
tx OBAC
ośrodek Badań, Atestacji i Ceffikacji Sp. z o.o.

44-122 oliurice, Ul. Toruństta 27

(l)

(Ż)

CERTYFIKAT ZGoDNoŚct
Urządzenia, Systemy ochronne i podzespoły przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrożony ch wybuchem. Dyrektywa 9 4 l 9 lw E.
(Rozporządzenie MG z dnia 22.1Ż.2005 r. Dz.U.Nr 263. P ozycja 2203).

Certyfikat zgodności Nr: oBAC 16 CZlATEX 0063x

Urządzenie lub system ochronny: IJrządzenie odpylające BSA-***i45

SELMAG Sp. z o.o.

Plac Kombatantów 612' 14-300 Morąg

Urządzenie niniejsze lub system ochronny oraz jakikolwiekjego zatwierdzony wariant jest specyfikowany
w niniejszym certyfikacie i dokumentacji, której spis podano w pkt. l9.

ośrodęk Badań Atestacji i Certylrkacji OBAC Sp. z o.o., zaświadcza, Żę wlw urządzenie lub System
ochronny sprawdzono na zgodność z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
dotyczącymi projektu, konstrukcji urządzenia i systemu ochronnego przeznaczonego do stosowania
w warunkach zagrożonych wybuchem, które podano w załączntku nr II DyreLtywy Rady 94l9lwB
zŻ3 marca1994 r.

Wyniki badań podane są w poufnym raporcie nr: oBAC/16/ATEX/0063

(9) Spełnienie podstawowych wymogów bezpieczeństwa Zapewniono poprzez zgodność z:

PN-EN 1710+A1:2010 (EN l7I0:2005+A1:2008) PN-EN 13463-5:2012 (EN 13463-5:2011)
PN-EN 13463-tz20l0 (EN 13463-I:2009) PN- EN 1127 -2+ Al :20 1 0 (EN 1 1 Ż7 -2 :Ż002+A l : 200 8 )

(10) Jeżeli Za numerem certyfikatu podano symbol "X'' to w dalszym ciągu niniejszego certyfikatu podano
specj alne warunki bezpiecznego stosowania wyrobu.

(l 1) Niniejszy certyfikat jest ważny w okręsię od 12.02.2016 do 11.02.202l i dotyczy wyłącznie egzemplarzy
wyrobu (ów) posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do oceny wzór
(wzory) i odpowiadające wymogom określonym w pkt. 9 niniejszego certyfikatu.

(l2) oznakowanie niniejszego urządzenia lub systemu ochronnego musi zawierać ponlższe symbole:

@ lM2c

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)

Producent:

Adres:

[a
łśi

Gliwice, 12 lutego 2016 r.
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Ex OBAC
ośrodek Badań' Atestaqji i Ceffikacji Sp. z o.o.

44-L22 oliwice, ul. Toruńska 27

ZAŁĄCZNIK
do CerĘfikatu ZgodnoŚci

nr OBAC 16 CZIATEX 0063X

(l5) opis urządzenia lub systemu ochronnego Ex:

,Urządzenie odpylające BSA-***/45" przezrtaczone jest do usuwania metodą mokrą pyłów
z przepływającego przez nie powietrza' szczególnie pyłów węglowych, kamienno-węglowych
i kamiennych podczas drąŻenia wyrrobisk kory'tarzowych przewietrzanych wentylacją kombinowaną
w podziemnych zaŁJadach gomiczych w wyrobiskach niemetanowych i metanowych zagrożonych
wybuchem metanu i/lub pyfu węglowego. W skład urządzenia wchodzą: zespół napędowy
wymuszający przepływ zapylonego powietrza, odkraplacz, sęparator wstępny, człon nośny
z zawięsiami. W urządzeniu zabudowana jest pompa P-lBłEc-Ex do wymuszania przepływu wody
w obiegu zamkniętym i czujnik poziomu CP-Żdll-b lub CP-2dll-a do kontroli poziomu wody
w zbiorniku urządzenia. ,,lJrządzenie odpylające BSA-{<**/45" przewidziane jest do wspóĘracy
z roŻnymi układami ssawnymi, transportującymi zapylone powietrze. ,,Urządzenie odpylające
BSA-***/45" jest przeznaczonę do pracy ciągłej i zostało zaprojektowane, zależnie od wydajności
w dwóch wersjach, d.: 83A-600/45, BSA-800145. W skład ,,Urządzenla odpylającego BSA-***/45''
wchodzą niżej wymienione podzespoły posiadające własne certyfikaty badania typu WE:

