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{2} A potenciálisan robbanásv;s.1fl;;'i?Hffii[::sj:e'alkalmazásra szánt

94l9lEK Direktíva /

Equipment or Protective Systems lntended for use
in Potentially explosive atmospheres

Directive 94l9lE.B,

(3) EK-Típus Mzsgálati TanúsÍtvány száma l
EC-Type Examination Certificate Number

BKl1íATEXooÍ7

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

Univerzális kiielző és vezérlő egyság l
Universal display and controller unit

Típusa / Type:

MULTICONT P** .T* *U

(5) Megrendelő / Applicant:

NIVELCO lPari Elektronika ZrL

(6) Cím / Address:

{043 Budapest, Dugonics utca í1'
Hungary

(7) A berendezés, Vagy védelmi rendszer és annak változatai a jelen tanúsítvány vond<ozÓ pontjában vannak

feltüntetve.1
This equipment or protective system and any accepbble variation thereto is specified in the schedule to this

certifiáte and the documents therein referred to'

{s) A EXVA Robbanásbiáos Berendezések Vtzsgátó Állomása Kft.. 1418 sz. kijeblt Gstüle| az 1994' március

2}i 9419/EK Tanácsi Direktíva g. 
"irkálv" 

*"é*nt tan99$a, hogy a ber9ndg9sek, vagy ueo9ryj rendszerek

megíelelnek az Alapvető rgeszsegugvié9 exo1q9i Koíeteméiryeknek a.Direktíva ll- számÚ Mellékletében

a potenciálisan rönuánasieszayés"'térben alkaláazásra szant oerendezések és vtidelmi rendszerek

tervezése és gyártasa szerint' /
ilüK-i;"ti"ö'si"ü;-6r Explosion Proof Equipment Company Limr!9!,_notified body number 1418 in

accordance wrtrr nrttcte 9 of the Council DiretÍve'9ar9/EC of 23 March 1994, certifies that this equipment or

protective 
"y"t"* 

hás been found to comply Yth the Essential }lealth and Safety Requirements relating to

the desÍgn ano consruction of equipm"ni ánd protective systems intended for use in potentÍally explosive

atmosphlres given in Annex ll to the Directive'

A vizsgálat eredrrxányeit az alábbi nyilvántartási sámú bizalmas vizsgálati dokumentáciÓ

tarlalmaaa: Í
The examination and test results are recorded in confidential report number:

Ez a tanúsítvány csak a maga €észében és változatlan íormában használható fel, melléklet€iYel egyiltt' /

ír'iJ *'tm.':t" írav onrv oe-áú&úéoln fts entirety and without any changies, scfiedule included'

R-013-Í1
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BKI11ATEXOO17
EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvá ny/
EC-Type Examination Certificate

{{3} Melléklet l Schedule

(í4} EK_TÍPUS vlzsGÁLATl TANusíwÁNY szám t
EG-TYPE EXAíllllNATloN cERTlFlcATE No

BKII{ATEXOO{7

(15) Berendezés vagy védelmi rendszer leírása /
Description of Equipment or protective system

15'1 A MuLTlcoNT P"*_r_'Ex egy o|yan univerzális kijelző és szabalpó készÜlék, amely alkalmas a
robbanásveszélyes térben felszerelt kéfuezetékes távadók megtáplálására és a távadÓkbÓl kapott mérési
eredmények grafikus k$ehrn ttirténó megjelenÍtésére. A távadÓkkal a kapcsobt HART kommuníkáciÓs
interfészen kereszttjl töÉénik. A készülék egy részben gyújtrszikramentes gyártrnány' melynek felszerelése
mindig a robbanásveszélyes övezeten kívül történhet.
A készulék opcionálisan tartialmazhat max. 2 db 4-.-20 mA programoaható analÓg kimenetet , max. 5 db
ktilÖnbÖzö feladatokra programozhatÓ relét és egy felhasználÓi USER Rs485 interfészt egy további vezérlő
egység részére mely szintén a robbanásveszélyes övezeten kív{ll kerÜlhet felszerelésre_ A illulTlcoNT
PR*_2*"_*EX típusÚ készülékek tartalmaznak egy másik MODULE Rs485 interfésá, amelyen keresztÜl
további (ÖnállÓan falra szerelhetó} univerzális interfész rnodulok (UlM} köthetők a rendszerbe, melyek a
robbanásveszélyes lvezeten kívtil keriilhetnek felszerelésre. A il'ULTlcoNT PE"-?*_"Ex típusú
készülékekbe ez az tntertész nem kert]l beültetésre. /

