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Virksomhederne bag denne rapport 
 

QA Consulting er et rådgivende ingeniørfirma med base i Esbjerg. 
Virksomhedens kerneydelser ligger i offshoreindustrien med udlejning 
af kompetencer (Manpower), salg af større timetal til konkrete 
projekter samt løsning af mindre ad hoc-opgaver. QA Consulting 
beskæftiger 30 medarbejdere - ingeniører, maskinmestre og teknisk 
personale.  
 
QA Consulting A/S 
Vesterhavsgade 44  
6700 Esbjerg  
www.qaconsulting.dk 
 
 
 
 
 
 
TechCare er en kursus- og konsulentvirksomhed med 
fokus på ATEX direktiverne. TechCare er ejet og drevet 
af elinstallatør Per Kragh og journalist Susanne Dencker.  
 
Per har arbejdet som salgskonsulent hos PR electronics i 13 år. De sidste 10 år 
har han arbejdet med ATEX direktiverne og løbende holdt virksomhedskurser på 
alle niveauer i ATEX. 
 
Siden 2004 har han været med i et udvalg under Dansk Standard, der vurderer 
og kommenterer IEC standarder vedrørende sikkerhed i eksplosionsfarlige 
områder.  
Per er kursusleder og underviser på alle kurser i TechCare. Derudover tager han 
sig af konsulentopgaver i virksomheder, der er underlagt ATEX direktiverne. 
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Indledning 
 
Simpelt materiel anvendt i egensikre strømkredse, med fokus på 
modstande og temperatur sensorer 
 
Egnesikre strømkredse ”i” bruges i vid udstrækning til analog og digital signal 
behandling i farlige områder. En del af egensikre kredse er ”materiel af simpel 
konstruktion”. Denne redegørelse vil klarlægge hvilke regler, der gælder for 
simpelt materiel, og hvorfor simpelt materiel ikke er egensikkert - men dog 
særdeles anvendeligt i egensikre strømkredse. 
   
Et af problemerne er, hvorvidt simpelt materiel indeholder tændkilder. Gør det 
det, er det omfattet af ATEX direktiv 94/9/EF. Gør det det ikke, er det heller ikke 
omfattet. Hvis simpelt materiel er omfattet af direktivet, skal det godkendes af 
et bemyndiget organ. Dette skal udstede et certifikat med alle relevante data for 
det simple materiel. Er det simple materiel ikke omfattet, skal det ikke 
godkendes, og data vil ikke være tilgængelige. 
   
I det følgende er bestemmelserne citeret og derefter kommenteret. 
Kommentarer og forklaringer er skrevet i kursiv.  
 
De fleste standarder, der er citeret i dette materiale, er fra 60079-serien: 
ELEKTRISK MATERIEL FOR EKSPLOSIVE GASATMOSFÆRER (Copyright DS)  
 

• EN 60079-14:2004 : Elektriske installationer i farlige områder (bortset fra 
miner). 

 
• IEC 60079-11 Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i". 

 
• EN 60079-25:2004 : Egensikre systemer. 

 
• Desuden er det uddrag fra ATEX 94/9/EF, og et forslag til anden udgave 

af Guidelines for ATEX 94/9/EF. 
 
Sidst i redegørelsen er der et sammendrag og en konklusion. 
 
Bilag 2 & 3 er eksempler på dokumentation for egensikrekredse med simpelt 
materiel.  
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Fra EN 60079-14: 
 
3.4.2 
Egensikkert materiel 
Elektrisk materiel, hvori alle strømkredse er egensikre. 
 
NOTE: Egensikkert materiel bør være i overensstemmelse med IEC 60079-11, kategori ”ia” eller 
”ib”. 
 
Egensikkert materiel skal overholde ATEX 94/9/EF direktivet. Det konstrueres i 
henhold til EN60079-11. Denne standard er ved at blive en harmoniseret 
standard for producenter af egensikkert materiel. Indtil dette sker gælder 
EN50020. Egensikket materiel er ikke simpelt og derfor underlagt godkendelse 
procedure i henhold til ATEX 94/9/EF.  
 
