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1. Ex jelölés

1. Ex jelölés
VESZÉLY!
A robbanásvédelem megszűnése életveszélyt okoz
Ezen utasítások és azok tartalmának be nem tartása a robbanásvédelem
megszűnését okozhatja.
▶▶ Tartsa be a fejezetben található biztonsági utasításokat, valamint
a kézikönyvek robbanásveszélyre vonatkozó további utasításait.
▶▶ Tartsa be az ATEX irányelv előírásait.
▶▶ A felszereléssel és a veszélyes helyeken végzett használattal
kapcsolatban tartsa be a vonatkozó típusvizsgálati tanúsítványban
megadott információkat és a vonatkozó szabályozást (pl. IEC 60079-11,
IEC 60079-10 és IEC 60079-14).
Ellenőrizze, hogy a besorolás megfelelő-e az alkalmazáshoz. Tartsa be a vonatkozó
országos szintű szabályozást.
ATEX
II 1G
II 1/2G
II 2G
II 2G

IECEx
Ex ia IIC T1, T2 T3, T4, T5, T6 Ga
Ex ia IIC T1, T2, T3, T4, T5, T6 Ga/Gb
Ex ia IIC T1, T2, T3, T4, T5, T6 Gb
Ex ib IIC T1, T2, T3, T4, T5, T6 Gb

II 1D
II 1/2D
II 2D
II 2D

Ex ia IIIC T65 °C, T95 °C, T125 °C Da
Ex ia IIIC T65 °C, T95 °C, T125 °C Da/Db
Ex ia IIIC T65 °C, T95 °C, T125 °C Db
Ex ib IIIC T65 °C, T95 °C, T125 °C Db
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Kiegészítő dokumentáció:
▶▶ Ezek a veszélyes területekre vonatkozó kiegészítő információk az „Ellenállás-hőmérők
(RTD) és hőelemek (TC)”című felhasználói kézikönyvvel (14150915. sz. cikk) együtt
érvényesek.

1. Ex jelölés
Olyan távadó (digitális kijelző) nélküli alkalmazásoknál, melyek II. csoportba tartozó
berendezések használatát teszik szükségessé (robbanásveszélyes gázkeverékek),
a következő hőmérsékletiosztály-besorolás és környezetihőmérséklet-tartományok
érvényesek:
1. táblázat
Jelölés
ATEX

IECEx

Hőmérsékletosztály

Ex ia IIC T1, T2 T3, T1 ... T6
T4, T5, T6 Ga
II 1/2G Ex ia IIC T1, T2, T3,
T4, T5, T6 Ga/Gb
II 2G Ex ia IIC T1, T2, T3,
T4, T5, T6 Gb
II 2G Ex ib IIC T1, T2, T3,
T4, T5, T6 Gb
II 1G

Környezetihőmérséklettartomány (Ta)

(-50) 1) -40 ... +80 °C

HU

Max. felszíni hőmérséklet
(Tmax) az érzékelő vagy
szonda csúcsánál

TM (közeghőmérséklet) +
önmelegedés
Ehhez különleges
feltételeket kell betartani
(lásd: 4 „Különleges
használati feltételek
(X feltételek)”)).

A II. csoportba tartozó műszereket vagy berendezéseket megkövetelő alkalmazásokhoz
(robbanásveszélyes porkeverékek) a következő felszíni hőmérsékletek és
környezetihőmérséklet-tartományok érvényesek:
2. táblázat
Jelölés
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ATEX

IECEx

Pi teljesítmény

Környezetihőmérséklettartomány (Ta)

II 1D
II 1/2D
II 2D
II 2D

Ex ia IIIC T65 °C Da
Ex ia IIIC T65 °C Da/Db
Ex ia IIIC T65 °C Db
Ex ib IIIC T65 °C Db

750 mW

(-50) 1) -40 ... +40 °C

II 1D
II 1/2D
II 2D
II 2D

Ex ia IIIC T95 °C Da
Ex ia IIIC T95 °C Da/Db
Ex ia IIIC T95 °C Db
Ex ib IIIC T95 °C Db

650 mW

(-50) 1) -40 ... +70 °C

II 1D
II 1/2D
II 2D
II 2D

550 mW
Ex ia IIIC T125 °C Da
Ex ia IIIC T125 °C Da/Db
Ex ia IIIC T125 °C Db
Ex ib IIIC T125 °C Db

(-50) 1) -40 ... +80 °C

Max. felszíni hőmérséklet
(Tmax) az érzékelő vagy
szonda csúcsánál

TM (közeghőmérséklet) +
önmelegedés

Ehhez különleges
körülményeket kell betartani
(lásd: 4 „Különleges
használati feltételek
(X feltételek)”).

Ha van beépített távadó, illetve digitális kijelző, a típusvizsgálati tanúsítvány különleges
feltételei érvényesek (lásd 4 „Különleges használati feltételek (X feltételek)”).
1) A zárójelben levő értékek különleges kialakításokra vonatkoznak. Ezek az érzékelők különleges szigetelőkeverékekkel
készülnek. Ezenkívül rozsdamentes acél tokkal és alacsony hőmérséklet-tartományhoz alkalmas tömszelencékkel
rendelkeznek.

A WIKA további információi az RTD és TC modellekről, gyújtószikramentes kialakítások (Ex i)

5

1. Ex jelölés / 2. Biztonság
1.1 „Kvázi földelt” érzékelő
A Ø 3 mm-es, 2 x 4-huzalos, Ø < 3 mm-es vagy „földelt” változatok nem felelnek meg az
EN/IEC 60079-11 szabvány 6.3.13. szakaszának, ezek elnevezése „kvázi földelt”.

HU Tartsa be a különleges feltételeket (lásd 4 „Különleges használati feltételek (X feltételek)”,
1. pont).

