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 1. Kezelési útmutató 

 1.1. Rendeltetése 

 

A kezelési útmutató tartalmazza mindazokat az 
információkat, amelyek a DT1300 xx xx xx készülékek 
üzembe helyezéséhez és biztonságos üzemeltetéséhez 
szükségesek. 
 

 1.2. Célcsoport 

 

A kezelési útmutató szakképzett felhasználó számára 
készült. Az útmutatóban leírtakat csak szakképzett személy 
végezheti el. 
 

 1.3. Az alkalmazott szimbólumok 

 

Információ, tipp, megjegyzés 
Ez a szimbólum hasznos információkat jelöl. 
 

 

Figyelmeztetés, veszély 
Ez a szimbólum olyan veszélyhelyzetre hívja fel a 
felhasználó figyelmét, amelynek figyelmen kívül hagyása 
sérülést okozhat a kezelőben és/vagy károsodást okozhat 
a készülékben vagy annak környezetében. 
 

 

Ex alkalmazás 
Ez a szimbólum azokat a speciális utasításokat jelzi, 
amelyek az Ex alkalmazásból következnek. 
 

• 
Lista 
Ez a szimbólum olyan felsorolást jelöl, amelynek elemei 
nem egymásból következő sorrendben követik egymást. 
 

→ 
Művelet 
Ez a szimbólum egy egyszeri műveletet jelöl 
 

1 

Sorrend 
Az elől szereplő szám egy eljárás lépéseinek sorrendjét 
jelöli. 
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 2. Biztonsági útmutató 

 2.1. Felhatalmazott személy 

 

A használati útmutatóban leírt tevékenységet csak 
szakképzett és felhatalmazott szakember végezheti. 
Biztonsági és garanciális okokból, a készülék belső részeit 
érintő beavatkozást csak a DATCON szakemberei 
végezhetnek. 
 

 2.2. Megfelelő használat 

 

A DT1300 xx xx xx Gyújtószikramentes leválasztó / 
tápegység-család alkalmazási területéről részletes 
információ, 3. A készülék leírása fejezetben található. 
 

 2.3. Figyelmeztetés a nem megfelelő használat esetére

 

Nem megfelelő vagy helytelen használat, alkalmazástól 
függően zavart okozhat a készülékhez kapcsolódó egyéb 
készülékekben, rendszerekben. 
 

 2.4. Általános biztonsági előírások 

 

A DT1300 xx xx xx típusok precíz elektronikus készülékek, 
melyek használata megköveteli az általános szabályozás-
ok és ajánlások betartását. A felhasználónak a telepítésnél 
figyelemmel kell lenni a kezelési útmutatóban leírt 
biztonsági előírásokra, valamint az adott ország speciális 
biztonsági előírásaira és baleset megelőzési szabályaira. 
 

 2.5. EU megfelelőség 

 
 

 

A DT1300 xx xx xx megfelel az alábbi szabványok 
követelményinek: 
MSZ EN IEC 60079-0:2018 (ATEX) 
MSZ EN 60079-11:2012 (ATEX) 
 
MSZ EN IEC 61326-1:2021 (EMC) 
MSZ EN 55011:2016 (EMC) 
MSZ EN 55011:2016/A1:2017 (EMC) 
MSZ EN 55011:2016/A2:2021 (EMC) 
MSZ EN IEC 63000:2019 (RoHS 2) 
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 2.6. Az Ex-es alkalmazásra vonatkozó biztonsági 

előírások 

 

Kérjük, legyen különös figyelemmel az Ex területen történő 
telepítésre és üzemeltetésre vonatkozó biztonsági 
előírásokra. Ezek a biztonsági előírások részei a kezelési 
útmutatónak és az Ex tanúsítással rendelkező 
készülékekre vonatkozó előírásokból következnek. 
 

