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gyártási számnak azonosnak kell lenni! 

 
 
Tisztelt Felhasználó! 

A személyi és anyagi biztonság, valamint a termék optimális teljesítőképessége 
érdekében a termék felszerelése, használata vagy karbantartása előtt alaposan ismerje 
meg a műszerkönyv tartalmát! 
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1. RENDELTETÉS ÉS FELHASZNÁLÁS 

A SEN-TRAN - HART nyomás- és abszolútnyomás távadók folyadékok, gázok, gőzök túlnyomásának 
vagy abszolút nyomásának nagypontosságú mérésére és az azzal arányos áramjel távadására 
alkalmasak. 
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Minden olyan helyen, ahol a mérés pontossága nagyon fontos - pld. elszámolási méréseknél, finoman 
szabályozandó technológiák esetén - célszerű alkalmazni e távadó típust, szélsőséges klímaviszonyok 
esetén is. 

A távadó tokozása IP 65 védettségű. 

A 4…20mA+HART távadók fő jellemzői, hogy HART kommunikátorral terepen, robbanásveszélyes 
környezetben is beállíthatók és kiolvashatók. 

Az LCD kijelzővel ellátott távadókról a mért értékek a helyszínen segédeszköz nélkül leolvashatók. A 
robbanásveszélymentes környezetben az alapvető beállítások a kijelzőn lévő nyomógombokkal is 
elvégezhetők, módosíthatók. 

Robbanásveszélyes környezetben történő üzemelésre a távadók nyomásálló (EEx d IIB) tokozatú 
változata közvetlenül alkalmas, míg a gyújtószikrabiztos távadók csak kiegészítő eszközökkel (Zenergát 
és 24 V-os tápegység, kiszolgáló egység, stb.) alkalmazhatók.  

A mérendő közeggel érintkező fém alkatrészek anyaga rozsdamentes acél (AISI 316). Agresszív közegek 
mérésekor az alkalmazott anyagminőségből adódó korlátozás az irányadó. Amennyiben a közeg 
agresszivitása vagy hőmérséklete túllépi a felhasznált anyag minősége által szabott korlátokat vagy a 
műszaki adatokban megadott értékeket, akkor nyomásközlőt kell alkalmazni. 

 

2. MŰSZAKI ADATOK 
 

2.1. TÍPUSTÁBLÁZAT 
 

Típusszám:                                                    4  0  - 0 -        -  /A vagy G, S, K, U 
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

  Osztály-
pontosság 

   
Védelem 

   
Megjelenítés 

   
Méréstartomány (bar) 

   Kimenő jel 
(mA)               

0 0,10  0 normál  0 kijelzővel  1 0…1        A,G  0 4 … 20 

1 0,16  1* gyújtószikramentes  1 kijelző nélkül 
 

 2 0…3,5     A,G  1 4…20+HART 

   2 nyomásálló „d”     3 0…10      A,G    

                 4 0…35      A,G         

                       5 0…100       A         

                       6 0…350       A         

 
  

A – Abszolútnyomás-távadó 
G – Túlnyomás-távadó 
S – Atomerőművekben használható változat 
K, U – Speciális változat 
* – Tanúsítás alatt  
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2.2. Műszaki jellemzők 
 

Méréstartományok: 1 bar… 350 bar között 

Túlterhelhetőség a bemenő nyomás az adott méréshatár 150%-a 
felső határához képest:  

Pontossági osztály: 0,1    0,16 

Kimenőjel:  4…20mA  vagy 4…20mA +HART   

A be- és kimenőjel összefüggés: lineáris vagy négyzetgyök 

Tápfeszültség:  10 ... 45V DC HART funkció nélkül 

 12 ... 45V DC HART funkcióval 

Terhelő ellenállás:           RL[Ω]=(UT - 10 [V]) / Imax [A]   

             ahol  UT a tápfeszültség,   Imax  a kimenő jel felső határa 

Környezeti hőmérséklet tartomány: -20…+60°C, kijelző nélkül –40 … +80°C 

Közeg hőmérséklet tartománya: -40°C…+80°C 

Rb védelem:  II2G Ex d IIB T5 Gb   

Védettség: IP65   MSZ EN 60529:2001 

Rázásállóság: 0 ... 500 Hz,  0,5 g 

Villamos szilárdság:  500Veff, 50 Hz 

Szigetelési ellenállás: min. 10MΩ 

Kábel bevezetés: M20x1,5 EEx d II. 

