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TIJDELIJKE EXPLOSIEVEILIGE VERLICHTING VOOR GEBRUIK IN TANKS (ATEX) 

 

Over het gebruik van elektrisch materiaal in geleidende besloten ruimten met explosiegevaar zijn reeds 

verschillende wetenschappelijke artikels geschreven. Meestal gaat het over tijdelijke werkverlichting in tanks, 

drums en torens die toelaat deze veilig te 

betreden voor inspecties en reiniging. Naast 

het verhoogde elektrocutierisico vormen de 

aanwezigheid van koolwaterstoffen een reëel 

brand- en/of explosiegevaar. 

Wij vatten voor u in dit artikel de voornaamste 

eisen samen die geldig zijn in België. Concreet 

betekent dit dat het materiaal niet alleen 

moet voldoen aan de Europese richtlijn 

2014/34/EU (= ATEX114) maar ook aan het 

AREI. Voor andere landen kunnen uiteraard 

(minder) strenge(re) eisen gelden.  

 

De betredingsprocedure is bedrijfsspecifiek en dient steeds gerespecteerd te worden. Afhankelijk van de 

gekozen benadering en de resulterende zonering zal het materiaal minimum moeten voldoen aan: 

 categorie 1G en/of EPL Ga voor gebruik in zone 0 

 categorie 2G en/of EPL Gb voor gebruik in zone 1 

 categorie 3G en/of EPL Gc voor gebruik in zone 2 

Daarnaast moeten de apparaten gemarkeerd zijn met een gasgroep (IIA, IIB of IIC) en een temperatuurklasse 

(T1-T2-T3-T4-T5-T6) die gelijk of beter zijn dan deze van de aanwezige explosiegevaarlijke gassen. 

Binnen de besloten ruimte mogen enkel volgende verlichtingstoestellen gebruikt worden: 

 Zak- en handlampen gevoed door (oplaadbare) batterijen met de juiste categorie en/of EPL  
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 Perslucht-aangedreven-verlichtingstoestellen met de juiste categorie en/of EPL  

 Looplampen en verlichtingstoestellen op ZLVS  met de juiste categorie en/of EPL 

ZLVS = 12VAC, 18VDC met rimpel en 30VDC zonder rimpel (*) 

 

 

 

Mogelijke voedingsbronnen op ZLVS:  

 Veiligheidstransformator klasse II  

 
 

 Elektronische inrichting waarbij constructieve maatregelen zijn genomen zodat, zelfs in geval van 

een inwendig defect van deze inrichting, de spanning aan de uitgangsklemmen niet hoger kan 

worden dan max. toelaatbare spanning. Indien de elektrische installatie op ZLVS gevoed wordt 

door gelijkspanning bekomen door een gelijkrichter, is de conventionele absolute spanningsgrens 

toepasselijk op de uitgang van de transformator (= AC).  

Deze voedingsbronnen moeten steeds buiten de besloten ruimte opgesteld worden. Bij gebruik in de Ex zone 

moeten deze (uiteraard) beschikken over een (totaal)certificaat van EU-typeonderzoek met respect voor de 

min. categorie/EPL, gasgroep en temperatuurklasse. 

De totale installatie op ZLVS (voedingsbron, verlichtingstoestellen en leidingen) moet uitgevoerd worden 

volgens het principe van totale isolatie – klasse II. Bijzondere aandacht moet geschonken worden aan de max. 

lengte van de kabels op ZLVS en hun mechanische bescherming. 

Ysebaert NV kan u van A tot Z assisteren bij het kiezen van de juiste totaaloplossing voor uw toepassing. Wij 

maken voor u alle kabelberekeningen en leveren een plug and play systeem inclusief alle certificaten. 

(*) Bron AREI Art. 3, 23, 25, 27, 95, 94, 105 en 242.06 met uitwendige invloedsfactoren BC4/BB2 
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