3.4.5 
Simpelt materiel 
Dette defineres som en elektrisk komponent eller kombination af komponenter af 
simpel udførelse, som har veldefinerede elektriske parametre, og som er 
kompatibel med egensikkerheden i den strømkreds, som den anvendes i. 
 
NOTE: Følgende materiel anses for at være simpelt materiel: 
a) Passive komponenter, fx afbrydere, forbindelsesdåser, modstande og simple 
halvlederindretninger. 
b) Kilder med lagret energi med veldefinerede parametre, fx kondensatorer eller spoler, hvis værdier 
der tages hensyn til, når systemets samlede sikkerhed bestemmes. 
c) Kilder med genereret energi, fx termoelementer og fotoceller, som ikke genererer mere end 1,5 V, 
100 mA og 25 mW. Enhver induktans eller kapacitans, der findes i disse kilder, betragtes på samme 
måde som i b). 
 
Simpelt materiel er som beskrevet materiel af simpel konstruktion. I praksis 
bruges definitionen i forbindelse med Pt100 følere, termoelementer, afbrydere og 
samledåser i egensikre strømkredse. Da materiellet er simpelt, er det undtaget 
fra ATEX 94/9/EF’s godkendelseskrav.   
 
3.4.6 
Egensikker strømkreds 
Strømkreds, hvori alt materiel er enten egensikkert materiel eller simpelt 
materiel. 
 
NOTE: Strømkredsen kan også indeholde tilhørende materiel. 
 
I en egensikker strømkreds må der gerne indgå materiel af simpel konstruktion. 
Der skelnes mellem egensikkert materiel og simpelt materiel.  
 
4.2  
Dokumentation 
Til korrekt installation eller udvidelse af eksisterende installation kræves ud over 
det, som forlanges for ufarlige områder, følgende oplysninger, hvor de er 
anvendelige: 

– Dokumenter for områdeklassifikation (se IEC 60079-10). 
– Instruktioner om opbygning og forbindelse. 
– Dokumenter for elektrisk materiel med specielle forhold, fx for materiel 

med certifikatnumre, som har suffikset "X" eller andet suffiks. 
– Beskrivende systemdokument for det egensikre system (se 12.2.5). 
– Fabrikantens/den kvalificerede persons erklæring. 

 
NOTE: Fabrikantens/den kvalificerede persons erklæring er anvendelig i situationer, hvor 
ucertificeret materiel (bortset fra simpelt materiel i egensikre strømkredse) er anvendt. 
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– Nødvendige oplysninger til at sikre korrekt installation af materiellet givet 
i en form, som er passende for det personale, der er ansvarlig for denne 
aktivitet. 

– De oplysninger, der er nødvendige for inspektion, fx liste over og 
placering af materiel, reservedele, tekniske oplysninger (se IEC 60079-
17). 

– Detaljer for enhver relevant beregning, fx for udluftningshyppighed for 
instrumenter og analysatorhuse. 

– Hvis reparationer skal udføres af brugeren eller en reparatør, de 
oplysninger, der er nødvendige for reparation af det elektriske materiel 
(se IEC 60079-19). 

 
I forbindelse med simpelt materiel er det vigtigt at noter sig, at der ikke kræves 
nogen dokumentation for simpelt materiel, heller ikke den kvalificerede persons 
erklæring (se fremhævet note).  
 
4.3.2  
Anvendelse af ucertificeret materiel 
Bortset fra 
- simpelt materiel anvendt inden for en egensikker strømkreds, eller 
- materiel dækket af 5.2.3 b), c) eller d), 
bør anvendelsen af ucertificeret materiel begrænses til usædvanlige 
omstændigheder, fx forskning, udvikling, forsøgsanlæg og andet nyt 
projektarbejde, hvor passende certificeret materiel ikke kan fås. Under sådanne 
omstændigheder bør brugeren af dette materiel skaffe sig et 
overensstemmelsesdokument. 
 
NOTE: Et overensstemmelsesdokument viser, at materiellet er blevet undersøgt og om nødvendigt 
prøvet af et kompetent organ (som kan være brugeren) og er fundet i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den standard, der gælder for den særlige beskyttelsesmåde. 
 