A csatlakozó vezeték keresztmetszete: 0,5 ... 1,5 mm
2
 

Szerelési helyzet: függőleges vagy vízszintes, oldalsó vagy alsó 
kivezetéssel 

Technológiai csatlakozás: M20x1,5 

Tömeg:  kb. 1700 gramm 
 
 

Járulékos hibák  

Hőmérséklet változásra %/10 °C: kisebb mint ±0,1; ±0,16 
 (pontossági osztály szerint) 

Stabilitás: pontossági osztály / 12 hónap 

 

Referencia feltételek 

Tápfeszültség: 24 V ±1% 

Terhelő ellenállás: 100 ohm 

Környezeti hőmérséklet: 23 ±2 °C 



   
 

 MK 400 5 

 

2.3.  A kialakítható mérőkörök elrendezései 
 

 

 

1. Tápegység 

2.  Távadó  

3. Jelfeldolgozás 

4. Robbanásveszélymentes tér 
 
 
 
 
 
 

 
1.a. ábra  -  Normál mérőkör 

 
 
 

1. Tápegység 

2. Távadó  II2G Ex d IIB T5 Gb  nyomásálló 

 tokozással 

3. Jelfeldolgozás 

4. Robbanásveszélyes tér 
 
 
 
 
 

 

1.b. ábra  -  Robbanásbiztos  II2G Ex d IIB T5 Gb  védelmi módú mérőkör 
 
 

3. MŰSZAKI LEÍRÁS 

3.1. MŰKÖDÉS LEÍRÁSA 

A SEN-TRAN - HART távadó működési szempontból a következő fontosabb részegységekből áll: 

3.1.1. A piezorezisztív érzékelő 

A SEN-TRAN – HART távadóban piezorezisztív érzékelő méri a nyomást. Az érzékelőt (átalakítót) 
félvezető technológiával, egykristály szilicium lapkán létrehozott ellenállások alkotják. A 4 db max. 
3,5 kohm értékű ellenállás nyitott Wheatstone hidat alkot. A nyomásátalakító hőmérsékletét a teljes hídon 
eső feszültségből határozzuk meg. 

Az átalakító mechanikai feszültségektől mentesen, üveg átvezetőre van felszerelve, majd rozsdamentes 
acél házba beépítve. A háznak a mérendő nyomás felé eső részét 0,02 ill. 0,05 mm vastag rozsdamentes 
membrán zárja le. Az így elkészült átalakítót szilikon olajjal töltik fel. A mérendő nyomás a membránon és 
az olajtöltésen keresztül gyengítetlenül hat az átalakítóra. 

A szilícium ellenállásban keletkező mechanikai feszültség hatására a hidat alkotó ellenállások értékei 
megváltoznak, mely változás a mért nyomás értékével arányos. A távadó elektronikus áramköre a híd 
ellenállásainak ezt a változását érzékeli és alakítja át 4 … 20 mA-es egyenáramú jellé.  
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A túlnyomás érzékelő szelencéjén szellőzőnyílás van elhelyezve, amely az érzékelő elem referencia 
(vonatkoztatási) oldalát a külső légtérrel köti össze. Ez teszi lehetővé az érzékelő elem kiegyenlítését a 
légköri nyomás változására. Az abszolútnyomás-érzékelőnél a referencia oldal a gyártás során vákuum 
alatt lezárásra kerűl, igy az érzékelő a légköri nyomás változását is méri. 

 

3.1.2. Elektronika 

Feladata: 

- a műszer belső táp- és referenciafeszültségeinek előállítása megfelelő biztonsági lezárások 
mellett; 

- az érzékelők tápárammal való ellátása, valamint az érzékelőről érkező villamos jelek 
kondicionálása a digitális modul számára; 

- az érzékelő által szolgáltatott kimenőjel 4..20 mA-es áramjellé konvertálása; 

- a HART kommunikáció biztosítása; 

- a mért jellemzők (p,T) és a kalibrációs adatok alapján a hőkompenzált nyomásérték 
kiszámítása; 

- a beállított méréstartománynak megfelelő kimenőjel előállítása; 

- a mért jellemzők LCD kijelzőn való megjelenítése; 

Mivel az elektronika tartalmazza a távadó kalibrációja során felvett elektronika-, ill. érzékelőspecifikus 
adatokat tároló EEPROM-ot is, így a teljes elektronika csak az érzékelővel együtt cserélhető! 

