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1. Rendeltetés 
. 

A DT930 adagolásvezérlő távadó egy impulzus bemenetű készülék, amely robbanásveszélyes 
térben is elhelyezhető. Előnyösen alkalmazható szakaszos vegyipari technológiákban folya-
dékmennyiségek pontos adagolására. Az adagolást elektromosan vezérelt szelep (-ek és szi-
vattyú) segítségével hatja végre, áramlásérzékelőből érkező impulzusok alapján. Áramlásérzé-
kelőként NAMUR / kontaktus kimenetű átalakító alkalmazható. A készülék 4 vagy 6 digites LCD 
kijelzőn jeleníti meg a számszerű adatokat, hat LED azonosítja a kijelzőn látható értéket, egy 
pedig az adagolási állapotról ad információt. Az előlapon található hat nyomógombbal közvetle-
nül kezelhető a készülék. Távvezérlésre a kivezethető nyomógombok (START/dp, STOP, RCL), 
valamint a soros kommunikációs csatorna nyújt lehetőséget. A készülék mikroprocesszorral 
működik, a beprogramozott paraméterek értékei kikapcsolás után is megmaradnak, mivel táro-
lásuk EEPROM-ban történik. A készülék IP 65 védettségű műanyag dobozba van építve, a 
kábelek kivezetése tömszelencéken keresztül történik. 
 
 
 
2. Működési elv 
. 

A DT930 adagolásvezérlő felhasználói menüjében beállíthatók az adagolás paraméterei (impul-
zus egyenérték, késleltetési idők, perifériák paraméterei, stb.). Ezeket a paramétereket telepítés 
után kell beállítani, és a normál üzem (adagolás) közben ezeket nem kell változtatni, ezért a 
felhasználói menüt jelszó védi. A kezelő személyzetnek csak az adagot kell beállítania, és a 
„START/dp”, „STOP”, „RCL” gombok segítségével az adagolást indítani vagy megszakítani. Az 
adagolást a készülék mindkét szelep kinyitásával kezdi, majd a „t1” paraméterben megadott 
késleltetési idő [ms] elteltével a szivattyút is beindítja. Az adagolás során a bemenetére kap-
csolt áramlásérzékelő jeleit felhasználva méri az adagoló szelep(ek)en áthaladt anyagmennyi-
séget és az adag vége előtt „L---” paraméterben megadott mennyiséggel lezárja a nagy átfolyá-
si keresztmetszetű szelepet, és csak a kis átfolyási keresztmetszetű szelepen adagol tovább, 
így az adag végén sokkal kisebb hibát okoz a szelep lezárási bizonytalansága. Az adag végén 
lekapcsolja a szivattyút, és a „t2” paraméterben megadott késleltetési idő [ms] elteltével a kis 
átfolyási keresztmetszetű szelepet is lezárja. Az adag pontatlanságát minden adagolás végén 
regisztrálja, és a következő adagolás alkalmával figyelembe veszi. 
 
A gyártó a megrendelő igénye szerint illetve a műszaki fejlődés érdekében a készülék program-
ját módosíthatja. Ez a módosítás a gyújtószikramentesség követelményeit nem érinti. 
 
A készülék blokkvázlata az 1. ábrán látható. 
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3. A készülék bekötése 
. 

A DT930 adagolásvezérlő gyújtószikramentes tápegységről üzemeltethető. 
IP 65 védettségű műanyag dobozba van építve, a kábelek kivezetése tömszelencéken keresz-
tül történik. A készülék bekötése a 2. ábrán látható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dout1: szelep I., Dout2: szelep II., Dout3: szivattyú, Dout4: Impulzus kimenet 
 

2. ábra. A készülék bekötése 
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4. Felszerelés 
. 

A készülék Zone 1 vagy gyengébb besorolású helyekre telepíthető. 
A felszerelésnél figyelembe kell venni a gyújtószikramentes készülékek szerelésére vonatkozó 
előírásokat! 
A készülék rendelhető falra szerelhető kivitelben és műszertáblába beépíthető változatban. A 
falra szerelhető kivitel esetén, a készülék elektromos csatlakozásaihoz használt vezetékek a 
készülékház alján elhelyezett tömszelencéken keresztül csatlakoztathatók. A készülék szétbon-
tása után hozzáférhetővé válik a készülékház hátsó falán a sarkok közelében elhelyezkedő 
négy furat, melyek segítségével a készülék falra szerelhető. A ház felszerelése után a kapcso-
lódó vezetékeket a tömszelencéken keresztül be kell kötni a sorkapocs panelba, majd a készü-
lék összeszerelése után bekapcsolható. Műszertáblába építhető változat telepítésekor a kap-
csolódó kábelek a készülék hátsó falán elhelyezett tömszelencéken keresztül jutnak a készü-
lékbe. A készülék szétbontása után a készülékházat a műszerfal kivágásába illesztve (a tábla-
kivágás méretezése során az alábbi ábráról leolvasható külső méretekhez kell igazodni), az 
oldallapokon elhelyezett rögzítő szerelvények alkalmazásával a ház rögzíthető. A kábelek bekö-
tése után az előlap visszahelyezhető a helyére, és rögzítés után a készülék bekapcsolható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Üzembehelyezés 
 

A készülékház felszerelése, a készülék bekötése és összeszerelése után, tápfeszültség alá 
helyezhető. 
A készülék bekapcsolás után, öntesztet hajt végre. Ha az önteszt sikeres, akkor a készülék 
alapállapotba áll (a kijelzőn a ’0.000’ vagy ’0.00000’ érték látható). Ha hibát talál öntesztkor a 
készülék, akkor a kijelzőn a hibára utaló hibakódot láthatjuk (pl.:’Er05’). A hibakódok leírását a 
következő fejezet tartalmazza. 
 
A programozás módban mindegyik opcionális kimenetet beállíthatjuk, de csak a fizikailag kiépí-
tett kimeneteket tudjuk használni, ezért bekötés előtt mindig ellenőrizzük a készülék adattáblá-
ján, hogy az adott opció kiépítésre került-e (analóg kimenet, TTY interfész)! 
 
5.1. Hibajelzések 
 

A készülékben található processzorban programfutási hiba keletkezett. Ha a hiba rendszeresen 
jelentkezik, akkor a készülék környezete elektromos szempontból túl zajos (a készülékhez csat-
lakozó berendezések zavarvédelme nem megfelelő, vagy a földelések, ill. árnyékolások nem 
megfelelően vannak bekötve), vagy a készülék meghibásodott, és javítása szükségeltetik. 
 
Er05 
A készülék mérési eredményeket tartalmazó RAM területe hibás adatokat tartalmazott, ezért a 
készülék alapállapotba helyezte ezt a RAM területet. Ezt a hibaüzenetet a készülék, általában 
bekapcsolás után adja, és azt jelenti, hogy az adatok megőrzéséhez szükséges akkumulátor 
lemerült, vagy a kikapcsoláskor végrehajtott mentés nem sikerült. Ha a készüléket hosszabb 



7 

ideig nem használjuk, de szeretnénk a mért értékeket megőrizni, akkor hatóránként ötperces 
bekapcsolás tartós adatmegőrzést biztosíthat. A tárolt mért értékek a következők: BATCH, 
REST, TOTAL. 
Ha a hiba minden egyes bekapcsoláskor jelentkezik, és a kikapcsolások időtartama nem volt 
több hat óránál, akkor a készülék meghibásodott. 
 
