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I. Úvod 
 
U vzduchového chladiče HENNLICH dle ATEX se jedná o zvláštní provedení našeho 
vzduchového chladiče oleje, specifické dle platných směrnic. 
Tento dokument je doplňujícím dokumentem ke všeobecnému "Montážnímu a provoznímu 
návodu“ pro standardní typy chladičů (ke stažení na našich webových stránkách: 
https://www.hennlich.cz/produkty/chladice-vymeniky-tepla-vzduchove-chladice-9556.html), 
pro použití ATEX-chladičů typů: HCAX, HCDX, HCHX, HCPX, HCCX, … atd., jak je uvedeno v 
našem produktovém klíči a různá speciální provedení, ve výbušné atmosféře. 
 
Tyto pokyny, které doplňují obecné provozní pokyny pro chladiče, se zabývají zvláštními pokyny 
a informacemi o používání zařízení ve výbušné atmosféře, podle směrnice ATEX 2014/34 / EU. 
 
Je nutné dodržovat všechny pokyny pro bezpečné používání zařízení. 
 
Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je třeba zejména dodržovat provozní parametry a 
parametry nasazení, uvedené na typovém štítku jakož i pokyny, vyplývající z požadavků 
směrnice ATEX 2014/34 / EU. 
 
Ve smyslu Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG, Článek 2g a podle EN 2014/34/EU, 
HENNLICH neručí za samostatný chladič do té doby, než bude součástí kompletního zařízení, 
ve kterém má být chladič namontován. 

 

 

II. Účel použití  

Chladič HENNLICH-ATEX musí být provozován pouze v souladu se zařazením do 
skupiny zařízení a úrovní ochrany zařízení (EPL), která je požadována pro provoz 
v převládající výbušné atmosféře, při dodržení všech pokynů výrobce, požadovaných pro 
bezpečný provoz zařízení, ochranných systémů a zařízení. 
 
Chladič HENNLICH-ATEX je navržen dle specifikace objednávky jako speciální provedení 
pro chlazení hydraulických kapalin v průmyslových a mobilních systémech pro nadzemní 
použití (Skupina zařízení II, Kategorie: 2+3 / Zóna 1,2, 21, 22) a podzemí (Skupina zařízení I, 
Kategorie: M2 / Mb), s potenciálně výbušnou atmosférou. 
Oblast použití, specifická pro ATEX, je vyznačena na typovém štítku a zdokumentována v 
prohlášení o shodě CE. 
 

Skupina zařízení II: pro chladiče pro použití ve všech ostatních oblastech (nad zemí), které 
mohou být ohroženy výbušnou atmosférou. 
 

Skupina zařízení I: pro chladiče určené pro použití v dolech s třaskavými plyny a jejich 
nadzemních instalacích, které mohou být ohroženy důlními plyny a hořlavými prachy. 
 
Poznámka 

 

Chladiče skupiny zařízení II jsou na typovém štítku označeny Ex II (kategorie 2, 3) a mohou 
být použity výhradně v prostředí s výbušnou atmosférou v nadzemních prostorách! 

 
 

 

https://www.hennlich.cz/produkty/chladice-vymeniky-tepla-vzduchove-chladice-9556.html
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a) Všeobecné informace 

 

Podle EN 2014/34 / EU, Příloha VIII - Modul A, je společnost HENNLICH zodpovědná za 
koncepci, výrobu a klasifikaci mechanické, neelektrické sestavy chladiče. Požadované 
elektrické a další součásti chladiče jsou uspořádány podle objednávky a ochrany proti 
výbuchu a poté klasifikovány jako sestava kompatibilní s ATEX. 
Vzduchový chladič oleje HENNLICH-ATEX je speciální verze pro použití; 
navrženo ve Skupině zařízení I, kategorii M2 / Mb (podzemní) a skupině zařízení II 
(povrchové). 

Sestava chladiče HENNLICH vyhovuje zdravotním a bezpečnostním požadavkům a 
doplňkovým požadavkům na zařízení dle požadavků ATEX a je koncipována pro bezpečné 
použití ve výbušné atmosféře; 
pro zařízení kategorie M2 (Mb) v podzemních důlních dílech (skupina zařízení I / důlní práce 
s nebezpečím třaskavých plynů), které jsou nebezpečné z důvodu výskytu důlního plynu 
(metan) a uhelného prachu / nebo hořlavých prachů jakož i pro použití v jejich nadzemních 
zařízeních. 
 

Pro účely směrnice o strojních zařízeních 2006/42 / ES článek 2g a EN 2014/34 / EU musí 
provozovatel nebo výrobce celého stroje, ve kterém je navržený chladič nainstalován, zajistit, 
aby pro použití v Skupině zařízení I, kategorii M2 / (Mb), bylo možno chladič / celý stroj 
vypnout, když dojde k překročení předepsaný limitních hodnot atmosféry EX. 

Pro použití v nadzemních prostorách (Skupina zařízení II) jsou tyto chladiče navrženy pro 
kategorie 2 / 3 v zónách 1 a 2 (plyny, páry nebo mlhy) a v zónách 21 a 22 (směs 
vzduch/prach). Prohlášení shody a Provozní návody částí, kterých se týká ATEX, jsou 
zasílány jako příloha dokumentace. 
 
Poznámka: 

Zařízení Skupiny zařízení II, Kategorie 2 jsou určeny pro oblasti, kde se výbušná atmosféra 
může vytvořit příležitostně. 

Zařízení Skupiny zařízení II, Kategorie 3 jsou určeny pro oblasti, ve kterých se nepočítá s 
tím, že může vzniknout výbušná atmosféra vlivem plynů, par, mlhy nebo zvířeného prachu, 
ale pokud přece jen vznikne, pak se vší pravděpodobností jen zřídka nebo na krátkou dobu. 
Chladiče, které jsou výslovně zařazeny do skupiny zařízení II podle údajů na typovém štítku, 
smějí být použity pouze v nadzemních oblastech! 
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b) Označení 

Typový štítek, připevněný ke skříni ventilátoru, obsahuje klasifikaci sestavy chladiče dle 
ATEX a všechny základní provozní parametry. 
 