 2.7. Környezetvédelmi utasítások 

 Környezetünk megóvása egyike a legfontosabb 
kötelezettségünknek. 
Kérjük, legyen figyelemmel az alábbi fejezetekben leírtakra:
 

• 3.6. Tárolás és szállítás fejezet 

• 7.2. Ártalmatlanítás fejezet 
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3. A készülék leírása 

 3.1. Szállítási terjedelem 

A szállítás tárgya Az alábbiak képezik a szállítás tárgyát: 
 

• DT1300 xx xx xx 

• dokumentáció: 
jelen kezelési útmutató 
Minőségi bizonyítvány 
EU-megfelelőségi nyilatkozat 
 

3.2. Típus jelölés 

 

 

 
 3.3. Működési elv 

Alkalmazási terület A DT1300 xx xx xx Gyújtószikramentes leválasztó / 
tápegységek a zóna 0, zóna 1 besorolású robbanás-
veszélyes térben működő távadók és a biztonságos térben 
működő jelfeldolgozó egységek közötti jelátvitelt biztosítják, 
galvanikusan elválasztva egymástól a bemenetet, a 
kimenetet és a tápellátást. 
Típustól függően a gyújtószikramentes bemenet: 
0–20 mA, 4–20 mA, 0–10 V, 
a biztonságos térben lévő kimenet: 
0–20 mA, 4–20 mA, 0–10 V lehet. 
A leválasztók kétféle távadó táppal rendelhetők 
(17 VDC vagy 18 VDC névleges feszültséggel). 
A két típus biztonsági adatai különbözőek, így rugalmasan 
illeszthetők a különféle távadókhoz. 
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Működési elv 
 
 

 

A készülék a 19–29 VDC tápfeszültségből egy 
galvanikusan leválasztott, kettős kimenetű nagyfrekvenciás
DC-DC konverter segítségével állítja elő a bemeneti (Ex) 
oldal és a kimeneti (biztonságos) oldal számára szükséges 
tápfeszültségeket. A jel leválasztást és a gyújtószikra-
mentes elválasztást optocsatoló végzi. A jelátvitel precíziós 
impulzusszélesség- modulációs, demodulációs elven 
történik. 
 

Tápellátás A készülék 19–29 VDC tápfeszültséggel működik, a 
teljesítményfelvétel 2,2 W. 
 

 3.4. Beállítás 

 A DT1300 xx xx xx nem igényel beállítást. 
A tápfeszültség csatlakoztatása után, a készülék 
működésre kész. 
 
3.5. Indikátor 

Az alábbi ábra mutatja a készülék előlapját az indikátorral.

 

 

 
1. “power” zöld indikátor, jelzi, hogy a készülék bekapcsolt 
állapotban van. 
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 3.6. Tárolás és szállítás 

 
 
 
 

 

A készülék a 8.1. Műszaki adatok fejezetben, a 
„Környezeti feltételek” címszó alatt megadott körülmények 
között szállítható és tárolható. 
 
A készüléket a szállítás során fellépő átlagos terhelés 
hatásaival szemben csomagolás védi. A hullámkarton 
doboz környezetbarát, újrahasznosítható papírból készült. 
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4. Felszerelés 

 4.1. Általános utasítások 

 

A készüléket a biztonságos térben kell telepíteni megfelelő 
IP védettséget biztosító műszerszekrényben, ahol a 
működési feltételek megegyeznek a 8.1. Műszaki adatok, 
Környezeti feltételek címszó alatt leírtakkal. 
 

Felszerelési helyzet 
 

 
 
 

 

A készülék sorkapocsdoboz kivitelű, TS-35-ös sínre 
pattintható. 
A telepítési helyzet függőleges (vízszintes sín). 
A megfelelő szellőzés érdekében a készülék-ház mindkét 
oldalán 5 mm-es távtartók vannak, melyek biztosítják a 
készülékek közötti megfelelő távolságot. 
 
Vízszintes telepítési helyzet a készülék túlmelegedését 
okozhatja! 
 
