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A potenciá|.san
robbanásveszé|yes
kómyezetben
tÖrténó
a|kalmazásra
szánt
rendszeÍek
berendezések'
védelmi
94/9iEKDirektíva
/
Equipment
or Protective
SystemsIntended
foruse
in Potentially
atmospheres
explosive
Drrective
94/9/EC.

|2)

(3)

EK-TipusV2sgé|ati
Tanúsítvány
száma /
certificateNumbér:
Ec-Tvoe Examination

(4)

A berendezés,
rendszer/EquipmentoÍprctectivesystemi
Vagyvéde|mi

BKIO3ATEX24l/1

gázérzéke|ó
Te|epített
távadók/ stationarygas sensing transmitters
Tlpusa/ Type:

E.TD-Pí/M és/and E-TDSí/M
(5)

Megrende|ö/ App|icant:

MÍiszerAutomatikaKft.
(6) cím/ Address:

H.2o4oBudaö.s, Komáromiút22.
Hungary
(7) A berendezés'
vagy véde|mirendver és annak vá|tozataia jelen tanúsÍtvány
Vonatkozópontjábanvannak
feltüntetve'
/
This equipmentor protectivesystemand any acceptab|evaÍiation
the.etois spécifiéd
in the schedu|eto this
certificate
and thedocumentsthereinreferredto
(8)

A EXVA RobbanésbiáosBerendezések
Vjzsgáló A||omásaKft'' 1418 sz' kije|t|ttéstÜlet'
az '|994.máÍcius
23-i 94/9/EKTanácsi Direktiva9' cikke|yeszerinttanúsltja'
hogya berendezések'
vagyvédelmiíendszerek
megfé|e|nek
az A|apvetóEgészségÜgyi
ésBiáonsági Követelményeknek
l|' számú|Ve||ék|étébén
a Djrektíva
a potenciá|isanrobbanásveszélyes
térbena|ka|mazásraszánt berendezésekés Véde|mirendszerek
tervezése
ésgyártásaszerint'/
EXVA Testing station for ExplosionProof Equipmentcompany Limited'notiÍiedbody number 1418 in
accordancewithArtic|e9 of the counci|DiÍective
94/9/Ecof 23 |\4arch
1994,céítiÍiés
thatthis equipmentor
pÍotectivesystem has been found to comp|ywith the Essenüa| Hea|thand saíety RequiÍemenlsre|atingto
thédesignand conskuctionof equipmént
and pÍotective
systemsintendedfor use in potentia||y
exp|osive
givenin Annex||to the Directive'
atmospheíes
A vizsgá|aleredményeilaz a|ábbi nyi|vántaÍtási
számú biza|masvizsgá|atidokumenláció
tanalmazze:I
The examinalion
andtesl Íesl||ts
are recordedin confdentia|rgDonnumbeÍ:

Ez a |ánúsí|vány
csaka mágaegészéb€nésválioza|lan
íoÍmábán
h.szná|há|óíél'me||ék|eleive|
egylJtt/
Thisértifiete mayon|yo€ r€produed in ns enüÍgty
ándwithoutány changas'sched!|eincluded'
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BKIO3ATEX241/1
EK-TípusVizsgá|atiTanúsítVány
/
Ec-Type ExaminatjoncertiÍicate
1. Kiegészítés
/ Amendment1

(9)

va|ómegíe|e|ést
Az a|apvetÖ
egészségügyi
ésbiáonságiktvete|ményeknek
a következókbiztosítják]
/
Compliancewiththe EssentialHealthand SafetyRequirements
has beenassuredby compliancewith:

MSz EN 60079-0:2007
,
Msz EN 500í4: 200í'

MSz EN 60079-1:2008
,
Msz EN 5ooí8: 200í'