Er06 
A készülék működési paramétereit tartalmazó EEPROM területe hibás adatokat tartalmazott, 
ezért a készülék alapállapotba helyezte ezt az EEPROM területet. Ezt a hibaüzenetet a készü-
lék, általában bekapcsolás után adja, és azt jelenti, hogy a készüléket újra kell paraméterezni. 
Ha a hiba minden egyes bekapcsoláskor jelentkezik, akkor a készülék meghibásodott. 
 
Er07 
A készülék program memóriája hibás adatokat tartalmaz. 
Ha a hiba minden egyes bekapcsoláskor jelentkezik, akkor a készülék meghibásodott. 
 
Er08 
A NAMUR bemenet szakadt. Ellenőrizzük a távadó bekötését. 
 
Er09 
A NAMUR bemenet zárlatos. Ellenőrizzük a távadó bekötését. 
 
Er10 
Szelephiba. A készülék zárt szelepállapot mellett anyagáramlást érzékelt. Ellenőrizzük a szele-
peket, illetve a távadót. 
 
Er11, Er U 
Tápfeszültség alacsony. Ellenőrizzük a tápfeszültséget. Ha a tápfeszültséget kikapcsoljuk, és a 
készülék kikapcsolódása előtt megjelenik az Er U felirat, akkor a készülék elmentette a mért 
értékeket. 
Ha a hiba folyamatosan jelentkezik (és a tápfeszültség rendben), akkor a készülék meghibáso-
dott. 
 
Er12 
Analóg-digitális átalakító meghibásodott. 
Ha a hiba folyamatosan jelentkezik, akkor a készülék meghibásodott. 
 
Er13 – Er15 
Nem használt. 
 
Er16 
A kijelzendő érték túl nagy. Az adat teljes egészében, csak a soros interfészen olvasható ki, 
mert az a kijelzőre már nem fér ki. 
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Er17 
Matematikai hiba. A számolás közben valamelyik regiszter túlcsordult. Valamelyik paramétert 
túl sok tizedesjeggyel adtuk meg. A paraméterekben két tizedes jegynél többet, csak indokolt 
esetben adjunk meg. 
 
Er18 
Az impulzus kimeneten túl sűrűn vannak az impulzusok. Csökkenteni kell az impulzus széles-
séget (Pt / U 6.2), és/vagy növelni az impulzus alapegységet (totI / U 6.3). 
 
Er19 
Túl nagy az adag korrekciós érték. A készülék az adagolás során méri az előző adag hibáját, és 
ezzel a hibával korrigálja a következő adagot (ha a felhasználói menüben be van kapcsolva az 
adagkorrekció oFLo / U 12). Ha túladagolás van, akkor a következő adagból levonja az előző 
túladagolást. Ha a túladagolás nagyobb vagy egyenlő, mint az adag, akkor jelenik meg ez a 
hibaüzenet, hiszen a készülék nem tud negatív vagy nulla adagot adagolni. 
 
Er20 
Adagolás közben megszűnt az anyagáramlás. Ha a rendszer paraméterei nem változtak (nyo-
más, áramlási sebesség, stb.), és a készülék az eddigi adagolások során nem jelezte ezt a 
hibát, akkor ellenőrizzük, hogy nem fogyott-e el az adagolandó nyersanyag, nyitnak-e a sze-
lep(ek), üzemképes-e az átfolyás távadó. Ha a hibaüzenet adagolás indításkor gyakran jelent-
kezik, akkor a felhasználói menü Zero time ⎯-_t / U 4 paraméterét állítsuk nagyobbra (ez a pa-
raméter azt az időt adja meg másodpercben, amelynél ha ritkábban jönnek impulzusok a táv-
adó bemenetre, akkor a készülék úgy tekinti, hogy megszűnt az anyagáramlás). 
 
Er21 
A távadó bemenetre érkező jel frekvenciája nagyobb, mint 500Hz. Ha a hiba rendszeresen je-
lentkezik, akkor a rendszer nem megfelelően lett tervezve, ill. kivitelezve (nem jól lett megvá-
lasztva a távadó, vagy az illesztés a távadóval nem megfelelő), vagy a készülék meghibásodott 
– és javítása szükségeltetik. 
 
Er22 
Az analóg távadó kimeneten távadni kívánt mért érték, kívül esik az analóg kimenet skálázásán. 
 
Er23 
 
Az impulzus kimenet alapegysége túl sok tizedesjeggyel lett megadva, és ezért számolás köz-
ben valamelyik regiszter túlcsordult. Adjuk meg kevesebb tizedesjeggyel az alapegységet (totI / 
U 6.3). 
 
Er24 
A távadó impulzus/mennyiség konstansa túl sok tizedesjeggyel lett megadva, és ezért számo-
lás közben valamelyik regiszter túlcsordult. Adjuk meg kevesebb tizedesjeggyel a távadó impul-
zus/mennyiség konstansát (FACt / U 1). 
 
Er25 
Az adag túl nagy. A készülék a RCL gomb megnyomásakor jelzi ezt a hibát. A RCL megnyo-
másakor a készülék átszámítja az adagot impulzusszámra a következő képlettel: Pulse number 
= Dose * Transducer Coeff. Ha ez a szorzat nagyobb, mint 232-1, akkor kapjuk ezt a hibaüzene-
tet. 
 
Er26 
A segédszelep lezárási limitje (az adag végétől számítva hány egységgel /l, m3/ zárjon hama-
rabb a segédszelep) nagyobb, mint az adag. Vegyük kisebbre a paraméter értékét (L--- / U 2.3). 
 
Er27 
A soros interfészen keresztül megadott felhasználói, vagy szerviz kód rossz. 
 