A távadó méréstartománya a névleges mérési tartományon belül szűkíthető az alsó, illetve felső 
méréshatárának eltolásával, ami gyárilag a megrendelésnek megfelelő méréstartományra van beállítva. 

 A vevő, vagy üzemeltető kérheti a gyártól a távadó méréshatárának átállítását, vagy a kijelzőn lévő 
nyomógombokkal illetve HART kommunikátor segítségével maga is elvégezheti azt. (A nyomógombokkal 
is átprogramozható.) 

 

A megvalósítható méréstartomány beállítások: 

 a b c 

 
a. Méréstartomány szűkítése a felső méréshatár eltolásával 
b. Méréstartomány szűkítése az alsó méréshatár eltolásával 
c. Méréstartomány szűkítése az alsó és felső méréshatár eltolásával 
 

2. ábra – Méréstartomány módosítása 
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 3.2. SZERKEZETI LEÍRÁS 

A tokozás kialakítása az MSZ EN 60079-0:2013, MSZ EN 60079-1:2008, MSZ EN 60529:2001 szab-
ványok figyelembe vételével történt.  
 

A tokozás két részből áll: 

 a nyomásálló tokozás előírásait kielégítő szerelt házból és az arra felcsavarozható fedélből, 
rögzítőből, földelőszemből, villamos átvezetőből; 

 a nyomásálló kábelbevezető egységből 
 

3. ábra - A távadó körvonalrajza 

 

A házba becsavarozott fedelet elfordulás ellen belső kulcsnyílású csapos hernyó csavar védi. E csavart 
használjuk plombálásra is. A ház külső részén a kábelbevezető alatt szabványos földelőszem van 
leszorítóval, rugós alátéttel és csavarral.  

Az adattábla és a beállítási tábla a ház külső palástján helyezkedik el. A távadó védelmi módja és 
fokozata az adattáblán van feltüntetve. 

 

3.3.  A nyomásálló tokozású távadó (Ex d II) robbanás elleni védettségének 
megtartása 

A nyomásálló tokozású távadó robbanás elleni védelme annak révén érhető el, hogy a villamos egységek 
olyan tokozással rendelkeznek, amely elviseli a belső robbanás nyomását maradandó alakváltozás 
nélkül, és lehűti a robbanási lángot, mely így már nem képes begyújtani a külső robbanásveszélyes 
közeget. 

A távadó hőkezelt ötvözetből gyártott tokozásának szilárdságát egy percig tartó 10 bar-os 
víznyomáspróbával ellenőrzik a méretellenőrzés mellett.  
A tokozat robbanás ellen védő menetes és síkhengeres alkatrészeinek illesztése, réshosszúsága és 
felületi minősége megfelel a szabványos követelményeknek, ezért nyomásálló tokozású műszer csak 
tokozása kritikus felületeinek épsége, sértetlensége esetén használható. 

A kábel bevezetésére robbanás veszélyes környezetben csak minősített Ex d II tömszelence 
használható! 

Robbanás veszélyes környezetben a távadót  csak feszültségmentes állapotban szabad 
megbontani! 
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4. SZÁLLÍTÁS ÉS RAKTÁROZÁS 

A távadók szállítása ütés és rázás ellen védő anyaggal kitöltött csomagolásban történik.  
Szállítás és tárolás alatt a környezeti hőmérséklet nem lépheti túl a műszaki adatokban megadott 
értékeket. 

 

5. FELSZERELÉS 

Felszerelés előtt a műszert szemrevételezni kell. Meg kell győződni arról, hogy a 

 távadó típusa és egyéb adatai megfelelnek-e az adott mérőkör paramétereinek 

 tokozása sértetlen 

 kábeltömítésekhez szükséges alkatrészek meglétéről: 

 fedélrögzítés és plombálás 

 földelőcsavar 
   
 

 
Opcionálisan szállított szerelvények: 

1. lezárócsavar (helyette opcionálisan villámvédő szerelhető) 

2. tömszelence (csak a robbanásbiztonsági előírásoknak megfelelő tömszelencével szerelhető!) 

3. rögzítő bilincs (külön rendelhető) 
 

     
4. ábra - Szerelvények 

  
 

5.1. Felszerelés és helye 

A távadó sokféleképpen szerelhető fel: közvetlenül az impulzus csőre, táblára, falra, vagy az ajánlott 
szerelőbilincs és szerelvény felhasználásával 2"-os csővezetékre. A fenti, 4. ábra az ajánlott és 
opcionálisan szállított rögzítést mutatja be. A 3. ábrán a távadó fő méretei láthatók. 

