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(2) A potenciálisan robbanásveszélyes k myezetben t rtén alkalmazásra szánt
berendezések, védelm i rendszerek

94l9lEK Direktíva /

Equipment or Prctective Systems lntended for use
in Potentially explosive atmospheres

Directive %lglEG.

EK-Típus Vizsgálati Tanrjsítvány száma I

EC-Type Examination Certificate number: BKl í0ATEX00 12xI 1

(4) A berendezés, vagy védelmi rendszer/ Equipment or protective system:

Rezg villás szint*apcsol / Vibrating fork level switch
Típusa / Type:

NIVOSWITCH R
Gyártr / Manufacturer:

-4 Ex

NIVELCO lpari Elektronika Zrt
Cím /Address:

1043 Budapest, Dugonics u. íí.
Hungary

A berendezés, vagy védetmi rendszer és annak váItozáa| a jelen tanrisítvány vonatkozÓ pontjában vannak
felt ntetve. /
This equipment or protective system and any accepüable variation thereto is specified in the schedule to this
certificate and the documents therein refened to.

R exvÁ Robbanásbiáos Berendezések Vzsgá| Álbmása Kft., 1418 sz. kijel tt testtilet, az 1994. március
23-| g4lgtEKTanácsi Direktíva 9. cikkelye szednt tanrisÍtja, hogy a berendezések, vagy védelmi rendszerek
megfetelnek az Alapvet EgészségÜgyi es Biáonsági K vetelményeknek a DirektÍva ll. szám Mellék|etében

a potenciálisan robbanásveszélyes térben alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek
tervezése és gyártása szerinl /
ExVA Testing-S6tnn for Explosion Proof Equipment Company Limited, notifie! body rymber 141E in

accordance witn nrticle 9 of the Gouncit Directive 94l9lEC of 23 March 1994, certifies that this equipment or
protective system has been found to comply with the Essential Health and Safe$ Requirements relating. to

ihe design ánd construction of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive
atmospheres given in Annex llto the Directive-

A vizsgálat eredményeit azalábbi nyilvántartási szám bizalmas vizsgálati dokumentáci
tarlalriaza;/The eiamlnation and test results are recorded in confidential report numben

Ez a tan sÍtvány csak a maga egészében és változatlan fumában használhat bl' ínellékleteivel egyiitl /

This cEilmcate may only be rcprcdued in iF entiÍety and without any changes' schedule included.

R -00í _ í3
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BKl10ATEX00í2 X
EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány /
EC-Type Examination Certificate
1. sz. Kiegészítése /Amendment No. 1

(9) Az alapvetŐ egészségÜgyi és biáonsági követelményeknek való megfelelést a következök biáosítják l
Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:

.,1!i| sí 
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s' BKllt
. Va$ltoll.7ilds.

Ex

MSZ EN 60079{i2A10,
tttsz EN 60079-26:200T

Msz EN 60079_í 1:2oo7

(10) A tanÚsítvány száma után áll 'X" 
jel azt mutatja, hogy a berendezés, vagy véde|mi rendszer speciális

feltételek megtartása mellett felel meg a jelen tan sÍtvány vonatkoz pon$ában feltÍintetett biáonságos
alkalmazás feltéte|einek. /
lf the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment or protective system is
subject to special conditions fur safe use specified in the schedule to this certificate.

(11) Jelen EK-TÍpus vlzsGÁLATl rnruÚsÍwÁNY csak a megjel lt berendezés vagy védelmi rendszer
tervezésére és k|vitelezésére vonatkozik. Ha e'z alk,almazhat , a jelen DirektÍva további kÖvetelményei
érvényesek a berendezés vagy védelmi rendszer gyártására és szá|lítására. /
This EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE relates only to the design and construction of the specified
equipment or protective system. If applicable, further requirements of this Directive apply to the manuÍacture
and supply of this equipment or protective system.

(12) A berendezes, Vagy védelmi rendszer jele a kÖvetkez /
The marking of the equlpment or protective system shall include the following:

@ ll íG Ex ia IlG T6...T4 Ga Tro.y i 14,.3 pont táblázata szerint ,
Taro: accoding to table of clause 14.3@ ll íG Ex ia IlB T6. ..T4Ga

ExVA Robbanásbiztos Berendezések
VizsgáloÁllomása Kft.
ExVÁ Testing station for Erplosion Proof
Equipment Ltd.
Hungary, 1037 Budapest, Mikoviny S. u.24.
tel/fax: 36 1 250 1720
E-mail: bkiex@bki.hu

T(f
Feies János

Ügyvezet igazgatÓ / Managing director

Budapest' 2013. február / February 21.

ExVÁ Robba násbizÍos
Be;'andezések

Virsgá t Áfíonrás a Kft'.

Ez a tan sÍtvány csak a maga egésÉben és változatlan fuÍmában használhatÓ E[ mellékleteivel egyiitt. /

Thas ceÍtificate may only be repoduced in iF entiÍsty and without any change' scfiedule included. Lapszám l Page:2l4
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EK-Típus VizsgáIati TanusÍfuány l
EC-Type Examination Certificate
1. sz. KiegészÍtése lAmendment No. 1

Melléklet l Schedule

(í3) ex-ripusvlzseÁ.nn rnnÚsiwÁNY Kiegészítés szám /
Amendment to EC-TYPE EI(AHINATION CERnRCete no

BKlí0ATEX00í2x
í. sz. Kiegészítés / Amendment No. í

(14l Berendezés vagy védelmi rcndszer leíÉsa /
Description of Equipment or ptotective system