Er28 – Er31 
Nem használt. 
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Ha egyszerre több hibaüzenet van, akkor az elsőnek bekövetkezett hiba jelződik ki, és mindad-
dig kijelzésre kerül, amíg nem nyugtázzuk. Nyugtázás után, a következő hibaüzenet jelződik ki, 
és így tovább mindaddig, amíg el nem fogynak a hibaüzenetek. 
A hibaüzenetek szakaszosan kerülnek kijelzésre, pár másodpercig a hibaüzenet, majd pár má-
sodpercig az aktuális kijelzési menüpont látható. Amíg a hibaüzenet kint van a kijelzőn, addig 
lehet nyugtázni a hibát, tetszőleges billentyű egyszeri lenyomásával (ilyenkor a billentyűhöz 
tartozó parancs nem hajtódik végre). Amikor nincs hiba a kijelzőn, a készülék végrehajtja a 
lenyomott billentyűhöz tartozó parancsot. Ez azért szükséges, mert vannak olyan hibák, ame-
lyek mindaddig kijelzésre kerülnek, amíg a hiba oka meg nem szűnik, és ha folyamatos lenne a 
hiba kijelzése, akkor a készüléket a hiba megszűnéséig nem lehetne kezelni. Így a készülék 
hiba esetén is kezelhető, és ha a hiba rossz paraméter-beállításból adódik, akkor a felhasználói 
menübe belépve, és az adott paramétert módosítva megszüntethetjük a hibát. 
Lehetnek olyan esetek is, amikor a hibajelzést üzemszerű állapot váltja ki, és szeretnénk, ha a 
készülék nem jelezné az adott hibát; vagy zavaró, ha adagolás közben olyan hiba is kijelzésre 
kerül, ami az adagolást nem befolyásolja; vagy az adott hiba keletkezésekor le kell állítani az 
adagolási folyamatot. Ezért minden hibaüzenethez tartozik egy beállítás, amely azt mondja meg 
a készüléknek, hogy az adott hiba keletkezésekor mit tegyen. Ezeket a beállításokat a felhasz-
nálói menü ErrS / U 11 pontjában tehetjük meg (5.2 fejezet), vagy a soros interfészen keresztül 
a 133–136 regiszterek olvasásával és a 224-227 regiszterek írásával (5.4 fejezet). 
 
Az egyes hibaüzenetek gyártói beállításai: 
 

Hiba 
sorszáma 

Hiba neve Beállí-
tás 

Hiba 
Sorszá-

ma 

Hiba neve Beállí-
tás 

0 Processzor órajel hiba 
 

StoP 16 A kijelzendő érték túl 
nagy 

ALL 

1 Processzor programfu-
tási hiba 

StoP 17 Matematikai hiba StoP 

2 Processzor illegális 
utasítás 

StoP 18 Az impulzus kimeneti 
frekvencia túl nagy 

ALL 

3 Processzor verem túl-
csordulás 

StoP 19 Az adagkorrekció na-
gyobb, mint az adag 

ALL 

4 Hibás processzor prog-
ramszámláló 

StoP 20 Megszűnt az anyagáram-
lás 

StoP 

5 Hibás RAM ellenőrző 
összeg 

StoP 21 Túl nagy frekvenciájú jel 
a távadó bemeneten 

StoP 

6 Hibás EEPROM ellen-
őrző összeg 

StoP 22 Az kimeneti érték a ská-
lázáson kívül 

no 

7 Hibás program memó-
ria ellenőrző összeg 

StoP 23 Az imp.kim. alapegysé-
gében túl sok a tizedes 

oUtb 

8 NAMUR bemenet sza-
kadt 

StoP 24 A távadó konstansban túl 
sok a tizedesjegy 

ALL 

9 NAMUR bemenet zárla-
tos 

StoP 25 Az adag túl nagy ALL 

10 Szelep meghibásodás 
 

StoP 26 Batch limit nagyobb, mint 
az adag 

ALL 

11 Tápfeszültség alacsony
 

StoP 27 Rossz felhasználói, vagy 
szerviz kód 

no 

12 Analóg-digitális átalakí-
tó meghibásodás 

oUtb 28 Nem használt no 

13 Nem használt 
 

no 29 Nem használt no 

14 Nem használt 
 

no 30 Nem használt no 

15 Nem használt 
 

no 31 Nem használt no 

no - nem jelzi ki a hibát, oUtb - csak akkor jelzi ki a hibát azonnal, ha nincs folyamatban lévő 
adagolás, egyébként az adagolás lejárta után jelzi ki a hibát, ALL - azonnal kijelzi a hibát, 
StoP - azonnal kijelzi a hibát, és megszakítja az adagolást (a hiba nyugtázása után az adagolás 
folytatható) 
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5.2. A készülék programozása 
 

A készülék előlapján, a kijelző alatt található LED-ek és a mellettük szereplő felirat segítségével 
azonosíthatjuk, hogy a kijelzőn éppen melyik érték látható. A „” és „” gombok segítségével 
válthatunk az értékek között. A felhasználói menübe való belépéshez a „” vagy „” gomb se-
gítségével léptessük a kijelzési értéket a „SET”-re, és nyomjuk meg az „ENTER”-t. A készülék 
kéri a jelszót, amelyet a „” vagy „”gombok segítségével írhatunk be. A „” gombbal növelhet-
jük az éppen kijelölt helyértéket (a kijelölt helyérték villog, a 9 után a 0 jön), a „” gombbal lép-
hetünk egy helyértéket jobbra (az utolsó helyérték után az első következik, a kiválasztott helyér-
ték villog). Ha beírtuk a jelszót, akkor nyomjuk meg az „ENTER”-t. Hibás jelszó esetén a „BAd” 
hibajelzést kapjuk, és a készülék visszatér a „SET” kijelzési képre. Helyes jelszó esetén a ké-
szülék belép a felhasználói menübe (a jelszó alapesetben = 0) 
Az egyes menüpontok között a „” és „” gombokkal lépkedhetünk, és az adott menüpontba az 
„ENTER”-rel léphetünk be. Ha a menüpont egy almenüpontot tartalmaz, akkor ebbe az 
almenübe lépünk be. Az almenükben szintén a „” és „” gombokkal lépkedhetünk, azzal a 
különbséggel, hogy az utolsó menüpont után nem lép tovább az almenüben, illetve az első al-
menüpontnál a „” gombbal kilép az almenüből. Ha a menüpont egy beállítható paramétert 
tartalmaz, akkor a beállított számértéket látjuk, amelyet átírhatunk (a jelszó beírásánál már is-
mertetett lejárással). A tizedespontot a „START/dp” gombbal tehetjük ki a „” gombbal kivá-
lasztott helyérték után. Ha a menüpont egy választható paramétert tartalmaz, akkor az utoljára 
kiválasztott értéket látjuk. Az értékek között úgy válthatunk, mint egy almenüben az almenüpon-
tok között. Ha „ENTER”-rel véglegesítünk egy értéket, akkor a következő menüpontra ugrik a 
készülék. 
Figyelem! Csak az "ENTER"-rel érvényesített változtatást őrzi meg a készülék. 
 
Programozható paraméterek: 
 
Az egyes menüpontok azonosítására a készülék, vagy a menüpont angol rövidítését (a hét-
szegmenses kijelző adta kereteken belül), vagy a menüpont azonosító kódját használja. A kijel-
zés módja, a felhasználói menü Id / U 10 pontjából átállítható angol rövidítésre (CHAr), vagy 
azonosító kódra (PArA). Az azonosító kód első karaktere arra utal, hogy melyik menüben va-
gyunk (U – user menu). A továbbiakban a menüpontok azonosítóit mind a két változatban jelez-
zük, 'CHAr / PArA' sorrendben. 
 