1.2 Használat metánatmoszférában
A metán magasabb minimális gyújtóárama miatt a készülékek akkor is használhatók, ha
a metán robbanásveszélyes gázkeveréket hoz létre.
Ha az alkalmazás Gb védelmi szintet követel meg, Ga védelmi szintű készülékek is
használhatók. Ha Ga védelmi szinttel rendelkező készüléket használ olyan alkalmazásra,
mely Gb védelmi szintet követel meg, a készülék nem használható újra Ga védelmi szintet
megkövetelő alkalmazásban.
Ha az alkalmazás Gc védelmi szintet követel meg, Ga vagy Gb védelmi szintű készülékek
is használhatók. Ha Ga vagy Gb védelmi szinttel rendelkező készüléket használ olyan
alkalmazásra, mely Gc védelmi szintet követel meg, a készülék nem használható újra Ga
vagy Gb védelmi szintet megkövetelő alkalmazásban.

2. Biztonság
2.1 Jelmagyarázat

2.2 Rendeltetésszerű használat
Az itt ismertetett hőmérők veszélyes területeken végzett hőmérsékletmérésre
használhatók.
A veszélyes területekre vonatkozó felhasználási utasítások be nem tartása
a robbanásvédelem megszűnését okozhatja. Tartsa be a határértékeket és utasításokat
(lásd az adatlapot).
2.3 Az üzemeltető felelőssége
A zónák besorolásáért az üzem kezelője, nem pedig a berendezés gyártója/szállítója
felelős.
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VESZÉLY!
... veszélyzónán belüli potenciálisan veszélyes helyzet, amely súlyos
sérülést, halált okozhat.

TR10-B

2. Biztonság

1102AB

D-63911 Klingenberg

1 x Pt100 / B / 3 (F)
T32.1S.0NI 4 ... 20 mA

2.4 Személyi követelmények
HART ®
A képzett elektromos személyzetnek ismernie kell a gyulladásvédelem
fajtáit, valamint
Made in Germany 2014
a veszélyes területekre vonatkozó szabályozást és előírásokat.
2.5 Címkézés, biztonsági jelölések

TR10-B

Termékcímkék
(minták)
D-63911 Klingenberg
1 x Pt100 / B / 3 (F) 
T32.1S.0NI 4 ... 20 mA

HART ®
TR10-B
Made inKlingenberg
Germany 2014
D-63911

1 x Pt100 / B / 3 (F)
T32.1S.0NI 4 ... 20 mA

1102AB12
IEC 60751

Ex tc IIIC T440°C ... T80°C Dc X

L = 1 µH/m, C = 200 pF/m




II 3G
Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X
Made in
Germany
2014-20 ... +55/+70/+80 °C
Tamb
T6/T5/T4-T1:

II 3G

Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X

II 3D

Ex tc IIIC T440°C ... T80°C Dc X

Tamb T6/T5/T4-T1: -20 ... +55/+70/+80 °C

Ex tc IIIC T440°C ... T80°C Dc X



Ex n / Ex d

Tamb T80/95/130-440°C: -20 ... +55/+70/+80 °

Tamb T80/95/130-440°C: -20 ... +55/+70/+80 °C

L = 1 µH/m, C = 200 pF/m

L = 1 µH/m, C = 200 pF/m
II 3G
Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X

NOT OPEN WHILE
■■ WARNING!
További
információ
készülékekhez
Tamb DO
T6/T5/T4-T1:
-20 Ex
...ENERGIZED!
+55/+70/+80
°C

II 3D

II 3D

WARNING! DO NOT OPEN WHILE ENERGIZED!

HART ®

II 3D

Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X

Tamb T80/95/130-440°C: -20 ... +55/+70/+80 °

1102AB12
-50 ... +250 °C
-50 ... +250 °C

HU

II 3G

Tamb T6/T5/T4-T1: -20 ... +55/+70/+80 °C

-50 ... +250 °C

-50 ... +250 °C
IEC 60751

IEC 60

-50 ... +250
-50 ... +250

Ex tc IIIC T440°C ... T80°C Dc X

WARNING! POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZAR

■■ Termékcímke Tx10-A mérőbetéthez

Ex n / Ex d

Tamb T80/95/130-440°C: -20 ... +55/+70/+80 °C

Ex C
nA=IIC
... T6 Gc X
LII =3G
1 µH/m,
200T1pF/m



Tamb T6/T5/T4-T1: -20 ... +55/+70/+80 °C

D-63911 Klingenberg

TR10-A-IICZ

WARNING! DO NOT OPEN WHILE ENERGIZED!

II 3D

Ex tc IIIC T440°C ... T80°C Dc X

Tamb T80/95/130-440°C: -20 ... +55/+70/+80 °C

Ex i

L = 1 µH/m, C = 200 pF/m
II 3G
Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X



Ex tc IIIC T440°C ... T80°C Dc X

Tamb T80/95/130-440°C: -20 ... +55/+70/+80 °C

1102AB12

1 x Pt100 / B / 3

-50 ... +250 °C

WARNING!
ELECTROSTATIC
CHARGING
Tamb POTENTIAL
T6/T5/T4-T1:
-20 ... +55/+70/+80
°CHAZARD!

II 3D

IEC 60751

EAC (landess




D = 6 mm

525 mm
(F)

Ex i



Β
П
Э
С

L = 1 µH/m, C = 200 pF/m
D-63911 Klingenberg

EAC (landesspezifisches
Zusatzschild)
WARNING! POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING
HAZARD!