Silnik indukcyjny trojfazowy klatkowy typu dSoKg 200LŻBz-E-P FTZU 12 ATEX 0194X
Pompa typu P-lBA/EC-Ex
Czujnik poziomu cieczy typuCP-2dll

Oznaczenie:
oznaczenieurządzenia'. BsA - ***l45, gdzie:
BsA - oznaczęnie wg dokumentacji,
*** - 600 lub 800 - klasa wielkości,
45 - moc silnika napędowego w [kW]

(13)

(14)

KDB O4ATEXO23X
KDB O4ATEX1O4
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Ix OBAC @
ośroaek Badań, Atestacji i CerĘrfikacji Sp.
': ''' ,,|,,, '''' 44-122 cliwice, ul. Toruńslra 27

z o.o.

(13)

( l4)
ZAŁĄCZ|{IK

do CerĘfikatu Zgodności
nr OBAC 16 CZ|ATEX 0063X

Dane znamionowe:

Nazwa Urządzenie odpylające
BSA - ***11ą

Wykonanie urządzenia 'rvp BSA-600/4s BSA -800/,ł5
Nominalne natężenie przepłyu'u powietrza (wvdainość) m]/rnin 420 110
S kuteczn o ść odpylan ia w'obec frakcj i całkorv i tej l)//o nle tTlI e niŻ 99
Skuteczrrość odpylania rvobec frakcii resplrabilnei o//o l-lle mr e niŻ95
Zużvcie wod dm't/min 5 - t5
Minimalne ciśnienie wodv MPa 0.1
Zespoł napędoił'y Tlp AA-45 AA-4s/800
Moc silllika zespolu napędorłego KW 45
Napięcie zasilania V 500 lub 1000
Prędkość obrotor.va silnika zespołu napędorł'ego obr/min 295).
Odkraplacz tVD 630 800
Separator wStępny t\D 800
Człon nośn-v i zawiesia t\p 800
Przewód tvp 630 x 1 700
Dyfuzor tYp 6301190
Pompa wodna WD P-lBA/Ec-Ex
Moc silnika pompy wodnej KW 2.2
Napięcie zasilania silnika pomp\' rvodnei 500 lub 1000

Maksvmalne napięcie

Parametry iskrobezpieczne czujnikólv CP-2d/ l a

yrniary gabarytowe urządzenia
l{ł GĄ"ą !y!uzp1ą)1 sze11rvy1]
Masarcałkowita ry4rĘqia od p1, l aj ącego z/

weJ sclo\\'e:
Ui: 60 V DC: 42 V AC

Maksymalny prąd wejściow1':

mm

Maksymalny prąd wejściowy:
Ii:lA

Parametry iskrobezpieczne czujników CP-2d/1 b

Maks1'mallle napięcie
jścior.ve: U,:60 V DC:42 V

Druk OBACI?O-L|F|Ż
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tx OBAC
ośrodek Badań' Atestacji i CeĄrfikacji sp. z o.o.

44-L22 Gliwice, UI. Toruńska 27

ZAŁĄCZNIK
do CerĘfikatu Zgodności

nr oBAC 16 CZ|ATEX 00ó3x

(16) Raport:
ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o. o. Laboratorium LABOREX. Sprawozdanie
z badań nr LLl 039 l Ż0 l 6/A. Gliwicę, 0 5 .02.20 | 6 r .

Urządzenie odpylające BSA-***/45 spełnia wymagania dla urządzeń w wykonaniu
przeciwwybuchowym i może być stosowane jako urządzenie grupy I kategorii M2.

( 1 7 ) Specj alnę warunki b ezpieczne go uzyko wania :

Zakres temperatury oIoczenia: +1oC < Tu.t' Ś +40'C.
Urządzenie w miejscu eksploatacji na|eży uziemić.

(l8) Podstawowe wymagania bezpieczeństwa Zapewniono spełnieniem wymagań norm podanych w pkt. 9
niniej szego certyfi katu.

(1 9) Wykaz uzgodnionej dokumentacji:
Instrukcja ,,IJrządzenie odpylające B5A-600/45'' nr W90.354.02IOR, wydanie 1.