FACt / U 1 
 
FACtory constans - az áramlásmérőre jellemző gyári adat, mely megadja az érzékelő felbontá-
sát. Impulzus/liter, impulzus/hektóliter, impulzus/köbméter, stb. mértékegységekben megadva. 
Az itt választott mértékegység lesz az alapja a többi kijelzés esetén a számoknak. Például, ha a 
megadás 18 impulzus/köbméter, akkor a TOTAL érték egész köbméterben kerül kijelzésre, a 
letöltési adagot is köbméterben kell megadni. Ha a gyári paraméter 75 impulzus/liter, akkor a 
TOTAL kijelzés is literben értendő és a többi, nem említett kijelzési értéket is abban kell értel-
mezni. Az adagolás pontossága ± 1 impulzusnak megfelelő térfogatmennyiség (rossz paramé-
ter beállítás esetén ez növekedhet). 
 
bPAr / U 2 
 
batch PArameter - A töltési folyamat során a készülék bekötéstől függően alkalmas egy vagy 
kétszelepes adagolásra, szivattyú vezérléssel, vagy szivattyú vezérlés nélkül. Az egyes elemek 
vezérlését a 'A' melléklet szemlélteti. A menüpontban a melléklet értelmezése alapján a követ-
kező paraméterek állíthatók: 
 

t1 / U 2.1 - A szivattyú bekapcsolási késleltetési ideje a vezérszelep megnyitásához ké-
pest (ezredmásodpercben). 
 
t2 / U 2.2 - A vezérszelep lezárási késleltetése a szivattyú kikapcsolásához képest (ez-
redmásodpercben). 
 
L--- / U 2.3 - Nagy átfolyást biztosító szelep lezárása az adagolás végéhez képest. (Pl.: 
250 liter folyadék adagolása esetén, ha az L--- paraméter 15, akkor a nagy átfolyást 
biztosító szelep lezárására, 235 liter adagolásakor kerül sor. Az adagolás a kis átfolyást 
biztosító vezérszelep segítségével fejeződik be.) 
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Ftd / U 3 
 
Flow time dimension - az áramlás pillanatnyi érték kijelzésénél állítható az idő dimenziója: 
 

SEC / 1 - másodperc 
 
60 S / 60 - perc 
 
HoUr / 3600 - óra. 

 
Például liter/perc, vagy köbméter/óra. 
 
⎯-_t / U 4 
 
Zero time set - paraméter állítási lehetőség, melyben beállíthatjuk azt az időt (másodpercben), 
aminél ritkábban érkező impulzusok esetén az átfolyást nullának tekintjük. Ez a paraméter a 
készülék több funkciójára is hatással van: 
 
 A vezérszelep lezárása után még érzékelt túlfolyást ezen időintervallum alatt regisztrálja a 

készülék. A limitidő leteltét rövid sípszó jelzi. A limitidő lejárta előtt nem célszerű új adago-
lást megkezdeni. 

 
 FLOW kijelzésnél, ha ezen időnél hosszabb ideig nem érkezik impulzus, akkor nulla áram-

lási sebességet jelez a készülék. 
 
 Adagolási (BATCH) folyamat közben, ha ezen időnél hosszabb ideig nem érkezik impulzus, 

akkor a készülék úgy tekinti, hogy megszűnt az áramlás (elfogyott a nyersanyag, vagy 
üzemzavar keletkezett). 

 
FILt / U 5 
 
FILter- Az áramlásmérés során a keletkező turbulenciák, illetve a szivattyúk által egyenetlenül 
áramoltatott folyadék, ingadozó áramlási értékeket szolgáltathat. A készülék átlagolási algorit-
mussal csökkenti ennek az ingadozásnak a hatását a kijelzésre, illetve az analóg kimeneti jelre. 
A paraméter a csúszóablakos átlagolás elemszámát adja meg. Ha 1-et adunk meg, akkor nincs 
átlagolás. Minél nagyobb számot adunk meg, annál lassabban követi a kijelzett érték a mért 
érték változásait. 32-nél nagyobb értéket nem célszerű megadni. 
 
PULS / U 6 
 
PULSe parameters set - az impulzus kimenet paraméterei itt állíthatók be: 
 

PPoL / U 6.1 – Pulse poLarity, a kimenő impulzus polaritása állítható be: 
 
PLHL – pozitív impulzus, az impulzus ideje alatt az impulzus kimeneti kontaktus 
zárt 
 
PHLH – negatív impulzus, az impulzus ideje alatt az impulzus kimeneti kontak-
tus nyitott 

 
Pt / U 6.2 – Pulse time, a kiválasztott polaritású impulzus idejét lehet módosítani ez-
redmásodpercekben (legkisebb impulzusszélesség 2 ms, legnagyobb 9.999 másod-
perc) 

 
totI / U 6.3 – total Impulse, az impulzus alapegység állítható be. A TOTAL mért érték 
változását figyeli, és az itt beállított mennyiségenként kiad egy impulzust. 
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AnAL / U 7 
 
OPCIONÁLIS! Ha a készülékben nincs kiépítve az opció, akkor nem kell beállítani ezeket a 
paramétereket (az adattáblán szerepel, hogy ki van-e építve ez az opció). 
 
AnALog output parameter set - analóg kimenet paramétereinek beállítása: 
 

InPt / U 7.1 – InPut selection, a távadni kívánt mért érték kiválasztása: 
 
bAtCH – pillanatnyilag beadagolt anyagmennyiség 
 
rESt – az adagból még hátralévő anyagmennyiség 
 
DoSE – adag 
 
Flow - áramlási sebesség 
 
totaI – az utolsó törlés óta átáramlott összes anyagmennyiség 

 
SCAL / U 7.2 – SCALe, analóg kimenet skálázása: 

 
Lo / U7.21 - az áramhurokban megjelenő 4 mA áramhoz tartozó érték. 
 
Hi / U7.22 - az áramhurokban megjelenő 20 mA áramhoz tartozó érték. 

 
SErI / U 8 
 
OPCIONÁLIS! Ha a készülékben nincs kiépítve az opció, akkor nem kell beállítani ezeket a 
paramétereket (az adattáblán szerepel, hogy ki van-e építve ez az opció). 
 
SErIal parameters set - a soros kommunikáció paramétereinek beállíthatása: 

 
Prot / U 8.1 - Protocol select - a soros kommunikáció protokoll választása: 

 
ASCII - protokoll választás, 
 
RtU - protokoll választás, 

 
AdrS / U 8.2 – Address, MODBUS cím beállítás 
 
BAUd / U 8.3 - a soros kommunikáció (BAUd rate) sebességének kiválasztása: 

 
9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300, 150, 75, 

 
PAr / U 8.4 – PArity, karakter paritás beállítása: 

 
odd - páratlan paritás 
 
EuEn - páros paritás 
 
noPA - nincs paritás 

 
rdLY / U 8.5 – válasz késleltetés 

 
Ctot / U 9 
 
Clear total - törölhető a TOTAL-ként kijelzett összesítő tartalma. 
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Id / U 10 
 
Identification - a menüpontok azonosítására használt jelzések kiválasztása: 
Vagy a hétszegmenses kijelző szegmenseivel ábrázolható betűkből és számokból kialakított 
rövidítések (angol) jelennek meg az egyes menüpontok azonosítására, vagy az U bevezető 
karaktert követő számok és egy táblázat segítségével azonosíthatjuk a kívánt, vagy éppen 
megtalált menüpontot. 
 