TR10-A-IICZ

IEC 60751

1102AB12

II 3G Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X

1 x Pt100 / B / 3
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-50 ... +250 °C

D-63911 Klingenberg
D = 6 mm
525 mm

TR10-A-IICZ (F)

IEC 60751

1102AB12

EAC (landesspezifisches Zusatzschild)
Made in Germany 2014
ΒΗИМАНИЕ!
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК НАКОПЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА!
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ




Pt100 / B / 3
1 x Típus
-50 ... +250 °C
Sorozatszám

D = 6 mm
525 mm
ΒΗИМАНИЕ!
 A verzióra vonatkozó
információ (mérőelem,
mérési tartomány...)
(F)

II 3G Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК НАКОПЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА!
A szabványoknak megfelelő szenzor (ellenállás-hőmérő)
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
■■ F = Vékonyréteg mérő ellenállás
■■ FT = Vékonyréteg mérő ellenállás, érzékeny csúcs
Made in Germany 2014
■■ W = Huzal mérő ellenállás
II 3G Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X

A szabványoknak megfelelő szenzor (hőelem)
■■ földeletlen
■■ földelt
Made
in Germany 2014
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2. Biztonság / 3. Beüzemelés és működtetés





HU

Távadó típusa (csak távadóval rendelkező kivitelhez)
Gyártási év
Engedélyezéssel kapcsolatos adatok

Szenzor jelölés
■■ földeletlen

= földeletlen hegesztett

■■ földelt

= a köpenyhez hegesztett (földelt)

■■ kvázi földelt

= A hőmérőt az ellenállás-szenzor és a köpeny közötti kis szigetelési
távolságai miatt földeltnek kell tekinteni.

A készülék felszerelése és beüzemelése előtt okvetlenül olvassa el
a használati utasításokat!

3. Beüzemelés és működtetés
VESZÉLY!
Robbanásveszély okozta életveszély
Ha megfelelő csatlakozófej (tok) nélkül használ egy mérőbetétet, ez
robbanásveszélyt okoz, mely halálos balesetet okozhat.
▶▶ Mérőbetétet csak a hozzá tervezett csatlakozófejben használjon.

Tartsa be a különleges feltételeket (lásd 4 „Különleges használati feltételek (X feltételek)”,
2. pont).
3.1 Mechanikus felszerelés

3.1.1 Többpontos kialakítás
Ennél a kialakításnál több (szükség esetén) felcserélhető hőelem vagy ellenállás-hőmérő
együtt alkot egy teljes készüléket, így a méréseket különböző bemerítési mélységben
lehet elvégezni. A többpontos összeállítások általában egy tokkal rendelkeznek, amelybe
távadók vagy sorkapcsok vannak szerelve.
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VESZÉLY!
Hiányzó földelés okozta életveszély
Ha a földelés hiányzik vagy nem megfelelő, veszélyes feszültségek
fordulhatnak elő (ami például mechanikai károsodást, elektrosztatikus töltést
vagy indukciót okozhat).
▶▶ A hőmérőt földelje!

3. Beüzemelés és működtetés
A távadók/digitális kijelzők sínrendszerrel vannak rögzítve egy tokban vagy tartóban
a csatlakozófejben az EN/IEC 60079-11 és EN/IEC 60079-14 szabványnak megfelelő
vezetékezéssel. A tokok kialakítástól függően opcionálisan rendelkezhetnek az
EN/IEC 60079-11 és EN/IEC 60079-14 szabványnak megfelelő csatlakoztatóval (pl.
sorkapocs stb.).

HU

Ha több távadó/digitális kijelző van, a tok nagyobb, hogy kezelhető legyen
a megnövekedett önmelegedés. Ez garantálja, hogy a tok felszíni hőmérséklete nem
növekszik meg jelentősen.
3.1.2 Kábel érzékelő
Ha kiegészítő tokkal kábelérzékelőt használ (csorkapcsokkal vagy távadóval), a felhasznált
alkatrészeknek meg kell felelnie a kábelérzékelő robbanásvédelmének.
Tartsa be a különleges feltételeket (lásd 4 „Különleges használati feltételek (X feltételek)”,
7. pont).
3.2 Elektromos összeszerelés

Távadó/digitális kijelző használata (opció):
Figyelembe kell venni a távadó/digitális kijelző használati utasításában foglaltakat (lásd
a szállítási terjedelmet).
A beépített távadók / digitális kijelzők saját EK típusvizsgálati tanúsítvánnyal rendelkeznek.
A beépített távadókra vonatkozó megengedett környezetihőmérséklet-tartományok az
adott távadó engedélyében találhatók.

12/2018 HU based on 14150916.03 12/2018 EN

Tartsa be a különleges feltételeket (lásd 4 „Különleges használati feltételek (X feltételek)”,
3. pont).
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3. Beüzemelés és működtetés
3.2.1 Elektromos csatlakozások értékei
■■ Elektromos adatok beépített távadó vagy digitális kijelző nélkül

Paraméterek

II. készülékcsoport

Robbanásveszélyes
gázkeverékek 4)

Robbanásveszélyes
porkeverékek

li névleges szigtelési áramerősség

550 mA

250 mA 1)

Pi névleges szigetelési teljesítmény
(az érzékelőnél)

1,5 W 2)

Az értékeket lásd a 2.
táblázatban (2. oszlop), 1
„Ex jelölés”. fejezet 3)

Ci effektív belső kapacitás
a DIN 43735 szabványnak megfelelő
mérőbetéteknél

Elhanyagolható

Elhanyagolható

Li effektív belső induktivitás
a DIN 43735 szabványnak megfelelő
mérőbetéteknél

Elhanyagolható

Elhanyagolható

Ui névleges szigetelési feszültség

DC 30 V

DC 30 V

A kábel-érzékelők belső induktivitása (Li) és kapacitása (Ci) a típustáblán található, és
gyújtószikramentes feszültségforrásra csatlakoztatáskor figyelembe kell venni.
1) Áramerősség az IEC 60079-11 4. táblázat szerint
2) Az érzékelőben megengedhető teljesítmény a közeg TM hőmérsékletétől, a hőmérsékleti besorolástól és az Rth,
hőellenállástól függ, de nem lehet 1,5 W-nál nagyobb.
Számítási példákat a következő fejezetben találhat: 5 „Számítási példák önmelegedésre az érzékelő/szonda csúcsánál”.
3) Az érzékelőben megengedhető teljesítmény a közeg TM hőmérsékletétől, a legnagyobb megengedett felszíni
hőmérséklettől és az Rth, hőellenállástól függ, de nem lehet nagyobb, mint a 2. táblázatban (a 2. oszlopban) található
értékek a következő fejezetben: 1 „Ex jelölés”.
4) Használat metánatmoszférában
A metán magasabb minimális gyújtóenergiája miatt a készülékek akkor is használhatók, ha a metán robbanásveszélyes
gázkeveréket hoz létre.