Simpelt materiel er ucertificeret materiel. Brugen af ucertificeret materiel skal 
naturligvis begrænses. Dog er simpelt materiel undtaget fra paragraffen, og er 
således ikke underlagt denne begrænsning, hvis det bruges i egensikre 
strømkredse. 
 
5.3  
Valg i henhold til gassens eller dampens antændelsestemperatur 
Det elektriske materiel skal vælges således, at dets højeste overfladetemperatur 
ikke kan nå antændelsestemperaturen for nogen gas eller damp, som kan være 
til stede. 
Symboler for de temperaturklasser, som kan være mærket på det elektriske 
materiel, har den betydning, der er angivet i tabel 1. 
 
Tabel 1 – Forhold mellem temperaturklasser, overfladetemperaturer og 
antændelsestemperatur 
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Hvis det elektriske materiels mærkning ikke omfatter et 
omgivelsestemperaturområde, må materiellet kun anvendes inden for 
temperaturområdet –20 °C til +40 °C. 
Hvis det elektriske materiels mærkning omfatter et 
omgivelsestemperaturområde, må materiellet kun anvendes inden for dette 
område. 
Simpelt materiel anvendt i en egensikker strømkreds kan antages at have 
temperaturklasse T4, forudsat at P0 ikke overstiger 1,3 W. Forbindelsesdåser og 
afbrydere i egensikre strømkredse kan dog antages at have temperaturklasse 
T6, fordi de ifølge deres natur ikke indeholder komponenter, der afgiver varme 
 
Simpelt materiel kan, hvis barrieren ikke overstiger Po 1,3W, regnes i 
temperaturklasse T4. Dog gælder det, at er det dåser eller afbrydere, så er det 
T6. Det skyldes, at effekten ikke antages at kunne opvarme noget til en farlig 
temperatur. Fordelingen af strøm og spænding er i denne sammenhæng 
ligegyldig; det er effekten, der varmer.  
 
Måler en temperaturføler højere temperatur end T4 (135 °C), er det den målte 
maks. temperatur, der bestemmer temperaturklassen. (Jnf. EN60079-25 Figur 
E.1). Af dette eksempel ses også, at P, U og I for det simple materiel ikke er 
dokumenteret i systemdokumentet. Po er mindre end 1,3W. 
 
 
 

Figur E.1 fra EN 60079-25 
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12.2  
Installationer for zone 1 og 2 
 
12.2.1  
Materiel 
I installationer med egensikre strømkredse for zone 1 eller 2, skal det egensikre 
materiel og tilhørende materiels egensikre dele være i overensstemmelse med 
IEC 60079-11, mindst kategori "ib". 
Simpelt materiel behøver ikke at være mærket, men skal opfylde 
bestemmelserne i IEC 60079-0 og IEC 60079-11 i den udstrækning, 
egensikkerheden afhænger af dem. 
Tilhørende materiel bør fortrinsvis være anbragt uden for det farlige område, 
eller det skal, hvis det er installeret inde i et farligt område, være forsynet med 
en anden egnet beskyttelsesmåde i henhold til 5.2, som er passende for de 
antændelseskilder, som det tilhørende materiel kan frembyde. 
Elektrisk materiel, som er forbundet til tilhørende materiels tilslutningsklemmer, 
der ikke er egensikre, må ikke forsynes med en spænding, som er større end 
Um, der er vist på det tilhørende materiels mærkeskilt. Forsyningens prospektive 
kortslutningsstrøm må ikke være større end 1 500 A. 
Komponenterne og ledningsføringen for egensikkert materiel og tilhørende 
materiel (fx barrierer) bør normalt være monteret i kapslinger, der giver en 
kapslingsklasse på mindst IP20, for at beskytte mod uvedkommende forstyrrelse 
og beskadigelse. Alternative monteringsmåder kan anvendes, hvis de yder 
tilsvarende integritet mod forstyrrelse og beskadigelse (fx monteret i racks i et 
koblingsrum, der normalt er aflåst). 
Alt materiel, der udgør en del af et egensikkert system, bør, hvor det er praktisk 
muligt, kunne identificeres som værende en del af et egensikkert system. Denne 
anbefaling kan imødekommes ved overensstemmelse med 12.2.2.6. 
 