4.2. A készülék főbb méretei 
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 4.3. Felszerelés 

Az alábbi ábra mutatja a készülék felszerelését (felszerelés 
a sínre): 

 

 
 
 
Felszerelés a sínre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A felszereléshez nem szükséges szerszám. 
1. Az ábrán látható pozícióban helyezze a készülék rögzítő 
hornyát a sín felső élére (ábra 1. lépés). 
2. Nyomja a készülék alsó részét a sín alsó éle felé, amíg 
egy kattanó hangot hall (ábra 2. lépés). 
3. A készülék-ház enyhe mozgatásával ellenőrizze, hogy 
megfelelő-e a rögzítés. 
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5. Csatlakoztatás 

 5.1. A csatlakoztatás előkészítése 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Csatlakozó kábel 
kiválasztása és 
előkészítése 
 
 
 
 
 

 

Kérjük, mindig legyen figyelemmel az alábbi biztonsági 
előírásokra: 

• Gyújtószikramentes vagy részben gyújtószikramentes 
készülékek telepítésénél figyelembe kell venni a vonatkozó 
szabványok előírásait, a telepítendő DT1300 xx xx xx és az
ahhoz kapcsolódó készülékek (pl. távadók) tanúsítványait 
és típusbizonylatait. A telepítést csak szakképzett és 
képesített személy végezheti! 

• A csatlakoztatást feszültségmentes állapotban végezze 

• Csak megfelelő méretű csavarhúzót használjon 
 
Legyen figyelemmel a csatlakozó vezeték megfelelőségére 
(vezeték keresztmetszet, szigetelés, árnyékolás, stb.). 
A kábel belső vezetőjének átmérője 0,25–1,5 mm között 
lehet. 
Használhat merev vagy flexibilis vezetéket. Flexibilis 
vezeték esetén alkalmazzon érvéghüvelyt. 
 
Vegye figyelembe a gyújtószikramentes rendszerekre 
vonatkozó szabvány előírásait (MSZ EN 60079-25). 
Biztosítani kell, hogy a vezeték-árnyékoláson ne folyjék 
kiegyenlítő áram. Az árnyékolást csak az egyik oldalon, 
lehetőleg a távadónál földelje. Ha szükséges mindkét oldal 
földelése (nagyon nagy zavarok elnyomására), akkor külön 
kis impedanciás potenciál-kiegyenlítő kábel alkalmazása 
szükséges a kábel két vége között, vagy zárókondenzátort 
használjon (pl. 1 nF, 1500 V kerámia kondenzátor), amely 
az alacsonyfrekvenciás kiegyenlítő áramot nem, de a 
nagyfrekvenciás zavaráramot földeli. 
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 5.2. Csatlakoztatás a távadóhoz 

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
távadóhoz: 

 

 
 

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
távadóhoz 
(lásd még “Alkalmazási 
példa”) 
 
 
Ügyeljen a helyes 
polaritásra 

 
1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait. 
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint. 
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait. 
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét. 
 

Csatlakoztatás 
ellenőrzése 

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét 
(megfelelően kötötte-e be a vezetékek, nem érnek-e össze 
a vezetékvégek egymással). 
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 5.3. Csatlakoztatás a jelfeldolgozóhoz és a 

tápegységhez 

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
jelfeldolgozóhoz és a tápegységhez: 

 

 
 
Bekötési rajz, 
jelfeldolgozó és táp-
egység csatlakoztatás 
(lásd még “Alkalmazási 
példa”) 
 
 
Ügyeljen a helyes 
polaritásra 

 
1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait. 
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint. 
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait. 
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét. 
 

Csatlakoztatás 
ellenőrzése 

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét 
(megfelelően kötötte-e be a vezetékek, nem érnek-e össze 
a vezetékvégek egymással). 
 

