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 ATEX / Ex informační přehled  
 
 
 

Výrobní směrnice ATEX 94/9/EC reguluje marketing výrobků používaných v rizikových oblastech s 

nebezpečím výbuchu. 

 

Účelem této směrnice je ochrana osob, které pracují v oblastech s nebezpečím výbuchu. 

 

Výraz ATEX pochází z francouzského "Atmosphère explosible" a používá se jako synonymum pro dvě 

směrnice Evropské Unie v oblasti ochrany před výbuchem, Směrnice 94/9/EC a ATEX Směrnice 1999/92/EC. 

 

Oblasti s nebezpečím výbuchu se rozdělují do zón v závislosti na frekvenci a trvání nebezpečné explozivní 

atmosféry. Tyto zóny jsou definovány v následující tabulce. 
 

 

Klasifikace oblastí s nebezpečím výbuchu 
 

  

Zóna 0 je oblast, ve které je výbušná atmosféra, tj. směs vzduchu a hořlavých plynů, par nebo 

mlh, přítomna stále, po dlouhou dobu nebo frekventovaně. Výraz "frekventovaně" znamená 

"většinu času"; jinými slovy, Zóna 0 je vyhrazena oblastem s nebezpečím výbuchu, kde je 

výbušná atmosféra přítomna déle než 50 % doby provozu systému. Toto je všeobecně případ 

pouze vnitřku trubek a tanků. 
 

Plyny 

 

Zóna 1 je oblast, kde se výbušná atmosféra, tj. směs vzduchu a hořlavých plynů, může 

vyskytnout příležitostně, během normálních provozních podmínek, tj. pára a mlha. Pokud 

přítomnost výbušné atmosféry přesahuje délku třiceti minut za rok nebo se vyskytuje 

příležitostně, tj. denně, ale méně než 50 % trvání provozního času systému, obvykle se tato 

oblast považuje za zónu 1. 
 

  

Zóna 2 je oblast, kde se výbušná atmosféra, tj. směs vzduchu a hořlavých plynů, normálně 

nevyskytuje, nebo se vyskytuje po krátkou dobu pouze za normálních provozních podmínek. 

Znalci se většinou shodují, že výraz "krátká doba" odpovídá přibližně třiceti minutám za rok. 

Rovněž se považuje za vžité, že výbušná atmosféra během normálních provozních podmínek 

se v takových oblastech neočekává. Pokud se výbušná atmosféra vyskytne po krátkou dobu 

jednou za rok, měla by být klasifikována jako zóna 2. 
 

 
COLASIT nabízí plastové ventilátory pro zóny s nebezpečím výbuchu 1 a 2. 

 
Veškeré ATEX ventilátory odpovídají teplotní třídě T3 (200-300°C). Alternativně se nabízí i verze v teplotní 

třídě T4 (135-200°C). 

 

Ventilátory COLASIT jsou vhodné pro odsávání výbušných plynů skupiny II G (skupiny výbušnosti IIA, IIB a 

vodík) v souladu s EN14986. 

 

 