Denne paragraf handler om zone 1 & 2. Installationer i zone 0 skærper reglerne 
på visse punkter, behandles senere i dokumentet. Simpelt materiel kræves ikke 
specifikt mærket, det kræves dog, at reglerne i IEC60079-11 overholdes. 
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Fra IEC 60079-11: 
 
5.6  
Simple apparatus 
The following apparatus shall be considered to be simple apparatus: 
 
a) passive components, for example switches, junction boxes, resistors and 
simple semiconductor devices; 
 
b) sources of stored energy with well-defined parameters, for example capacitors 
or inductors, whose values shall be considered when determining the overall 
safety of the system; 
 
c) sources of generated energy, for example thermocouples and photocells, 
which do not generate more than 1,5 V, 100 mA and 25 mW. Any inductance or 
capacitance present in these sources of energy shall be considered as in b). 
 
Simple apparatus shall conform to all relevant requirements of this 
standard but need not be certified and need not comply with clause 12.  
 
In particular, the following aspects shall always be considered: 
 
1) simple apparatus shall not achieve safety by the inclusion of voltage 
and/or currentlimiting and/or suppression devices; 
 
2) simple apparatus shall not contain any means of increasing the available 
voltage or current, for example circuits for the generation of ancillary power 
supplies; 
 
3) where it is necessary that the simple apparatus maintains the integrity of the 
isolation from earth of the intrinsically-safe circuit, it shall be capable of 
withstanding the test voltage to earth in accordance with 6.3.12. Its terminals 
shall conform to 6.2.1; 
 
4) non-metallic enclosures and enclosures containing light metals when located 
in the hazardous area shall conform to 7.3 and 8.1 of IEC 60079-0:2000; 
 
5) when simple apparatus is located in the hazardous area, it shall be 
temperature classified. When used in an intrinsically safe circuit within their 
normal rating and at a maximum ambient temperature of 40 °C, switches, plugs, 
sockets and terminals are allocated a T6 temperature classification for Group II 
applications and considered as having a maximum surface temperature of 85 °C 
for Group I applications. Other types of simple apparatus shall be temperature 
classified in accordance with clause 4 of this standard. 
Where simple apparatus forms part of an apparatus containing other electrical 
circuits, the whole shall be certified. 
 
NOTE: Sensors which utilize catalytic reaction or other electro-chemical mechanisms are not 
normally simple apparatus. Specialist advice on their application should be sought. 
 
IEC 60079-11 er endnu ikke en harmoniseret standard under ATEX 94/9/EF. Når 
den bliver det, afløser den EN 50020. Da installationerne bliver udført efter 
EN60079-14 henvises til IEC 60079-11, hvor ovenstående er fra. Formuleringen i 
denne paragraf er i øvrigt identisk med §5.4 i EN 50020. 
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Simpelt materiel er undtaget fra mærkningskravene i §12. Se nedenstående 
eksempel, der altså ikke skal overholders.  
 
Simpelt materiel skal ikke opnå sikkerhed via indbyggede spændings- eller 
strømbegrænsende komponenter.  
 
Ikke-metalliske huse og letmetals huse skal overvejes. 
 

 
Mærkningseksempel fra IEC 60079-11 §12. 
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Fra EN 60079-14: 
 
12.3  
Installationer for zone 0 
Egensikre strømkredse skal installeres i henhold til 12.2, undtagen hvor der er 
modificeret ved følgende særlige bestemmelser. 
 
I installationer med egensikre strømkredse for zone 0 skal det egensikre materiel 
og det tilhørende materiel være i overensstemmelse med IEC 60079-11, 
kategori "ia". Tilhørende materiel med galvanisk adskillelse mellem de egensikre 
og ikke-egensikre strømkredse foretrækkes. Da blot én fejl i udligningssystemet 
i nogle tilfælde vil kunne føre til fare for antændelse, må tilhørende materiel 
uden galvanisk adskillelse kun anvendes, hvis jordforbindelserne er i 
overensstemmelse med 12.2.4, pkt. 2), og alt netforsynet materiel, der er 
forbundet til klemmerne i det sikre område, er adskilt fra forsyningsnettet af en 
transformer med adskilte viklinger, hvis primærvikling er beskyttet af en sikring 
med passende mærke-værdi og brydeevne. Strømkredsen (herunder alle simple 
komponenter, simpelt elektrisk materiel, egensikkert materiel, tilhørende 
materiel og sammenkoblingsledningers højest tilladte elektriske parametre) skal 
være af kategori "ia". 
 