■■ Elektromos adatok beépített távadóval vagy digitális kijelzővel

Ui
Ii
Pi
Ci
Li

=
=
=
=
=

a távadódól / digitális kijelzőtől függően
a távadódól / digitális kijelzőtől függően
a távadódól / digitális kijelzőtől függő esetben
a távadódól / digitális kijelzőtől függően
a távadódól / digitális kijelzőtől függően

■■ Elektromos adatok beépített távadóval a FISCO modell szerint

Az alkalmazástartományhoz használt, FISCO modellnek megfelelő távadók / digitális
kijelzők FISCO terepi készüléknek tekinthetők. Az EN/IEC 60079-27 szabvány előírásai
és a jóváhagyások FISCO szerinti csatlakoztatási feltételei érvényesek.
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3. Beüzemelés és működtetés
■■ TC95 és TR95 többpontos hőelemek

Többpontos hőelemek összeállítása egyedi védőburkolattal ellátott elemekből
Egyedi nem földelt, védőburkolattal ellátott elemek esetén a 3.2.1. pontban említett
értékek érvényesek. Az üzemileg földelt többpontos hőelemek esetében az összes
érzékelő összegének kell megfelelnie a fent említett értékeknek. Poros területeken
végzett alkalmazásoknál tartsa be a 2. táblázat (2. oszlop) értékeit a következő
fejezetben: 1 „Ex jelölés”.

3.3 Hőmérsékleti osztály besorolása, környezeti hőmérséklet
A megengedhető környezeti hőmérséklet a hőmérsékleti osztálytól, a használt tokoktól és
az opcionális beépített távadótól, illetve digitális kijelzőtől függ.
Ha egy hőmérő távadóhoz, illetve digitális kijelzőhöz van csatlakoztatva, a környezeti
hőmérsékleti határértékek vagy a legmagasabb hőmérsékleti osztály értéke közül az
alacsonyabb érték érvényes. Az alacsonyabb hőmérsékleti határérték-40 °C; különleges
kialakításokra -50 °C.
Ha a tokba sem távadó, sem digitális kijelző nincs felszerelve, további melegedéssel sem
kell számolni. Beépített távadó (opcionálisan digitális kijelzővel) esetén a távadó vagy
digitális kijelző működése melegedést okozhat.

12/2018 HU based on 14150916.03 12/2018 EN

Olyan távadó (digitális kijelző) nélküli alkalmazásoknál, melyek II. csoportba tartozó
berendezések használatát teszik szükségessé (robbanásveszélyes gázkeverékek),
a következő hőmérsékletiosztály-besorolás és környezetihőmérséklet-tartományok
érvényesek:
Hőmérsékletosztály Környezetihőmérséklet-tartomány (Ta)
T1 ... T6
(-50) -40 … +80 °C
A megengedhető környezeti hőmérsékletek és felszíni hőmérsékletek harmadik fél
termékeinél a megfelelő engedélyekben, illetve adatlapokon láthatók, ezeket be kell tartani.
A II. csoportba tartozó műszereket vagy berendezéseket megkövetelő alkalmazásokhoz
(robbanásveszélyes porkeverékek) a következő környezetihőmérséklet-tartományok
érvényesek:
Pi teljesítmény
Környezetihőmérséklet-tartomány (Ta)
750 mW
(-50) -40 … +40 °C
650 mW
(-50) -40 … +70 °C
550 mW
(-50) -40 … +80 °C
A zárójelben levő értékek különleges kialakításokra vonatkoznak. Ezek az érzékelők különleges
szigetelőkeverékekkel készülnek. Ezenkívül rozsdamentes acél csatlakozófejekkel és alacsony
hőmérséklet-tartományhoz alkalmas tömszelencékkel rendelkeznek.
Az engedélynek megfelelően ezek a hőmérők a T1–T6 hőmérsékleti osztályokhoz
alkalmasak. Ez igaz a beépített távadókkal, illetve digitális kijelzőkkel rendelkező és nem
rendelkező készülékekre is. Ügyeljen rá, hogy ne haladja meg a készülék biztonságos
használatához előírt maximális környezeti hőmérsékleeet.
A WIKA további információi az RTD és TC modellekről, gyújtószikramentes kialakítások (Ex i)
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3. Beüzemelés és működtetés
3.4 A folyamatból származó hőátvitel
Akadályozza meg a folyamatból származó hő visszaáramlását!

