BMP 2011.SMx /H
c) BMP 2012.SMO
d) BMP 2022.SMx
e) BMP 2024.SMO
'f) BMP 2033.SMx
g) BMP 2036.SMO
h) BMP 2044.SMx
i) BMP 2048.SMO

orientace).

1 medium, 1 výdejní místo
1 medium, 2 výdejní místa, zvýšený výkon
1 medium, 2 výdejní místa
2 media, 2 výdejní místa
2 media, 4 výdejní místa
3 media, 3 výdejní místa
3 media, 6 výdejních míst
4 media, 4 výdejní místa
4 media, 8 výdejních míst

.
,
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Znak "x" upresnuje konstrukci stojanu vzhledem k jeho orientaci na cerpaci stanici. Znak "x" muže n

R Gednostranný
stojan- praváorientace),L Gednostranný
stojan-levá orientace).
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Dodatek C.1
k ES certifikátu o prezkoušení typu c. FTZÚ 03 ATEX 0022
KÓDOVÉ ZNACENÍ VÝDEJNÍCH STOJANU: - pokracování

(20)

Nové typy výdeiných stoianu rady BMP 2xxx.ST s laminátovými

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

kryty

1 medium, 1 výdejní místo
1 medium, 2 výdejní místa, zvýšený výkon
1 medium, 2 výdejní místa
2 media, 2 výdejní místa
2 media, 4 výdejní místa
3 media, 3 výdejní místa
3 media, 6 výdejních míst
4 media, 4 výdejní místa
4 media, 8 výdejních míst

BMP 2011.STx
BMP 2011.STx /H
BMP 2012.STD
BMP 2022.STx
BMP 2024.STD
BMP 2033.STx
BMP 2036.STD
BMP 2044.STx
BMP 2048.STD

Znak "x" upresnuje konstrukci stojanu vzhledem k jeho orientaci na cerpací stanici. Znak "x" muže nabývat hodnot:
R Uednostranný stojan - pravá orientace), L Uednostranný stojan -levá

(21)

ELEKTRICKÉ PARAMETRY:

Napájecí napetí:

- elektroniky
- osvetlení
- elektromotoru
- el. magnetický ventil

Elektromotor

(22)

orientace).

- hydraulická cást
- odsávání par

230V:t10%;50Hz
230V:t10%;50Hz
3 x 400/230 V; 50 Hz
230 V:t 10 %; 50 Hz
0,75 kW
0,37 kW

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Jmenovitá svetlost
Maximální provozní tlak
Sací výška
Provozní teplota

DN 32
0,18 MPa
3m
- 20 oe ... + 40 oe - základní provedení
- 25 oe ... + 55 oe - standardní provedení

22.1 Cerpací výkon výdejních stojanu rady SHARK BMP 5xx.S, BMP 2xxx.S
Typ výdejního stojanu
Max. prutocné množství Qmax [dm3.min-1]
Min. prutocné množství Qmin [dm3.min-1]
Min. merené množství Vmin [dm3]
Maximální jednotková cena (pocet císlic)
Maximální úctovaná cena (pocet císlic)
Trída presnosti

Kapaliny

Standardnívýdej
50
3
2

Vysoká rychlost (/H)
80
5
5

Zvlášte vysoká rychlost(lUH)
130
10
10

99,99 (4)
99999,9 (6)
0,5
benzín a nafta
I.) .'.
\n,
'.7"
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