NOTE 1: Hvis den egensikre strømkreds er opdelt i under-strømkredse, skal under-strømkredse i 
zone 0, herunder dele til galvanisk adskillelse, være kategori ”ia”, men under-strømkredse, der ikke 
er i zone 0, behøver kun 
være kategori ”ib”. 
 
NOTE 2: Galvanisk adskillelse kan opnås via det tilhørende materiel eller via galvanisk adskillende 
materiel i en egensikker strømkreds i zone 1 eller zone 2. 
 
I systemdokumentationen skal der henvises til simpelt materiel, der installeres 
uden for zone 0, og det skal være i overensstemmelse med IEC 60079-11, 
kategori "ia". 
 
Hvis der kræves jordforbindelse af strømkredsen af funktionsmæssige grunde, 
skal jordforbindelsen foretages uden for zone 0, men så tæt ved materiellet i 
zone 0, som det er rimeligt gennemførligt. 
 
NOTE 3: Hvis jordforbindelse af strømkredsen er uløseligt forbundet med kredsens funktion, som fx 
med et termoelement 
med jordforbundet spids eller en ledningsevneprobe, bør denne være den eneste forbindelse til jord, 
medmindre det kan eftervises, at der ikke kan opstå fejlforhold som en følge af tilstedeværelsen af 
mere end én jordforbindelse. 
Hvis en del af en egensikker strømkreds er installeret i zone 0, således at der er 
risiko for, at materiellet og det tilhørende materiel udvikler farlige 
potentialforskelle inde i zone 0, fx ved tilstedeværelsen af atmosfærisk 
elektricitet, skal der installeres en transientbeskyttelse mellem hver af 
ledningens ledere, der ikke er jordforbundet, og den lokale struktur så tæt som 
praktisk gennemførligt ved indgangen til zone 0, fortrinsvis inden for 1 m. 
Eksempler på sådanne steder er tanke til brændbare væsker, anlæg til 
afløbsbehandling og destillationssøjler i petrokemiske værker. En høj risiko for 
potentialforskel er almindeligvis knyttet til et udbredt anlæg og/eller et sted med 
tilgængeligt materiel, og risikoen dæmpes ikke ved blot at anvende 
underjordiske ledninger eller underjordisk tankinstallation. 
 
Transientbeskyttelsen skal være i stand til at aflede en afladningsstrøm på 
mindst 10 kA topværdi (8/20 µs impuls i henhold til IEC 60060-1, 10 
udladninger). Forbindelsen mellem beskyttelsesudstyret og den lokale 
bygningskonstruktion skal have et mindste tværsnit, der svarer til 4 mm² 
kobber. 
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Transientbeskyttelsens overslagsspænding skal bestemmes af brugeren og en 
ekspert i den særlige installation. 
 
NOTE 4: Anvendelsen af en transientbeskyttelse med en overslagsspænding på under 500 V 
vekselspænding, 50 Hz kan kræve, at den egensikre strømkreds skal betragtes som jordforbundet. 
 
Ledningen mellem det egensikre materiel i zone 0 og transientbeskyttelsen skal 
installeres således, at den er beskyttet mod lyn. 
 
Zone 0 installationer er mht. simpelt materiel identisk med zone 1 & 2 (se 
henvisningen til §12.2). Skærpelsen i forbindelse med simpelt materiel og zone 0 
installationer er kun, hvis man ikke bruger galvanisk adskilt barriere så 
accepteres begrebet simpelt materiel ikke, idet alt udstyr, også simpelt materiel, 
skal være godkendt i kategori ia. 
 
