
 COLASIT AG 
Kunststoffbau 

CH-3700 Spiez, Switzerland 

Telephone +41 (0)33 655 61 61   Fax +41 (0)33 654 81 61 

Issued 4/2016 / Subject to change 
Copyright by COLASIT AG Spiez 

Informační list ochrany ATEX / Ex

Směrnice o produktech ATEX 2014/34 / EU upravuje marketing produktů používaných v nebezpečných 
a výbušných oblastech.
Účelem směrnice je chránit osoby, které pracují ve výbušném prostředí.
Termín ATEX znamená francouzskou zkratku „AtmosphĂ¨re explosible“ a používá se jako synonymum 
pro dvě směrnice Evropské unie v oblasti ochrany proti výbuchu, směrnici ATEX 2014/34 / EU a 
směrnici ATEX 1999 / 92. / EC.
Výbušné prostory jsou rozděleny do zón v závislosti na četnosti a době trvání výskytu nebezpečných 
výbušných atmosfér. Zóny jsou definovány tak, jak je uvedeno v tabulce níže.

Klasifikace výbušných prostor

Zóna 0 je prostor, ve kterém jsou výbušné atmosféry jako směs vzduchu a hořlavých 
plynů, par nebo mlhy přítomny buď trvale, po dlouhou dobu nebo často. Termín „často“ se 
používá při odesílání „většinu času“, jinými slovy, klasifikace zóny 0 je přiřazena výbušným 
oblastem, kde je výbušná atmosféra přítomna po více než 50 % provozní doby systému. 
Obecně je tomu tak pouze v případě vnitřku potrubí a nádrží.

Plyny 

Zóna 1 je prostor, ve kterém se za normálních provozních podmínek může příležitostně 
vyskytnout výbušná atmosféra v důsledku směsi vzduchu a hořlavých plynů, výpary nebo 
mlhy. Pokud existence výbušné atmosféry přesáhne dobu cca. 30 minut za rok, nebo 
pokud k tomu dojde příležitostně, tzn. denně, ale zůstává méně než 50 % provozní doby 
systému, je oblast obecně považována za zónu 1.

Zóna 2 je prostor, ve kterém se výbušné atmosféry v důsledku směsi vzduchu a hořlavých 
plynů, par nebo mlhy běžně nevyskytují nebo se vyskytují krátkodobě pouze za normálních 
provozních podmínek. Odborníci se vesměs shodují, že pojem „krátká doba“ odpovídá 
období cca. 30 minut ročně. Je také stanoveno, že výbušné atmosféry za normálních 
provozních podmínek v takových oblastech nelze normálně očekávat. Pokud se výbušná 
atmosféra vyskytne na krátkou dobu jednou za rok, oblast by měla být klasifikována jako 
zóna 2.

COLASIT nabízí plastové ventilační jednotky pro ex zóny 1 a 2.

Všechny ventilátory ATEX splňují standardní teplotní třídu T3 (200-300°C). Volitelně je k dispozici také 
verze s teplotní třídou T4 (135-200ºC). 

Ventilátory COLASIT jsou vhodné pro odsávání výbušných plynů ze skupiny II G (výbušné skupiny IIA, 
IIB a vodík), v souladu s EN14986. 


