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Popis – Použitie 
 

Koncová nepriebojná poistná armatúra sa skladá: 
- z poistnej armatúry vytvorenej antikoróznou poistnou vložku ( hladký a zvlnený 

pásik stočený do kotúča ), ktorá zabraňuje prieniku plameňa horľavej zmesi 
z vonkajšieho priestoru do vnútra potrubia a nádrží.  

- z pretlakového a podtlakového ventilu, ktoré obmedzujú straty odparovaním. 
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KONCOVÁ  NEPRIEBOJNÁ POISTNÁ ARMATÚRA – PROTIEXPLOZÍVNA – 

PRE SKUPINU VÝBUŠNOSTI II A ALEBO IIB – 

MENOVITEJ SVETLOSTI 100 – S PODTLAKOVÝM A PRETLAKOVÝM VENTILOM 

Montáž 
 
Poistnú armatúru montovať
vo zvislej polohe tak, jako je
nakreslený rozmerový
náčrtok. Poistná armatúra
musí byť umiestnená vo
vzdialenosti kratšej ako 5 D
(D je vnútorný priemer
potrubia) od miesta
predpokladanej iniciácie
(začiatok potrubia). 
Na poistných armatúrach nie
sú povolené žiadne úpravy,
ktoré by zhoršovali ich
spoľahlivosť a bezpečnosť. 
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Inštaluje sa na koncoch vetracej armatúry, alebo nádrží a ich výtok ústi do voľnej 
atmosféry. Poistná vložka zaisťuje obojsmerný prietok plynov a pár. KNPA má 
konštrukčné prevedenie proti explozívnemu horeniu - deflagrácii. 
Odberateľ ( projektant, prevádzkovateľ ... ) je zodpovedný za použitie KNPA k danému 
médiu. Poistná armatúra je bezpečná pre krátkodobé horenie. Pri inštalovaní musí byť 
použité vonkajšie zabezpečovacie zariadenie, aby nedošlo k dlhodobému horeniu. 
Prírubový spoj zodpovedá norme ISO 7005-1. 

 
Obsluha a údržba 

 
Pri prevádzke nepriebojných poistných armatúr je nutné prevádzať pravidelné kontroly 
a čistenie poistných vložiek. Kontrolné obdobie sa stanovuje individuálne podľa 
prevádzkových podmienok, avšak najmenej 1 krát ročne. Zvláštnu pozornosť treba 
venovať poistnej vložke v zimnom období, kde pri rozdielnych teplotách v nádržiach 
a vo vonkajšej atmosfére sa zrážajú vodné pary unikajúce z nádrže, pričom môže dôjsť 
k zamrznutiu poistnej vložky a k zníženiu priechodnosti poistnej armatúry. Ak je 
nepriechodnosť poistnej vložky spôsobená zanesením alebo nečistotami, je potrebné 
vložku z telesa vytiahnuť, vyčistiť horúcou vodou, prefúknuť stlačeným vzduchom, 
vysušiť vonkajšiu valcovú časť poistnej vložky, jemne nakonzervovať konzervačnou 
vazelínou (olejom) a vložiť do telesa poistky. Počas údržby poistnej armatúry  nesmie 
byť zariadenie bez ochrany. Nakoľko ide o bezpečnostné zariadenie je potrebné, aby 
kontrolu a čistenie prevádzala vyškolená, a k tomu oprávnená osoba, ktorá musí viesť 
o kontrole a čistení záznam. Poškodenú poistnú vložku vymeniť za novú schválenú 
autorizovanou osobou je možné len od výrobcu poistných armatúr podľa výrobného 
štítku. 
Pokiaľ došlo v prevádzke k explozívnemu horeniu (deflagrácii) musí byť vykonaná 
revízia (odborná kontrola stavu poistných armatúr. 
 

Technické údaje 
 

Menovitá svetlosť DN 100 
Menovitý tlak PN 6 
Číslo normy EN 12 874 
Otváracie tlaky ventilov 
- pretlakový ventil 0,4 až 0,5 kPa 
- podtlakový ventil 0,16 až 0,2 kPa 
Označovanie zariadenia do výbušného 
prostredia  
Hmotnosť 45 kg 
Prevádzková teplota výbušnej zmesi -30° až 60°C 
Prevádzkový tlak  0,08 ÷ 0,11 Mpa 
Veľkosť kapiláry 0,7 pre IIA; 0,4 pre IIB 
 

Dodávanie 
Súčasťou dodávky je: 

- Návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu 
- Osvedčenie o kvalite a kompletnosti výrobku 
- Záručný list 
- Vyhlásenie o zhode 
- Katalógový list 
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alebo II B 