A hőmérsékleti zónák áttekintése
Tx10

Tx10

Opció:
beépített távadóval,
pl. T32

Tx40

Opció:
csatlakozóval
MI kábel

Tx40

Opció:
csatlakozóval
Kábel
Ta = (-50) -40 ... +80 °C

Tx10-A

Tx10-A
Ta = (-50) -40 ... +150 °C

12/2018 HU based on 14150916.03 12/2018 EN

Folyamatcsatlakozó

TFolyamat

14094976.00

TFolyamat = hőmérsékleti zóna nincs meghatározva

Folyamatcsatlakozó

Folyamatcsatlakozó

Ta = (-50) -40 ... +300 °C

Folyamatcsatlakozó

HU

Tartsa be a különleges feltételeket (lásd 4 „Különleges használati feltételek (X feltételek)”.
fejezet, 4. pont).
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3. Beüzemelés és működtetés
3.5 Példák a felszerelésre

3.5.1 Lehetséges felszerelési módszerek II 1G Ex ia IIC T6 Ga vagy
II 1D Ex ia IIIC T65 °C Da jelzéssel

Kapcsolódó
elektromos
berendezések

0, 1, 2 vagy 20, 21, 22 zóna

Tx10-H

Folyamatcsatlakozó

szonda
TWxx

szonda
TWxx

hegesztett

Folyamatcsatlakozó

Gyújtószikramentes ellátás vagy
megfelelő gát

HU

Tx10-A

Opció:
beépített
távadóval
pl. T32

Tx10-H

Vágógyűrűs
csatlakozó

Nem veszélyes környezet

14094977.00

Veszélyes környezet

Gyújtószikramentes ellátás vagy
megfelelő gát

Tx10-A

Tx10-C
Tx10-D

Gyújtószikramentes ellátás vagy
megfelelő gát

Tx10-B
Tx10-C

Gyújtószikramentes ellátás vagy
megfelelő gát

Tx10-A

Tx10-A

12/2018 HU based on 14150916.03 12/2018 EN

Csatlakozófej /
terepi tok

Az érzékelő és a tok vagy csatlakozófej a 0. zónában (20. zóna) helyezkedik el. Ex ia
típusú áramkört kell használni. Az alumíniumból készült csatlakozófejek/tokok általában
nincsenek engedélyezve a 0. zónában. Ilyen helyzetben a WIKA rozsdamentes acél
csatlakozófejek/tokok használatát javasolja.
Védőintézkedések Ga vagy Da védelmi szintet megkövetelő alkalmazásokhoz:
Abban az esetben, ha a 0. zónában könnyűfém tokot használnak, a következő
védőintézkedéseket kell alkalmazni:
Nem keletkezhet a működés közben súrlódás vagy ütközés a készülékek könnyűfémből
vagy ötvözeteikből (pl. alumínium, magnézium, titánium vagy cirkónium) készült alkatrészei
és a vas/acél alkatrészek között. Nem keletkezhet a működés közben súrlódás vagy
ütközés a könnyűfémek között.
Tartsa be a különleges feltételeket (lásd 4 „Különleges használati feltételek (X feltételek)”,
5. és 7. pont).
A WIKA további információi az RTD és TC modellekről, gyújtószikramentes kialakítások (Ex i)
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3. Beüzemelés és működtetés
3.5.2 Lehetséges felszerelési módszerek II 1/2 Ex ia IIC T1 ... T6 Ga/Gb vagy
II 1/2D Ex ia IIIC T65 ... T125 °C Da/Db jelzéssel

HU

1, 2 vagy 21, 22
zóna

Veszélyes környezet

Tx10-H

Folyamatcsatlakozó

szonda
TWxx

szonda
TWxx

hegesztett

Folyamatcsatlakozó

Kapcsolódó
elektromos
berendezések

Gyújtószikramentes ellátás vagy
megfelelő gát

Tx10-A

Opció:
beépített
távadóval
pl. T32

Tx10-H

Vágógyűrűs
csatlakozó

Nem veszélyes környezet

14094977.00

0, 1, 2 vagy 20,
21, 22 zóna

Gyújtószikramentes ellátás vagy
megfelelő gát

Tx10-A

Tx10-C
Tx10-D

Gyújtószikramentes ellátás vagy
megfelelő gát

Tx10-B
Tx10-C

Gyújtószikramentes ellátás vagy
megfelelő gát

Tx10-A

Tx10-A

Az érzékelő vagy szonda csúcsa benyúlik a 0. zónába. A tok vagy csatlakozófej az
1. zónában (21. zónában) vagy a 2. zónában (22. zónában) van. Elegendő Ex ib típusú
áramkör használata.
A zónák elkülönítése akkor garantált, ha áthatolhatatlan (IP66 vagy IP67)
folyamatcsatlakozókat használ.
Megfelelő folyamatcsatlakozók például a gáztömör standardizált ipari peremek, menetes
vagy csővezetékes csatlakozások.
A használt hegesztett alkatrészek, folyamatcsatlakozások, vágógyűrűs csatlakozók,
szondák vagy tokok kialakításának olyannak kell lennie, hogy minden, a folyamatból
származó befolyásoló tényezőnek, például a hőmérsékletnek, áramlási erőknek,
nyomásnak, korróziónak, regzésnek, ütésnek ellenálljanak.
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Csatlakozófej /
terepi tok

3. Beüzemelés és működtetés
3.5.3 Lehetséges felszerelési módszerek II 2G Ex ia IIC T1 ... T6 Gb vagy
II 2D Ex ia IIIC T65 ... T125 °C Db jelzéssel
Kapcsolódó
elektromos
berendezések