PArA - paraméteres menüpont azonosítás (pl.: U 8.5) 
 
CHAr - karakteres (rövidítés) menüpont azonosítás választása (pl.: FACt) 

 
ErrS / U 11 
 
Error Set – az egyes hibaüzenetek lekezelésének beállítása. Ebben a menüpontban állítható 
be, hogy az adott hiba keletkezésekor a készülék mit tegyen. Az ENTER-t megnyomva a készü-
lék megkérdezi annak a hibaüzenetnek a sorszámát, amelyiket meg szeretnénk nézni, vagy 
módosítani akarjuk (Az egyes hibák jelentése, és sorszáma a 5.1 fejezetben tekinthető meg). A 
sorszám bevitele után megjelenik a hibához tartozó utasítás, amelyet a készülék végrehajt, ha 
az adott hiba előáll. Az utasítások a következők: 
 

no – a készülék a hibát figyelmen kívül hagyja. A hibaüzenet nem jelenik meg a kijel-
zőn, csak a hibaregiszterben (csak soros interfészen keresztül érhető el). 
 
StoP – a készülék azonnal kijelzi a hibaüzenetet a kijelzőre, és megszakítja az adago-
lást (Zárja a szelepeket és leállítja a szivattyút). A hiba nyugtázása után, az adagolási 
folyamat tovább folytatható. 
 
ALL – a készülék azonnal kijelzi a hibaüzenetet a kijelzőre, de nem szakítja meg az 
adagolást. 
 
oUtb – a készülék nem jelzi ki a hibát azonnal a kijelzőre, csak az éppen folyamatban 
lévő adagolás befejezése után. Ha nincs adagolás, akkor a hiba azonnal kijelzésre ke-
rül. 

 
A hibaüzenetekről bővebben a 5.1 fejezetben olvashatunk. 
 
oFLo / U 12 
 
overFLow correction – adagolási hiba korrekció ki-, vagy bekapcsolása. Ha be van kapcsolva, 
akkor a készülék az előző adagolás hibájával korrigálja a következő adagot, így növelve az 
adagolási pontosságot. Ha ki van kapcsolva, akkor a készülék nem korrigálja az előző adagolás 
hibájával a következő adagot (pl.: kézi adagolásnál, ahol a készülék csak jelző műszerként van 
jelen). 
 
ArCL / U 13 
 
AutorCL – automatikus adag újratöltés az adagolás befejezése után. Ha be van kapcsolva, 
akkor a készülék az adagolás befejezése és az adagkorrekció után a ⎯-_t / U 4 paraméterben 
megadott idő után újratölti az adagot, úgy mintha megnyomták volna az „RCL” gombot. Így a 
kezelőnek mindig csak a „START/dp” gombot kell megnyomnia az adagolás indításához. 
YES – funkció engedélyezve. 
No – funkció tiltva. 
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IPPr / U 14 
 
Input Pulse PaRameters – bemeneti impulzusok paramétereinek beállítása.  
 

PCPY / U14.1 
 
Pulse CoPY – bemeneti impulzusok másolása az impulzus kimenetre. Ha ez a funkció 
engedélyezve van, akkor a PULS / U 6 menüpont beállításai érvénytelenek. Az impul-
zus kimeneten a bemeneti jelalakkal egyező jel jelenik meg az impulzus kimeneten (il-
letve az impulzus kimeneti elektronikus kapcsoló addig lesz bekapcsolt állapotban, 
amíg a bemeneti NAMUR jel logikai 1, vagy a bemenetre kötött kontaktus zárt állapotú). 
A készülék a bemeneti jelet 120 Hz frekvenciáig tudja követni, felette nem. 
YES – funkció engedélyezve. 
No – funkció tiltva. 
 
PBtC / U14.2 
 
Pulse BatCh – bemeneti impulzusok számlálása adagolás esetén. Ha ez a funkció en-
gedélyezve van, akkor a készülék csak akkor számlálja a bementi impulzusokat, ha a 
készülék adagolási állapotban van („START/dp” gomb bal felső sarkában található LED 
folyamatosan világít vagy villog). Ha a készülékről nem indítottak adagolást, és az 
áramlásmérőtől jönnek impulzusok, akkor a BATCH, REST és TOTAL értéke nem vál-
tozik, a készülék úgy viselkedik, mintha nem is kapna a bemenetére impulzusokat. 
YES – funkció engedélyezve. 
No – funkció tiltva. 
 
PGtE / U14.3 
 
Pulse GatE – bemeneti impulzusok számlálása engedélyező kapujel megléte esetén. 
Ha ez a funkció engedélyezve van, akkor a készülék csak akkor számlálja a bementi 
impulzusokat, ha a „STOP” külső nyomógomb bemenet logikai 0 szintű, azaz zárt álla-
potú. Ha a „STOP” logikai 1 azaz nyitott állapotban van, akkor a BATCH, REST és 
TOTAL értéke nem változik, a készülék úgy viselkedik, mintha nem is kapna a bemene-
tére impulzusokat. 
YES – funkció engedélyezve. 
No – funkció tiltva. 
 
Figyelem! Ha a PBtC / U14.2 és a PGtE / U14.3 funkció is engedélyezve van, akkor a 
két feltétel ÉS kapcsolatban van. A készülék csak akkor számolja a bemenetére érkező 
impulzusokat, ha adagolás állapotban van a készülék és a „STOP” külső nyomógomb 
bemenet állapota logikai 0 (zárt kontaktus). 

 
CodE / U 15 
 
CodE set up - a felhasználói menübe való belépési kódot változtathatjuk meg. 
 
run / U--- 
 
run - ezt választva visszakerül a kezelés, a menü szintről a működési szintre. A készülék el-
menti az összes módosított paramétert, és beállítja a készüléket az új paraméterekkel való mű-
ködésre. 
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5.3. A készülék használata (adagolás) 
 

A felprogramozott készülék bekapcsolás után alapállapotba áll (szelepek zárva, szivattyú kikap-
csolva). A kijelzőn a BATCH értéke látható. A kijelzőn a következő kijelzési értékek jeleníthetők 
meg a „” vagy „” gomb segítségével: 
 
BATCH – Pillanatnyilag adagolt mennyiség. 
REST – Adagból még hátralévő adagolandó mennyiség. 
DOSE – Adagolandó mennyiség. 
FLOW – Pillanatnyi anyagáramlási sebesség. 
TOTAL – Utolsó törlés óta átáramlott összes mennyiség. 
SET – Felhasználói menü. 
 