MSZ EN 60079-7;2006
,
Msz EN 500í9: 200.t

(10) A tanúsltvány
száma után á||Ö''X''je| azt mutatja'hogya beíéndezés'
vagy véde|mirendszerspeciá|isfel
fe|e|meg a je|entanúsÍtVány
téte|ek
megtartásame||ett
Vonatkozópontjábanfe|tüntetett
biztonságosa|kal
/
mazás fe|téie|einek'
lf the sign ,,X"is placedafterthe certificatenumber,it indicatesthatthe equipmentor protectivesystemis
subjectto specia|conditionsfoísafe use specifiedin lhe scheduleto this certificate
(11) Je|enEK-TIPUSV|ZSGALAT|TANÚSITVÁNY csak a megje|ó|t
beíéndezés
vagy Véde|mi
rendszertervezésérevonatkozik.A ie|enDiÍektiva
továbbiktvete|ményei
érvényesek
a berendezés
rendszer
vagy véde|mi
gyártásáraésszál|itására'/
This EC-TYPE EXAMINATIONCERTIFICATE relatesonly to the design of the specafiedequipmentor
pÍotectivesystem. Furtherrequirementsof this Directiveapp|yto the manufactureand supp|yof this
equipmentor protectNesystem.
(12) A beíendezés'
rendszerjeJea köVetkezó/
vagyVédejmi
The markingofthe equipmentor protective
systemsha||inc|udethéfo||owing:
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ExvA Robbanágbiztos Bef endezések
Vizsgá|ó Á||omásaKÍt.
EXVATestin9stationÍorExp|osionP.ooÍ
EquipmentLtd,
Hungary,
1037Budapest,
N4ikoviny
S. u.2-4.
tel/fax:
36 1 2501720
E-mail:bkiex@bki.hu
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Fejes János
Ugwézető
igazgatT
/ Managlng
director
Budapest' 2009.március í2'
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Akkreditáció/Accred.tation
Ez atánúsifuány
csaká má9á égés'ében
ésváltozaüanfomábanhaszná|ható
íe|'me||ék|eteive|
eqyÚtt/
Th]senifi@te mayon|ybe ÉPíoduc€ din i|senli.etyánd wi|hout
any changs'schédu|é
inc|uded'
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BKIO3ATEX241/1
/
EK.TípusVizsgá|atiTanúsítvány
certifi
Ec-Type Examination
cate
1. Kiegészítés
/ Amendment1

(.|3) Me||ék|et
/ Schedu|e
(í4) EK-TÍPUS
v|zsGÁLAT|TANÚSÍWÁNYszám /
cERT|FtcATE
No
Ec-TypEEXAMtNAT|oN
BK|03ATEx24í/í
('t5) Berendezés
vagyvédé|mi
rendszeÍlekása /
of Equipmentor protective
system
DescÍiption
tlpusvá|tozatra
érvényes)
a kolábbantanÚsitottE.TD-_1távadÓ (tanÚsitványszáma:
A gyártmány(mindkét
cé|ú
módosÍtása'
A módositása véde|mi
módokvá|tozat|anul
hagyása
BK| 03 ATEX 241)kÖ|tségcstkkentési
módú'ugyancsak
a2onos cé|úés véde|íni
me||ettaz eredetitávadók fokozonbiztonságúa|katÍészéinek
je|entia ktvetkezö |áb|.natsze|inI:I
de o|csóbbalkatrészekre
cseré|ését
ATEX.tanúsított,
pÍoducts
(both
of former|ycertifiedtransmitteÍ
type of E-TD-.1
The
types)are cosleffectivemodifications
(certificate
meansthe changeof safetypartsoÍorigina|transmitters
No' BK| 03 ATEX 241)'The modification
but cheaperpartsof simi|arprotectionmethodand puQose,
of increasedprotectionwith ATEX ceretiÍjed
methodsremainunchangedaccordingto theío||owing
chart:
whi|ethe protection

/
alkatrész
comoonent
tokozat/
enclosure
tömsze|ence/
cableoland
soíKapocs/
terminal(s)

