
Myynti ja markkinointi: Autrosafe Oy, www.autrosafe.fi, puh. (09) 270 90 120

   

 
ATEX takaa turvallisuutesi 
Direktiivit 
ATEX-direktiivissä 94/9/EY Euroopan unioni tarjoaa perustan yhtenäisille vaatimuksille koskien ominaisuuksia, jotka suojaavat 
järjestelmiä, laitteita ja komponentteja räjähtämiseltä. Suunnitellessaan ja kehittäessään räjähdyssuojaa valmistaja voi näillä 
standardeilla määritellä, että räjähdyssuojatut järjestelmät, laitteet ja komponentit vastaavat ATEX-direktiivin 94/9/EY:n 
vaatimuksia ja että ne alistetaan Euroopan unionin nimittämän elimen testattaviksi. Yhtenäinen räjähdysalttiiden tehtaiden 
luokitus on perusta järjestelmien, laitteiden ja komponenttien valinnassa, määrittämisessä ja asentamisessa. Työntekijöiden 
suojaamiseksi on käyttäjän direktiivin 1999/92/EY mukaan arvioitava tehtaan räjähdysalttius jakamalla tehdas vaara-alueisiin ja 
laadittava räjähdyssuoja-asiakirja tai asiakirjojen sarja, joka täyttää tämän direktiivin vaatimukset, ja pidettävä ne päivitettynä. 
Direktiivien 94/9/EY ja 1999/92/EY kautta on luotu edellytykset täydelliselle räjähdyssuojamääräysten yhtenäistämiselle 
Euroopan unionissa ja luotu suljettu järjestelmä, jossa räjähdykset voidaan tehokkaasti estää ihmisten, koneiden ja ympäristön 
suojelemiseksi. 
 

Sopivan ATEX-hälytyslaitteiden valinta 
Hälytyslaitteen valinta perustuu pääasiassa kahteen tekijään, jotka voidaan määrittää seuraavasti: 
a) ATEX-ympäristövaatimukset 
b) Toimintavaatimukset 

 

ATEX-ympäristövaatimukset 
Ryhmät ja kaasut 
Räjähdyssuojatut tuotteet on luokiteltu niiden eri käyttötarkoitusten mukaan. Ensimmäinen erotteleva kriteeri on, tapahtuuko 
käyttö maan alla tai päällä: 
Ryhmä I: 
 käyttölaitteet maanalaisiin, kaivoskaasuille alttiina oleviin kaivoksiin  
Ryhmä II: 
 käyttölaitteet kaikkiin muihin (ei ryhmä I) alueisiin 
 
Ryhmän II lisämääritys suoritetaan käytössä esiintyvien kaasujen, ympäristön ja ja lämpötilaluokan mukaan. Toisaalta se kuvaa 
räjähdyssuojatun laitteen maksimipintalämpötilan ja toisaalta kaasun tai höyryn minimisyttymislämpötilan. Turvallisen 
räjähdyssuojan saavuttamiseksi on varmistettava, että laitteen pintalämpötila (esim. vilkkuva valo) on aina alhaisempi kuin 
kaasun syttymislämpötila. 
 
Kaasun ja höyryjen luokitus lämpötila- ja kaasuluokkiin 

 

 T1 
≤ 450°C 

T2 
≤ 300°C 

T3 
≤ 200°C 

T4 
≤ 135°C 

T5 
≤ 100°C 

T6 
≤ 85°C 

I Metaani      
IIA Asetoni 

Etaani 
Etyyliasetaatti 
Bentseeni 
Etikkahappo 
Ammoniakki 
Hiili 
monoksidi 
Metaani 
Tolueeni 
Propaani 
Metanoli 

Etyylialkoholi 
i-amyyliasetaatti 
n-butaani 
n-butyylialkoholi 

Bensiini 
Diesel 
Lento 
Polttoaine 
n-heksaani 
Lämmitysöljy 

Asetyyli 
aldehydi   

IIB Kaupunkikaasu Etyyli  -   
IIC Vety Asetyleeni  -  CS2 

 

Kaasut on luokiteltu ABC-ryhmiin niiden syttyvyyden mukaan. Tämä luo vuorostaan eri vaatimuksia sähkölaitteiden koteloinnille. 
Räjähdysvarmoille koteloille tämä asettaa myös mittavaatimuksia. Kaasuryhmät ovat ylöspäin yhteensopivia, ts. laitteet jotka 
sopivat käyttöön ryhmässä IIC, sopivat myös ryhmään IIB tai IIA. Sama yhteensopivuus koskee lämpötilaluokkia, riippuen siitä 
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mitä laitteita lämpötilaluokasta T6 voidaan myös käyttää kaikissa muissa lämpötilaluokissa: Laitteet lämpötilaluokasta T4 sopivat 
kuitenkin useimpiin sovelluksiin. 
 