1, 2 vagy 21, 22 zóna

Tx10-H

Folyamatcsatlakozó

Vágógyűrűs
csatlakozó

szonda
TWxx

szonda
TWxx

Nem veszélyes környezet

hegesztett

Folyamatcsatlakozó

Gyújtószikramentes ellátás vagy
megfelelő gát

HU
14094977.00

Veszélyes környezet

Tx10-A

Opció:
beépített
távadóval
pl. T32

Tx10-H

Gyújtószikramentes ellátás vagy
megfelelő gát

Tx10-C
Tx10-D

Gyújtószikramentes ellátás vagy
megfelelő gát

Tx10-B
Tx10-C

Gyújtószikramentes ellátás vagy
megfelelő gát

Tx10-A

Tx10-A

Tx10-A

12/2018 HU based on 14150916.03 12/2018 EN

Csatlakozófej /
terepi tok

3.5.4 A 0. vagy 1/2. zónában vagy veszélyes és nem veszélyes terület között
használt elválasztás
Ha a falvastagság 1 mm-nél kisebb, a készüléket „X” jellel vagy az EN/IEC 60079-0
szabvány 29.2. pontja szerinti biztonsági utasítással is el kell látni, azzal a különleges
előírással, hogy a biztonságos használathoz nem szabad olyan környezeti megterhelésnek
kitenni, mely az elválasztást hátrányosan befolyásolja. Ha az elválasztás folyamatosan
rezgéseknek van kitéve (pl. rezgő membránok), a dokumentációban fel kell tüntetni
a kifáradási határértéket a legnagyobb amlitúdóra (lásd. EN/IEC 60079-26, 4.2.5.2.).
Tartsa be a különleges feltételeket (lásd 4 „Különleges használati feltételek (X feltételek)”,
5. pont).
Alternatívaként a vásárló használhat megfelelő minimális falvastagságú szondát. Ehhez
tartsa be a különleges feltételeket (lásd 4 „Különleges használati feltételek (X feltételek)”,
6. pont).
A WIKA további információi az RTD és TC modellekről, gyújtószikramentes kialakítások (Ex i)
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4. Különleges használati feltételek (X feltételek)
4. Különleges használati feltételek (X feltételek)

2) Az IEC/EN 60079-0 és IEC/EN 60079-26 szabványnak kialakításuk miatt nem
megfelelő készülékek esetében meg kell akadályozni az elektrosztatikus feltöltődést.
3) A használt távadóknak / digitális kijelzőknek rendelkeznie kell az IEC szabványnak
megfelelő saját EC-típusú vizsgálati tanúsítvánnyal. A felszerelési feltételeket,
elektromos csatlakoztatási értékeket, a robbanékony poratmoszférában használandó
készülékek maximális felületi hőmérsékletére vonatkozó hőmérsékleti osztályokat
és a megengedhető környezeti hőmérsékleteket az adott EC-típusú vizsgálati
tanúsítványok alapján kell megállapítani és ezeket be kell tartani.
4) A távadó, digitális kijelző vagy ház visszafelé irányó hőáramlása a folyamatból nem
lépheti túl a megengedhető környezeti hőmérsékletet, és ezt alkalmas hőszigeteléssel
vagy a cső megfelelő nyakhosszúságával meg kell akadályozni.
5) Ha a falvastagság 1 mm-nél kisebb, a készüléket nem szabad kitenni olyan környezeti
körülményeknek, melyek az elválasztó falra hátrányosan hatnak. Alternatívaként
használható megfelelő minimális falvastagságú szonda.
6) A készüléket megfelelő szonda/nyakcső használatával úgy kell kialakítani, hogy
kellően átjárhatatlan módon (IP66 or IP67) vagy tűzbiztosan (IEC/EN 60079-1)
lehessen felszerelni a kevésbé veszélyeztetett terület felé.
7) Erre a készülékre nem vonatkozik (lásd az X feltételeket az EC-típusú vizsgálati
tanúsítványban)
8) Házak használata esetében vagy rendelkezniük kell saját EC-típusú vizsgálati
tanúsítvánnyal, vagy eleget kell tenniük a minimális előírásoknak.
IP védelem: legalább IP20 (porra legalább IP6x), mely minden házra vonatkozik.
A könnyűfém házaknak azonban meg kell felelnie az IEC/EN 60079-0 szabvány 8.3. és
8.4. pontjának. A nem fémből készült házaknak vagy porszórt házaknak szintén meg
kell felelnie az IEC/EN 60079-0 szabvány 7.4. pontjának, vagy megfelelő figyelmeztető
jelöléssel kell rendelkezniük.
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1) A 3 mm-nél kisebb átmérőjű vagy „földelt mérési pontok” a használat módja
miatt nem felelnek meg az IEC/EN 60079-11 szabvány 6.3.13. pontjának. Ilyen
biztonsági szempontból úgy kell tekinteni, hogy ezek a gyújtószikramentes
áramkörök galvanikusan a földpotenciálhoz vannak kötve („kvázi földeltek”
).
A gyújtószikramentes áramkörök kialakítása során végig potenciálkiegyenlítésre van
szükség. Ezenkívül a csatlakoztatás során figyelembe kell venni az IEC/EN 60079-14
szabvány előírásait.

4. Különleges használati feltételek (X feltételek)
9) A földhöz nem csatlakoztatott fémházak hozzáférhető alkatrészeinek és a földhöz
csatlakoztatott, de az IEC/EN 60079-11 szabvány 6.5. pontjának nem megfelelő
fémházak hozzáférhető alkatrészeinek meg kell felelnie az IEC/EN 60079-0 szabvány
7.5. pontjának, vagy megfelelő figyelmeztető jelöléssel kell rendelkezniük.
10) Ha a készülék jelölésében nem lehet szerepeltetni a környezetihőmérséklettartományt, mivel a készülék az IEC/EN 60079-0 szabvány 29.10. pontja szerinti
túl kicsi készülék, a tartományt a hozzá adott kézikönyvben kell megadni. Ha
a készülék nem az IEC/EN 60079-0 szabvány 29.10. pontja szerinti túl kicsi készülék,
és a környezetihőmérséklet-tartomány nem szerepel a jelölésben, a jelölésnek
kiegészítően tartalmaznia kell egy eligazító jelölést, mely a mellékelt kézikönyvre utal.