Na typových štítcích pohonu a dalších možných příslušenstvích, jakož i v prohlášeních o 
shodě, jsou uvedeny rovněž příslušné provozní parametry, sériová čísla a rok výroby těchto 
příslušenství (hydraulický motor, elektromotor…) a oblasti použití, daná směrnicemi. 
 

   = Šestiúhelník pro směrnici 2014/34/EU ATEX 

II : Skupina zařízení, určená pro nadzemní použití I: Skupina zařízení, určená pro podzemní 
těžební práce s výskytem třaskavé atmosféry 

Kategorie: 2 + 3 Kategorie: M2 

G: Pro použití do výbušné atmosféry způsobené plyny, 
párami nebo mlhou (zóna 1 + 2) 

Skupina zařízení I platí pro zařízení určená k použití v 
podzemím provozu v těžebních dílech a jejich 
nadzemních zařízeních, které mohou být ohroženy 
důlními plyny a hořlavými prachy. 

 

Další požadavek: vysoká bezpečnost 

D: Pro použití do výbušné atmosféry způsobené směsí 
vzduch/prach a směsmi (zóna 21 + 22) 

c: Ochrana proti zapálení pomocí bezpečné konstrukce 

T: Teplotní třída k určení maximální přípustné 
povrchové teploty 

X: Poznámka ke zvláštním funkcím (Provozní návod, 
Prohlášení shody) 

TA: Teplota okolí (= zadání dle kontraktu, viz typový 
štítek) 

TF: Max. přípustná teplota kapaliny TF +120°C (zadání dle 
kontraktu, viz typový štítek) 

 

Poznámka! 

Ujistěte se, že značky a označení na olejovém chladiči a jeho jednotlivých součástech 
odpovídají vaší konkrétní aplikaci. 
 

 

c) Lakování a povrchová úprava 
 
Chladič je již opatřen nátěrem a neměl by být poté znovu natřen, protože to může vést ke 
změně výkonu chlazení a fyzikálních vlastností a může tím dojít ke ztrátě elektrické 
vodivosti. 
Kromě toho může při lakování povrchů stříkací pistolí vlivem vzniklé mlhy stříkané barvy a 
uvolněním par rozpouštědel se vzduchem dojít ke vzniku explozivní atmosféry. Za účelem 
zajištění elektrické vodivosti musí být povrchový odpor zkoušen v souladu s IEC 60079-0. 
Aby se zabránilo např. vzniku elektrostatického výboje, musí být zaručeno průrazné napětí 
≤ 4 KV. 
Materiály a jakost povrchu, např. zařízení Skupiny I musí být navrženo tak, aby se za 
normálních provozních, servisních a čisticích podmínek zabránilo riziku vznícení 
elektrostatickým nabíjením. (Povrchový odpor, měřený podle IEC 60079-0, při (23 ± 2) ° C a 
relativní vlhkosti vzduchu (50 ± 5) %, hodnotu 109 Ω nebo při (23 ± 2) ° C a relativní vlhkosti 
vzduchu (30) ± 5) % hodnotu ≤ 1011 Ω). 
 
Poznámka: 
 
Různé stavební díly jako elektromotor / hydromotor jsou lakovány a schváleny dle oblasti 
použití pro skupiny plynů IIA, IIB IIC nebo IIA, IIIB, IIIC. 
Další nátěry mohou také vést ke ztrátě odpovídající skupiny dle ATEX. 
Záruka se nevztahuje na škody způsobené dodatečným lakováním a dalším dodatečnými 
změnami!  
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d) Maximální povrchová teplota  
Povrchová teplota samotného čistého chladiče je výsledkem teploty kapaliny v systému a je 
dále ovlivněna převládající teplotou okolí. 
To znamená, že uvažovaná teplota závisí nejen na samotném chladicím zařízení, ale také 
na základních provozních podmínkách. 
 
Maximální přípustná teplota pro kapalinu v chladicím prvku je 120°C, může se ale lišit v 
závislosti na specifikaci objednávky. 
Maximální přípustná povrchová teplota (TO) je pro chladiče HENNLICH omezena na 135°C 
(T4). 
 
Kromě toho je třeba dodržovat provozní parametry a údaje uvedené na typovém štítku 
použitých doplňkových dílů (hydraulický motor / čerpadlo…) - např. maximální povrchová 
teplota, přípustná teplota média. 
 
Zápalnost zahřátého povrchu závisí na povaze a koncentraci dané látky ve směsi se 
vzduchem. Zápalnost se zvyšuje se zvyšující se teplotou. 
Aby se zabránilo vznícení výbušné atmosféry, musí provozovatel zařízení zajistit, aby 
maximální povrchová teplota byla nižší než teplota vznícení potenciálně výbušné 
atmosféry. 
Vyšší teploty, které jsou mimo přípustný provozní rozsah, mohou navíc způsobit vyšší 
opotřebení a tím např. způsobit poškození ložisek. V takovém případě je třeba motor 
vyměnit. (Kontaktujte HENNLICH!) 
Předčasné opotřebení a případné s tím související přetížení motoru může být včas 
rozpoznáno např. pravidelnou kontrolou povrchových teplot. 
Ložiska a podobné opotřebitelné díly by měla být obsluhou pravidelně kontrolována na 
přehřátí, změnu barvy nebo neobvyklé zvuky. 
Hromadění prachu způsobuje výrazné zvýšení povrchové teploty v důsledku nižší míry ztrát 
tepla do okolí. 
Hromadění prachu ve vrstvě (s > 5 mm) musí být s náležitou péčí odstraněno. 
Samovznícení prachových vrstev je způsobeno tím, že rychlost produkce tepla oxidační 
nebo rozkladnou reakcí prachu je vyšší než míra tepelné ztráty do okolí. Aby se zabránilo 
vznícení, musí provozovatel zajistit, aby maximální povrchová teplota byla nižší než teplota 
vznícení výbušné atmosféry. 
Další opatření jsou nezbytná, pokud se bude jednat výhradně o usazování uhelného 
prachu, protože v tomto případě je maximální povrchová teplota chladiče a jeho součástí, 
na nichž se může usazenina tvořit, omezena na hodnoty pod jejich minimální teplotou 
vznícení. 
Chladiče, určené pro zařízení skupiny I (podzemní těžba), podléhají při usazování vrstev 
uhelného prachu obecné specifikaci maximální povrchové teploty do 150°C a 450°C bez 
usazování uhelného prachu. 
Maximální přípustná povrchová teplota (TO) je u chladičů HENNLICH ohraničena hodnotou 
135°C (T4), (viz údaj na typovém štítku). 
 