Alueet ja luokat 
Mahdollisesti räjähtävät alueet on määritetty alueina, joissa ilmakehä voi olla räjähdysherkkä johtuen paikallisista tai 
käyttöolosuhteista. On osoittautunut hyödylliseksi jakaa mahdollisesti räjähtävät alueet osiin, huomioiden räjähtävien 
ympäristöjen aiheuttamat eri vaaratilanteet. 

 
Alueiden määritys 4 ELX (96) osan 2 luvun mukaan 

Mahdollisesti räjähtävät alueet johtuen räjähtävistä kaasuista 

Alue 0 Alue 1 Alue 2 
Alueet, joissa esiintyy kaasuista, 
höyryistä tai 
sumusta johtuva jatkuva räjähdysvaara 
pitkiä aikoja tai toistuvasti. 

Alueet, joissa esiintyy kaasuista, 
höyryistä tai 
sumusta johtuva räjähdysvaara  
satunnaisesti. 

Alueet, joissa ei esiinny kaasuista, 
höyryistä tai 
sumuista johtuvaa räjähdysvaaraa lähes 
milloinkaan, mutta jos niitä esiintyy, 
tapahtuvat ne harvoin ja vain lyhyinä 
aikoina. 

 

Mahdollisesti räjähtävät alueet johtuen räjähtävistä pölyistä 

Alue 20 Alue 21 Alue 22 
Alueet, joissa esiintyy pölystä 
johtuva jatkuva räjähdysvaara 
pitkiä aikoja tai toistuvasti. 

Alueet, joissa esiintyy pölystä 
johtuva räjähdysvaara satunnaisesti. 

Alueet, joissa ei esiinny pölystä johtuvaa 
räjähdysvaaraa 
mutta jos niitä esiintyy, tapahtuvat ne 
harvoin ja vain lyhyinä aikoina. 

 

Laitteiden luokitus ryhmien ja luokkien mukaan: 

Ryhmä I Ryhmä II 
Luokka M Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 
 G D G D G D 

1 2 (kaasu) 
Alue 0 

(pöly) 
Alue 20 

(kaasu) 
Alue 1 

(pöly) 
Alue 21 

(kaasu) 
Alue 2 

(pöly) 
Alue 22 
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Suojajärjestelmätyypit 

ATEX - sähkölaitteiden käyttötarkoitus 
mahdollisesti räjähtävissä olosuhteissa! 

 
Olosuhteet mahdollisesti räjähtävillä alueilla 

Syttyvät 
aineet 

Syttyvän aineen tilapäinen 
käyttäytyminen Ex-alueella 

Mahdollisesti räjähtävien alueiden 
luokitus 

Käytettävien laitteiden 
vaatimukset CENELEC 
mukaan 

CENELEC/IEC US NEC 505 US NEC 500 Laiteryhmä Laiteluokka 
kaasut, höyryt esiintyy jatkuvasti, pitkiä aikoja 

tai toistuvasti 
Alue 0 Luokka I 

Alue 0 
Luokka I 
Jako 1 

II 1G 

esiintyy satunnaisesti Alue 1 Luokka I 
Alue 1 

 II 2G tai 1G 

luultavasti ei esiinny, mutta jos 
näin käy, harvoin tai lyhyinä 
aikoina 

Alue 2 Luokka I 
Alue 2 

Luokka I 
Jako 2 

II 3G tai 2G 
tai 1G 

pölyt esiintyy jatkuvasti, pitkiä aikoja 
tai toistuvasti 

Alue 20 - Luokka II 
Jako 1 

II 1D 

esiintyy satunnaisesti Alue 21 -  II 2D tai 1D 

luultavasti ei esiinny pyörivästä 
pölystä, mutta jos näin käy, 
harvoin tai lyhyinä aikoina 

Alue 22 - Luokka II 
Jako 2 

II 3D tai 2D 
tai 1D 

metaani, pöly - 
- 

Kaivos 
Kaivos 

- 
- 

Kaivos 
- 

I 
I 

M1 
M2 tai M1 

 
 