12.2.2.2  
Ledningers elektriske parametre 
De elektriske parametre (Cc og Lc) eller (Cc og Lc/Rc) for alle anvendte 
ledninger (se 12.2.5) 
skal fastlægges i henhold til a), b) eller c): 
a) De mest belastende elektriske parametre opgivet af ledningsfabrikanten. 
b) Elektriske parametre bestemt ved måling på et prøvestykke. 
 
NOTE: Tillæg C beskriver udførligt en tilfredsstillende metode til bestemmelse af de relevante 
parametre. 
 
c) 200 pF/m og enten 1 µH/m eller 30 µH/Ω, hvor den indbyrdes forbindelse 
udgøres af to 
eller tre ledere i en traditionelt udført ledning (med eller uden skærm). 
 
Da simpelt materiel ikke er mærket, er der heller ikke opgivet data for kapacitet 
og selvinduktion. I forbindelse med Pt sensorer har det ingen praktisk betydning, 
idet C & L en meget små. Se mail fra Heraeus, der er en af Europas største 
producenter af Pt elementer og leverandør til et utal af følerleverandører verden 
over. Afbrydere, samledåse mm indeholder ifølge deres natur ikke kapacitet eller 
selvinduktion.    
 
Mail fra Heraeus: 
 
”Sehr geehrter Herr Pedersen, 
 
vielen Dank für Ihren Anruf! 
Bezüglich Ihrer Frage: unsere Pt-Sensoren haben eine sehr geringe Induktivität 
von < 1 µH und ebenfalls eine geringe Kapazität von 1-6 pF. 
 
Freundliche Grüße, 
 
Katrin Gerlach 
Heraeus Sensor Technology GmbH 
Reinhard-Heraeus-Ring 23 
63801 Kleinostheim 
Germany 
Tel.: 0049 (0) 6181 35 8151 
Fax: 0049 (0) 6181 35 8065 
Mail: katrin.gerlach@heraeus.com 
Web: www.heraeus-sensor-technology.com” 
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Side 12 

Fra ATEX 94/9/EF: 
 

 
Simpelt materiel volder også myndighederne problemer. En afbryder foran et 
belysningsarmatur indeholder en tændkilde. Lyset slukkes, og der springer en 
gnist med tilstrækkelig energi til at antænde en potentiel eksplosiv atmosfære, 
altså besidder denne afbryder en tændkilde og er omfattet af ATEX 94/9/EF.  
Den samme afbryder indgår i en egensikker strømkreds. Nu sikrer barrieren, at 
energien er begrænset således, at gnisten ikke er i stand til at antænde gassen 
eller støvet. Afbryderen er ikke længere omfattet af direktivet, fordi der nu ikke 
er en tændkilde. 
 
ATEX ADCO (ATEX udvalg under kommissionen) arbejder på en database, hvor 
man skal identificere ”simpelt materiel” og ikke ”simpelt materiel”. Databasen 
udspringer fra et forslag i anden udgave af Guidelines for ATEX 94/9/EF (se bilag 
1) udarbejdet af Johnny Kristensen fra Sikkerhedsstyrelsen (SIK). Danmark har 
pt. formandskabet i ATEX ADCO, personificeret af Johnny Kristensen. SIK’s 
argument for forslaget var, at visse NB kunne ”fristes” til at certificer simpelt 
materiel, selvom det er imod ånden i direktivet. SIK’s forslag blev desværre ikke 
vedtaget. Enkelte lande var imod. Polen bl.a. som ikke mente, at beskrivelsen 
var præcis nok - det var primært halvlederne, der voldte de polske 
repræsentanter problemer. I stedet enedes man om at oprette en database med 
konkrete eksempler på simpelt materiel. Denne database er i sin opbygning og 
vil sandsynligvis blive offentlig tilgængelig på sigt. Man kan allerede nu rette 
forespørgsler til ATEX ADCO, om et stykke materiel er simpelt eller ej. Telefonisk 
forespurgt bliver en modstand, Pt element, TC, vejecelle, afbryder, samledåse 
allerede nu defineret som simpelt materiel uden godkendelses pligt…… eller 
mulighed. 
 