12/2018 HU based on 14150916.03 12/2018 EN

Védőintézkedések Ga vagy Da védelmi szintet megkövetelő alkalmazásokhoz:
Nem keletkezhet a működés közben súrlódás vagy ütközés a készülékek könnyűfémből
vagy ötvözeteikből (pl. alumínium, magnézium, titánium vagy cirkónium) készült alkatrészei
és a vas/acél alkatrészek között. Nem keletkezhet a működés közben súrlódás vagy
ütközés a könnyűfémek között.

A WIKA további információi az RTD és TC modellekről, gyújtószikramentes kialakítások (Ex i)
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5. Számítási példák önmelegedésre az érzékelő...
5. Számítási példák önmelegedésre az érzékelő/szonda
csúcsánál
Az érzékelő vagy szonda csúcsánál jelentkező önmelegedés az érzékelő típusától (TC/

HU RTD), az érzékelő átmérőjétől, a szonda kialakításától és a hőtávadóra meghibásodás
esetén kerülő teljesítménytől függ. A lenti táblázat a lehetséges kombinációkat tünteti
fel. A táblázat azt mutatja, hogy meghibásodás esetén a hőelemeknél sokkal kisebb
önmelegedés történik, mint az ellenállás-hőmérőknél.
Hőellenállás [Rth K/W-ban]
Szenzortípus

RTD

Szonda nélkül

Mérőbetét átmérője

245

3,0 ...
< 6,0

110

6,0 ...
8,0

3,0 ...
6,0 1)

Vászonbetétes szondával
(egyenes és elvékonyodó), pl.
TW22, TW35, TW40, TW45 stb.

135

60

37

Szondával – szilárd anyagból
készült test
(egyenes és elvékonyodó), pl.
TW10, TW15, TW20, TW25,
TW30, TW50, TW55, TW60, stb.

50

22

Különleges, az EN 14597
szabványnak megfelelő
szonda

-

Vakon végződő furatba építve
(minimális falvastagság 5 mm)

Tx55 (tartócső)

2,0 ...
< 3,0

TC

0,5 ...
< 1,5

1,5 ...
< 3,0

3,0 ...
< 6,0

6,0 ...
12,0

-

-

-

11

2,5

16

-

-

-

4

1

-

33

-

-

-

-

2,5

-

110

75

225

-

-

20

5

50

22

16

45

22

13

4

1

75

225

105

60

20

5

Ha több, egyidejűleg működtetett érzékelőt használ, az egyes teljesítmények összege
nem haladhatja meg a legnagyobb megengedett teljesítmény értékét. A legnagyobb
megengedhető teljesítmény legfeljebb 1,5 W lehet. Ezt az üzem kezelőjének kell
garantálnia.
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1) felületérzékeny

5. Számítási példák önmelegedésre az érzékelő...
5.1 Számítás RTD mérési ponthoz szondával
▶▶ A 0. zóna elválasztásánál használva
Számítsa ki a Tmax legnagyobb lehetséges hőmérsékletet a szonda csúcsánál a következő
kombinációhoz:
▶▶ Ø 6 mm-es RTD mérőbetét beépített T32.1S fejre szerelt távadóval, 3F kialakítású
szövetbetétes szondába szerelve
▶▶ Az áramforrás például KFD2-STC4-EX1 szigetelt gáton keresztül van megoldva
(2341268. WIKSA cikksz.)
A Tmax értéket a közeg hőmérséklete és az önmelegedés összeadásával kell kiszámítani.
A szonda csúcsának önmelegedése a távadó Po teljesítményétől és az Rth hőellenállástól
függ.
A számításhoz a következő képlet használható: Tmax = Po * Rth + TM
Tmax = Felszíni hőmérséklet (a maximális hőmérséklet a szonda csúcsánál)
Po = a távadó adatlapjáról
Rth = Hőellenállás [K/W]
TM = Közeghőmérséklet
Példa
RTD ellenállás-hőmérő
Átmérő: 6 mm
Közeghőmérséklet: TM = 150 °C
Leadott teljesítmény: Po = 15,2 mW
A T3 hőmérsékletosztályt (200 °C) nem szabad túllépni
Hőellenállás [Rth K/W-ban] a táblázatból = 37 K/W
Önmelegedés: 0,0152 W * 37 K/W = 0,56 K
Tmax = TM + önmelegedés: 150 °C + 0,56 °C = 150,56 °C
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Az eredmény azt mutatja, hogy ebben az esetben az önmelegedés a szonda csúcsánál
elhanyagolható. A típusvizsgált készülékeknél (T6–T3) biztonsági értékként további 5 °C-ot
ki kell vonni a 200 °C-ból; így 195 °C engedhető meg. Ezt ezt jelenti, hogy ebben az
esetben a rendszer nem haladja meg a T3 hőmérsékleti osztályt.
További információ:
T3 esetén érvényes hőmérsékleti osztály = 200 °C
Biztonsági határérték típusteszelt készülékeknél (T3–T6) 2) = 5 K
Biztonsági határérték típusteszelt készülékeknél (T1–T2) 2) = 10 K
2) EN/IEC 60079-0: 2009, 26.5.1. szakasz
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5. Számítási példák önmelegedésre az érzékelő...
Távadóval és gáttal rendelkező érzékelő
Veszélyes környezet

HU

Nem veszélyes környezet

ϑ
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li
Pi
Ci + C c
Li + L c

≥
≥
≥
≤
≤
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Po
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≥
≥
≤
≤

Uo
lo
Po
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Lo

Cc / Lc = az elektromos csatlakozást biztosító kábel kapacitása és induktivitása

A gyújtószikramentesség egyszerűsített ellenőrzése a fenti kombinációhoz
Mérőbetét
Ui: DC 30 V
Ii: 550 mA