Euroopan standardit kuvaavat kahdeksan eri räjähdyssuojamenetelmää, joita voidaan käyttää sähkölaitteiden soveltamiseen eri 
ATEX-alueilla. Eri suojaustyypit vaihtelevat suuresti riippuen monimutkaisuusasteesta ja osaa niistä ei voida käyttää esimerkiksi 
mobiililaitteissa. Syttymissuojatyyppi valitaan huolellisesti Pfannenberg-laitteille mahdollisimman hyvän hinta-hyötysuhteen 
takaamiseksi. Pfannenberg käyttää seuraavia suojajärjestelmiä hälytyslaitteissaan:  
Palovarma kotelointi ‘d’ 
Jos kyseessä on paineenkestävä kotelointi, on itse käyttölaite rakennettu paineenkestävään koteloon. Sisällä tapahtuvan 
räjähdyksen yhteydessä, kotelo estää syttymisen leviämisen ympäröivälle alueelle. Räjähdys on täten rajoitettu laitteen sisälle. 
Koskien tarvittavaa seinäpaksuutta, tämän suojajärjestelmän laitteet  vat erittäin kestävärakenteisia ja sopivat usein erittäin 
hyvin vaikeisiin ympäristöolosuhteisiin. 
Parannettu turvallisuus ‘e’ 
Tämän tyyppinen parannettu suojaus on käytettävissä vain muutamassa laitteessa/komponentissa (esim. liittimet). Tämän 
tyyppinen suojaus yhdistetään usein paineenkestävän koteloinnin kanssa. Hälytystuotteissa tämä tarkoittaa, että kaikki 
olennaiset komponentit sijaitsevat paineenkestävässä kotelossa ja vain liitäntäliittimiin pääsee käsiksi lisäturvakotelossa. Tästä 
syystä Pfannenberg tarjoaa useimmat laitteet ‘e –liitäntärasialla helpon ja turvallisen sähköliitännän varmistamiseksi. Herkät 
elektroniikkakomponentit on täten suojattu vahingossa tapahtuvilta vaurioilta asennuksen yhteydessä. 
Itsenäinen turvallisuus ‘i’ 
Syttymissuojatyypissä ‘i‘, kaikkien energianvarauslaitteiden ja itse laitteen virta ja jännite on rajattu niin, että kipinöitä tai 
erittäin kuumia pintoja ei muodostu. Räjähtävä ympäristö voi muodostua, mutta se ei syty. 
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Kaasun ja höyryjen luokitus räjähdysryhmiin ja lämpötilaluokkiin 
Luokitus lämpötilaluokkiin / kaasuryhmiin (ote) 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

I Metaani      
IIA Asetoni 

Etikkahappo 
Ammoniakki 
Propaani * 

Etyylialkoholi 
n-butaani 
n-butyylialkoholi 

Bensiinit 
Lämmitysöljy 
Diesel 

Asetaldehydi  
Etyylieetteri   

IIB Kaupunkikaasu Etyyli *     
IIC Vety * Asetyleeni *    Hiilibisulfidi 

* tyypillinen syttyvä kaasu 
 
Suojajärjestelmät 
Suojajärjestelmä Merkintä Suojausperiaate Alue IEC EN FM / UL Käyttösovellukset 
yleiset 
vaatimukset       kaikki sovellukset 

tulenkestävä 
kotelo 

Ex d räjähdyksen 
siirtyminen 
ulkopuolelle on 
estetty 

1 tai 2    kytkinvaihde, ohjaimet, moottorit, 
komento- ja hälytyslaitteet, 
sähköelektroniikka 

parannettu 
turvallisuus 

Ex e kipinöiden ja 
korkeiden 
lämpötilojen 
välttäminen 

1 tai 2    Liitäntä- ja yhdysrasiat, kotelot, 
moottorit, merkkivalot, liittimet 

itsenäinen 
turvallisuus 

Ex i kipinöiden ja 
lämpötilojen energian 
rajoitus 

0, 1 
tai 2 3    mittaus, ohjaus- ja säätölaitteet, anturit, 

toimilaitteet, instrumentointi 

paineistettu 
kotelo 

Ex p Esim. ympäristö 
pidetään etäällä 
syttymislähteestä 

1 tai 2    virta- ja ohjauskotelot, moottorit, 
mittaus- ja analyysilaitteet, tietokoneet 

kotelointi Ex m Esim. ympäristö 
pidetään etäällä 
syttymislähteestä 

1 tai 2    rele- ja moottorikäämit, piirit, 
magneettiventtiilit, liitäntäjärjestelmät 

öljyyn upotus Ex o Esim. ympäristö 
pidetään etäällä 
syttymislähteestä 

1 tai 2    muuntajat, releet, käynnistysohjaimet, 
kytkentälaitteet 

pulveritäyttö Ex q räjähdyksen 
siirtyminen 
ulkopuolelle on 
estetty 

1 tai 2    muuntajat, releet, kapasitaattorit 

tyyppi ‘n’ 
suojaus 

Ex n 4 eri suojausperiaatteet 
Alueelle 2 

2    kaikille alueen 2 sovelluksille 

suojakotelo IP Esim. ympäristö 
pidetään etäällä 
syttymislähteestä 

0/21/22    kaikki sovellukset 

1 laitteet, 2 järjestelmät 
3 ia käyttö alueilla 0, 1, 2 / ib käyttö alueilla 1, 2 

4 nA = kipinöimätön, nC = kipinöivä laite (sopiva suojaus), nR = höyrytiivis kotelo, 
nL = energiarajoitettu (eroja Pohjois-Amerikan ja Euroopan välillä) 

Lisäolosuhteet 
Olosuhteet      Merkintä 
Ilman rajoituksia käytettävät laitteet    – 
Huomioi erikoiskäyttöolosuhteet    X 
Ex komponentti osittaisella sertifioinnilla ei voi toimia yksin; CE-yhdenmukaisuus sertifioidaan vasta laitteen asennuksen päättymisen jälkeen 


