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CE  0080 II 2G Ex d ia mb IIC T4 Gb
Type bescherming

Vlambestendig d  
voor zones 1 en 2
De motorbehuizing voorkomt
dat een inwendige explosie
doorgegeven wordt aan de
explosieve atmosfeer rond de
machine. De behuizing moet
bestand zijn tegen drukniveaus die
veroorzaakt kunnen worden door
een inwendige explosie.

Verhoogde veiligheid e
voor zones 1 en 2
Voorkomt vonken, vlambogen
of hete plekken tijdens bedrijf
(inclusief starten met speciale
controle-uitrusting), die de
zelfontbrandende temperatuur
kunnen bereiken van de omliggende,
potentieel explosieve, atmosfeer.

Niet-vonkend nA  
alleen voor zone 2
Vergelijkbare constructie als bij
typen met verhoogde veiligheid,
maar biedt alleen bescherming
tegen ontbranding van een
explosieve atmosfeer, bij normale
werking en gebruik binnen de door
de fabrikant gespecificeerde
classificaties.

Geen
bescherming

Geen
bescherming

Selecteer het 
toepasselijke instrument: ALTAIR ALTAIR PRO ALTAIR 4X ALTAIR 5X (IR) SIRIUS

Aantal sensoren 1 1 1–3* 1–5* 1–5

0-100% LEL   

0–100Vol.% 
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Ammoniak (NH₃)  

Koolmonoxide (CO)     

Kooldioxide (CO₂) 

Chloor (Cl₂)  

Chloordioxide (ClO₂)  

Waterstofcyanide (HCN)  

Waterstofsulfide (H₂S)     

Stikstofdioxide (NO₂)  

Stikstofmonoxide (NO) 

Fosfine (PH₃)  

Zwaveldioxide (SO₂)  

Vluchtige organische stoffen (VOC) 

Interne pomp  

Alarmen (akoestisch en visueel)     

Trilalarm    

MotionAlert  

InstantAlert  

24-uurs bumpmarkering    

Gebeurtenisregistratie     

Gegevensregistratie    

Indicator einde sensorlevensduur  

Compatibel met ALTAIR QuickCheck  

Compatibel met GALAXY GX2-systeem    

CENELEC/IEC

ATEX-markering
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Beschrijving Apparatuurcode Geschikte zone EN-norm Beschermingsconcept
Gas Stof Gas Stof Gas Stof

Inkapseling Ex mb Ex mb 1,2 21,22 EN 60079-18 EN 61241-18 Het brandbare gas
buiten houden 

Explosiebeveiliging

Indringingsbescherming (IP-code) volgens EN 60529

ALTAIR 4X-multigasdetector is bijv. geclassificeerd als IP 67:
1e cijfer: ALTAIR 4X is volledig beschermd tegen stof.
2e cijfer: ALTAIR 4X is beschermd tegen de effecten

van tijdelijke onderdompeling tot een waterdiepte
van max. 1 m gedurende max. 30 min.

Bescherming
tegen stof

Bescherming
tegen water

Gasdetectors worden gebruikt om potentiële gevaren in de atmosfeer te detecteren, of het nu gaat om
zuurstofgebrek of de opbouw van toxische of de accumulatie van potentieel explosieve gassen.
Bescherming tegen explosiegevaar is bijzonder belangrijk bij de omgang met brandbare gassen en
dampen en dit geldt niet alleen voor de gebruikte apparatuur in deze omgevingen, maar ook voor de
gasdetectors zelf. Aangezien gasdetectors geclassificeerd worden als elektrische apparatuur, moeten ze
voldoen aan de relevante vereisten voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen. In de Europese Unie
wordt dit gereguleerd door gebruik te maken van de relevante geharmoniseerde Europese normen.

ATmosphere EXplosible is Frans voor potentieel explosieve atmosfeer. Volgens de ATEX-richtlijn 94/9/EG
(ATEX 95) en richtlijn 1999/92/EG (ATEX 137) moet de elektrische veiligheid van alle elektronische

gasdetectors en persoonlijke monitoren, gebruikt in mogelijk explosieve atmosferen, worden getest en
gemarkeerd met "ATEX" (EN 60079-0 et seq.). Als de gasdetector voor brandbare gassen en dampen wordt
gebruikt als een veiligheidsmiddel "met een meetfunctie voor explosiebeveiliging" moet het systeem,
naast de ATEX-markering, op werking worden gecontroleerd door een aangemelde instantie. Tijdens de
constructie van de elektrische apparatuur moet ook worden voldaan aan andere wereldwijd geaccepteerde
normen (zoals de stuurwielmarkering).

Bij MSA zijn we voortdurend bezig slimmere en betere gasdetectors te maken waar mensen wereldwijd op
kunnen vertrouwen.