Fejre szerelt távadó

≥ Uo: DC 6,5 V

≥ Io: 9,3 mA

Pi (max.) az érzékelőnél = 1,5 W

≥ Po: 15,2 mW

Li: elhanyagolható

≤ Lo: 365 mH

Ci: elhanyagolható

≤ Co: 24 µF

Ui: DC 30 V
Ii: 130 mA

Szigetelt gát

≥ Uo: DC 25,4 V

≥ Io: 88,2 mA

Pi = 800 mW

≥ Po: 560 mW

Li: 100 µH

≤ Lo: 2,7 mH

Ci: 7,8 nF

≤ Co: 93 nF

5.2 Számítás védőburkolattal ellátott RTD elemhez
▶▶ A 0. zóna elválasztásánál használva
Számítsa ki a Tmax legnagyobb lehetséges hőmérsékletet az érzékelő csúcsánál
a következő kombinációhoz:
▶▶ 6 mm átmérőjű RTD szonda (TR10-H) nélkül, távadó nélkül, rozsdamentes
acélbilinccsel ellátott vágógyűrűs csatlakozóval rögzítve.
▶▶ A tápellátás például Zener-gáton keresztül (pl. Z954 típus) van megvalósítva (3247938.
WIKA-cikksz.)
A Tmax értéket a közeg hőmérséklete és az önmelegedés összeadásával kell kiszámítani.
A szonda csúcsának önmelegedése a Zener-gát Po teljesítményétől és az Rth
hőellenállástól függ.
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Az értékeket összehasonlítva nyilvánvaló, hogy ezeket a készülékeket egymáshoz lehet
kapcsolni. A kezelőnek azonban figyelembe kell vennie az elektromos csatlakoztatáshoz
használt vezetékek induktivitását és kapacitását is.

5. Számítási példák önmelegedésre az érzékelő...
A számításhoz a következő képlet használható: Tmax = Po * Rth + TM
Tmax = Felszíni hőmérséklet (a maximális hőmérséklet a szonda csúcsánál)
Po = a távadó adatlapjáról
Rth = Hőellenállás [K/W]
TM = Közeghőmérséklet

HU

Példa
RTD ellenállás-hőmérő
Átmérő: 6 mm
Közeghőmérséklet: TM = 150 °C
Ráadott teljesítmény: Po = 1 150 mW
A T3 hőmérsékletosztályt (200 °C) nem szabad túllépni
Hőellenállás [Rth K/W-ban] a táblázatból = 75 K/W
Önmelegedés: 1,15 W * 75 K/W = 86,25 K
Tmax = TM + önmelegedés: 150 °C + 86,25 °C = 236,25 °C
Az eredmény azt mutatja, hogy ebben az esetben az érzékelő csúcsánál jelentős az
önmelegedés. A típusvizsgált készülékeknél (T3–T6) biztonsági értékként további
5 °C-ot ki kell vonni a 200 °C-ból; így 195 °C engedhető meg. Ezt ezt jelenti, hogy ebben
az esetben a rendszer jelentősen meghaladja a T3 hőmérsékleti osztályt, ezért nem
megengedhető. Ezen egy további szondával vagy távadóval lehet segíteni.
További információ:
T3 esetén érvényes hőmérsékleti osztály = 200 °C
Biztonsági határérték típusteszelt készülékeknél (T3–T6) 1) = 5 K
Biztonsági határérték típusteszelt készülékeknél (T1–T2) 1) = 10 K
1) EN/IEC 60079-0: 2009 26.5.1. fej.
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5.3 Számítás a fent említett RTD berendezéshez szondával
▶▶ Ø 6 mm-es RTD mérőbetét távadó nélkül, 3F kialakítású szövetbetétes szondába építve
Hőellenállás [Rth K/W-ban] a táblázatból = 37 K/W
Önmelegedés: 1,15 W * 37 K/W = 42,55 K
Tmax = TM + önmelegedés: 150 °C + 42,55 °C = 192,55 °C
Az eredmény azt mutatja, hogy ebben az esetben az érzékelő csúcsánál jelentős az
önmelegedés. A típusvizsgált készülékeknél (T3–T6) biztonsági értékként további 5 °C-ot
ki kell vonni a 200 °C-ból; így 195 °C engedhető meg. Ezt ezt jelenti, hogy ebben az
esetben a rendszer nem haladja meg a T3 hőmérsékleti osztályt.
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5. Számítási példák önmelegedésre az érzékelő...
Távadó nélküli, gáttal rendelkező érzékelő
Veszélyes környezet

HU

Nem veszélyes környezet
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Cc / Lc = az elektromos csatlakozást biztosító kábel kapacitása és induktivitása

A gyújtószikramentesség egyszerűsített ellenőrzése a fenti kombinációhoz
Mérőbetét
Ui: DC 30 V

Z954 Zener-gát

≥ Uo: DC 9 V

Um: AC 250 V

Ii: 550 mA

≥ Io: 510 mA

Ii: n/a

Ci: elhanyagolható

≤ Co: 4,9 µF

Ci: n/a

Pi (max.) az érzékelőnél = 1,5 W
Li: elhanyagolható

≥ Po: 1 150 mW
≤ Lo: 0,12 mH

Pi: n/a

Li: n/a

\n/a = nem alkalmazható

Ezek a számítások Pt100 ellenállás-hőmérőre kapcsolt Z954 Zener-gátra vonatkoznak
3-csatornás üzemmódban, földelés nélkül, azaz az ellenállás-hőmérő szimmetrikus
működése esetén 3-huzalos áramkörben kijelzőn vagy kiértékelőkészülékben.
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Az értékeket összehasonlítva nyilvánvaló, hogy ezeket a készülékeket egymáshoz lehet
kapcsolni. A kezelőnek azonban figyelembe kell vennie az elektromos csatlakoztatáshoz
használt vezetékek induktivitását és kapacitását is.

Függelék: EU megfelelőségi nyilatkozat
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A WIKA világszerte működő leányvállalatait itt találja: www.wika.com.

