Fyzikálne technický zkušební ústav

<G

Ostrava-Radvanice

(1)

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) Clslo E.S~ertifikátu o prezkoušeni typu:
'~,

FTZÚ 03 ATEX 0025

~,
'

(4) Zarlzenl nebooC~

systém:

~~.
,.

~

(5) Výrobce:

TATSUNo,04B~C

(6) Adresa:

Pražská68,~~~,

(7) Dodatekk certifikátuplatipro:

Výdejní stojan LPG,
typová rada SHARK BMP 5xx.S/LPG, SHARK BMP 2xxx.S/LPG
EUROPE, a.s.

67801 Blansko,Ceskárepublika
~"'~kaCi

, '!II ..

certifikovaného
výrobku

"

(8) Modifikace certifikovaného zarlzenl (OChrannéhd'~stémU)a
jakékoliv jeho schválené varianty jsou
li
specifikována v dokumentaci jejíž seznam je uveden~ále.
(9) Tento doplnek certifikátu typu platl pouze pro tyPOil~koušenr

koncepce a konstrukce vzorku

výrobku podle prílohy 3 (odstavec 6) Smernice 94/9/EC (N"~~003
Sb.). Tato smernice uvádí další
požadavky, které musl splnovat výrobce nebo které musí Dý~sglQ.enypred uvedenlm výrobku na trh
nebo do provozu,'
(10) Bezpecnost modifikovaných cástí byla overena podle norem:
prEN 14678-1 :2003; ISO 11925-3:1997(E),
(11) Oznacení zarízení konstruovaného

~.,,9~Z

podle tohoto doplnku musl obsahovat tytQ~~Y/ht>oIY:
~

<G II 2G IIA T3
(12) Platnost certifikátu s tímto doplnkem je do:

Odpovedná osoba:

c

~

Ing. Jaroslav Šindler
vedoucí certifikacního orgánu

,

31.03.2008

Datum vydání:

Pocet stran: 5
Strana: 1/5
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Pokracování

(14)

Dodatek

c. 1

k ES certifikátu o prezkoušení typu c. FTZÚ 03 ATEX 0025
(15) Popis zarízení nebo ochranného systému:
Výdejní stojany typové rady SHARK BMP 5xx.S/LPG, SHARK BMP 2xx.S/LPG a odvozené
modifikace jsou urceny k výdeji kapalného propan-butanu (LPG) do motorových vozidel.
Konstrukce výdejních stojanu je tvorená temito základními moduly:
skelet stojanu
agregát LPG
elektronické pocítadlo
Konstrukcní zmena u výdejních stojanu je v náhrade kovových krytu za kryty laminátové.
Stanovení nebezpecných zón ve stojanu a vne stojanu je definované dle normy prEN 14 678-1 :2003
a CSN EN 60 019-10:2003

Vnitrní prostor skríne výdejního stojanu
-zóna 1
Vnejší prostor skríne výdejního stojanu do vzdálenosti 50 mm nad horním okrajem skríne a do
-zóna 2
vzdálenosti200 mm od horní hrany skríne až k zemi je prostor zarazený
Skríne elektroniky je oddelená vertikální oddelovací prepážkou typu 1, skrín má konstrukcní
provedeníse stupnem ochrany krytem IP 54 dle CSN EN 60 529
uvnitr a vne skríne je prostor bez nebezpecí výbuchu

-

(16) Zpráva c. :

FTZÚ C. 03/0025 - 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 Instalacní a
uživatelsképrírucky výrobce císlo IN 006-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

Odpovedná osoba:

,,~
<:o

.

Ing. Jaroslav Šindler
vedoucícertifikacníhoorgánu
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Dodatek c. 1
k ES certifikátu o prezkoušení typu c. FTZÚ 03 ATEX 0025
SEZNAM DOKUMENTACE

(19)

.

Seznam použitých cástí a zarízení

- EX_TABN 200G

z 02/2002

.

Seznam použitých cástí a zarízení

- dokument c. EX- TABN 500G

z 02/2005

.

Dvere pravé

- výkres C. 1-420-2017

z 12/2004

.

Dvere levé

- výkres C.2-420-2017

z 12/2004

.

Maska laminátová

- výkres C.320-1769

z 09/2004

.

Maskalaminátová- miniportál

- výkres C.320-1809

z 11/2004

.

Víko produktu

- výkres C.420-2011

z 09/2004

.

Horní ploutev

- C.420-2012

z 09/2004

.

Horní ploutev pro císlo

- C.2-420-2012

z 04/2005

.

Spodní ploutev

- C.420-2013

z 09/2004

.

Spodní ploutev

- C.420-2014

z 09/2004

.

Maska laminátová

- C.320-1770

z 09/2004

.

Fólie s popisem produktu

- C. 420-2140

z 08/2005

.

Schéma ochranného obvodu SHARK BMP5xx.S/LPG
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Dodatek c. 1
k ES certifikátu o prezkoušení typu c. FTZÚ 03 ATEX 0025

(20)

KÓDOVÉ ZNACENÍ VÝDEJNÍCH STOJANU:

Nové typy vÝdeiných stoianu rady BMP 5xx.S/LPG s laminátovÝmi kryty
Verejný a neverejný výdej
a)
b)
c)
d)

BMP 511.SL/LPG
BMP 511.SR/LPG
BMP 511.SD/LPG
BMP 522.SD/LPG

1 medium, 1 výdejní místo,levá orientace
1 medium, 1 výdejní místo,pravá orientace
1 medium, 1 výdejní místo, oboustranný
2 media, 2 výdejní místa, oboustranný

Nové typy vÝdeiných stoianu rady BMP2xxx.S/LPG s laminátovÝmi kryty

Výška stojanu 1600 mm
a) BMP2011.SSxlLPG
b) BMP2022.SSx/LPG

1 medium, 1 výdejní místo
2 media, 2 výdejní místa

Výška stojanu 1900 mm
a) BMP2011.SMxlLPG
b) BMP2022.SMxlLPG

1 medium, 1 výdejní místo
2 media, 2 výdejní místa

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

(21)

ELEKTRICKÉ PARAMETRY:

Napájecí napetí:

- elektroniky

230 V:t 10 %; 50 Hz

- osvetlení

230 V :t 10 %; 50 Hz
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Dodatek c. 1
k ES certifikátu o prezkoušení typu c. FTZÚ 03 ATEX 0025

(22)

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Maximální prutok

Qmax

50 dm3.min-1

Minimální prutok

Qmin

5 dm3.min-1
:t 1 %

Presnost výdeje
Provozní tlak

P

1,6 MPa

Maximálníprovozní tlak

Pmax

1,8 MPa

Jmenovitýtlak

PN

2,5 MPa

Zkušební tlak

pz

4,0 MPa

Jmenovitásvetlost

- prívodní potrubí
- zpetné potrubí

ON 19 (kapalná fáze LPG)
ON 16 (plynná fáze LPG)

Provozníteplota prostredí

- 20 oe ... + 50 oe

Provozníteplota média

- 20 oe ... + 50 oe
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