Azt hogy a kijelzőn éppen melyik érték látható, a kijelző alatt található LED-ek és a mellettük 
szereplő felirat segítségével azonosíthatjuk. 
Az adag beállításához a „” vagy „” gomb segítségével léptessük a kijelzési értéket a DOSE-
re, és nyomjuk meg az „ENTER”-t. A készülék kéri az új adagot, amelyet a „”,„”, és 
„START/dp” gombok segítségével írhatunk be. A „” gombbal növelhetjük az éppen kijelölt 
helyértéket (a kijelölt helyérték villog, a 9 után a 0 jön), a „” gombbal léphetünk egy helyérté-
ket jobbra (az utolsó helyérték után az első következik). A tizedespontot a „START/dp” gombbal 
tehetjük ki a „” gombbal kiválasztott helyérték után. Ha beírtuk az adagot, akkor nyomjuk meg 
az „ENTER”-t (az adag az EEPROM-ban tárolódik). 
Az adagolás megkezdése előtt mindig be kell tölteni az adagot az adagolás regiszterbe (REST) 
az „RCL” megnyomásával. Ekkor nullázódik a BATCH értéke, és a REST egyenlő lesz a DOSE 
értékével. 
Az adagolást a „START/dp” megnyomásával indíthatjuk. Adagolási folyamat közben a 
„START/dp” gomb bal felső sarkában található LED folyamatosan világít. Ha meg szeretnénk 
állítani az adagolást, akkor nyomjuk meg a „STOP” gombot. A készülék leállítja az adagolást (a 
beállított időzítésekkel leállítja a szivattyút és zárja a szelepeket), a „START/dp” nyomógomb 
bal felső sarkában található LED villog, mely jelzi, hogy a teljes adag még nem került beadago-
lásra. Ha a „START/dp” gombot nyomjuk meg, akkor folytatódik az adagolás (az adag pontos-
sága nem változik). Ha a „RCL” gombot nyomjuk meg, akkor a már beadagolt mennyiséget 
nullázzuk, kilépünk az aktuális adagolásból (a készülék ismét alaphelyzetbe kerül, a 
„START/dp” nyomógomb bal felső sarkában található LED kialszik). 
Az adagolás végén (BATCH = DOSE) a készülék a beállított időzítésekkel leállítja a szivattyút 
és zárja a szelepeket. A készülék vár a „t---” vagy „P-4” paraméterben megadott ideig, majd 
rövid hangjelzéssel jelzi, hogy az áramlási sebesség nullára csökkent, a FLOW nullázódik. Ek-
kor a készülék megnézi, hogy a beállított adag (DOSE), és a adagolt mennyiség (BATCH) kö-
zött mekkora eltérés van, és ha az „oFlo” vagy „P-11” paraméter „YES”-re van állítva, akkor 
korrigálja a következő adagot, így csökkenti a rendszer tehetetlenségéből származó adagolási 
pontatlanságot (ha „NO”-ra van állítva, akkor a korrekció nem történik meg). 
A TOTAL kijelzési értéknél, az utolsó törlés óta átáramlott összes mennyiséget nézhetjük meg. 
Alapesetben a TOTAL értékének alsó 4 vagy 6 digitjét látjuk, de ha megnyomjuk az „ENTER”-t, 
akkor a felső 4 vagy 6 digitet is megnézhetjük, ilyenkor a TOTAL-t azonosító LED villog kb. 3 
másodpercig, majd ismét az alsó 4 digitre vált a kijelzés. 
Ha valamelyik kijelzési érték túl nagy (nem fér el 4 vagy 6 digiten), akkor az érték alsó 4 vagy 6 
digitjét és a „----” látjuk felváltva villogni mindaddig, amíg az érték a kijelezhető tartományra nem 
csökken. 
 
5.4. Soros kommunikáció 
 

A készülék opcionálisan rendelkezik TTY (20 mA áramhurok) interfésszel, amelyen keresztül 
MODBUS RTU vagy ASCII protokollal kommunikál. A kommunikációs paramétereket a felhasz-
nálói menüben beállíthatjuk (5.2 fejezet). A készülék a kommunikációban csak Slave-ként 
használható, és csak a 3-as (regiszter olvasás) és 16-os (regiszter írás) parancsot támogatja. 
A soros interfészen keresztül a készülék összes funkciója elérhető: 
Az összes paraméter lekérdezhető, és beállítható 8 digites felbontással 
Az összes mért érték lekérdezhető, 8 digites felbontással, az LCD kijelző digitszámától függet-
lenül (A soros interfész felé a készülék 8 digites felbontást biztosít, mind a mért értékekre, mind 
a paraméterekre nézve) 
A készülék távvezérelhető: 
Adagolási funkciók: Adag betöltés, Adagolás indítás, Adagolás leállítás, Adagolás törlés 
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Regiszter olvasás (03h) 
Egy üzenetváltás a mester által feltett kérdésből és a szolga válaszából áll. 
Kérdés:  Válasz:  
 szolga cím  szolga cím 
 parancskód (03h)  parancskód (03h) 
 kezdő regiszter címe  adat bájtok száma 
 lekérdezendő regiszterek száma  adatok 
 ellenőrző összeg  ellenőrző összeg 
 
Regiszter írás (10h) 
Egy üzenetváltás a mester által összeállított üzenetből és a szolga visszaigazolásából áll. 
Kérdés:  Válasz:  
 szolga cím  szolga cím 
 parancskód (10h)  parancskód (10h) 
 kezdő regiszter címe  kezdő regiszter címe 
 írandó regiszterek száma  írt regiszterek száma 
 adat bájtok száma  ellenőrző összeg 
 adatok   
 ellenőrző összeg   
 
Üzenet keretezés 
RTU (Remote Terminal Unit) mód esetén: 3.5 karakter idő az üzenet elején és végén. 
ASCII mód esetén: kezdő keret a kettőspont (:) karakter, befejező keret a kocsi vissza és sor-
emelés karakterek (CR LF). A keret karaktereit ki kell hagyni az ellenőrző kód (LRC) számítá-
sakor. 
 ASCII (7 bit) RTU (8bit) 
Kódolás ASCII karakterek (’0’–’9’, ’A’–’F’) bináris 
Start bit 1 bit 1 bit 
Adatbitek 7 bit 8 bit 
Paritás bit 1 bit 0 vagy 1 bit 
Stop bit 1 bit 1 bit 
Ellenőrző 
összeg 

LRC CRC16 

 
Az LRC (Longitudinal Redundancy Check) ellenőrző kód képzése (ASCII mód) 
Bájtonként átvitel nélkül összeadni a keret nélküli üzenetet, majd az eredmény legalsó helyérté-
kű bájtjának a kettes komplemensét venni. 
Adáskor: Hex Bin 
Készülék cím 01 00000001 
Parancs 03 00000011 
Regiszter kezdőcím HI 00 00000000 
Regiszter kezdőcím LO 65 01100101 
Regiszterek száma HI 00 00000000 
Regiszterek száma LO 02 00000010 

Bájtok összege 6B 01101011
1-es komplemens  94 10010100
2-es komplemens 95 10010101

Ellenőrző kód 95 10010101 
A keret bájtjainak összege 1 
bájton átvitel nélkül 

00 00000000 

Ha a keret bájtjainak összege 1 bájton átvitel nélkül 0, akkor jó az átvitt keret. 
 