 

5.2. A felszerelésre vonatkozó követelmények 

A nyomásmérés pontossága nagymértékben függ a távadó és az impulzusvezeték megfelelő 
felszerelésétől. A mérendő folyamat és a távadó között levő csővezetéknek pontosan kell továbbítania a 
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nyomást a távadóhoz. A távadót a folyamathoz közel szereljük fel és a lehető legrövidebb csővezetéket 
használjuk, ha pontos eredményt akarunk elérni.  

Tartsuk szem előtt azonban a kényelmes hozzáférést a távadóhoz, a személyi biztonságot, az esetleges 
terepi mérés lehetőségét, valamint a megfelelő környezetet a távadó számára.  

Általában a távadót olyan helyre kell felszerelni, ahol minimális a rezgés, ütés veszélye, a hőmérséklet 
ingadozása és ne legyen kitéve korróziót okozó hatásoknak. 

A távadó legjobb elhelyezése az egyes alkalmazási esetektől függ.  

A távadó a mérendő folyamathoz többféleképpen csatlakoztatható. A helyi üzem által jóváhagyott 
menettömítést használjuk a szivárgásmentes csatlakozás biztosítására. 

FIGYELEM! 

Ne fejtsünk ki nyomatékot közvetlenül az elektronikus egység házára, mert ha ez a nyomás-
csatlakozáshoz képest elfordul, az elektronikus áramkör megsérülhet. A sérülések elkerülése érdekében 
csak a nyomáscsatlakozás alkalmasan kiképzett részét fogjuk meg villáskulccsal. 

 

 

5.3. Szempontok a nyomásközlő vezeték kialakítására 

Különböző mérési feltételekhez különböző jelvezeték (impulzusvezeték) elrendezésére van szükség. 

 A folyadékkal töltött csővezetékben tetőpontok és a gázzal töltött csővezetékben mélypontok ne 
legyenek. 

 A csővezeték keresztmetszete elegendően nagy legyen, hogy a csillapító hatása és az eltömődés 
elkerülhető legyen. 

 A folyadékkal töltött csőszakaszt jól légtelenítsük. 

Kerüljük el üledék képződését a csővezetékben. 

 Folyadékok: 

 A csővezeték lejtése méterenként legfeljebb 8 cm legyen a mérendő közeget szállító csővezetéktől a 
távadó felé. 

A jelvezeték csatlakozása a csővezeték mérési oldalán legyen, nehogy az üledék eltömje a 
jelvezetéket vagy a távadót. A távadót a csővezeték megcsapolásával egy szintben, vagy alatta kell 
elhelyezni, hogy a gázok a mérendő közeg vezetékébe távozhassanak.  

 Gázok: 

A csővezeték lejtése méterenként legfeljebb 8 cm legyen. Gázok esetében a távadótól a mérendő 
közeget szállító csővezeték felé lejtsen. 

A jelvezeték csatlakozása a mérendő közeget szállító csővezeték oldalán vagy a tetején legyen. A 
távadót a csővezeték megcsapolásával egy szintben vagy felette kell elhelyezni, hogy a folyadék a 
csővezetékbe ürülhessen. 

 Gőz mérése: 

A jelvezeték csatlakozása a mérendő közeget szállító csővezeték oldalán legyen. Ezen kívül a távadót 
a csővezeték megcsapolásának szintje alatt kell elhelyezni, hogy a jelvezetéket a lecsapódott folyadék 
megtöltse. 

Szükség lehet 3 utú szelep beiktatására a jelvezetékbe a távadó és a mérendő közeget elzáró szelep 
közé. Ez estben a távadó a szabad légtérrel kapcsolható össze, és a kalibrálása kiépítés nélkül 
ellenőrizhető. 

MEGJEGYZÉS: 

Gőz mérése esetén, vagy más magas hőmérsékletű üzemben a távadó jelvezeték csatlakozójánál a 
hőmérséklet nem haladhatja meg a távadóval mérendő közegre megengedett határértéket.  
Kondenzedény alkalmazása nem szükséges, mivel a távadó térfogatváltozása elhanyagolható. 
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5.4. Villamos kábel csatlakoztatása 

A villamos vezetéket az elektronikus egység oldalán levő a kábel bevezetésére és megfogására szolgáló 
tömszelencén át csatlakoztassuk. Csavarozzuk ki a sorkapocs ház fedélrögzítő belső kulcsnyílású hernyó 
csavarját (Lt 1,5mm), majd csavarjuk le a fedelet. Szereljük fel a tömszelencét. Húzzuk át a 
tömszelencén az előírt minőségű kábelt. Kössük be a kábelt a sorkapcsokba, húzzuk meg a 
tömszelencét, hogy megfelelően tömítsen. 