 

Poznámka! 

V souladu s článkem 3 směrnice 1999/92 / ES o „prevenci a ochraně před výbuchem“ musí 
provozovatel přijmout opatření sloužící k předcházení a minimalizaci nebezpečné výbušné 
atmosféry! 
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e) Teplota okolí a média  
Maximální a minimální možná teplota okolí je závislá na provozních parametrech použitých 
částí. 
Klasifikace dle ATEX, platné pro stavební skupinu chladiče jako okolní teplota (TA) a 
teplota kapaliny (TF) jsou uvedeny na typovém štítku skříně ventilátoru a jsou také 
zdokumentovány v prohlášení o shodě. 
 
Poznámka! 

HENNLICH doporučuje pravidelně kontrolovat okolní teplotu (např. použitím teplotního senzoru). 
 
 

f) Vyrovnání potenciálů  

Všechny díly chladicího zařízení jsou navzájem elektricky vodivě spojeny a zemnicí svorkou 
s uzemňovacím kabelem napojeny na uzemnění, takže všechny části mají stejný elektrický 
potenciál (vyrovnání potenciálů). 
Připojení pro vyrovnání potenciálů je umístěno na zadní straně nebo na boku skříně 
ventilátoru. (Viz montážní výkres)  
 
 

g) Uvedení do provozu  

S ohledem na uvedení do provozu a následný bezpečný provoz chladicí jednotky musí 
provozovatel dodržovat odpovídající národní a mezinárodní předpisy a požadavky jako 
např. pro bezpečný provoz a předpisy o pracovní bezpečnosti. 
 
Provozovatel zařízení musí posoudit, zda a kde v dané oblasti existuje riziko výbuchu, a v 
důsledku toho provést odpovídající klasifikaci zóny výbuchu. V tomto ohledu musí zajistit, 
aby zařízení splňovalo převládající provozní podmínky. 
 

Provozovatel dále musí provést posouzení rizik výbuchu v souladu s mezinárodními 
směrnicemi 1999/92 / ES a vnitrostátními bezpečnostními předpisy. 
Kromě toho vyžaduje uvedení do provozu dodržení národních předpisů. Před uvedením do 
provozu je třeba dodržovat také pokyny pro provoz a údržbu a také provozní parametry, 
uvedené na typových štítcích, prohlášeních výrobců a prohlášeních o shodě. 
Tyto dokumenty jsou přiloženy k dodávce nebo je lze vyžádat samostatně. 
 
Poznámka! 

Před uvedením do provozu se ujistěte, že sběrná zemnicí svorka je připojena k centrálnímu 
uzemnění celého systému, takže chladič má stejný elektrický potenciál jako zbytek celého 
systému. 
Pro příslušnou aplikaci lze použít pouze vhodná připojení a kabely. 
 

Kabely a vodiče musí být při použití v hlubinných dolech chráněny před poškozením. 

Chladič smí být provozován pouze s originálními díly a stavebními prvky HENNLICH! 
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h) Údržbářské práce 
 

Chladič je možné namontovat a demontovat kompletní. 

Řezání, svařování nebo broušení není při montáži a demontáži chladiče žádoucí a nesmí 
být prováděno v prostředí s nebezpečím výbuchu! 
Obecně je třeba výslovně dodržovat obecné pokyny k instalaci, údržbě a montáži / demontáži. 
V rámci pravidelných údržbářských prací musí být vrtule ventilátoru zkontrolována z hlediska 
bezpečného upevnění a soustřednosti (např. pomocí přípravku pro seřízení vzdálenosti). 
 

Ujistěte se, že všechna uzemňovací připojení a elektrické kontakty nejsou poškozeny a tím 
je zajištěno elektrické vyrovnání potenciálů připojených částí. 
To je zvláště důležité v agresivním prostředí, kde mohou kontakty zkorodovat. Intervaly 
údržby při výbušné atmosféře prachu a vzduchu musí být udržovány tak krátké, aby vrstva 
usazujícího se prachu nepřekročila 5 mm. 
 
 

i) Demontáž 
 

Před demontáží chladiče se ujistěte, že celá sestava chladiče vychladla, aby horká kapalina 
nemohla ze systému uniknout do okolí. 
Z důvodu oprav je vzduchový chladič oleje HENNLICH plně demontovatelný. 

Řezání, svařování nebo broušení není při montáži a demontáži chladiče nutné a nesmí také 
být prováděno bez povolení firmy HENNLICH. 
Hořlavé materiály, jako jsou plastové „O“ kroužky, gumová těsnění, mazací oleje nebo tuky, 
musí být náležitě chráněny a v případě potřeby při montáži vyměněny. 
Před demontáží součástí si poznamenejte, jak jsou připojeny zemnicí vodiče a svorky. 
Postupujte podle pokynů „Pokyny k instalaci a údržbě“ u dílů, které mají být demontovány. 
(příp. kontaktujte firmu HENNLICH) 
 

 

j) Montáž 
 

Postupujte podle pokynů „Pokyny k instalaci a údržbě“ pro díly, které mají být namontovány a 
připojte zemnicí vodiče a svorky tak, jak byly před demontáží. Zkontrolujte, zda jsou všechny 
uzemňovací kabely správně a bezpečně připojeny k zařízení pro vyrovnávání potenciálu 
Pro použití v dolech (Skupina zařízení I) musí být přijata opatření k ochraně uzemňovacích 
a ostatních kabelů před zničením. (např. pomocí ochranných hadic). 
Vrtule ventilátoru se montuje pomocí přípravku pro seřízení vzdálenosti. Vzdálenost mezi 
vrtulí ventilátoru a pláštěm chladiče musí být nejméně 5 mm (HENNLICH dodává vhodný 
přípravek). Pro montáž lze použít pouze originální komponenty HENNLICH. 
 