Gliwice, marzec 20I5 r.Instytut Techniki Górniczej ,,KOMAG'' . 44-Iu Gliwicć, ul. Pszczyńska 3'7 .

Warunki Technicznę ,,Urządzenie odpylające 85A-600/45'' nr W90.354.02WT, wydanie l.
Gliwice, marzęC 2015 r.Insty.tut Techniki Górniczej ,,KOMAG''. 44-Iu Gliwice, ul. Pszczyńska3'7 '

Rysunek złożeniowy ,,Urządzenie odpylające B5A-600/45'' nr W90.354.02, data: 03'2015 r.
Instytut Techniki Górniczej ,,KOMAG''. 44-Iu Gliwice, ul. Pszczyńska37.
Rysunek złoŻeniowy ,,Zespół napędowy AA-45'' nr W90.354.02-0l, data: 03.Ż0i5 r. Instytut
Techniki Górniczej ,,KOMAG''. 44-|Ol Gliwice, ul. Pszczyńska37.
Rysunki przynależne.

Instrukcja ,,Urządzenie odpylające BSA-800/45'' nr W90.354.03IOR, wydanie 1. Gliwice, styczeń
2016 r.lnst}'tut Techniki Górniczej ,,KOMAG''.44-1u Gliwice, ul. Pszczyńska37.
Warunki Tęchniczne ,,Urządzenie odpylające BSA-800/45'' nr W90.354.03wT, wydanie 1. Gliwicę,
styczeń Ż016 r.Inst}'tut Techniki Górniczej ,,KOMAG''. 44-Iu Gliwice, ul. Pszczyńska37.
Rysunek złożentowy ,,Urządzenie odpylające BSA-800/45'' nr W90.354.03, data: 01 .Ż016 r.
Insty.tut Techniki Górniczej ,{OMAG''. 44-10I Gliwice, ul. Pszczyńska37.

- Rysunek złożeniowy ,,Zespoł napędowy AA-45l800'' nr W90.354.03-01' data: 01 .2016 r. Inst1ut
Techniki Górniczej ,'KOMAG''. 44-I0I Gliwice, ul. Pszczyńska37.
Rysunki przyna\eŻne.

(13)

(14)

ffi
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I x OBAC @
ośrodek Badan, Atestacji i Ceffikacji Sp. z o.o.

AĄ-L22 cliwice' ul. Toruńslśa 27
Załącznik Nr 1

do
certyfikatu Nr OBAC 16 CZ/ATEX 0063X

(l)

(2)

(3)

(4)

(s)

Urządzenia^ komponenĘ'' lub systemy' oclrronne prze^1aczone do uz,v-tku rr przestrzeniach zagrozonvch
wYbuchem' Dyrekt'vwa Parlamentu Europejskiego i Rady' 2014l34lUE' z dnia 26 lutego 20l'łr'

U rząclzenie odpylaj ące BSA-* * */45

,,SELMAG" Sp. z o. o.

pl. Kombatantów 612..14-300 Morąg

(6) Spełnienie podstawowycli wymogórł bezpieczeństrva zapervniono poprzez zgodnośc z:

Produkt:

Producent:

Adres:

(7) Opis zmiarr:
Zastosowano rv przedmiotor.ł1"m urządzeniu silnik o rnoc;-' 45 kW.jednonapięclorv1.' jako alternarywę
dla 1uż istniejącego silnika o ll"loc}' ,t5 kW dlvunapięcio\\ego. przr zachor,vaniu r.vszystkich
dorychczasour ch paraInetrórr bez zlniall.
ozrlaczenie rł-vkonania urządzenia po zrnianie: B5A-600/'ł5llN i BSA-800/:15i lnN.