Normen en richtlijnen
voor gasdetectors

Soorten bescherming (samenvatting)
Als het niet mogelijk is om gevaarlijke, potentieel explosieve atmosferen uit te sluiten met primaire beschermingmaatregelen
tegen explosies, moeten secundaire beschermingmaatregelen in werking treden. Deze maatregelen voorkomen op
verschillende manieren dat de atmosfeer ontbrandt en worden beschreven met de soorten bescherming.

Veiligheidsconcept Soort bescherming Code Toepassingsgebied (selectie)
Energie Intrinsiek veilig Metings- en controletechnologie, EN 60079-11 UL 1203
mechanisch Intrinsiek i veldbustechnologie, sensoren, actuatoren IEC 60079-11 FM 3610

veilige systemen ia = gebruikt in Zones 0, 1, 2 EN 60079-25
ib = gebruikt in Zones 1, 2 IEC 60079-25
ic = gebruikt in Zone 2
[Ex ib] = bijbehorende elektrische apparatuur
- installatie in het veilige gebied
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*Dubbele toxische sensoren beschikbaar

Prestatiegoedkeuring
Volgens ATEX-richtlijn 94/9/EG (fabrikanten) en richtlijn 1999/92/EG
(gebruikers) moet elk gasdetectiesysteem (detectors en detectiesysteem)
en alle persoonlijke bewakingsapparatuur voor brandbare gassen, als
deze worden gebruikt als veiligheidsgerelateerd toestel om het risico
van explosie te reduceren, op werking worden goedgekeurd.
Prestatiegoedkeuring is ook nodig voor het zuurstofgehalte in de lucht
tijdens inertie of de concentratie van het te meten toxische gas. 
Het EG-testcertificaat moet conformiteit aantonen volgens EN 60079-29-1
en EN 50104 voor ATEX en EN 50104 en EN 45544 voor zuurstof en
toxische gassen (conform nationale richtlijnen).

MED Richtlijn voor uitrusting
van zeeschepen 96/98/EG
(stuurwielmarkering) is een
goedkeuring van apparatuur
en producten voor de zeevaart
en geldt voor alle schepen die
varen onder de vlag van een
EEA-lidstaat.

Zones explosieve atmosfeer:

Zone 1

Zone 2 Zone 2

Zone 1
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ALTAIRGALAXY GX2 ALTAIR PRO ALTAIR 4X ALTAIR 5X (IR) SIRIUS

Geeft aan dat het product in gebieden met
explosiegevaar gebruikt kan worden

Type explosieve atmosfeer
G: Gas, nevel, damp
D: Stof

INERIS-identificatienummer
(nummer van aangemelde instantie)

Apparatuurgroep
I  = Mijnbouw
II = Andere gebieden

Apparatuurgroep en categorie
Gas- Stof- Apparatuur- Groep Karakteristieken gevaarlijk gebied –
zone zone categorie brandbare atmosfeer:
0 20 1 II Continu aanwezig of gedurende lange perioden of regelmatig (>1000 uur/jaar)
1 21 2 II Kan bij normale werking af en toe voorkomen (>10 <1000 uur/jaar)
2 22 3 II Onwaarschijnlijk bij normale werking of onregelmatig

en gedurende korte perioden (<10 uur/jaar)

Juridische markering die aangeeft dat de apparatuur
voldoet aan de vereisten van de Europese richtlijnen

Apparaatbeschermingsniveau
(volgens EN 60079-26)
Het beschermingsniveau dat toegekend is aan
apparatuur gebaseerd op het risico dat het een
ontbrandingsbron kan worden en het onderscheid
tussen atmosferen met explosieve gassen.

Gasgroep Representatief testgas
I Methaan (alleen mijnbouw)
IIA Propaan
IIB Ethyleen
IIC Waterstof
Explosiegroepen voor gassen volgens IEC,
CENELEC en NEC 505

Temperatuurclassificatie
Elektrische apparatuur van Groep II wordt
onderverdeeld in temperatuurklasses op basis van
de[maximale oppervlaktetemperatuur.

Temperatuurclassificatie volgens IEC, CENELEC
en NEC 505.
Temperatuurklasse Maximaal toelaatbare

oppervlaktetemperatuur
T1 450°C
T2 300°C
T3 200°C
T4 135°C
T5 100°C
T6 85°C

Veiligheidsconcept Soort bescherming Code Toepassingsgebied (selectie)
Speciale Explosie- Schakeltoestellen en verdeeltoestellen, en indicators, EN 60079-1 UL 1203
mechanische bestendige d bedieningselementen, motoren, transformatoren, IEC 60079-1 FM 3615
constructie behuizing verwarmingen, verlichtingsapparaten

< 30 min.

IP 67

Zone 0