 

III. Kriteria použití v prostoru s nebezpečím výbuchu EX 
 

1. Všeobecná kritéria   

Vzduchový chladič oleje HENNLICH smí být použit pouze pro chlazení. 
 

Chladiče HENNLICH-ATEX mohou být použity podle svého provedení (viz typový štítek) ve 
skupině zařízení I (doly) nebo ve Skupině zařízení II (povrchové a další podobné oblasti). 
 

Při použití chladiče ve Skupině zařízení I/Kategorie M2 (Mb) může být chladič nasazen v 
podzemních prostorách, které jsou s nebezpečím třaskavého ovzduší (důlní plyn a uhelný 
prach).  
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Podle kategorie zařízení 2/3 G (plyn) mohou být chladiče použity v zónách 1 a 2 ochrany 
proti výbuchu. 

Podle kategorie zařízení 2/3 D (prach) mohou být chladiče použity v zónách 21 a 22 
ochrany proti výbuchu. 

Chladiče, které jsou výslovně zařazeny do skupiny zařízení II, mohou být použity pouze v 
nadzemních oblastech! (Viz typový štítek, prohlášení o shodě). 
 

 

1.1 Definice ochranné zóny proti výbuchu  
 

Kategorie M2 (Mb) je podzemní oblast, ve které se může vyskytovat důlní plyn (metan) a 
uhelný prach, musí být zajištěno, že chladič může být vypnut, když dojde k překročení 
předepsaný limitních hodnot atmosféry Ex. (viz 6.2) 

 

Zóna 1, je oblast, kde se za normálního provozu může příležitostně vytvořit nebezpečná 
výbušná atmosféra jako směs vzduchu a hořlavých plynů, par nebo mlhy. Opatření na 
ochranu zařízení proti výbuchu zaručují požadovanou úroveň bezpečnosti i v případě 
častých poruch zařízení nebo poruchových stavů, které lze obvykle očekávat. 
 

Zóna 2, je oblast, kde se za normálního provozu nevyskytuje potenciálně výbušná 
atmosféra jako směs vzduchu a hořlavých plynů, par nebo mlhy, nebo se vyskytuje pouze 
na krátkou dobu. Zařízení zajišťují při normálním provozu požadovanou úroveň 
bezpečnosti. 
 

Zóna 21, i je oblast, kde se za normálního provozu může příležitostně vytvořit nebezpečná 
výbušná atmosféra ve formě oblaku hořlavého prachu ve vzduchu. Opatření na ochranu 
zařízení proti výbuchu zaručují požadovanou úroveň bezpečnosti i v případě častých 
poruch zařízení nebo poruchových stavů, které lze obvykle očekávat. 
 

Zóna 22, je oblast, kde se během normálního provozu nevyskytuje nebezpečná výbušná 
atmosféra ve formě oblaku hořlavého prachu ve vzduchu nebo vznikne jen na krátkou 
dobu. Zařízení zajišťují při normálním provozu požadovanou úroveň bezpečnosti. 
 
 

2. Použité normy  

Vzduchový chladič oleje je navržen a vyroben dle ATEX Směrnice 2014/34/EU, 

EN 1127-1 EN 1127-2, (EN 13463- 1; 2003, EN 13463-5:2004), EN 60079 ff 

DIN EN ISO 80079-36, ISO 80079-37, DIN EN 80079-38. 
 
 

3. Díly chladiče  

V závislosti na typu výrobku jsou chladiče HENNLICH osazeny komponenty jako např. 
elektrickými nebo hydraulickými motory a čerpadly v nevýbušném provedení, splňujícími 
bezpečnostní požadavky směrnice ATEX. 
Požadovaná kategorie vyplývá ze specifických vlastností objednávky a účelu použití (viz 
typový štítek, prohlášení shody). 
 

Kromě toho musí být při provozu chladiče dodrženy provozní parametry a funkční a 
údržbová upozornění z provozních a údržbových pokynů, typových štítků, prohlášení o 
shodě a prohlášení výrobce jednotlivých částí. 
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4. Informace pro bezpečnou instalaci  
 

Chladič musí být namontován bez pnutí a vibrací. 
Vzduchový chladič oleje musí být součástí ekvipotenciálního propojení celého systému 
nebo musí existovat elektrostaticky vodivé spojení pro vyrovnání potenciálů. 
Pro připojení je nutno používat pouze vodivé hadice nebo potrubí, které budou zahrnuty do 
ekvipotenciálního spojení a které jsou vhodné pro provozní médium. 
Při instalaci a za provozu je třeba dodržovat provozní parametry a provozní pokyny pro 
jednotlivé části jak pro chladič, tak i pro jednotlivé součásti zařízení jakož i požadavky 
národních bezpečnostních předpisů pro provoz a podle směrnice ATEX 2014/34 / EU. 
Při použití v prostředí s nebezpečím výbuchu musí být elektrické a mechanické provozní 
prostředky používány v požadované kategorii. 
Při údržbářských a opravárenských pracích, respektive po jejich ukončení musí být znovu 
zajištěno propojení pro vyrovnání potenciálů mezi jednotlivými částmi zařízení. 
Ke všem možným izolačním prvkům, jako jsou gumové tlumiče nebo pogumované svorky, 
musí být připojena odpovídající vodivá přemostění nebo samostatné uzemňovací kabely. 
Pro použití v dolech musí být všechny kabely provedeny z nehořlavých materiálů (případně 
s ochrannými nehořlavými hadicemi). 
 

Případné odvzdušňovací potrubí musí být připojeno do propojení pro vyrovnání potenciálů, 
a pokud je nasměrováno ven, chráněno proti úderům blesku. 
Všechna propojení pro vyrovnání potenciálů musí být zajištěna samosvornými šrouby a 
pravidelně kontrolována. 
 
 

4.1 Vrtule ventilátoru 
 

Vrtule ventilátoru, použitá na chladiči dle ATEX, je v antistatickém provedení a je vyrobena 
z elektricky vodivého plastu. Maximální přípustný počet otáček závisí na typu ventilátoru, 
velikosti vrtule, pracovní teplotě a výkonu ventilátoru. Pracovní teplota ventilátoru závisí na 
okolní teplotě a ohřevu vzduchu procesem výměny tepla v chladicím prvku. Při instalaci a 
při pravidelné údržbě je třeba zkontrolovat správný směr otáčení a souosost běhu vrtule 
ventilátoru. 
 