The MULTICONT P**-2o-*Ex is a universal process controllerand display device suitable for supply 2-wire
transmitters installed in hazardous area with intrinsic safety protection and suitable for displaying the
measurement data of the transmittes on its graphic display. Connection with the transmitters is performed
with HART communication interf;ace. The device is an associated apparatus that can be installed and
operated only outside of the hazardous area.
Optionally it can include max. 2 pieces of 4...2A mA programmable analogue ouputs, max. 5 pieces of
programmable relays and one USER RS485 interface for another controller device which can be also
installed outside of the hazardous area- ltilULTlCOt{T Pff-z*-"Ex units include also a MODULE RS485
interface provide to expand the system with (separate wall mountable) Universal lntertace Modules (UlM-s)
installed outside of the hazardous area. This interface is not included in the IIilULTICONT PE*-2*-*Ex type
instruments

15.2 Típusjel /Type mark
ilIIULTICONT P* *-2* *-* Ex

Bemenet I lnput:
í 1 db HART-os készÜlékről lFor 1HART unit
2 2db HART_os készülékröl lFgr? HART uni,ts
4 4db HART-oskészülékről lFor4 HARTunits

Kimenetl Output
(lásd 15.3 pontban /see in point 15.3)

85...255VAC Ex
24 VAC/DC Ex

5
6

Ez a tanúsítvány csak a maga egészében és változatlan formában használható Íel, rnel|ékle{eivel ryyütt_ l
This certificate may only be repoduced in 'rts entirety and without any cfiange, sctrcdule induded. Lapszám / Page: 3/6
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EK-Típus Vizsgálati TanÚsífuány/
EC-Type Examination Certificate

15.3 Kimeneti lehetőségek / output options

0 Csak lqelző lonly display

1 1 relé l1 relay

2 2relél2 relays

3 3 relé l3 relays

4 4relé/4relays

D 5relé/5relays

F 1x4-20mA AnalÓg kimenet/ 1x4-20mA Analogueoutput

5 1 relé + 1x4-ZomAAnalog kimenet/ 1 relay + 1x z1-20mA Analogue output

6 2 relé + 1x4-20mA AnalÓg kimenetl2 relays + 1x4-20mA Analogue output

7 3 relé + 1x4_20mA Analóg kirnenet/3 relays * 1x4-20mA Analogue output

8 4 relé + 1x 4-20mA Analog kimenetl4 relays + 1x 4-20mA Analogue ousut

G

H

J
K

I

2x4-2AmA Analog kimenet/ 2x 4-2OmA Analogue outputs

1 relé + 2x4-2amA Analig kirnenet/ 1 relay + 2x*20mA Analogue outputs

2 relé + 2x 4-2amA AnalÓg kimenet / 2 relays + 2x *2amA Analogue ouputs

3 relé + 2x4-2amA Analog kimenetl3 relays + 2x*2amA Analogue outputs

4 relé + 2x4-20mA Analog kimenet i 4 relays + zx+zamA Analogue outputs

Rs 485 interfész l Rs 485 interface

1 relé + Rs 485 interfész i 1 relay + RS 485 interface

2 relé + Rs485 interfész/2 relays + Rs 485 interhce

3 relé + Rs 485 interfész / 3 relays + RS 485 interfuce

4 relé + RS 485 interfész / 4 relays + Rs 4B5 interface

5 relé + Rs 485 interfész / 5 relays + RS 485 interface

B 1x4-20mA Analog kimenet + RS485 interfész/ 1x4_20mA Analogueouput + RS4B5 interbce

