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CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE
Dyrektywa 94/9ME wprowadzona do prawa polskiego rozpozqdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagafi dla uzqdzeri i system6w ochronnych
przeznaczonych do uzytku w pzestzeniach zagroZonych wybuchem (Dz. U. Nr263, po2.2203).

Certyfikat badania typu WE Nr TEST 13 ATEX 0053X
Bezprzewodowy skaner kod6w BSK-I

ROOTTEL Sp. z o.o.

40-189 Katowice, ul. Leopolda 29

Niniejsze uzqdzenie lub system ochronny wraz ze swymi odmianami jest okre5lony w wykazie,
mo2e tak2e zawiera6 ewentualne uzupelnienia do niniejszego certyfikatu oraz dokumenty, kt6re
sq w nim wymienione.

Jednostka Opiniujqca, Atestujqca i Certyfikujqca Wyroby TEST Sp. z o.o. jest Jednostkq
Notyfikowanq zarejestrowanq pod numerem 2057, zgodnie z artykulem 9 Dyrektywy Rady
94/9ME z 23 marca 1994 roku. Potwierdza sig, 2e urzqdzenie lub system ochronny zostaly
uznane za zgodne z podstawowymi wymogami zdrowia i bezpieczehstwa odnoszqcych siq do
projektowania i budowy uzqdzefi oraz system6w ochronnych pzeznaczonych do uZytku
w pzestzeniach zagro2onych wybuchem pzedstawionych w zalqczniku ll dyrektywy.
Oceny i wyniki badai zostaly wyszczeg6lnione w poufnym raporcie Nr TEST/RWl21l13lAP

ZgodnoS6 z wymaganiami bezpieczeistwa i ochrony zdrowia zrealizowano popzez zgodnoSd
z normami:

PN-EN 60079-0:2009 PN-EN 60079-11:2012 PN-EN 50303:2004
(EN 600794:2009) (EN 60079-11:2012) (EN 50303:2000)

JeSfi znak ,,X" jest umieszczony za numerem certyfikatu, oznacza to, 2e uzqdzenie lub system
ochronny jest uzale2niony od specjalnych warunk6w bezpiecznego uzytkowania okre5lonych
w zalqczniku do niniejszego certyfikatu.

Niniejszy cer$fiikat badania typu WE odnosi siq tylko do projektowania, badania i test6w
okre5lonego uzqdzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywq 94/9ME. Certyfikat nie
obejmuje pozostalych wymagafi Dyrektywy dotyczqcych procesu produkcji i wprowadzenia
uzqdzenia lub systemu ochronnego do obrotu.

Oznakowanie niniejszego uzqdzenia lub systemu ochronnego musizawieraC poni2sze symbole:

@ lMlExiarMa
Niniejszy certyfikat obowiqzuje w caloSci z (zalqcznikami).

Siemianowice Sl., dnia 17 lipca2O13 r.
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Nazwa wyrobu:

Nazwa producenta:

Adres producenta:

(8)

(e)

(12)

(13)

Kierownik Jednostki
ATESTUJACEJ
\CEJ WYROBY

JOA|CW TEST Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice SQskie
Tel./Fax. +48 32 7308200, www.joac-test.pl
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ZALACZNTK

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE TEST 13 ATEX OO53X

Opis uzqdzenia lub systemu ochronnego Ex:
Bezprzewodowy skaner kod6w BSK-1 jest uzqdzeniem pozwalajqcym na odczyt kod6w
kreskowych oraz matrycowych w pzestzeniach zagrozonych wybuchem. W sklad skanera
wchodzq: hermetyzowany modul skanera wraz z moduNem Wi-Fi, wy6wietlacz LCD oraz
klawiatura membranowa. Zasilanie odbywa siq za pomocq zestawu trzech akumulator6w N|MH.
Elementy elektroniczne skanera zostaly umieszczone w obudowie wykonanej ze specjalnie
lakierowanego tworzywa sztucznego. Okno obudowy wykonane jest z poliwqglanu. Obudowa
posiada jedno zlqcze, znajdujqce sie w uchwycie, kt6re slu2y do ladowania akumulator6w
skanera. t adowanie akumulator6w skanera nastqpuje w przestzeni niezagro2onej wybuch em za
pomocq dedykowanej ladowarki.

Dane znamionowe:

Napiqcie nominalne akumulator6w
Temperatura otoczenia
Wilgotno66 dopuszczalna
Stopiefi ochrony obudowy
Wymiary
Masa

(17) Sprawozdania z badari:

- Jednostka Opiniujqca, Atestujqca i Certyfikujqca Wyroby TEST Sp. z o.o. Laboratorium
Badawcze. Sprawozdanie z badafi nr LTlo73l2013. Badanie bezprzewodowego skanera kod6w
BSK-1. Siemianowice Sl., 23.05.2013r.

- Jednostka Opiniujqca, Atestujqca i Certyfikujqca Wyroby TEST Sp. z o.o. Laboratorium
Badawcze. Sprawozdanie z badari nr LTl1OOl2013. Badanie obudowy bezprzewodowego
skanera kod6w BSK-1. Siemianowice Sl.. 17.07.2013r.

(18) Specjalnewarunki bezpiecznego u2ytkowania:

- ladowanie akumulator6w skanera nastgpuje w przestzeni niezagro2onej wybuchem
za pomocq dedykowanej Nadowarki

- temperatura otoczenia wynosi:

0 oC < Tamb < +40 oC

(19) Podstawowe wymagania bezpieczeistwa zapewniono spelnieniem wymagari norm podanych
w pkt.9 niniejszego certyfikatu.

Siemianowice Sl., dnia 17 lipca2O13r.
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3,6 V
0 oC < Tamb < 40oC
95%
tP 54
120x80x70mm
0,5 kg

TEST 13ATEXOO53X Strona2z2

JOA|CW TEST Sp. z o.o. ul. Wlzwolenia 14, 41-'lO3 Siemianowice Slqskie
Tel./Fax. +48 32 7308200, wwwjoac-test.pl