Vrtule ventilátoru se nesmí dostat do kontaktu s tělesem chladiče nebo jinými součástmi. 
Vrtule ventilátoru, která běží nesouose, musí být okamžitě vyměněna, aby se zabránilo 
zničení chladiče a s tím souvisejícím vznikem jiskření. Pro správnou kontrolu souososti 
vrtule ventilátoru doporučuje HENNLICH použití přípravku pro kontrolu vzdálenosti. 
(HENNLICH dodává vhodný přípravek). 
V případě vadných ložisek je nutné okamžitě vyměnit příslušné součásti. Pro montáž lze 
použít pouze originální komponenty HENNLICH. 
 
 

5. Informace pro bezpečnou údržbu 

Odstraňujte pravidelně usazený prach (viz II-d). 
Je třeba dbát na to, aby se přitom usazený prach nezvířil a aby součásti zařízení a prach 
nebyly staticky nabity. 
Prach může být pouze odsáván nebo otírán vlhkým hadrem. 
Pro čištění nesmí být používány předměty nebo čisticí prostředky, které se mohou 
nabít statickou elektřinou. 
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Při provozu chladiče je třeba dbát na to, že neexistují žádná místa netěsností (lekáže). 
Pokud je zjištěna nějaká netěsnost, je další provoz nepřípustný. Dojde-li v důsledku 
přetlaku hořlavé kapaliny k netěsnostem na plášti, může se unikající kapalina v závislosti na 
přetlaku a velikosti netěsnosti změnit na výbušnou mlhu. 
 

U propojení pro vyrovnání potenciálů se musí pravidelně kontrolovat pevnost a 
průchodnost. 
Uzemněny jsou v elektrostatickém smyslu vodivé předměty, kapaliny a sypké látky se 
svodovým odporem RE <106 a osoby se svodovým odporem RE <108. 
Vodivá obuv je obuv se svodovým odporem RE < 105. 
Vodivá obuv je obuv, která umožňuje, že osoba, stojící na vodivém povrchu vykazuje 
svodový odpor nejvýše 108. 
 

 

6. Informace o nebezpečných prostorách       
 

“Výbušná směs“ je směs z hořlavých plynů, par, mlhy nebo zvířených prachů a vzduchu 
nebo jiného oxidačního činidla, které reagují na zdroj zapálení samočinným šířením 
plamene a obvykle způsobují skokové zvýšení teploty a tlaku. 
 

“Nebezpečná výbušná směs“ je výbušná směs, která se vyskytuje v takovém množství, že 
jsou nezbytná zvláštní ochranná opatření k udržení zdraví a bezpečnosti pracovníků nebo 
jiných osob. 
„Nebezpečná výbušná atmosféra“ je nebezpečná výbušná směs se vzduchem jako 
okysličovadlem za atmosférických podmínek (teplota okolí - 20°C až + 60°C a tlak 0,8 až 
1,1 bar). 
„Oblast s nebezpečím výbuchu“ je nebezpečná zóna, ve které se mohou vyskytovat 
nebezpečné výbušné atmosféry. 
Aby se zabránilo zapálení výbušné atmosféry např. v důsledku horkých povrchů, musí 
provozovatel zařízení vždy zajistit, aby se chladič používal v těch potenciálně výbušných 
atmosférách, které odpovídají zóně a teplotní třídě, uvedené na typovém štítku. Maximální 
povrchová teplota chladiče musí být vždy nižší než dolní teplota vznícení existující výbušné 
atmosféry. 
 

Protože max. teplota povrch chladiče, navrženého pro teplotní třídu T4, může dosáhnout 
teploty až 135°C, musí být vhodnými prostředky zajištěno, aby se obsluha nemohla 
chladiče dotknout. 
 

Provozovatel musí při používání kapalin, které se zahřívají nad bod vzplanutí, zajistit 
eventuální odvzdušnění nebo vyústění potrubí mimo prostor s nebezpečím výbuchu a tím 
vyloučit jakékoli předpokládané zdroje vznícení. Stanovení zóny je možné např. pomocí 
Pravidel ochrany proti výbuchu Obchodního sdružení pro suroviny a chemický průmysl BG 
Chemie (BGR 104). 
 
 

1) Bezpečnostní informace pro provozovatele 
 

V souladu s článkem 3 směrnice 1999/92 / ES „Prevence a ochrana před výbuchem“ (o 
minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců 
vystavených v prostředí s nebezpečím výbuchu) a v souladu s příslušnými vnitrostátními a 
úředními předpisy a jejich prováděním musí provozovatel přijmout veškerá opatření, která 
slouží k zamezení a snížení nebezpečné výbušné atmosféry. 
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a) Poznámka k zamezení a snížení nebezpečné výbušné atmosféry 
 

Vznik nebezpečné výbušné atmosféry může být minimalizován např. snížením nebo 
vyloučením hořlavých látek. (např. zamezení hořlavých čisticích prostředků). Rovněž se 
berou v úvahu limity koncentrací, protože plyny a prachy jsou výbušné pouze v rámci 
určitých koncentračních limitů ve směsi se vzduchem. Provozovatel by proto měl určit, zda 
je za určitých provozních podmínek a podmínek prostředí možné zůstat mimo tyto meze 
výbušnosti. 
 

Kromě toho musí provozovatel zajistit pravidelnou kontrolou spojení částí týkajících se 
média tak, aby nedocházelo k únikům a aby z chladiče do okolního prostředí neunikaly 
žádné kapaliny. Pokud tomu nebrání únik horkých kapalin, mělo by být prověřeno, zda lze 
zabránit vytváření nebezpečné výbušné atmosféry zajištěním vhodné ventilace. 
 

Výbušná atmosféra způsobená usazeninami prachu 

V důsledku usazování prachu může max. přípustná povrchová teplota chladiče stoupnout 
tak, že vlivem horkého povrchu prach působí jako hořlavá pevná látka. 
 