A kábel bekötését az alábbi ábra mutatja: 

 

 

 

A távadó pozitív tápfeszültségét a "+TÁP" jelű, a távadó negatív tápfeszültségét a "-TÁP” jelű, a földelést 
a „FÖLDELÉS” jelű kapocsra kell csatlakoztatni. 

 
5. ábra – Sorkapocs ház 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vezeték csatlakoztatása  Ellenőrző mérés  
 3,5 mm-es csavarhúzóval    Ø 2 mm banándugóval 
   

6. ábra – Vezeték csatlakoztatása a sorkapcsokhoz 
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FIGYELEM! 

Ne csatlakoztassuk a feszültség alatt levő villamos jelvezetéket a TESZT kapcsokhoz, mert a feszültség 
tönkreteheti az ellenőrző áramkörben levő diódát. Ugyancsak nem csatlakoztatható ellenőrző 
mérőműszer a kimeneti kártyán levő bármelyik TESZT kapocs és a ház testpontja közé. A tápegység 
nagy áramerőssége az árammérésre kapcsolt ellenőrző mérőműszer biztosítóját kiolvaszthatja.  
A villamos jelvezetékeket nem szükséges árnyékolni. Csavart érpárú kábel használatával a 
zavarvédettséget növelhetjük. Ne vezessük a villamos jelvezetéket erősáramú vezetékeket tartalmazó 
nyitott vezetékcsatornában, vagy nagy teljesítményű villamos készülékek közelében. A villamos 
jelvezetékeket egy ponton bárhol földelhetjük a mérőkörön belül, vagy pedig földelés nélkül hagyhatjuk. 
Az ajánlott földelési pont a tápegység negatív sarka. A földeléseket mindenkor a mérőkör kialakítása 
szerint képezzük ki. 

 

6. ÜZEMBE HELYEZÉS 

A felszerelt és impulzusvezetékkel, elzáró szeleppel ellátott távadót óvatosan nyomás alá helyezzük. 
Ellenőrizzük a tömítéseket szivárgásra. Ezután történik a feszültség bekapcsolása. 

Tápenergia ellátás 

A távadó tápenergia ellátásához egyenfeszültség szükséges, amelynek a hullámossága 100 mV-nál 
kisebb legyen. A teljes terhelő hurokellenállás a villamos vezetékek ellenállásának és a hurokba 
bekapcsolt szabályozó, jelzőműszer és egyéb készülék ellenállásának az összege. A terhelhetőség 
határértéke a műszaki adatokban megadott képlet alapján számítható. 

A távadó méréstartományának átállítása 

A távadó méréstartománya a kijelző modulon található nyomógombok segítségével módosítható. 

 

7. ábra – Kijelző 

 

 

A méréstartomány alsó és felső határa, a csillapítás, a mértékegység vagy egy állandó kimenő 
áram a nyomógombok segítségével, vagy HART kommunikátorral a mérőkör megbontása nélkül 
is beállítható. 
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8. ábra – HART kommunikator csatlakoztatása 
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7. KARBANTARTÁS 

A műszerkönyvnek ez a fejezete a SEN-TRAN (SMART) típusú távadó karbantartását ismerteti. Segíti 
néhány általánosan előforduló üzemeltetési probléma megoldását és a távadó előírt működési 
jellemzőinek a megtartását. 

FIGYELMEZTETÉS 

Csak olyan eljárásokat és új alkatrészeket alkalmazzunk, amelyekre ez a műszerkönyv kifejezetten utal. 
Meg nem engedett eljárások vagy alkatrészek használata hatással van a távadó működési 
tulajdonságaira és valamely folyamat vezérléséhez felhasznált kimenőjelére; ezzel veszélyezteti a 
rendszert és a robbanásbiztosságot. Ezekre az eljárásokra és alkatrészekre vonatkozó kérdésekkel 
forduljon közvetlenül a WESZTA-T Kft.-hez. 