E TD.-1 táVadók
(korábbantanúsltott
ve.ziT)/
E-TD-_1remotetransmitters
(forme.lycedifiedversion)

E-TD.-1lMtávadók
(új.mÓdosított
vee ió) /
E.TD-_1/Mremotetransmittérs
(new,modifiedversion)

típus
/

tipus/

tYpe

tanúsitvány
/
certificate

Rose
2608080E
stahl
PTB OOATEX 3119X CEAG
GHG 9601955R 0004
8161t3-M25-17
WeidmülIer KEI\4497ATEX 2521U Weidm0ller
ZDUB2,5.2T2AN
zou2.5tE
Stahl
81181122

PTB S9 ATEX 3103

tanúsítvány
/
certaficate
PTB 01ATEX 1061U
PTB 99 ATEX 3128X
KEMA 97 ATEX 2755U

haszná|tadattáb|át
anyagábanés rögzítésében
A módosításéíintiméga 9yártmánymégje|ö|ésérc
ésa fel
segítómechanikátis' Természetésén
a tómsze|énce
rögzÍtéséhez
haszná|te||énanya
is az újtömrÖgzítést
gyáritartozék'
megfe|e|ó
továbbáa sorkapcsokrtgzltéseis a típusnakmegfé|é|ó
a|katlészékke|
szelencének
gÉrtmánybanis a|ké|mázott
TD.-.tipusÚ
történik'A módosltás Viszontnem érintia koÉbbantanúsÍtott
paíamétereket'
(tanúsítvány
szám: BK| 03 ATEX 240 U)' ígya vi||amos
tu|ajézéke|ófejet
a méréstechnikai
donságokatésaz ézéke|ófej
álta|meghatározott
höméÍsék|eti
osztálytsem.
The modificátion
includesalso the datachartdescribingthe product'regard.ngits matera|fasteningand thé
mechan|cswhich he|p its fastening'NatuÍa||y
the back nut used ÍorÍxingof the g|andis a|so a basic
the fixingof temina|b|ockis a|soensuÍedby typeaccessorywhíchconformsto the new g|and,furthermolé
does not afféctthe TD.-.typédetectorhead, app|ieda|so in the
conformcomponents'The modification
No. BK| 03 ATEX 240 U)' the e|ectricparameteÍs'
íormer|y
certifiedproduct(certificate
the measuringpro
pertiesand the detectorheaddetermined
temperature
class either.
(16) Vizsgá|atidok!mentáció/
ReDortN"
16'1 E|ózmények
/ Aniecedents:
- 8K|03ATEX241
EK-TípusVizsgá|atiTanúsítvány
/ Ec-Type Examination
certificate 2003'09'12'

- R-087-03
/2

/ Typetestíeport
Tipusvizsgá|atijegy2ókrnw

R-087-03/ 2 {a014) Vizsgá|atijegyzókÖnyv
/ Test report
R.087.03/ 2 {94i9lEU} EI|enőrzó|ista/ check |ist

Ez a lanúsivány 6ak a maga egészében
ésvá|loat|an fomában haszné|halife|' me||ék|eteive|
együtl' /
This eíficále máy on|ybe Íepíoduced
.n ís enti€ly and withoutany change. schedu|ein€|Uded

2003.09.12
2003.09.11.
2 0 0 30 s 1 1 .
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BK|03ATEX241í
Tanúsítvány
EK-Tipus
Vizsgá|ati
/
EC-TypeExamination
Certificate
/ Amendment
1
1' Kiegészítés

dokumentáció/ Attestation
documents
16 2 Tanúsítási

(cED101/2009)
EK.Megíe|e|ósé9i
Nyi|atkozat
/ Ec-Dec|aration
oíconÍorm.ty
( rajzjégrzékkel)
(w.thdrawings
Múszaki
léírás
/ Technical
descript.on
list)