Možná preventivní opatření při usazování prachu:  

Vrstva usazeného prachu smí mít tloušťku max. 5 mm. 
 

- Například instalace odpojovacích zařízení, která měří buď teplotu vnějšího povrchu, 
nebo teplotu chladicího systému a vypnou chladič / systém, jakmile jsou dosaženy 
odpovídající mezní hodnoty (maximální přípustná povrchová teplota), mohou účinně 
zabránit vzniku výbušné atmosféry. 

- Pravidelné odsávání prachu (použití výhradně průmyslového vysavače v provedení dle 
ATEX) nebo mokré čištění. Pokud se prach z lehkých kovů oddělí ve vysavači pro 
čištění za mokra, je třeba vzít v úvahu možný vývoj vodíku. 
Prach nesmí být zvířen (např. odfouknutím prachu). 

- Opatření pro odvětrání poskytují dostatečnou ochranu proti prachu, pouze pokud je 
prach odsáván v místě původu a pokud je zároveň zabráněno ukládání nebezpečných 
prachů. 

 

Výbušná atmosféra v oblastech s plynem / mlhou 
Hořlavé plyny a směsi plynů se mohou vyskytovat ve formě zkapalněných plynů (např. 
butanu, propanu), zemního plynu, zplodin při spalování (např. metanu, oxidu uhelnatého) 
nebo jako hořlavých chemikálií (např. acetylen, etylenoxid) 
 

Možná preventivní opatření v oblastech s výbušnou atmosférou plyn / mlha: 

- Plynové detektory, 

umožňují detekci a monitorování výbušné koncentrace. 

- Opatření k odvětrání, 
jsou založeny na znalostech o maximálních koncentracích plynů, par a mlh, jakož i na 
jejich umístění, zdroji a podmínkách šíření a vyžadují odpovídající dimenzování 
větrání. 

- Kontrola úniků u chladiče, 
má se zabránit únikům v opláštění nebo hořlavé kapaliny pod přetlakem, protože 
unikající kapalina může v závislosti na přetlaku a velikosti netěsností unikat a vytvářet 
výbušnou mlhu. 
Jakákoli kapalina, která může být schválena, nesmí způsobit účinný zdroj vznícení, 
např. kvůli vysoké teplotě nebo elektrostatickému náboji. 
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- Inertizace, 

zředěním obsahu kyslíku ve vzduchu, zejména v oblastech s plynem / mlhou, může 
zabránit nebezpečné výbušné atmosféře. 

 

 

Výbušná atmosféra způsobená třením, nárazem a otěrem 
 

- Třením, rázy a otěrem mohou být od pevných materiálů odděleny částice, u kterých se 
předpokládá zvýšená teplota v důsledku energie, uvolněné během procesu oddělování 
a tak vytvářejí jiskry. Pokud jsou částice z oxidovatelných látek, mohou se navíc 
podrobit oxidačnímu procesu a dosáhnout ještě vyšších teplot. 
Tyto jiskry mohou hořlavé plyny a páry zapálit, jakož i určité směsi prachu a vzduchu 
(zejména směsi kovového prachu a vzduchu). V usazeném prachu se mohou díky 
jiskrám tvořit doutnající hnízda, která se pak mohou stát zdrojem vznícení pro 
výbušnou atmosféru. 

 
 

Výbušná atmosféra způsobená úderem blesku 

Úder blesku ve výbušné atmosféře ji může vždy vznítit. Kromě toho existuje také možnost 
vznícení vlivem silného zahřátí výbojových cest blesku. Provozovatel musí provést 
odpovídající opatření v souladu s předpisy. 
 

Zamezení vzniku zdrojů zapálení 

Pokud nelze zabránit tvorbě nebezpečné výbušné atmosféry, musí být vhodnými 
ochrannými opatřeními zabráněno zapálení této nebezpečné výbušné atmosféry. 
 

Poznámka: 

Pro použití ve výbušné atmosféře směsi vzduchu a prachu je maximální přípustná 
povrchová teplota příslušné teplotní třídy výslovně uvedená na typovém štítku chladiče. 
Ujistěte se, že teplota v hydraulickém systému nepřekračuje přípustnou teplotu pro systém 
a okolní podmínky. 
 

b) V případě podzemních činností v dolech (skupina zařízení I, kategorie M2) je třeba vzít v 
úvahu také následující aspekty: 

 

- Vyrubané produkty z podzemních vrstev mohou být hořlavé při těžbě a plynule 
uvolňovat důlní plyn (např. metan); 

- Schopnost zapálení atmosféry v oblasti chladiče a jeho součástí je obvykle závislá na 
velikosti zředění, docíleného např. aktivním větráním; 

- Atmosféra v dole, kde je chladič provozován, se může změnit z atmosféry, která může 
být potenciálně výbušná (prostor ohrožený výbuchem), na atmosféru, která je 
potenciálně výbušná (např. během výronu plynu); 

- Lidé, kteří pracují v dole, se obvykle nacházejí v potenciálně výbušné atmosféře; 

- Je třeba neustále sledovat atmosféru v důlním pracovišti na zvláštních místech, aby 
bylo zajištěno, že je možné zdroj energie pro chladič nebo zařízení vypnout (kategorie 
M2); 

- V uhelných dolech ohrožených důlním plynem může výbuch metanu na chladiči vytvořit 
zvířená oblaka prachu, která explozi ještě zesílí; 

- Některé těžební stroje, ve kterých může být chladič použit, obsahují řezné a vyvrtávací 
nástroje, například k zachycení hořlavých produktů v rozsahu jejich zamýšleného 
použití. Tento postup způsobuje riziko vznícení třecím teplem nebo vznikem jisker při 
tření v oblasti vrstev, obsahujících vysoký podíl křemene nebo pyritu; 
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- Dlouhé chodby v uhelných dolech jsou vybaveny transportními systémy pro přepravu 
nerostů, které dopravují produkt, který se vyznačuje potenciálem pro tvorbu zápalného 
oblaku prachu. 

 

Poznámka: 
 

Je nutné zohlednit vnější podmínky chladiče nebo celého stroje, které mohou ovlivnit 
nebezpečí a výsledná ochranná opatření. Tato opatření mohou zahrnovat větrání, měření 
plynu a odsávání plynu. 

