DģLEŽITÉ BEZPEýNOSTNÍ INFORMACE
Pro modely radiostanic a audio pĜíslušenství pĜezkoušené podle smČrnice þ. 94/9/ES
ATEX ES a podle systému IECEx.
Urþité modely VHF a UHF radiostanic a mikrofon s reproduktorem GMMN1111A jsou schváleny k použití v nebezpeþném prostĜedí podle
smČrnice þ. 94/9/ES ATEX ES a podle systému IECEx.
Tyto modely jsou oznaþeny schvalovacím þíslem BVS 07 ATEX E 095 X. Zvláštní podmínky pro jejich bezpeþné použití jsou
popsány v tomto letáku.
Pro tyto modely radiostanic platí následující klasifikace pro ztížené provozní podmínky:
II 2G Ex ib IIC T4 (kategorie 2, schváleno pro zónu 1, skupinu zaĜízení II, plynovou skupinu C, teplotní tĜídu T4, -20 °C až + 50 °C)
II 2D Ex tD A21 IP6x ib D21 T110°C (kategorie 2, schváleno pro zónu 21, skupinu zarízení II)
I M2 Ex ib I (kategorie M2, skupina zaĜízení I)
Mikrofon s reproduktorem GMMN1111A je oznaþen schvalovacím þíslem BVS

05 ATEX E 082.

Pro tyto mikrofony s reproduktorem platí následující klasifikace pro ztížené provozní podmínky:
II 2G EEx ib IIC T4 (kategorie 2, schváleno pro zónu 1, skupinu zaĜízení II, plynovou skupinu C, teplotní tĜídu T4, -20 °C až + 50 °C)
II 3D IP5x T60°C (kategorie 3, schváleno pro zónu 22, skupinu zarízení II)
I M2 EEx ib I (kategorie M2, skupina zaĜízení I)
Tyto modely VHF a UHF radiostanic a mikrofon s reproduktorem GMMN1111A jsou také schváleny k použití v nebezpeþném prostĜedí
podle systému IECEx.
Tyto modely radiostanic jsou oznaþeny schvalovacím þíslem IECEx BVS 08.0019.
Pro tyto modely radiostanic platí následující klasifikace pro ztížené provozní podmínky:
Ex ib llC T4 (kategorie 2, schváleno pro zónu 1, skupinu zaĜízení II, plynovou skupinu C, teplotní tĜídu T4, -20 °C až + 50 °C)
Ex tD [ibD] A21 IP6x T110°C (kategorie 2, schváleno pro zónu 21, skupinu zarízení II)
Ex ib I (kategorie M2, skupina zaĜízení I)
Mikrofon s reproduktorem GMMN1111A je oznaþen schvalovacím þíslem IECEx
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BVS 07.0001.X.

Pro mikrofony s reproduktorem GMMN1111A platí následující klasifikace pro ztížené provozní podmínky:
Ex ib llC T4 (kategorie 2, schváleno pro zónu 1, skupinu zaĜízení II, plynovou skupinu C, teplotní tĜídu T4, -20 °C až + 50 °C)
Ex tD A22 IP5x T60°C (kategorie 3, schváleno pro zónu 22, skupinu zarízení II)
Ex ib I (kategorie M2, skupina zaĜízení I)
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Zvláštní podmínky pro bezpeþné použití
•
•
•

PĜi použití radiostanice spoleþnČ s mikrofonem s reproduktorem GMMN1111A nesmí být mikrofon
s reproduktorem vystaven nárazu o síle vyšší než 4 jouly.
Mikrofon s reproduktorem GMMN1111A je povoleno pĜipojovat k radiostanici a odpojovat od radiostanice
a sponu je povoleno mČnit pouze mimo nebezpeþné prostĜedí.
Baterie je povoleno nabíjet pouze mimo nebezpeþné prostĜedí v nČkteré z nabíjeþek uvedených v letáku
se seznamem pĜíslušenství 6871873M01(EMEA) nebo 6816237H02(APAC).