A CRC (Cyclic Redundancy Check) ellenőrző kód képzése (RTU mód) 
 
1. Töltsön meg egy 16 bites regisztert csupa egyesekkel. 
2. Képezze kizáró-vagy kapcsolatát az üzenet első bájtjával. 
3. Léptesse jobbra egy bittel a regisztert. 
4. Ha a kiléptetett bit 0, akkor lépjen a 3. pontra. 
5. Ha a kiléptetett bit 1, akkor képezze kizáró-vagy kapcsolatát a megadott polinomnak (1010 

0000 0000 0001) és a regiszternek. 
6. Ismételje a 3. és 4. lépéseket 8 léptetésig. 
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7. Kizáró-vagyolja az üzenet következő bájtját a regiszterrel. 
8. Ismételje a 3-6. lépéseket az üzenet minden bájtjával. 
9. Az előző lépések végrehajtása után a 16 bites regiszter tartalma lesz a 2 bájtos CRC, amit 

az üzenet végéhez kell fűzni alsó bájt, felső bájt sorrendben. 
 
FIGYELMEZTETÉS ! 
A készülék paramétereit módosítani csak az aktuális felhasználói jelszó ismeretében lehet. A 
paraméterek módosítása előtt a 201 számú regiszterbe töltsük be az aktuális jelszót, ezzel en-
gedélyeztük a paraméterek módosítását. A paraméterek megfelelő értékre történt beállítását 
követően küldjünk ki egy hibás jelszót. Ezzel a további, véletlenszerű paramétermódosítást 
megakadályozhatjuk. Paramétert csak addig lehet módosítani, ameddig helyes jelszó van a 201 
számú regiszterben. 
 
SLAVE protokoll, MODBUS regiszterek 
 
Minden MODBUS regiszter 16 bites. Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes regiszterek típu-
sát, tartalmát, adatirányát, címét és hosszát: 
 

Regiszter cím Típus Regiszter neve Adatirány 
Írási Olvasási

Regiszter 
hossz 

Jelzőbitek Commands Csak írható 200 - 1 
 Options Írható / Olvasható 228 137 1 
 Errors Csak olvasható - 101 2 
 Errors status Írható / Olvasható 224 133 4 
Szám + tizedesp. Batch Csak olvasható - 103 2 
 Rest Csak olvasható - 105 2 
 Dose Írható / Olvasható 202 107 2 
 Flow Csak olvasható - 109 2 
 Transducer coeff. Írható / Olvasható 204 113 2 
 Batch Limit Írható / Olvasható 208 117 2 
 Pulse Base Írható / Olvasható 214 123 2 
 Scale MIN Írható / Olvasható 217 126 2 
 Scale MAX Írható / Olvasható 219 128 2 
 Serial Number Írható / Olvasható 233 142 2 
Szám Batch T1 Írható / Olvasható 206 115 1 
 Batch T2 Írható / Olvasható 207 116 1 
 Flow Time Base Írható / Olvasható 210 119 1 
 Zero Time Írható / Olvasható 211 120 1 
 Flow Filter Írható / Olvasható 212 121 1 
 Input Address Írható / Olvasható 216 125 1 
 User Code Írható / Olvasható 223 132 1 
 Display length Írható / Olvasható 229 138 1 
 I 4 ma Írható / Olvasható 230 139 1 
 I 20 ma Írható / Olvasható 231 140 1 
 Service Code Írható / Olvasható 232 141 1 
 Actual Code Csak írható 201 - 1 
 Total Csak olvasható - 111 2 
Szám + jelzőbitek Status Csak olvasható - 100 1 
 Pulse Time Írható / Olvasható 213 122 1 
 Serial Parameters Írható / Olvasható 221 130 2 
Kijelző kódok Display Memory Írható / Olvasható 235 144 6 
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Az olvasható regiszterek kiosztása, és felépítése: 
 
100, Status (állapotszó) 
 
        - - - - -    
MSB LSB
 

00 - a készülék alap állapotban 
01 - a készülék menü állapotban 
10 - a készülék letöltési folyamat közben 
11 - a készülék megszakított letöltési folyamat 
közben 
 
0 – nincs hiba 
1 – hiba 
 
Adagolás számláló (minden sikeresen befeje-
zett adagolás után növekszik egyel, 255 után a 
0 következik). 
 

 
101, Errors HI (Hiba felső szó) 
 
                
MSB LSB
 

1 – Er15, nem használt 
 
1 – Er14, nem használt 
 
1 – Er13, nem használt 
 
1 – Er12, analóg-digitális átalakító meghibáso-
dás 
1 – Er11, tápfeszültség alacsony 
 
1 – Er10, szelep meghibásodás 
 
1 – Er09, NAMUR bemenet zárlatos 
 
1 – Er08, NAMUR bemenet szakadt 
 
1 – Er07, hibás program memória ellenőrző 
összeg 
1 – Er06, hibás EEPROM ellenőrző összeg 
 
1 – Er05, hibás RAM ellenőrző összeg 
 
1 – Er04, hibás processzor programszámláló 
 
1 – Er03, processzor verem túlcsordulás 
 
1 – Er02, processzor illegális utasítás 
 
1 – Er01, processzor programfutási hiba 
 
1 – Er00, processzor órajel hiba 
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102, Errors LO (Hiba alsó szó) 
 
                
MSB LSB
 

1 – Er31, nem használt 
 
1 – Er30, nem használt 
 
1 – Er29, nem használt 
 
1 – Er28, nem használt 
 
1 – Er27, rossz felhasználói, vagy szerviz kód 
 
1 – Er26, batch limit nagyobb, mint az adag 
 
1 – Er25, az adag túl nagy 
 
1 – Er24, a távadó konstansban túl sok a 
tizedesjegy 
1 – Er23, az impulzuskimenet alapegységében 
túl sok a tizedesjegy 
1 – Er22, az analóg kimeneti érték a skálázá-
son kívül 
1 – Er21, túl nagy frekvenciájú jel a távadó be-
meneten 
1 – Er20, megszűnt az anyagáramlás adagolás 
közben 
1 – Er19, az adagkorrekció nagyobb, mint az 
adag 
1 – Er18, az impulzus kimeneti frekvencia túl 
nagy 
1 – Er17, matematikai hiba 
 
1 – Er16, a kijelzendő érték túl nagy 
 

 
103, BATCH HI & DP (beadagolt mennyiség felső 12 bit, és a tizedespont helye) 
 
                
MSB LSB
 

A beadagolt mennyiség felső 12 bitje. 
 
0 – 7, tizedespont helye (jobbról) 
 

 
104, BATCH LO (beadagolt mennyiség alsó szó) 
 
                
MSB LSB
 

A beadagolt mennyiség alsó 16 bitje. 
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105, REST HI & DP (hátralévő mennyiség felső 12 bit, és a tizedespont helye) 
 
                
MSB LSB
 

A hátralévő mennyiség felső 12 bitje. 
 