6.1 Informace o bezpečných parametrech  

Obsluha musí přijmout opatření, aby v žádném provozním stavu nebyly překročeny 
základní provozní parametry chladiče. 
 

Pro nasazení Skupiny zařízení I (M2) platí: 

Pokud je překročena předepsaná mezní hodnota pro atmosféru Ex, musí být celý stroj, ve 
kterém je chladič nainstalován nebo chladič vypnut. 

Obecně platí: 
Okolní teplota (TA) v závislosti na aplikaci je uvedena na typovém štítku a v prohlášení o 
shodě s objednávkou. 
Maximální přípustná teplota média (TF) chladicího elementu je ohraničena a rovněž 
specifikována dle specifikace kontraktu na typovém štítku a v prohlášení o shodě. 
 

Provozovatel musí sledovat jak maximální přípustnou teplotu okolí (TA), tak i maximální 
přípustnou teplotu média (TF). 
 

Klasifikace související se sestavou chladiče a provozní parametry a teplotní třídou, které je 
třeba dodržovat, jsou navrženy speciálně pro každou objednávku (viz typový štítek, 
prohlášení o shodě, provozní návod pro sestavu chladiče / jednotlivé komponenty). 
 

Specifikovaná teplotní třída, kterou je nutno dodržovat je obvykle omezena na T4 (pro zónu 
1, 2) nebo na povrchovou teplotu 135°C, ale může se lišit v závislosti na objednávce. (viz 
typový štítek, prohlášení o shodě). 
 
Poznámka: 

Dodržování a hodnocení převládajících charakteristických veličin, jakož i provádění 
vhodných ochranných opatření spočívá na dodržování stanovených provozních parametrů 
provozovatelem systému. 
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6.2 Informace pro bezpečné používání 

Chladič podle ATEX je navržen v provedení dle typového štítku pro: 

Skupina zařízení II, Kategorie; 2,3 (zóna, 1, 2, 21, 22), Teplotní třída T4, TO = 135°C 
Skupina zařízení I, M2 

Pro bezpečné používání chladiče ATEX musí být dodrženy údaje, uvedené na typovém 
štítku a v prohlášení o shodě: 
 

- ATEX- Klasifikace (Zóna / Kategorie) 
 

- maximální přípustná teplota okolí TA 
 

- maximální přípustná teplota média TF 
 

- maximální přípustná povrchová teplota (TO) 
 

- teplotní třída (T…) 
 

Příslušnou klasifikaci ATEX pro jednotlivé komponenty (např. elektromotor) a související 
provozní parametry naleznete jako přílohu zaslaných prohlášení o shodě a návodů k 
obsluze. 
 

Realizace vhodných ochranných opatření vyžaduje, aby provozovatel měl znalosti o 
charakteristických vlastnostech hořlavosti a výbušnosti používaných plynných směsí a 
prachů a navíc o dodržování pravidel ochrany proti výbuchu podle aktuálních předpisů EU 
a platných národních ustanovení. 
 
 

Provozovatel musí dodržovat bezpečnostní teplotní vzdálenosti dle EN 13463-1 
nebo EN 1127-1, odpovídající provozním předpisům. 
 

Pro použití ve Skupině zařízení I – kategorie M2 (Mb) platí: 

Zařízení kategorie M2 (Mb) musí být vypnuto při překročení předepsané mezní hodnoty 
dolní meze výbušnosti metanu o 20 až 25%, aby nehrozilo nebezpečí výbuchu zařízení. 
Bezpečný odstup od dolní hranice výbušnosti je nezbytný, protože koncentrace plynu se 
měří pouze v určitých bodech, například v místech, kde důlní větry opouští oblast těžby uhlí 
(porub). 

V místě uvolňování uhelného plynu, uloženého v uhlí, je koncentrace obvykle vyšší; ale 
ani tam nesmí být dosaženo hranice výbuchu. 

 

Pro použití v zónách 1 a 2 musí být teplota vznícení vznikajících plynů, par nebo mlhy 
minimálně o 5 K nebo o 10 K vyšší, než maximální možná povrchová teplota chladiče. 
 
Platí: 

 
Teplotní třída (°C) T1 

>450°C 
T2 

>300 až ≤450°C 
T3 

>200 až ≤300°C 
T4 

>135 až ≤200°C 
T5 

>100 až ≤135°C 
T6 

>85 až ≤100°C 

Max. povrchová teplota 
(°C) * 

 

440 
 

290 
 

195 
 

130 
 

95 
 

80 

* Provozovatel musí dodržet bezpečnou vzdálenost, vypočítanou pro zóny 1 + 2 podle EN 13463-1! 
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Pro použití v zónách 21 a 22 platí: 
T max. povrchová teplota < 2/3 * T vznícení (teplota vznícení prachu) 
T max. povrchová teplota < T doutnání - 75°K (teplota doutnání prachu) 

 
Ochranná opatření Vlastnosti, které je nutno zohlednit 

Vyloučit hořlavý prach 
Stanovit hranice 
koncentrace 
Inertizace, vyloučení zdrojů vznícení 

Hořlavost, výbušnost 
Hranice výbuchu, omezení kyslíku 
Minimální zápalná energie, 
Teplota vznícení, doutnání, 
Citlivost na úder, samozápalné vlastnosti 
exotermní rozklad, elektrostatické vlastnosti 

Konstrukce odolná proti výbuchu 
Odlehčení tlaku při výbuchu 

Maximální výbuchový tlak 
Hodnota konstanty výbušnosti KSt 

 
 
7. Symbolika 

 

     ATEX-Směrnice 2014/34/ES (94/9 EG) – symbol ATEX 

      Pozor: horký povrch 

     Pozor: všeobecné upozornění na nebezpečí 

Informace: všeobecná informace / doporučení 
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IV. Příklad pro možné díly vybavení chladicího zařízení 
 
 

 

 

 

 

 Označení Materiál Poznámka 

A Chladicí element   

B Krytování   

C Vrtule ventilátoru (antistatická)   

D Ochranná mříž   

E Držák motoru   

F Podpůrné nohy   

G Šroub pro uzemnění Nerez A4  

H Pojistný šroub   

I Spojovací prvky Nerez A4  

J Zátka   

K Motor / Čerpadlo   

L Termostatický spínač  volitelně 

M Filtr  volitelně 

 

* Volitelně může být modul také vybaven obtokovými prvky. 