 
A műszer telepítését és karbantartását kizárólag tanúsítvánnyal és megfelelő ismerettel 
rendelkező személy végezheti. A karbantartás és a javítás kizárólag az erre vonatkozó szabványok 
figyelembevételével történhet. A telepítés és leszerelés kizárólag feszültségmentes állapotban 
történhet. 
 

8. HIBAJELENSÉG, LEHETSÉGES HIBAFORRÁS ÉS A HIBA ELHÁRÍTÁSA 

8.1. Hibajelenségek (mechanikus) 

Jelvezeték (impulzusvezeték): 

 Ellenőrizzük, hogy nincs-e a jelvezeték eltömődve. 

 Ellenőrizzük, hogy az elzáró szelep teljesen nyitva van- e. 

 Ellenőrizzük, hogy a jelvezetékben a folyadék sűrűsége nem változott-e. 

 Győződjünk meg arról, hogy a mérendő folyadék nem dermedt-e meg a nyomáscsatlakozóban 

 Ellenőrizzük, hogy nincs-e üledék a távadó nyomásjel-csatlakozójában.   
Ha igen, mossuk ki a csatlakozót tiszta vízzel vagy megfelelő oldószerrel. 

FIGYELEM! 

Ne próbáljuk kaparással eltávolítani az üledéket az érzékelőből, mert ezzel megsérthetjük a 
vékony elválasztó membránt, és tönkretehetjük a távadót. 

 

8.2. Hibajelenségek (villamos) 

 TápfeszüItség: 

 Ellenőrizzük a tápegység kimenő feszültségét a távadónál.   
a A távadó esetében ennek a feszültségnek 10 és 45 V egyenfeszültség között kell lennie, ha 
kapcsokon nincs terhelés. ( 250Ω-os terhelés esetén a tápfeszültség legalább 15V legyen! ) 

 Ellenőrizzük, hogy a tápfeszültséggel ellátott összes távadó által együttesen felvett áramnak 
megfelel-e a tápegység teljesítménye 

 A távadó kábelezés: 

 Ellenőrizzük a hurok impedanciát  

 Ellenőrizzük a huzalok szigetelését, hogy feltárjuk az esetleges földzárlati helyeket 

 Ellenőrizzük a megfelelő polaritást a jel csatlakozókapcsainál  

 Ellenőrizzük, hogy nincs-e időszakos zárlat, szakadás és többszörös földelődés 

 Ha a kimenő jel nem változik és nyomásmentes állapotban 4mA-nél kisebb vagy 20mA-nál nagyobb, 
akkor az érzékelő valószinüleg sérült  

 

8.3. Hibajelenség (jel az alsó határ alatt) 

Ha a távadó kimenő jele az alsó határérték alá csökken (kb. 2,5 mA), próbálja meg a műszert újraindítani 
a tápfeszültség ki-/bekapcsolásával. Ha ez nem vezet eredményre, kapcsolja le a tápfeszültséget majd 
a „Z” gomb lenyomása mellett kapcsolja fel a tápfeszültséget, mialatt a „Z” gombot további 5 
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másodpercig tartsa lenyomva. Ekkor a távadó visszaáll a gyári alapbeállításra. Amennyiben ez sem 
vezet eredményre, keresse fel szerviz szolgálatunkat! 

 

 

9. BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK 

A biztonság megtartását és biztosítását a nemzeti szabványok írják elő.   
Saját érdekében, az élet- és vagyonbiztonság szempontjából tartsa be ezeket. 

 
 

10. GARANCIA 

A WESZTA-T Kft. minden távadóra a szállítástól számított 18 hónap, a beszereléstől 12 hónap garanciát 
vállal. 

Megszűnik a garancia akkor, ha ezen időn belül a felhasználó felnyitja a leplombált műszert, 
szakszerűtlen üzemeltetést, vagy karbantartást végez. 

11. „CE” KONFORMITÁSI NYILATKOZAT 

Ezuton kijelentjük, hogy nevezett termék robbanásbiztos kivitele megfele a 94/9 EU direktíva alapvető 
követelményeinek és kielégíti az alább felsorolt szabványok követelményeit 

MSZ EN 60 079-0:2013 

MSZ EN 60 079-1:2008 

 

Továbbá a  

      BKI13ATEX0018 

 tipusvizsgálati tanúsítványnak. 

 

 

Budakalász. 2013. ------------------------- 

 

 

 

 

           .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

            Sztancsik István 
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