Man har i ATEX ADCO ikke kendskab til ulykker, hvor kilden har været simpelt 
materiel. 
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Side 13 

Konklusion 
 
Denne redegørelse har via relevante standarder og direktiver fremdraget 
reglerne for anvendelsen og dokumentationen af simpelt materiel i egensikre 
strømkredse.  
 
Redegørelsen drager følgende konklusioner: 
 

� Der er ingen steder i standarderne eller ATEX 94/9/EF krav om, at simpelt 
materiel skal være godkendt. Der skal ikke være egensikker mærkning, 
da udstyret ikke er egensikkert.  

 
� Simpelt materiel installeres og bruges ens, hvad enten det bruges i zone 

0,1 eller 2. Undtaget er dog zone 0 ved ikke galvanisk adskilt barriere.  
 

� Temperatur klassifikationen er velbeskrevet og reguleret. 
 

� Kapacitet og selvinduktion er forsvindende, når det gælder Pt elementer 
og modstande i øvrigt. I afbrydere og samledåse findes det ikke. TC er 
blot to sammenloddede tråde, her kan EN60079-14s data for C & L 
anvendes (§12.2.2.2 stk. c), hvis der er tale om lange termoelementer. 

 
� Maksimal indgangsstrøm Ii, maksimal indgangsspænding Ui og maksimal 

indgangseffekt Pi kan/skal ikke dokumenteres, fordi relevante data ikke 
er til rådighed. Disse data er kun relevante, når et NB har været 
involveret med tilhørende type prøvningsdokument. Andre spændinger og 
strømme udstyret er mærket med, kan ikke anvendes i forbindelse med 
IS kalkulationer.  

 
Simpelt materiel kan bruges i egensikre installationer uden problemer, hvis 
ovenstående betragtninger tages med i risikovurderingen af installationen. 
 
 
 
Per Kragh 
El-installatør 
Medlem af S531* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*S531 er standardiseringsudvalg under Dansk Standard for Elektriske apparater til eksplosive 
atmosfærer (se www.ds.dk/1261) 
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Side 14 

 

OrCAD Capture

 

OrCAD Capture

 

Bilag 1 
 
 
 
 
 
Danish proposal regarding ATEX Guidelines sub-clause 5.2.1 “Simple” products  
 
Justification and background for the proposal 
According to the guideline there is only a description/definition of “Simple” 
products for mechanic equipment. Denmark has a concern according to the 
missing description/definition of electrical “Simple” apparatus according to EN 
50020.This has perhaps resulted in certificates and markings of these products 
against the directive 94/9/EC. We need to give some examples of electrical 
“Simple” apparatus in the guideline, so the NB’s and the manufactures can see 
the difference between what need to be mark and not. 
 
Denmark proposes amend a new clause in sub-clause 5.2.1 “Simple” products:  
 
5.2.1.1 Electrical "Simple" apparatus 
In general some electrical apparatus do not fall under the scope of directive 
94/9/EC, as they do not generate or store enough electrical energy to ignite a 
hazardous atmosphere. 

When used in an intrinsic safety circuit (EN 50020) they require neither 
certificate nor marking.  
 
Examples of electrical “Simple” apparatus are: 
 

• passive components, for example switches, junction boxes, resistors and simple 

semiconductor devices;  
 
 
 
 
 
 

• sources of stored energy with well-defined parameters, for example capacitors or 

inductors, whose values shall be considered when determining the overall safety 

of the system; 
 
 
 
 

• sources of generated energy, for example thermocouples and photocells, which do 

not generate more than 1,5 V, 100 mA and 25 mW.  
 
 
 

OrCAD Capture

JB

ATEX/05/2/4.2a_rev1 
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Side 15 

 

OrCAD Capture

 
 
Examples of NOT an electrical “Simple” apparatus are: 
 

• Piezoelectric crystal, protected components and voltage or current enhancement. 
  
 
 
 
 
 
 
The manufacturer will need to consider each item in turn with respect to 
potential ignition risk. Electrical “Simple” apparatus is required to be clearly 
identified when it is installed. 
 
Where electrical “Simple” apparatus forms a part of an apparatus 

containing other electrical circuits, then the combination of apparatus 

shall be considered as a whole. 
 
