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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Nr 03/10
Deklaruje się z pełną odpowiedzialnością, Ŝe urządzenie (pełna nazwa i typ):

Czujnik przepływu powietrza typ CPP-1
o numerze fabrycznym
podanym na tabliczce znamionowej oraz zapisanym w rejestrze
wyrobów produkcyjnych z dodatkowym znakiem CE, wyprodukowany przez:
ENERGOMONTAś CHORZÓW Spółka z o.o.
41- 506 CHORZÓW, ul. 16 Lipca 12
spełnia pod względem działania i konstrukcji, w wersji wprowadzonej do obrotu, zasadnicze wymagania
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych
przeznaczonych do uŜytku w przestrzeniach zagroŜonych wybuchem, wymienione w wytycznych WE:
- załącznik nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozporządzenie MG z dnia 22 grudnia 2005 r. Dz.U. Nr 263, poz. 2203)
W przypadku eksploatacji urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi - DTR lub nie wykonania
okresowych przeglądów czujnika, deklaracja ta traci swą moc.
Wyrób posiada certyfikat badania typu WE: KDB 06ATEX105 + uzupełnienie nr 1 z dn. 21.06.2010 r.
wydany przez:
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1453
ZESPÓŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW
Kopalnia Doświadczalna „BARBARA”
Oznakowanie przeciwwybuchowe urządzenia:

M I M1 Ex ia I

Czujniki przepływu powietrza typu CPP-1 produkowane są zgodnie z zasadami dobrej praktyki inŜynierskiej,
zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i aktualnym stanem wiedzy technicznej przy spełnieniu n/w norm
zharmonizowanych z Dyrektywą 94/9/WE:
•
PN-EN 60079-0:2009 - Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagroŜonych wybuchem
Część 0: Wymagania ogólne
•
PN-EN 60079-11:2007 - Atmosfery wybuchowe
Część 11: Urządzenia przeciwwybuchowe iskrobezpieczne „i”
•
PN-EN 50303:2004
- Urządzenia grupy I kategorii M1 przeznaczone do pracy ciągłej
w atmosferach zagroŜonych metanem i/lub pyłem węglowym.
Spółka posiada certyfikowany Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodny z normami:
• PN-EN ISO 9001:2009
• PN-EN ISO 14001:2005
• PN-EN ISO 3834-2:2007
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