 

 
 

V
o
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te
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Alternativní provedení 
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V. Povinnosti provozovatele 
 

Po vstupu vyhlášky o průmyslové bezpečnosti v platnost jsou za jejich bezpečnost 
odpovědní provozovatelé systémů vyžadujících monitorování v potenciálně výbušných 
oblastech. 

Směrnice EU 2014/34 / EU a 1999/92 / ES (ATEX 137) stanoví povinnosti 
zaměstnavatele chránit zaměstnance při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Důraz 
je kladen na technická a / nebo organizační opatření k zabránění výbuchu. 
Pokud nelze spolehlivě zabránit vzniku výbušné atmosféry, musí provozovatel zařízení 
předložit dokument o ochraně proti výbuchu pro stávající zařízení jako smysluplné 
kritérium pro posouzení rizik. 

Hlavním úkolem pro provozovatele elektrického zařízení v potenciálně výbušných 
prostorách je údržba a kontrola jakož i opravy a odstranění závad. K technickým a 
organizačním požadavkům patří zvláště jejich včasné uplatnění a vyzkoušení. Musí je 
provádět autorizované kontrolní subjekty nebo případně provozovatel nebo kvalifikované 
osoby jmenované pro tento účel. 
 

 

VI. Vyhledání / Odstranění závad 
 

 
 

Postupujte při hledání závady systematicky a účelně. 
 

Nerozvážná demontáž součástí může vést k tomu, že původní příčinu poruchy již 
nebude možné určit. 

Získejte přehled o vlivu na funkčnost celého systému. 
 

- Byly provedeny změny v celém systému? 
(např. nastavení provozních hodnot, dodatečná montáž dílů) 

 

- Byly provedeny opravy na celém zařízení nebo na některých částech? 
 

- Jakým způsobem se porucha projevuje? 
 

Navrhněte možné příčiny závady v souvislosti s indikací chyby. 
 
 

Pokud závadu nelze odstranit, kontaktujte nás na naší adrese: 
 
 

HENNLICH s.r.o., divize ENERGY 
Českolipská 9 

412 01 Litoměřice 
Telefon: +420 416 711 601 

Fax: +420 416 711 999 
email: energy@hennlich.cz 

 
Česká republika 

  

mailto:energy@hennlich.cz
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1.1 Tabulka možných poruch a závad 

Druh závady Možná příčina Opatření pro její odstranění 

 
 

Špatný chladicí výkon 

Chybějící nebo vadný termostatický spínač. Instalace / výměna termostatického spínače. 

Chybně namontovaná vrtule ventilátoru. 
Směr chodu – zkontrolujte sání a výtlak a 
příp. změňte. 

Příliš vysoká povrchová teplota chladiče, 
např. z důvodu velké úsady prachu. 

Odstraňte usazený prach, jak je 
uvedeno v bodu II-5. 

 

 

Zápalná výbušná 
atmosféra 

Překročení pevně stanovených hranic bezpečnosti, 
daných dle ATEX 
(zvýšení povrchové teploty z důvodu usazeného 
prachu, změna teplotní třídy, -Zóny). 

Instalace / výměna termostatického spínače 
 

Odstraňte usazený prach, jak je uvedeno 
v bodu II-5. 

Elektrostatický náboj dílů 

Odstraňte usazený prach, jak je uvedeno 
v bodu II-5. 

Zabraňte vzniku elektrostatického náboje 
lehkých kovů a plastů na chladiči. 

 

 

Zvýšená hlučnost chodu 

Jiskření od nárazu, 

 

Výbušná atmosféra 

Nesouose běžící vrtule ventilátoru 
-chyba montáže 
-poškození ložisek 

Demontáž / montáž vrtule ventilátoru 
Výměna vrtule ventilátoru. 

Poškození otěrem, údery nebo jiskřením 
Způsobeno od cizích částic. 

Dostatečně bezpečná ochranná mříž / 
zařízení proti vniknutí cizích částic. 
Odstranit rez a počínající rez na a 
v blízkosti zařízení. 

Kombinace rzi a lehkých kovů (např. hliník 
může způsobit aluminotermickou reakci. 
Tak vznikne jiskření, když na díly z hliníku 
naráží zkorodované (zrezavělé) díly. 

Například použití lehkých kovů 
odpovídajících požadavkům ATEX 
s povrchovou úpravou, omezení legur 
citlivých na vznícení (např. hliník s 
hořčíkem < 7,5 %) jakož i vodivých 
materiálů. 

 

 

Špatná vodivost 

Vadné upevnění spojovacích prvků. 
Zkontrolujte upevnění spojovacích prvků 
mezi jednotlivými částmi, a pokud je to 
nutné dotáhněte. 

Vadné upevnění spojovacích prvků pro vyrovnání 
potenciálů. 

Zkontrolujte upevnění spojovacích prvků pro 
vyrovnání potenciálů, a pokud je to nutné 
dotáhněte. 

Příliš silná povrchová úprava (velká tloušťka). 

Vodivý je materiál, pokud je jeho povrchový 
odpor RO ≤ 104 Ω. Uzemněny jsou v 
elektrostatickém smyslu vodivé předměty, se 
svodovým odporem RE <106 Ω. 

Špatně vodivá povrchová úprava 
(aktuální při provedení dle specifických požadavků). 

Pokud je to nutné, obnovit povrchovou 
úpravu. 

Vadný zemnící kabel. Výměna zemnícího kabelu. 

 

 

Chybná funkčnost 

Provoz s nesprávnými provozními hodnotami. Zkontrolovat provozní hodnoty. 

Vadné díly (motor / čerpadlo atd.) Pokud je to nutné, díly vyměňte. 

Vadný kabel / zástrčka. 
Zkontrolujte tyto díly / pokud je to nutné, 
proveďte výměnu. 

Chybně namontované vrtule ventilátoru. 
Směr chodu – zkontrolujte sání a výtlak a 
příp. změňte. 

 

 


