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ONLINEATEX Direktíva
Követelmények a gyártóval

szemben
– ATEX 114 – 2014/34/EU

Követelmények az
üzemeltetővel szemben

– ATEX 137 – 99/92/EG
Vonatkozó rendelet:

35/2016 (IX.27) NGM
Vonatkozó rendelet:

3/2003 (III.11) FMM ESZCSM

Alkalmazási területek definiálása, 
kategóriához hozzárendelés

Zónabesorolás, 
megfelelő berendezés 

kiválasztása

Kategória 1: G/D 0/20-as Zóna

Kategória 2: G/D 1/21-es Zóna

Kategória 3: G/D 2/22-es Zóna

Vonatkozó szabványok betartása Szerelési, telepítési utasítások 
betartása

Készülékek tanúsítása és jelölése a 
gáz- és porrobbanásveszélynek 

megfelelően G ill. D

Robbanásvédelmi dokumentáció
készítése: zónabesorolás / 

zónatérkép készítése, 
gyújtóforrás analizis, 

felülvizsgálat, munkaköri
kockázatértékelés

OKF követelményrendszere

54/2014 BM, 22/2009 ÖM, 
96 évi XXXI Tv

Fokozottan tűz és robbanásveszélyes gép, 
eszköz, berendezés

Minden tűz- vagy robbanásveszélyes 
technológia

0/20-as Zóna
1/21-es Zóna
2/22-es Zóna

Rb TvMI

Robbanásvédelemi tervfejezet
Zónabesorolás dokumentáció,

Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány,
Tűzvédelmi célú vizsgálat



ONLINEKiegészítő követelmények
„Ex d" védelmi mód esetén
■ A nyomásálló kábelbevezetőt, illesztőegységet vagy záróelemet, amelynek

párhuzamos menete van, a bevezető és a nyomásálló tokozás közötti tömítőalátéttel
lehet szerelni, feltéve, ha az alátét elhelyezése után a csavaros kötés még
megvalósítható. 

■ A csavaros kötésnek legalább öt teljes menetnek kell lennie. 

■ Megfelelő kenőanyagot szabad használni, feltéve, hogy nem keményedő, nemfémes
és nem éghető, és a kettő között fennmarad a földelés.



ONLINEKiegészítő követelmények
„Ex d" védelmi mód esetén
■ A kábelbevezető rendszer feleljen meg az alábbi rendszerek egyikének:

– a) Keményedő kiöntőanyaggal tömített (záró típusú) kábelbevezetők az IEC 60079-1-nek megfelelően és gyártmányként 
tanúsítva;

– b) Az alábbi követelmények mindegyikének megfelelő kábelek és bevezetők:

■ – az IEC 60079-1-nek megfelelő kábelbevezetők gyártmányként tanúsítva

■ – a felhasznált kábelek megfelelnek a 9.3.2. szakasz (a) bekezdésének;

■ – a csatlakozó kábel legalább 3 m hosszú;

– c) közvetett kábelbevezető, amely a nyomásálló tokozás átvezetővel és megnövelt biztonságú csatlakozódobozzal való 
kombinációja;

– d) ásványi anyag szigetelésű, fémköpenyű kábelek, külső műanyag burkolattal vagy anélkül, az IEC 60079-1 szerinti, 
megfelelő nyomásálló kábelbevezetőkkel;

– e) a gyártmány dokumentációjában előírt vagy az IEC 60079-1-nek megfelelő nyomásálló tömítőeszköz (pl. lezáró kamra) 
az alkalmazott kábelnek megfelelő kábelbevezetővel. A tömítőeszközöknek kiöntőanyaggal vagy más, megfelelő 
tömítéssel kell rendelkezniük az egyes kábelerek tömítésére. A tömítőeszközt közvetlenül a gyártmány 
kábelbevezetésénél kell elhelyezni.

– MEGJEGYZÉS 1.: A minimális kábelhossz követelménye a kábelen való lángterjedés lehetőségét csökkenti (lásd még az E 
mellékletet).

– MEGJEGYZÉS 2.: Ha a kábelbevezető és az adott kábel a gyártmány (tokozás) részeként van tanúsítva, akkor nem 
szükséges megfelelniük a 10.6.2. szakasznak (Ex d direkt kábelbevezetés).



ONLINEKiegészítő követelmények
„Ex d" védelmi mód esetén



ONLINEKiegészítő követelmények
„Ex d" védelmi mód esetén (2009)



ONLINERb felülvizsgálatok
■ Kábelbevezető eszközök

– Ha a kábelbevezetők alkalmasságát és sértetlenségét nem lehet közeli felülvizsgálattal megállapítani, további vizsgálatra
vagy részletes felülvizsgálatra van szükség.

– A kábelbevezető eszközök szoros állapotának ellenőrzését a közeli vizsgálat idején kézzel is el lehet végezni anélkül, hogy
szükség lenne a vízzáró tömítés vagy tokozás eltávolítására. 
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Rb és a minden kapcsolatos dokumentáció
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