Diş ölçülerinin karşılaştırılması
Comparison between threads
ISO 7/1 Rp
ISO 7/1 Rc
UNI 612574
NPT

ISO metrik

PG DIN 40430

ISO metric

ATEX Đşaretleme Sistemi
ATEX Marking
Đmalatçı ve adres
Manufacturer and adress
Ex koruma modu
Ex protection mode

EC tipi sertifikaların numarası
Number of EC type examination certificate
Ortam sıcaklığına ek olarak Ta < -20C Ta > +40C
Addition range of ambient temperature Ta < -20C Ta > +40C
Gözetim için bildirilen tanım
Notified body for survelliance

Grup
Group

Kategori
Category

Gaz ortamı

Toz ortamı
Gas atmosphere Dust atmosphere

Patlama riski teşkil edenı ortamlar için elektriksel bilgiler (maden ocakları dışında)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres (other than mines)

Bölgelere göre elektrik malzeme seçimi
Elektrik malzemesi

Selection of electrical apparatus
according to zones

bölge 0

kullanılacak alan

zone 0

Electrical apparatus for use in

Koruma tipleri :

Types of protections :

EN 50020 standartlarına uyum

In accordance with standard EN 50020

(“ia” kategorisi – kendinden emniyetli koruma )

(category ”ia” - intrinsic safety)

bölge 1

Elektrik malzemesi kullanılacak alan

zone 1

Electrical apparatus for use in

Koruma tipleri :

Types of protections :

“d”

EN 50018

“d”

EN 50018

“p”
“q”
“o”
“e”
“i”
“m”

EN 50016
EN 50017
EN 50015
EN 50019
EN 50020
EN 50028

“p”
“q”
“o”
“e”
“i”
“m”

EN 50016
EN 50017
EN 50015
EN 50019
EN 50020
EN 50028

bölge 2

Elektrik malzemesi kullanılacak alan

zone 2

Electrical apparatus for use in

Koruma tipleri :

Types of protections :

bölge 0 ve bölge 1 için tüm koruma tipleri

All types of protection for zone 0 and zone 1

“n” EN

“n” EN

50021

50021

yada EN 60079-14 standartlarında belirlenmiş electriksel

or electrical apparatus as specified in standard

yardımcı elemanlar

EN 60079-14

Yanıcı tozların bulunduğu kullanımlar için elektriksel yardımcı elemanlar
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust
Alanlara göre elektirksel yardımcı
eleman seçimi

Selection of electrical apparatus
according to zones

Yardımcı elemanlar EN 50281-1-2 standartlarında belirlenmiş

The apparatus shall be selected taking into account

Şartlara göre seçilmiş olacaktır.

the conditions as specified in standard EN 50281-1-2
Bölge 20

Bölgeler
Zones

Yanıcı tozlar ile bölge 21 – bölge 22
Zone 21 – zone 22 with conductive dust

Zone 20

Bölge 22

Zone 22

(EN 60529)

IP 6X

IP 6X

IP 5X

Đşaretmenmiş/ Marking

II 1 D

II 2 D

II 3 D

ATEX kategorisi
ATEX category
1

Uygulama alanı
Application area

Çok yüksek seviye
Yüksek seviye

Đki ayrı hata ile kullanımdaki koruma ve

Patlama riskinin sürekli olduğu ortamlari.

güvenlik iki bağımsız ile ifade edilir.
Two independent means of protection or
safe in use with two separate faults.

Where explosive atmospheres are continuosly
present or present for long periods.
Patlama riskinin normal işletme şartlarında olduğu ort.

High level

Hata veya sıklıkla karışıklığa neden olan
kullanımdaki güvenlik.
Safe in use with a fault or with frequently
occurring disturbances.

Normal seviye

Olağan işlemler süresince güvenlik

Very high level
High level
Yüksek seviye

2

3

Bölge
Zone

Koruma seviyesi
Tasarım gereksinimleri
Level of protection Design requirement

Normal level
Safe during normal operations.

Sıcaklık sınıfı
Temperature class
Temp. [ °C ]

CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX

T1

bölge 0
bölge20
zone 0
zone 20

Where explosive atmospheres is likely to occur.

bölge 1
bölge 21
zone 1
zone 21
bölge 2

Patlama riskinin nadiren olduğu ortamalar
Kısa periyotlarda gerçekleşir.
Where explosive atmospheres are likely to occur infrequentely and be for short period only.

bölge 22
zone 2
zone 22

T1

T2

T3

T4

T5

T6

450

300

200

135

100

85