 

20V out5V in



Barriere Type

Kabel Type

Felt udstyr Type

BARRIERE

250 V

10,6 V

13,8 mA

0,038 W

IIC 160 IIB IIA

IIC 1,9 IIB IIA

750 V 50 meter
1 mH/km 0,05 mH

0,2 µF/km 0,01 µF

n/a V Induktans 160000 meter
n/a mA Kapasitans 9500 meter
n/a W Total 9500 meter

0 mH
0 µF

Kontrol Barriere Feltudstyr og kabel totalt Kontrol

Uo 10,6 V Ui n/a V = ok
Io 13,8 mA Ii n/a mA = ok
Po 0,038 W Pi n/a W = ok
Lo 160 mH Li 0,05 mH = ok
Co 1,9  µF Ci 0,01  µF = ok

Efter 60079-14 §12.2.2.2 stk c

Max kabel længdeFELT UDSTYR

Udfyld kun llC eller llB eller llA

Max tilladt strøm (Ii)
Max tilladt efekt (Pi)

Max forsyning (Um)

Induktans
Kapasitans

Max tilladt kapasitans (Co) µF

Max output spænding (Uo)

Max strøm (Io)

Max effekt (Po)

Max tilladt inductans (Lo) mH

LOOP IDENTIFIKATION

KABEL

DIVERSE

Isolation test spænding

Kapasitans (Ci)

Kabel længde

Certifikat nr:

klassificeres som T6 i henhold til EN60079-14 §5.3 

Total induktans

Induktans (Li)

Det simple apparat opfylder EN60079-14 §3.4.2, komponenten kan temperatur-

Total kapasitans

Certificerende myndiheder:

Max tilladt Spænding (Ui)

EGENSIKKER LOOP equivalent diagram

Telemecanique

5202B1

Harmony ZB4

Stoptryk fylder 2Loop beskrivelse:

PRelectronics
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Barriere Type

Kabel Type

Felt udstyr Type

BARRIERE

250 V

7,5 V

6 mA

0,0113 W

IIC 200 IIB IIA

IIC 6 IIB IIA

750 V 50 meter
1 mH/km 0,05 mH

0,2 µF/km 0,01 µF

n/a V Induktans 200000 meter
n/a mA Kapasitans 30000 meter
n/a W Total 30000 meter

0 mH
0 µF

Kontrol Barriere Feltudstyr og kabel totalt Kontrol

Uo 7,5 V Ui n/a V = ok
Io 6 mA Ii n/a mA = ok
Po 0,01125 W Pi n/a W = ok
Lo 200 mH Li 0,05 mH = ok
Co 6  µF Ci 0,01  µF = ok

EGENSIKKER LOOP equivalent diagram

KP

5114B1A

Pt100 i formB hus

Temperatur i tank 2Loop beskrivelse:

PRelectronics

klassificeres som T4 i henhold til EN60079-14 §5.3, da Po <1,3W

Total induktans

Induktans (Li)

Det simple apparat opfylder EN60079-14 §3.4.2, komponenten kan temperatur-

Total kapasitans

Certificerende myndiheder:

Max tilladt Spænding (Ui)

LOOP IDENTIFIKATION

KABEL

DIVERSE

Isolation test spænding

Kapasitans (Ci)

Kabel længde

Certifikat nr:

Max tilladt strøm (Ii)
Max tilladt efekt (Pi)

Max forsyning (Um)

Induktans
Kapasitans

Max tilladt kapasitans (Co) µF

Max output spænding (Uo)

Max strøm (Io)

Max effekt (Po)

Max tilladt inductans (Lo) mH

Efter 60079-14 §12.2.2.2 stk c

Max kabel længdeFELT UDSTYR

Udfyld kun llC eller llB eller llA

TechCare I/S  JOHAN SKJOLDBORGS VEJ 16  8660 SKANDERBORG

TELEFON: 41 44 07 91

INFO@TECHCARE.DK  WWW.TECHCARE.DK

CVR.NR: 2937 3043


	Simpelt materiel anvendt i egensikrekredse rev1.pdf
	Loopberegning on off simpelt materiel.pdf
	Loopberegning Pt100 simpelt materiel.pdf