K zachování bezpeþnostní klasifikace podle smČrnice ATEX MUSÍ být dodrženy tyto body:
•
•

•
•

•

•

•

•
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Použití pouzdra je volitelné u radiostanic se schvalovacím þíslem BVS 07 ATEX E 095 X/IECEx BVS
08.0019.
PĜi použití hrudní soupravy MDHLN6602A a pouzdra PAk™ MDRLN4815A s radiostanicí
se schvalovacím þíslem BVS 07 ATEX E 095 X/IECEx BVS 08.0019 je bezpeþné vyjmout radiostanici
z pouzdra k provČĜení štítkĤ na radiostanici.
Používejte POUZE baterie spoleþnosti Motorola s þíslem dílu NNTN5510CR.
PĜi použití radiostanice v nebezpeþném prostĜedí je uživatel povinen opatĜit radiostanici ochranným
krytem (þíslo dílu 1586059A01 – souþást sady vybavení GMLN4226A_) pro univerzální konektor nebo
pĜíslušenství schválené podle smČrnice ATEX.
V nebezpeþném prostĜedí používejte pouze pĜíslušenství schválené podle smČrnice ATEX/systému
IECEx. Toto pĜíslušenství pĜipojujte a odpojujte pouze mimo nebezpeþné prostĜedí. Seznam
pĜíslušenství schváleného podle smČrnice ATEX/systému IECEx najdete na samostatném letáku
6871873M01(EMEA) nebo 6816237H02(APAC) pro Asii a Pacifik.
Volitelné: S radiostanicí lze použít pĜíslušenství, které má samostatný certifikát ATEX/IECEx a je
navrženo podle požadavkĤ pro pĜipojené pĜíslušenství uvedených v dokumentech 6866546D07_02_06
a 6866546D07_02_07. Certifikáty ATEX/IECEx pro toto pĜíslušenství musí obsahovat odkaz na
radiostanice Waris typu GP***, PTX*** a ATS***, které prošly pĜezkoušením typu ES BVS 07 ATEX E 095
X.
V prašném nebezpeþném prostĜedí používejte pouze antény schválené pro použití v prašném prostĜedí.
Seznam antén schválených pro použití v prašném nebezpeþném prostĜedí najdete na
samostatném letáku 6871873M01(EMEA) nebo 6816237H02 (APAC).
ProvČĜte, že radiostanice není na povrchu poškozená; poškození mĤže mít vliv na bezpeþnost
a celistvost pĜístroje. V nebezpeþném prostĜedí napĜ. NESMÍ být použita anténa s poškozenou izolací
nebo bez koncového uzávČru a MUSÍ být opravena nebo nahrazena novou anténou.
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•

Bezpeþnost a celistvost jednotky mĤže být také narušena napĜíklad v tČchto pĜípadech:
poškození zpĤsobené pĜi pĜevozu/nesprávném uložení
vyskytují se chyby funkþnosti/správná certifikace je neþitelná
vystavení nadmČrnému zatížení/pĜekroþeny povolené limity
na krytu radiostanice nebo baterie jsou nalepeny štítky nebo provedeny rytiny

•

•
•

•

•
•
•

Údržbu radiostanic pro ztížené provozní podmínky a zapojení desek pro doplĖkové funkce musí
provádČt POUZE pracovníci spoleþnosti Motorola vyškolení pro ztížené provozní podmínky, kteĜí znají
nezbytné speciální souþástky a postupy pro zachování zpĤsobilosti pĜístroje podle smČrnice ATEX. Další
informace vám poskytne zástupce spoleþnosti Motorola.
Používejte POUZE schválené kožené obaly odpovídající smernici ATEX a systému IECEx – NESMÍ být
použita standardní pouzdra Ĝady Professional Series.
Používejte pouze opaskové spony schválené podle smČrnice ATEX a systému IECEx (PMLN5134A
nebo RLN6258A), jiné opaskové spony se s radiostanicí nebo s mikrofonem s reproduktorem NESMÍ
používat.
U každého pĜíslušenství pĜed jeho použitím zkontrolujte klasifikaci Ex; nČkterá pĜíslušenství jsou
schválena pouze pro použití v plynovém prostĜedí pouze podle smČrnice ATEX, a NIKOLIV pro prostĜedí
prašné a podle systému IECEx.
PĜi použití mikrofonu s reproduktorem GMMN1111A se schvalovacími þísly BVS 05 ATEX E 082/
IECEx BVS 07.0001.X spolu s radiostanicí se klasifikace radiostanice sníží ze 3D na A22.
PĜi použití pĜíslušenství pro plynovou skupinu IIB spolu s radiostanicí se také klasifikace radiostanice
sníží na IIB.
Rozmezí teploty prostĜedí pro radiostanici a mikrofon s reproduktorem je -20 °C až +50 °C.
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