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Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava-Radvanice

Autorizovaná osoba č. 210

Certifikát č,: FTZU 14 Ex 0024
neelektrlckého zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Tento certifikát je : Uzavírací klapky typové řady 3E

imilova 285154,783 35 Olomouc

783 35 Olomouc

Výrobce:

Žadatel:

ABO valve,

ABO valve, s.r.o., Dal

Výše uvedený výrobek a jakékoliv jeho
uvedených v seznamu dokumentace tohoto

varianty specifikovány v dokumentech

rTZÚ - Státn í zkušebna č. 21 0 potvrzuje, že výrobek je ve požadavky dále uvedených norem:

čsru eru 13463_1:2oo9, čsN
Výrobce (popř, žadatel), uvedený v tomto certifikátu, je odpovědný
specifikací (dokumentaci) uvedenou v certifikátu a za to, že
předepsanými kusovými zkouškami a ověřováním.

Označbnívýrobku: ll 1G/2GD TX

lM1

[št'ování shody zařízení se
prošel úspěšně všemi

Tento certifikát je platný do: 3í.Oí .2020

Odpovědná osoba:

FrU2o4,
,/r^n Lukáš Vrartinak
vedoucí certifikačního orgánu

Tento ceňifikát se vztahuje pouze k vYrobkům uvedeným v tomto certifikátú a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném
případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice, SZ 210 jinak než vcelku.

rYzltGLttĚ TECHNlcKÝ zrušeeí!í úsrRv, státní podnik, pixartsta t,33717,71607 ostrava_Radvanice,
tel +420 595223,1 11, fax+420 596 232672,ftzu@flzu.cz, www.ftzu.cz
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Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava-Radvanice

Autorizovaná osoba č. 210

certifikát č. FTzÚ 14 Ex 0024
o ověření neelektrického zařízeni pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Popis vÝrobku:

Uzavírací klapky typové řady 3E (dále jen uzavírací klapky)jsou armatury přímé bez pohonu, velikosti

DN80 až DN700, určené k uzavírání a regulaci průtoku kapalných a plynných médií v prostorech

s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů a v prostorech plynujících uhelných dolŮ.

Hlavní konstrukční částí uzavíracích klapek jsou: těleso, uzavírací disk, sedlo, pouzdro hřídele, hřídel

a čep uzavíracího disku.

Těleso klapek je v materiálových variantách: uhlíková ocel; nízkouhlíková ocel; nerezová ocel. Hřídel

a čep uzavíracího disku jsou z nerezové oceli. Ucpávka hřídele je z grafitu. Uzavírací disk mŮže být

z uhlíkové oceli nebo nerezové oceli. Sedlo uzavíracího disku je osazeno spirálově vinutým těsněním

tvořeným kombinací nerezové oceli a grafitu. Těleso uzavíracích klapek je opatřeno svorkou pro

připojení zemnícího vodiče. Povrchová úprava tělesa klapek je provedena barvou Finalux Decklack

872-75.

Základní konstrukční a materiálové provedení uzavíracích klapek je zakotveno vjejich kódovém

značení. Podrobnější materiálová specifikace jednotlivých konstrukčních dílŮ klapek je uvedena

v podkladech výrobce, dodávaných s výrobkem.

Maximální teplotní rozsah použití uzavíracích klapek je -100'C až +500 "C.

Odpovědná osoba: Datum vydání: 12.12,2014

lng
vedouci

Strana: 2/4'o*l*qLLukáš Martinák
certifikačního orgánu

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu,a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V Žádném
případě nesmí být certifixát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice, SZ210 jinak neŽ vcelku.

ryztxÁLNĚ TECHNlcKÝ zxušeeNi Úsrnv státní podnik, Pikartská 1337t7,716 07 ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 1 1 1, íax +420 596 232 67 2, ftzu@ílzu.cz, www.ftzu. cz
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Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava-Radvanice

Autorizovaná osoba č. 210

Gertifikát č. FTZU 14 Ex 0024
o ověření neelektrického zaíízeni pro prostředí s nebezpečím výbuchu

příklad kódové značení a schválené konstrukčnívariantv uzavíracích klapek:

DN

varianta tělesa:
B ... mezipřírubová varianta Wafer
T ... mezipřírubová varianta Lug

Materiál disku:
7 ... nerezová ocel 1.4539 (Uranus 86)
5 ... uhlíková ocel 1.0446,,1.0619; 1.0625 (A216) nitridovaná
5s ... uhlíková ocel í .0446,,1,0619; 1.0625 (A216) + Stellite
4 ... nerezová ocel 1 .4408,, 1 .4021,, 1 ,4401 nitridovaná
4s ... nerezová ocel 1 .4408,, 1 ,4021,, 1 .4401 + Stellite

verze á materiál sedla:
L .., lamerálníverze - nerezová ocel 1.4401 (AlSl316) + grafit

Materiáltělesa:
7 ,,, nerezová ocel 1.4539 (Uranus 86)
6 .., nízkouhlíková ocel 1.1156 (A352 LCC)
5 ... uhlíková ocel 1,0625 (^216WCB)
4 ... nerezová ocel 1,4408 (A351 CF8M)

Označenítypové řady 3E

Protokol o zkoušce č.: 1410024

Zvláštnípodmínky pro bezpečné použití: --

Odpovědná osoba: Datum vydání: 12,12.2014

Strana: 3/4
vedoucí ceňifikačn ího orgánu

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto ceňifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném
případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice, SZ 210 jinak než vcelku.

ryztxÁLruĚ recHrutcxÝ zxušesNí Úsrnv, státní podnik, Pikaňská 1337t7,716 07 ostrava-Radvanice,
te| +420 595 223 1 1 1 , fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz

//C/ó4,q(z' lng, Lukáš Martinák
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Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava-Radvanice

Autorizovaná osoba č. 210

Certifikát č. FTZU 14 Ex 0024
o ověření neelektrického zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Základní požadavky pro bezpečné použití:

i) Splněny dodržením požadavků uvedených norem.

ii) Maximální teplota uzavírací klapky, ve vztahu k teplotě vznícení přítomné výbušné atmosféry,

bude splňovat obecné požadavky uvedené vČstl EN 1í27-1 ěl, 6,4.2 a vČSru EN 1127-2

č1.6,4,2.

seznam dokumentace:

35L4B/B

35L4T/A

35L4T/B

35L5F/A
lMS-752-01

lMS-752-04

19.09.2012;4 strany

19.09.2012;4 strany

10.10,2014,,2+5 stran

06.10.2014

02.10.2014
06.10.2014
14.10,2014

02.10,2014

Odpovědná osoba: Datum vydání: 12.12.201 4

lng. Lukáš Martinák Strana: 4/4

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném
případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice, SZ2l0jinak než vcelku.

ryztxnlruĚrrcnNlcrÝZKUŠEBNÍ Úsrnv,státní podnik,Pikartská 13g7t7,71607ostrava-Radvanice,
tel +420 595223 111,íax +420 596 232672,ftzu@ílzu.cz, www,ftzu.cz


