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ośrodek Badań' Atestacji i Certfikacji Sp. z o.o.
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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Urządzenia, systemy ochronne i podzespoĘ przeznaczone do uzyku w przestrzeniach
zagroŻony ch wybuchem. Dyrektywa 9 4 l 9 lwE.
(Rozporządzenie MG z dnta2Ż.I2.Ż005 r. Dz.U.Nr Ż63.PozycjaŻ203).

Certyfikat zgodności Nr: OBAC 15 CZlATEX 0548x
IJrządzenie lub system ochronny: Hydrauliczny Eżektor Gazowy HEG-400/3000

Producent:

Adres:

Gliwice, 24listopada 2015 r.
Druk OBAC/PO-7/F12

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

,,SELMAG" Sp. z o. o.

pl. Kombatantow 612,14-300 Morąg

mgr ińz. Piotr Barglik

Urządzenie niniejsze lub system ochronny oraz jakikolwiek jego zatwierdzony wariant jest specyfikowany
w niniejszym certyfikacie i dokumentacji. której spis podano w pkt. 19.

(8) ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o., zaświadcza, Że wlw urządzenie lub system
ochronny sprawdzono na zgodnośó z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
dotyczącymi projektu, konstrukcji urządzenia i systemu ochronnego przęZnaczonego do stosowania
w warunkach zagrożonych wybuchem, które podano w załączntku nr II Dyrektywy Rady 94l9lWE
223 marca 1994 r.
Wyniki badań podane są w poufnym raporcie nr: oBACi 15/ATEX/0548.

(9) Spełnienie podstawowych wymogów bezpieczenstwa zapewniono poprzez zgodność z:

PN-EN 13463-1:2010 PN-EN 13463-5:2012 PN-EN 1710+A1:2010
(EN 13463-1:2009) (EN 13463-5:2011) (EN 1710:2005+41:2008)

(l0) Jeżeli Za numerem certyfikatu podano symbol "X'' to w dalszym ciągu niniejszego certyfikatu podano
specj alne warunki b ezpieczne go sto sowan ia wyrobu.

(1 1) Niniejszy certyfikat jest wazny w okresie od 24.11.Ż015 do 23.11 .2020 i dotyczy wyłącznie egzemp)'arzy
wyrobu (ów) posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do oceny wzór
(wzory) i odpowiadające wymogom określonym w pkt. 9 niniejszego certyfikatu.

(12) oznakowanie niniejszego urządzenia lub systemu ochronnego musi zawieraćponiższe synbole:
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I x OBAC
ośrodek Badań' Atestacji i CelĄfikacji sp. z o.o.

44-|22 anwice, ul. Toruńska 27

ZAŁĄCZNIK
do CerĘfikatu Zgodności

nr OBAC 15 CZIATEX 0548X

(15) opis urządzenia lub systemu ochronnego Ex:

Hydrauliczny Ezektor Gazowy HEG-400/3000 przeznaczony jest do lokalnej wentylacji w
podziemnych wyrobiskach zakładow górniczych zagrożonych wybuchem metanu iilub pyłu
węglowego. Ezektor składa się z króóca wlotowego zabezpieczonego siatką króćca wylotowego i
kadłuba w któr5.,rn jest umocowany jego napęd. Napędem eżektora jest silnik hydrauliczny, który
poprzez sprzęgło i przekładnię obiegową poruSza wirnikiem osadzonym na ułozyskowanym wałku.
Silnik hydrauliczny moŻe byó zasilany olejem lub emulsją wodno olejowa o ciśnieniu do 25 MPa.
Zmiana parametrów zasilania pozwala na pĘnną regulację jego obrotów, a tym Samym umozliwia
pĘnną regulację strumienia powietrza wydmuchiwanego. Kadłub w miejscu pracy wimika jest
wyłozony wykładziną mosięzną oruz obrzeże zespołu kadfuba napawane jest napoiną mosięzną
zabezpieczającą przed powstaniem iskier w przypadku tarcia wirnikiem. Eżektor posiada uchwyty i
płozy umoŻliwiające jego transport i podwieszenie w podziemnych wyrobiskach zakładow górniczych.

Dane znamionowe:

Parametr ęzektora HEG-400/3 000 Wartość / tvo
Srednica wirnika 350 mm
Prędkość znamionowa wafu wirnika 3000 min'
Nom nalna wydajnośó przy prędkości znamionowei 60 m'/min
Nom nalne spiętrzenie statvcZnę przy prędkości znamionowei 470 Pa
Masa zespotu ezektora 71.73 ks
Napęd ezektora silnik hydraulicznv produkcii ..Stosowanie Maszvn'' tYDu sM 04/20
Nominalne ciśnienie zasl|anla oleiem lub emulsia oleiowo-wodna 25 MPa
Przekladnia planetarna ..Apex Dvnamics" do zastosowań w sórnictwie tvpu AEo70-003 -P0403200s03
Temperatura otoczenia +1uC++40uC

(1ó) Raport:
opis Badań Hydrauliczny eżektor gazowy HEG-400/3000 nr W66.093BY wydanie l opracowanie:
Instytut Techniki Górniczej ,,KOMAG''. Gliwice, paźdzternik2015 r.