. Rajzok/ dÍawings
rajzszámldwg-No' |aplsheet
'|47-0-00,00
1l2.z2
147-0-01-00
1l1
147-0-00-01
1|1
147-0-00-03
1l1
1l1
147-0-00-02
147-0-00-00
1l1
148-0-00-00
148-O-00-02

1l2'2|2
1|1

- R-005-09
R-005-09(94/9/EU)

i

2009.02.06.
2009.02.06.

megnevezés/denominátion
E-TD-S1/MTávadó / íemotekansmitter
E-TD.s,l/M Megmunkáltdoboz/ Finishedbox
E-TD.SI/Momega-sinTs 15/ omega-Íai|Ts
15
p|ate
E.TD.S1/M Rögz|tÖ|emez/ |Vounting
rajz/ |nscription
E-TD-Sí/MFe|iratozási
drawing
E.TD.S'|/MFeliratozásiÍajz/ |nscription
drawing
E-TD-P1/MTávadó / remotekansmitter
rajz/ |nscription
E.TD.P1IM Fe|iratozási
drawing

jegyzókönyv/
Kiegészitötipusvizsgálati
Supplementary
typetestreport
E||enóÍzö|.sta/ check |ist

dátum/ date
2009.01.13.
2009.01.13
2009.01.13.
2009.01.13.
2009.02
0s.
2009.02.04.
2009.01.13.
2009.02.05.
2009.03.12.
2009.03.12

(17) BiáonségosÚzeme|tetés
fe|téte|e.
/
Specialconditionsforsafe use
távadók 20 .c +50.c kÖzTttihómérséklett,a.tományban
17.1. A gázézékéló
Üzemettethetók.
/
The gas sensingtEnsmittersmay be used between-20'C +50'C.
17,2' A gyáítmányok
á Míjszér
AutomatikaKft'á|ta|gyártottExToX-UN| ' ' műszercsa|ádhoz
tartozóje|fe|do|gozó
aIkaImazhatók'
/
egységekké|
The píoductsmaybe usedwiththe eva|uation
unitfromfami|yEXToX.UNI'' madeby MúszerAltomatjkaLtd
( p|,szi|ikon-'kén-ésó|om-végyü|etek,
17.3' Védenike||akata|itikus
ézéke|őta kata|izátor.mélgek
ha|ogénezett
p|.
(
szénhidrogének
é|zéke|ót
káros|thatják'
annak
) i||'inhibitorok eti|én
) hatásátó|.mive|ézeka kata|itikus
idö e|öttitönkréménete|ét
idézhetik
e|ó /
The catal$.csénsolmustbe Protectedagainsteffectsof sensor-poisons
(e'g' si|icon-'su|phur-and |ead-con.
hydrocarbons)
taanang
compounds,halogenated
resp.inhibitors(e.9.ethylene),becausethesegases or substancesmaydamageof catalyticsensorand maycause the untimelyconsumeof sensor.
17.4. A gázézéke|őtávadók tokozásátfeszo|tség
a|attiá||apotban
ti|osÍe|nyitni
vagy szétszeíe|ni'
A2 éízéke|ófej
tokozásátcsak a tápfeszültsége
|ekapcso|ását
kÖVetó2 perc mú|vaszabadnyitni( a meglazltásis nyitásnak
minósÜ|
)'/
The enclosureof gas sensortransmittermust not open or dismantlewhileit is energized.Beyondthatthe
openingof sensingheadtypeTD-'' peím.tted
on|yafter2 minuteswaitingtimefol|owing
turningoff the power
( also the looseningis consideredas openang
).
17'5' séíti|t'meghibásodott
vagy Üzemképte|enné
vá|t gázézéke|ötáVadótha|adékta|anu|
ki ke||vonni az uze.
me|(tet)ésbő|'
A sérü|tvagy meghibásodott
kizáó|ag az éredetive|
a|katrészeket
megegyezó,hibát|anda.
rabokka|szabadoótolni./
prompt|y
Damaged'fau|tedor unserviceab|é
mustbe withdrawn
fromthe operation.
9ás sensingtíansmitter
The damagedor fau|tedcomponentsmay rep|aceon|ywithidenticá|withorigina|parts.whichaÍefau|t|ess.
17 6' A gázé|zéke|ö
ÍávádótÚgy ke||telepÍteni'
hogymechanikaisérÜ|és
e||envédeft|egyen'szükségeseténkiegészitóvédóeszköz(öke)tkella|kalmazni'
/
The gas sensingtransmitter
mustbe installedso thatletit protectedagainsta mechanicatdamage.
protection
When neccessary,mustbe usedsupplemeniary
accessory/accessories.
Ez a |anÚs{|vány
osaka magaegészében
ésVá||ozát|an
foÍmában
hászná|hatóíel.
m€ | |ékleteive|
egy0tt/
Thisc€ n iícat€ mayon|ybe.eprodlcedin ils entnetyandwithou|
ánychánge'scfudu|einc]uded'
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BKIO3ATEX24l/1
EK.TipusVizsgá|ati
Tanúsífuány
/
Ec-TypeExamination
certiÍicate
1. Kiegészítés
/ Amendment
1