14.1 Leírás l Description

A NlVosWTCH rezg villás szintkapcsol család kiegészítésre kertilt egy Új típusváltozattal ( R--.4__-L Ex ),
amely kiár lag a ktils csatlakoásp használt aljzat (HIRSCHMANN - ELST 412 PGg Sn) és dug
(H|RSCHMANN - ELWIKA 4o12PG7) típusáhn térela koÉbbiváltozatokt l. A gyár nány robbanásbiáossági
védelmi m dja nem vál@ott (Ex ia). Az tij csa akoz k a vÍzsgálat etedménye szerint eleget bsznek az MSZ EN
6007*11:2007 cza!y{6y villamos szilárdsfuna vonatkoz k vetelményeinek- Változott a gyádmány
megengedefi minimális kÖmyezeti h mérséklet -2í"Crra, illetve a behablás elleni védettségének fokozata lF67-
fe., az rij modellváltozat esetén. A behatolás ellen! védettség váftoása a gyárÜnány robbanásbiáossági
tulajdonságát nem érinti. l
The vibrating fork levelsu,itch f;amily NIVOSWTCH has been extended with a new modelversion: R-_-4__-L
Ex, which diffigrs from the previous version only in the type of socket (HIRSCHMANN - ELST 412PGg Sn) and
plug (HIRSCHIIíANN - ELWIKA4012PG7) used to extemalconnection. The explosion proEc'tion method of the
equipment is unchanged (Ex ia). The new connec'tors meet fte requiremenE of the standads MSZ EN 60079-
11:2007 regarding b dielectic stueng[h. The allomble minimum ambient temperature of te product has
changert to -25'C, and the degree of ingress proEction has changed b lF67 at the new model version. The
change of the degree of ingress prctection does not aftct the explosion safuty properties of the ploduct

14.2 Típusiel , Type mark

NlvoswlTcH R -4 - ExT- Kimenet (8, 9, L) / Output (8, 9, L)

BenyÚlási hossz / Length (0.069 m ... 3,0 m)

Csatlakozás (A...X) / Connection (A...X)
Kivitel (A, C, G) / Fork (A, C, G)

14.3 Kiimyezeti és ktizegh mércéklet/Ambient and medium temperaturc

14.4 Táp_ & jeláramktir / Signal and supply cilcuit
Pe' alaptanÚsítvány szerint változatIan / According basic ertificate unchanged

Ez a tan síMny csak a maga egészében és változatlan íormában használhat bl' mellékleteivel egylitt. /
This cgÍtificate may only be reproduced in ils entircty and without any cfiange, schedule induded. Lapszám l Page:3l4

-.r.*-@ , -j.{-o,f'BKio' "r'BKt i*il" *Éi:-

HŐmérsékleti osáály l T emperature class T6 T6 T5 T4

Tro-y í
Tamo

Maximális kÖrnyezeti h mérséklet /
Maximum ambient temperature 70 "c 60 "c 60 "c 60 "c

Minimális k myezeti h mérséklet /
Minimum ambient temperature

R__-4__-8 Ex
R 4 -9Ex

-40"c -40"c 40"c -40"c

R_ _-4_ _-L Ex -25"C -25"C -25"C -25"C

Tro'.g í
Tmeotum

KÖzegh mérséklet /
Medium temperature

70 "c 75 "C 95 "c 130 "C
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14.5 A rczgővilta kivitele és védelmi módia l The made and protection of fork
Az alaptanÚsÍtvány szerint változaüan / According basic certificate unchanged

14.6 Védettség / lngress protection:

R- _4- -€ Ex lP 65 Msz EN 60529 szerint / according Msz EN 60529
R_ 4__-9Ex lP68 MSZEN60S29szerint/accordingMSZEN60529
R-_4-_-L Ex lP 67 MSZ EN 60529 szerint / according MSZ EN 60529

14.7 Érintésvéoelem / Electric shock protection:

Az alaptianúsítvány szerint változatlan / According basic certificate unchanged

(í5) \fzsgátati dokumerrtáció í Report lf
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ATEX Értereb Jelentés / ATp( Assessment Report

M iiszaki dokumentáci / Technical documentation

M szaki leírás / Technical Description
Használati utasítás / Usefs Manual
Ex adattábla I Ex data plate
BekÖtési címke / Wiring label
GyártÓi nyilatkozat / Declaration of conformity
Ex rezg villa hosszabbított kivite! /
Ex vibrating fork extended version

R-00í-13

RCM400-9M-060-0M
rcm4004m0600h_08
RCM400-9M-050-01
RCM400-LM-050-02
nÍvceolrc400e_92

RCM-402-LM-000-00

2013.02.20.

2013.02.A4
2013.02.
2013.02.05
2013.02.19
2013.02.04

2013.02.A4

Lapsám lPage: 4l4

(í6) Biáonságoa Íizemelte!és fe]tételei (X) / special conditions Íorsafe use (X)

Az alaptran sítványban foglaltak szerint amely az alábbiakkal egész l ki:/
According basic certificate which is supplemented by the following:

í6.í A gyártmány ktiIsejének tisztÍtása csak nedves ruhával megengedett. /
Clean the housing of insbument only with a wet rag.

l17l Alapvet egésÉégiigyi es biáonsági k vetelmények/
Essential Health and SaÍety RequircmenB

Az alkalmazott szabványok és a gyártmány használati utasÍtása szerint. /
Covered by the standards fulfilment and the respect of the instructions for use.

ExVÁ RnArbo násbizÍcs
Sernnder sek
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Feies.iános

uL .,/,
]ttÜIlner János

Ügwezet igazga l
Managing director

Ez a tanrisítvány csak a maga egészében és változatlan fuimában használhat Él' mellékleteivel egyiitt /
This ceÍtificate may only be reprcdued in its entiÍety aÍd wÍhout any cfiange' scfiedub included.

TanÚsítÓ Szervezet Vezet l
Head of Certification Body
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