- oznaczenie zespołu napędowego po zmianie: AA-45/1N i AA-45/B00/1N.
oznaczenie Ępu urządzenia po zmianach:

BSA - ***/45/1N, gdzie:
BSA - oznaczenie wg dokurnentacji.
*ł<* - 600 lub 800 - klasa u'ielkości.
15 - rnoc silnika napędou'ego u, [kW].
lN - silnik jedrlonapięciolł'}'t)'pu dSOKg 200L2Bz-E (ił' Il)

Dane znamionowe:

Pozostałe dane znamionowe nie uległ1' zmianie i są takie Same jak W cert1,fikacie

nr OBAC l6 CT.IATEX 0063X

PN-EN 13463-1 :2010 (EN I 3463-1 :2009)
PN-EN 13463-5:2012 (EN I 3463-5:201 I )

(8) Wynik przeprowadzonych badari:

Wykonanie przeciwwybuchorve potu ierdzono \\

OBAC/I 6IATEXIO4I]

Wprowadzone zmiany spełniają lł'vmagania dla urządzeń

oznaczenie wykonania przeciwrł,1'buc

PN-EN I 7 I 0+Al :20 I 0 ( Er.l- I 7 I 0 :2005+A I :2008 )

PN-EN 7 127 -2+ Al :2 0 I 0 ( Er.r- I 1 2i -2 :2002+4 I : 2 00 8 )

poufny'm raporcie Z ocen\' r.łvrobu

grupy I kategorii M2

postać: @t*z.

Kierownik
Jed nostki Certyf i kującej

\i

mgr Piotr Tarnawski
Strona 1 z 2
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Ix OBAC @
ośrodek Badań, Atestacji i Ceffikacji Sp. z o.o.

&4-L22 ctiwice, uI. Toruńslę2?

Załącznik Nr l
do

certyfikatu Nr OBAC 16 CZ/ATEX 0063X
Specj alne warunki bezpiecznego uzytkowanra:

- Nie ulegĘ zmianie i są takie same jak w certvfikacie nr oBAC 16 CZlATEX 0063X

Dokumentacj a techn iczna:

- Instrukcja .,Urządzenie odpylające B5A-600l45llN" nr W90.354.04lOR. rvvdanie l. Gliwice.
wrzesień 2016 r.Instytut Techniki Górniczej ..KOMAG". 44-l0l Glirvice. ul. Pszczvńska j7.
Warunki Techniczne ..Urządzenie odp'l'lające 85A-600/451lN" nr W90.35.1.04WT'. wy'danie l"
Gliwice. Wrzesień 2016 r. lnstytul 'rechniki Górniczej..KoMAG" 4'1-l0l Gliwice.
ul. Pszcz5 ńska ]7'
Rysunek złozeniowy' ,,L)rządzenie odpylające 85A-600/45/-IN" nr w90.354.04. data; 09.20ll6 r'
Insrytut l'echniki Górniczej ..KOMAG"' 44-l0l Glirvice. ul. Pszczyńska 37.
Rysunek złozeniowy ,.Zespół napędow,v AA-45/1N'' nr W90.354.04-0l. data: 09.2016 r.
lnstytut Techniki Górniczej ..KOMAG''. 44-l0i G|iwice. uI. Pszczyliska31.

- Rysunki przynalezne.
Instrukcja ,,I)rządzenie odpylające BSA-800/45llN''nr W90.]54.05IoR.wydanie i. Gliwice.
wrzesień 2016r. Instyut'rechniki Górniczej ..KOMAG"" 44-l0l Gliwice, ul. Pszcz.vńska 37.

_ Warunki Techniczne ,Urządzenie odpyla.jące BSA-800/45/lN" nr W90.351.05WT. wydanie l
Gliwice, wrzesień 2016 r' lnsrytut Techniki Górniczej.'KOMAG''.44_l01 Gliwice,
ul. Pszczyńska31.
Rysunek złozeniow1' ,,Urządzenie odpylające BSA-800/45l-lN'' nr W90.354.05. data" 09.20l6 r.

Inst5Ąut Techniki Górniczej ..KOMAG''. 44-l0l Gliwice. ul. Pszczyńska 37.
Rysunek złożeniowr' ,,Zespół napędowy AA-45/800/lN'' nr W90.354'05-0I. data: 09.20l6 r.

Instytut Techniki Górniczej ."KOMAG". 44-101 Gliwice. ul. Pszczyńska 37.
- Rysunki przynalezne.

Niniejszy załącznik do ceĄfikatu jest wazny w okresie od 16.09.2016 do 1l.02.202l i dotycz"- wyłączrrie
egzemplarzy wyrobu (ów) posiadających idenĘvczne r.vłaściwości (parametry) jak przedstawiony do clcenl
wzor (wzory) i odpowiadające wymogom określonyłn \Ą' pkt. 6 ninie3szego cenvfikatu.

(t)

(e)

( l0)
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