17.1. A gázé|zéke|ó
|ávadókte|epltése
soíánker0lnike||a ktzvét|én
|égmozgássa|
rende|kezóhe|yeket.
va|amint
az e|szivói||'ve|lőáető venti||átorok
ktze|ségét.
Ugyancsaknemszabada gázézékebtávadót . kÖzvet|en
vagyközvetett- sugázó hónek kitenni'/
Foí the purposeof choosingthe mounting|ocat.onof the gas sensingtransmitler'p|acesw.thdirectaj.ílow
shou|dbe avoidéd'a|ongwiththe proximity
of suction'airingand otherfans.Likewisethe gas sens.ngtransmittermay nol be exposedto - indirector dircct. radiaüngheatsources'
pórusainem trmódhetneke|' Ha
17 8' A gázér2éke|ö
távadó o|yanhe|yena|ka|mazható'
aho|a szinteracél-sztjÍő
ez nem báosítható' abbán az es€tben porsz(jrö beiklatásáva|,kényszeráramoltaÉssa|
az ézéke|endökÓzeg
- max. 5m/ssebességge|
.' de a méórendszeÍbe
juttathatT
az ézéke|óhÖz
az áÍam|ásihiba reteszfe|téte|t
be kel|kÖtn..
/
The gas sensingtransmitter
may be usec|in |ocationswhéléthe poresof the sinteÍstee|fi|termay not be
clogged.In the case thatthe circumstancesdo not guaranteethis,the mattersubjectto detectaon
may be
transported
by forcedíow to the sensoíthrougha dustÍi|ter
at a speed of maximum5 m/s ' However.lhe
flowdefectrelayconditionmustbe connectedup in such cases.
17'9 A gázérzéke|ö
távadó környezetében
a beá||ltott
közegen kÍvü|i
más gázok eset|egese|ófordulását
a kéresztézékenység
mjattfigye|embe
kel|venni'/
The possiblepresenceof gases otherthan the set materialin the proximityof the gas sensangtransmitter
mustbe takenintoconsidération
duéto cross.sensitivity'
(18) A|apvetóegészségügyiés
b.áonságiktvetelmények
/
EssentialHealthand SafetyRequirements
Nem a|ka|mazhátó
/ NotaoDlicable'

r.-P

Fejes János
Ugyvezetőigazgató/
Managing
director

Mü||ner
János

TanúsitTszervezet Vezetó /
HeadoÍceÍtification
Body

Eza |anúsÍtványcs3k
a magaogószéb€ nésvához.t|an
fomábanna3zné|hatóE|'
me|lék|eteiE|
egyúü/
j. its entiÉtyand wnhoutany chang.' schédu|ei.c|uded,
This c€niíc.le may o.|y be réproducéd
E(
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