 5.4. A készülék tápfeszültségre kapcsolása 

Tápfeszültségre 
kapcsolás 

A csatlakoztatás befejezése után helyezze tápfeszültség 
alá a készüléket. Helyes bekötés esetén, a zöld „power” 
indikátor világít és a kimeneten a távadó által mért értéknek 
megfelelő, áram- vagy feszültség-jel mérhető. 
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6. Hibakeresés, javítás 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

6.1. Hibakeresés 

A hibakeresést csak szakképzett és meghatalmazott 
szakember végezheti. A bemeneti (Ex) oldalon csak Ex 
tanúsítással rendelkező mérőműszert használjon! 
 

• A zöld indikátor nem világít → ellenőrizze a táp-
feszültséget. 
Ha a tápfeszültség megfelelő, akkor a készülék 
meghibásodott. 

• Nincs kimeneti jel → ellenőrizze a bemeneti jelet. 
Ha a bemeneti jel és a tápfeszültség megfelelő, akkor a 
készülék meghibásodott. 

• Nincs bemeneti jel → ellenőrizze a távadó 
tápfeszültséget és a távadót. 
Ha a távadó tápfeszültség megfelelő és a távadó jó, akkor 
a készülék meghibásodott. 
 
Ha a DT1300 xx xx xx hibásodott meg, keresse föl a gyártó 
szerviz részlegét. 
 

 6.2. Javítás 

 

 

A készülékben nincs olyan rész, melyet a felhasználó 
javíthat. A 2.1. Felhatalmazott személy pontban leírtak 
szerint: Biztonsági és garanciális okokból, a készülék 
belső részeit érintő beavatkozást csak a DATCON 
szakemberei végezhetnek. 
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7. Leszerelés 

7.1. Leszerelési eljárás 

Az alábbi ábra mutatja a készülék leszerelését 
(leszerelés a sínről): 

 

 
 
 

Leszerelés a sínről 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kapcsolja ki a készülék tápellátását. 
A leszereléshez egy lapos végű csavarhúzó szükséges. 
A sorkapcsok kihúzása: 
1. Helyezze a csavarhúzó lapos végét a sorkapocs és a 
készülék ház közé (ábra 1. lépés). 
2. Emelje (alsó sorkapcsok) vagy nyomja le (fölső 
sorkapcsok) a csavarhúzó nyelét, amíg a sorkapcsok 
kicsúsznak a helyükről (ábra 2. lépés). 
A készülék leszerelése: 
3. Helyezze a csavarhúzót a rögzítő szerelvény nyílásába 
(ábra 3. lépés). 
4. Emelje a csavarhúzó nyelét addig, ameddig elenged a 
rögzítő szerelvény (ábra 4. lépés). 
5. Tartsa a csavarhúzót ebben a helyzetben és távolítsa a 
készülék alsó részét a síntől (ábra 5. lépés). 
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6. Emelje az egész készüléket fölfelé (ábra 6. lépés) 
(a csavarhúzót kiveheti a rögzítő szerelvény nyílásából), 
amíg a készülék teljesen szabaddá válik. 
(Ha szükséges – a sorkapcsok csavarjainak meglazítása 
után – húzza ki a vezetékeket a sorkapcsokból, majd dugja 
vissza a sorkapcsokat a dobozra. A sorkapcsokon kódolók 
vannak, melyek megakadályozzák a sorkapcsok 
felcserélését.) 
 

 7.2. Ártalmatlanítás 
 A vonatkozó EU direktíva értelmében a gyártó vállalja az 

általa gyártott és megsemmisítésre szánt készülékek 
megsemmisítését. Kérjük, szállítsa a készülékeket, 
szennyeződésmentes állapotban telephelyünkre vagy egy 
újrahasznosító céghez. 
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8. Függelék 

8.1. Műszaki adatok 

 
Robbanásbiztonsági adatok 
Tanúsítvány: BKI14ATEX0013, BKI14ATEX0013/1, BKI14ATEX0013/2 
Védelmi jel:        II (1)G [Ex ia Ga] IIC / IIB (-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C) 
        II (1)D [Ex ia Da] IIIC (-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C) 
Um: 250 Veff 
 