R 't relé+1x4_20mAArralÓgkimenet+Rs485interfészi 1relay+1x4_20mAAnalogueouput+RS485interhce

c 2 relé + 1x 4_20mA Analóg kimenet + RS485 interfész i 2 relays + 1 x 4_20mA Analogue ouput + Rs485 interfuce

s 3 rele + 1x 4_20mA Analfu kimenet + R9485 interfész l 3 relays + 1 x 't -20mA Analogue ouQut + Rs485 interhce

T 4 relé + 1x 4-20mA Analóg kimenet + RS485 interfész / 4 relays + 1x 4-20mA Analogue ouput + Rg85 interface

*, +20mA+ RS485 interF-sz / 2x 4-20mA + RS485 inbrbce

1 relé + zx+2amA Analog kimenet + Rs485 interfész l 1 relay + 2x4-20mA Analogue ouputs + RS485 interface

2 relé + 2X+20mAAnalog kimenet + Rs,485 interfesz/2 r€lays + 2x4_20mAAnalogue oulpuE + Rs485 interface

3 relé + 2x 4-2amA AnalÓg kimenet + RS485 interfész l 3 relays + 2x 4-20mA Analogue outpub + RS485 ínterface

4 relé + b'*2omA AnalÓg kimenet + RS485 interfész 14 relays + 2x 4-20mA Analogue ouFut + RS485 interface

Ez a tanÚsítvány csak a maga egészében és változatlan formában használhatÓ fel' mellékleteivel együtt. l
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included, Lapszám lPage-.416
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BKI11ATEXOO17
EK-Típus Vizsgálati TanúsÍtvány/
EC-Type Examination Certificate

(16) Vizsgálati dokumentáciÓ /

ATEX Érteteto Jelentés / ATEX Assessment Report

MÍiszakÍ rajzok / Technical drawíngs
Ex A-kárlya Ültetésí ra1z I ExA-card parts placement drawing

Ex T-kártya tiltetési rajz t ExT-card parts placement drawing

Ex Z-kártya Ültetési rd1z t ExZ-card parts p|acement drawing

Ex V-káfia Ültetési rajz l ExV-card parts p|acement drawing

Ex A-nyák fóliarajz L1 / Ex A-PCB arfwork L1

Ex A-nyák fÓliar{zL2lExA-PcB artwork L2

Ex T-nyák toliarajz/ Ex T-PCB arlwork
Ex Z-ny ák f őliarajz I Ex Z-P CB artwork

Ex V-nyák fÓliara1z/ EX V-PCB artwork

Ex PRW-200 összeállítási rajz / Ex PRW-200 assembly drawing

NTP E2009o osszeál lítási rajz l NTPE20090 assembly d rawi n g

NTP E20o8o Összeáll ítási ra1z í NTPE20080 assembly drawi n g

Ex Zener-gát összeállítási rajz I ExZener barrier assembly drawing

Ex Elválasztó lemez / Ex Separator plate

Biztosíték címke / Fuse sticker
Ex címke (Ex ia) / Ex label (Ex ia)

Ex Bekötő címke / Ex Wiring label

Ex Adattábla / Ex Data label

Alkatrész lÍsta l Parts lÍst
A-kártya Ex alkatrészlista l A-card Ex parts list

T-kártya Ex alkatrészlista / T-card Ex parts list

Z-kártya Ex alkatrészlista / Z-card Ex parts list

V-kártya Ex alkatrészlista / V-card Ex parts list

Áramki5ri rajzok / CircuÍt Diagiams
Ex A-kár$a kapcsolási ra1z l ExA-card schematic

Ex T-kártya kapcsolási rajz Í Ex T-card schematic

Ex Z-card schematic t Ex Z-kártya kapcsolási rajz

Ex V-card schematic / Ex V-kártya kapcsolási rajz

D a rabv izsg áI ati e Íj á ráso k / Ro uti n e Úesf procedures
PRW-20o darabvizsgálati ut. / PRW-200 - Routine test instruction

A-káriya darabvizsgáati ut. lA-card - Routine test instruction

24V tápegység daáovizsgálati uL l24V power supply - Rolüne test inst.