Hydrauliczny Eżektor Gazowy HEG-400i3000 spełnia wymagania dla utządzen
w wykonaniu przeciwwybuchowym imoŻe być stosowana jako urządzenie grupy I kategorii M2.
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I x OBAC
ośrodek Badan, Atestacji i certJfilmcji Sp. z o.o.

Ą4-122 Qlirvice, Ul. Toruńsl\a 27

ZAŁĄCZNIK
do CerĘfikatu Zgodności

nr OBAC 15 CZIATEX 0548X
( 1 7 ) Specj alne warunki b ezpteczne gcr uzytkowania :

Hydrauliczny Eżektor Gazowy HEG-400/3000 należy uziemić w miejscu zabudowy.
Hydrauliczny Eżektor Gazowy HEG-400/3000 moze być eksploatowany w temperaturzę otoczenia od
+loc do +400C.

(18) Podstawowe wymagania bezpieczenstwa Zapewniono spełnieniem wymagań norm podanych w pkt. 9
niniej szego certyfi katu.

(1 9) Wykaz uzgodnionej dokumentacji:
Instrukcja Hydrauliczny eżektor gazowy HEG-400/3000 nr W66.093IOR wydanie 1. opracowanie:
Instytut Techniki Górniczej ,,KOMAG''' Gliwice,listopad 2015 r.
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,t x oBAc ę
ośrodek Badań, Atestacji i Cert;rfikacji Sp. z o.o.

4Ą-122 oliwice, Ul. Toruńska 27
ZałącznikNr 1

do

(2) Urządzenia. komponenty' lub sy'stern1'' ochronne przeł1aczone do uĄ'tku $' przestrzeniach zagrozonych
wybuchem. Dr'rektyu'a Parlamentu Europejskiego i Rady 20l1l31lUF, z dnia 26 lutego 2014r.

certyfikatu Nr OBAC 15 CZIATEX 0548X

Hydrauliczny Eżektor Gazowy HEG-400/3000

,,SELMAG'' Sp. z o. o.

pl. Kombatantów 612.14-300 Morąg

Spełnienie podstar'łowyclr wy'mogóu' bezpieczetistrł'a zaper'vniono poprzez zgodnosc z'.

PN-EN 13463-1:2010 PN-EN 13463-5:2012 PN-EN 1710+A1:2010
(EN l3463-l:2009) (EN 13463-5:20ll) (EN l7l0:2005+łl:2008)

Opis zrnian:
Zmiany polegają na rozszerzeniu zapisórv lv dokumentacji technicznej ezektora poprzez dopisanie
parametrów technicznvch: hałasu i zasięgu rr'1 rzutu potr ietrza'

Dane znamionowe:
Zasięg lvvrzutu powietrza (odległośc. prz1' której zachowana

-|est minirnalna prędkośc strumienia po,ur'ietrza 0.7 m/s)
Poziom emitowanego c i śn ien ia akustr''cznego na Stanow'i skach prac\'.

35m

skorvgowanego charaktel'_!'St}'ką A: Lpł 83.l dB

Pozostałe dane znamionorve nie uleg\ zmianie i są takie Same jak \Ą' certyfikacie
nr OBAC 15 CZIATEX 0548X

Wyn i k przepror.vadzonych badań :

- Numer W66.093BY1 z lvrzesień 20l6.
- Numer 135lBTl20l6 z u,rzesien 2016.

Wvkonatlie przecirł'rvybuchowe potwierdzono w poufn1 rn raporcie Z oceny rvy'robu:

OBAC/I6/ATEX/O4I 8

Wprorvadzone zmiany'spełniają rv1,magania dlaurządzeń grupy I kategorii M2

oznaczeniewvkonania przeciwr.ł'ybuclrow'ego zaclror'vu.je postać: @ t uz .

z up. Kierownika
Jed nostki Certyfi kującej

mgr inż. Piotr Barglik
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Produkt:

Producent:

Adres:

Glilł'ice. 14 września 2016 r

Druk nr OBAC/PO-6/F4

(3)

(4)

(5)

(ó)

(7)

(8)
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(1)

ośrodek Badń, Atestacji i Ceffikacji Sp. z o.o.
4Ą,-122 cliwice, ul. Toruhstla 27

Załącznik Nr 1

do
certyfikatu Nr OBAC 15 CZ/ATEX 0548X

(9) Specjalne rvarunki bezpiecznego uzytkorłarlia:
- Nie ulegają zmianie i są takie same jak w ceĄfikacie nr oBAC l5 ATEX 0548X

(10) Dokumentacja techniczna:
Instrukcja Hydrauliczny ezektor gazowy HEG-400/3000 nr W66.093IOR wydanie 2. Opracowanie:
Instytut Techniki Górniczej ,,KOMAG'". G|iwice, wrzesień 20l6 r'

Niniejszy załącznik do ceĄfikatu jest wazny lv okresie od 14.09.2016 do 23.11.2020 i doĘczy wyłącznie
egzemp|arzy wyrobu (ów) posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstaw,iony do ocenl
wzór (wzory) i odpowiadające wymogom okreś|onym w pkt. 6 niniejszego cenyfikatu.
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