Gyújtószikramentességre vonatkozó biztonsági adatok: DT1300 xx xx 17 
    IIC IIB 

Uo Io Po Co Lo Co Lo Kimenet határadatai: 
21 V 160 mA 850 mW 165 nF 1 mH 1 μF 5 mH 

Um: 250 Veff 
 
Gyújtószikramentességre vonatkozó biztonsági adatok: DT1300 xx xx 18 
    IIC IIB 

Uo Io Po Co Lo Co Lo Kimenet határadatai: 
26 V 95 mA 620 mW 88 nF 3 mH 680 nF 6 mH 

Um: 250 Veff 
 
Bemeneti jellemzők: 
Bemeneti jel: egyenáram vagy egyenfeszültség 
Tartományok: 0–20 mA (DT1300 I0 xx xx) vagy 

4–20 mA (DT1300 I4 xx xx) vagy 
0–10 V (DT1300 U10 xx xx) 

Bemeneti ellenállás (árambemenet): ~68 ohm 
Bemeneti ellenállás (feszültségbemenet): ~1 Mohm 
Túlvezérelhetőség: 5 % 
 
Kimeneti jellemzők: 
Kimeneti jel: egyenáram vagy egyenfeszültség 
Tartományok: 0–20 mA (DT1300.xx I0 xx) vagy 

4–20 mA (DT1300 xx I4 xx) vagy 
0–10 V (DT1300 xx U10 xx) 

Lezáró-ellenállás (áramkimenet): 800 ohm (max.), 17,5 V távadó táp esetén 
 600 ohm (max.), 16,5 V távadó táp esetén 
Kimeneti ellenállás (feszültségkimenet): 500 ohm 
Kimeneti jel hibája: 0,05% (max.), 22 °C körny. hőmérsékleten 
Nemlinearitás: 0,01% (max.) 
Hőmérsékletfüggés: 50 ppm / °C (max.) 
Tápfeszültségfüggés: elhanyagolható 
Válaszidő: 10 ms (10–90%) 
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Távadó tápfeszültség: 
Távadó tápfeszültség, DT1300 xx xx 17: 16,5 VDC (20 mA terhelésnél) 
Távadó tápfeszültség, DT1300 xx xx 18: 17,5 VDC (20 mA terhelésnél) 
 
Galvanikus elválasztás: 
Üzemi elválasztási feszültség: 250 Veff (a bemenet, a kimenet és a 

tápfeszültség-kapcsok között) 
Vizsgálati feszültség: 2500 VDC (1 min.) (a bemenet és a kimenet 

valamint a bemenet és a tápfeszültség 
kapcsok között)  

 
Tápellátás: 
Tápfeszültség: 19–29 VDC 
Teljesítmény felvétel: 2,2 W 
 
Környezeti feltételek: 
Működési hőmérséklet-tartomány: -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C 
Tárolási hőmérséklet-tartomány: -20 – +70 °C 
Relatív légnedvesség: 90% (max., nem lecsapódó) 
Telepítés helye: biztonságos tér, szekrényben 
Telepítés: 5 mm-es légközzel, függőleges helyzetben 
 
Elektromágneses kompatibilitás (EMC): 
MSZ EN IEC 61326-1:2021 szerint 
Zavartűrés: Ipari környezet 
Zavarkibocsátás: 1. csoport, B osztály 
 
Általános adatok: 
Kivitel: TS-35 sínre pattintható sorkapocsdoboz, 

anyaga: poliamid PA6.6 
Csatlakozás: csavarszorításos kötés 
Csatlakozó vezeték keresztmetszete: 1,5 mm2 (max.) 
Méret: 12,5 x 99 x 115 mm 

(szélesség x magasság x mélység) 
Tömeg: 0,15 kg 
Védettség: IP 20 
 
A gyártó egyes műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja! 
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 8.2. Alkalmazási példa 
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 8.3. ATEX Tanúsítvány 
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