230V tbpelyység oaranvizégálati ut. / 230V power supply - Routine test inst'

Ex korlátozÓ djraovizsgatati ut. l Ex limiter - Routine test instruction

MíÍkiidési leírásob / operating instructions
PRW-200 Ex Miiszaki leÍrás l PRW-200 Ex Technical description

PRW-200ExHasználatiutasításlPRW-200ExUseísmanual
Gyáttói nyilatkozatok / Man ufacturer's declarations

Megfelelőségi Nyilatkozat / Declaration of Conformity

Alkatérsz adatlap / Datasheet
Transzformátor csévetest AT-079-hez / Transformer coil for AT-079

R-013-1 1 2011.07.12.

PRW-210-5M-200-0x 2u1 -4412.
PRW-1 10€M-220-0X 2011.04.18.
PRW-210-5M-251-0X 201 1.04.18.

PRW-110-5M-220-0X 20',! 1.03.02.

PRW-210-5M-090-02 2Ar.07.01.
PRW-210-5M-090-02 2011.O7.O1.

PRW-1 10-6M-090-01 2U1.03.10.
PRW-210-5M-090-04 2U1.44.20.
PRW-1 10-050-090-03 zar.a4t8.
PRW-1 10-51-000-0x 2a11.a4.21 .

PRW-1 10-6M-221-0X 2A11.06.21.
PRW-1 10-5M-221-0X 2011.06.21.
PRW-1 10-5M-250-0X 2011.04.12.
PRW-110-5M-000-01 2011.04.12.
PRW-110-1M-050-04 2ar.04,12.
PRW-110-5M-0s0-03 zar.a4t2.
PRW-110-5M-050-02 2a1.04.18.
PRW-110-5M-050-01 2a11.04.21.

PRW-210-5M-200-0x 20r.44i1.
PRW-1 10-6M-220-0x zay.04.11.
PRW-210-5M-2s1-0x 2a11.04.11.
PRW-1 10-5M-220-0X 2A11.04.11.

PRWr2'!0-5M-200-0x 2a11.a4i1.
PRW-110-6M-220-OX 2011.03.10.

PRW-210-5M-251-0X 2011 -04.11.

PRW-110-5M-220-0X 20í1.03.10.

PRW-110-5M-065-0u 2011,02-08-
PRW-110-5M-063-0U 2011.04.06,
PRW-1 10-5M-062-0U 20',1 1.04,06-
PRW-110-5M-061-0u 2011.04,06.
PRW-110-5M-064-0U 2011.04"06.

PRW-110-5M-060-0M 2011-04.06.

Prw2101 m0600P-01 2010j2j1-

nivceiOprw20e-O1 2011.04-06.

BB-EE1605-04 2003.08.15.

Ez a tanúsÍtvány csak a maga egészében és változatlan formában használható fel, mellékleteivel egyiitt" /

rr'i" o*m*t" áay only u.iáp'óáúceá in its entirety and wÍthout any change, schedule íncluded- Lapszám / Page: 5/6
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(17) Biztonságos üzemeltetésfeltételei i
Special conditions for safe use

Nincsenek / None

i18) Alapvető egészségtrgyi és biztonsagi követelmények l
Essential Health and Safety Requirements

Nem alkalmazhatÓ. / Not applicable'

RoIhanalat.jl*.Js

f.l qt r px t t.l r::r"lso k

Viz*gált} Áiloritása

4#
Feies János

Ügyvezető igazgati l
Managing director

TanrisítÓ Szervezet Vezető /

Head of Certification BodY

Ez a tanúsítvány csak a maga egészében és változatlan formában használható fel' mellékleteivel együtt' /

This certÍficate may only be reproduced in its entirety ánd without any chenge, schedule included_ Lapszám / Page:616
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