0 – 7, tizedespont helye (jobbról) 
 

 
106, REST LO (hátralévő mennyiség alsó szó) 
 
                
MSB LSB
 

A hátralévő mennyiség alsó 16 bitje. 
 

 
107, DOSE HI & DP (adag felső 12 bit, és a tizedespont helye) 
 
                
MSB LSB
 

Az adag felső 12 bitje. 
 
0 – 7, tizedespont helye (jobbról) 
 

 
108, DOSE LO (adag alsó szó) 
 
                
MSB LSB
 

Az adag alsó 16 bitje. 
 

 
109, FLOW HI & DP (áramlási sebesség felső 12 bit, és a tizedespont helye) 
 
                
MSB LSB
 

Az áramlási sebesség felső 12 bitje. 
 
0 – 7, tizedespont helye (jobbról) 
 

 
110, FLOW LO (áramlási sebesség alsó szó) 
 
                
MSB LSB
 

Az áramlási sebesség alsó 16 bitje. 
 

 
111, TOTAL HI (összesen átáramlott mennyiség felső szó) 
 
                
MSB LSB
 

Az összesen átáramlott mennyiség felső 
16 bitje. 
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112, TOTAL LO (összesen átáramlott mennyiség alsó szó) 
 
                
MSB LSB
 

Az összesen átáramlott mennyiség alsó 16 bit-
je. 
 

 
113, TRANSDUCER COEFF. HI & DP (távadó konstans felső 12 bit, és a tizedespont helye) 
 
                
MSB LSB
 

A távadó konstans felső 12 bitje. 
 
0 – 7, tizedespont helye (jobbról) 
 

 
114, TRANSDUCER COEFF. LO (távadó konstans alsó szó) 
 
                
MSB LSB
 

A távadó konstans alsó 16 bitje. 
 

 
115, BATCH T1 (szivattyú indítás késleltetési idő, a vezérszelep nyitáshoz képest) 
 
                
MSB LSB
 

A szivattyú indítás késleltetési idejének 16 bitje. 
 

 
116, BATCH T2 (vezérszelep zárás késleltetési idő, a szivattyú leállításához képest) 
 
                
MSB LSB
 

A vezérszelep zárás késleltetési idejének 16 
bitje. 
 

 
117, BATCH LIMIT HI & DP (segédszelep zárási limit felső 12 bit, és a tizedespont helye) 
 
                
MSB LSB
 

A segédszelep zárási limitjének felső 12 bitje. 
 
0 – 7, tizedespont helye (jobbról) 
 

 
118, BATCH LIMIT. LO (segédszelep zárási limit alsó szó) 
 
                
MSB LSB
 

A segédszelep zárási limitjének alsó 16 bitje. 
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119, FLOW TIME BASE (áramlási sebesség idő alap) 
 
- - - - - - - - - - - - - -   
MSB LSB
 

00 – 1/sec (pl.: m3/sec) 
01 – 1/min (pl.: ml/min) 
10 – 1/h (pl.: l/h) 
11 – nem használt 
 

 
120, ZERO TIME (nulla áramlás limit) 
 
                
MSB LSB
 

A nulla áramlás limitjének 16 bitje. 
 

 
121, FLOW FILTER (áramlási sebesség átlagolási idő) 
 
                
MSB LSB
 

Az átlagolási idő 16 bitje. 
 

 
122, PULSE TIME (kimeneti impulzus szélessége, és polaritása) 
 
                
MSB LSB
 

A kimeneti impulzus szélességének 15 bitje. 
 
0 – pozitív impulzus (záródó kontaktus) 
1 – negatív impulzus (nyitódó kontaktus) 
 

 
123, PULSE BASE HI & DP (impulzus kimeneti alapegység felső 12 bit, és a tizedespont helye) 
 
                
MSB LSB
 

Az impulzus kimeneti alapegység felső 12 bitje. 
 
0 – 7, tizedespont helye (jobbról) 
 

 
124, PULSE BASE LO (impulzus kimeneti alapegység alsó szó) 
 
                
MSB LSB
 

Az impulzus kimeneti alapegység alsó 16 bitje. 
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125, INPUT ADDRESS (analóg távadni kívánt mennyiség) 
 
- - - - - - - - - - - - -    
MSB LSB
 

Távadásra kijelölt mért mennyiség: 
000 – BATCH 
001 – REST 
010 – DOSE 
011 – FLOW 
100 – TOTAL 
 

 
126, SCALE MIN. HI & DP (4mA analóg kimenet skálázás felső 12 bit, és a tizedespont helye) 
 
                
MSB LSB
 

Az analóg kimeneti skálázás felső 12 bitje. 
 
0 – 7, tizedespont helye (jobbról) 
 

 
127, SCALE MIN. LO (4mA analóg kimenet skálázás alsó szó) 
 
                
MSB LSB
 

Az analóg kimeneti skálázás alsó 16 bitje. 
 

 
128, SCALE MAX. HI & DP (20mA analóg kimenet skálázás felső 12 bit, és a tizedespont he-
lye) 
 
                
MSB LSB
 

Az analóg kimeneti skálázás felső 12 bitje. 
 
0 – 7, tizedespont helye (jobbról) 
 

 
129, SCALE MAX. LO (20mA analóg kimenet skálázás alsó szó) 
 
                
MSB LSB
 

Az analóg kimeneti skálázás alsó 16 bitje. 
 

 
130, SERIAL PARAMETERS - RESPONSE DELAY (válasz késleltetési idő) 
 
                
MSB LSB
 

A válasz késleltetési idő 16 bitje. 
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131, SERIAL PARAMETERS 
 
                
MSB LSB
 

Baud rate: 
0000 – 75 Baud 
0001 – 150 Baud 
0010 – 300 Baud 
0011 – 600 Baud 
0100 – 1200 Baud 
0101 – 2400 Baud 
0110 – 4800 Baud 
0111 – 9600 Baud 
1xxx – nem használt 
 
Paritás: 
00 – nincs paritás 
01 – páros paritás 
10 – páratlan paritás 
11 – nem használt 
 
Protokoll: 
0 – RTU 
1 – ASCII 
 
Kommunikáció: 
0 – SLAVE 
1 – MASTER (Csak külön kérésre!) 
 
1 – 250, MODBUS cím 
 

 
132, USER CODE (felhasználói jelszó) 
 
                
MSB LSB
 

A felhasználói jelszó 16 bitje. 
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133, ERRORS STATUS Er00 – Er07 (hibajelzés beállítás) 
 
                
MSB LSB
 

Er07 beállítása: 
00 – figyelmen kívül hagyja a hibát 
01 – nem jelzi ki azonnal a hibát, csak akkor, ha 

nincs folyamatban lévő adagolás 
10 – azonnal kijelzi a hibát 
11 – azonnal kijelzi a hibát, és felfüggeszti a fo-

lyamatban lévő adagolást 
 
Er06 beállításai 
 
Er05 beállításai 
 
Er04 beállításai 
 
Er03 beállításai   lásd Er07-nél 
 
Er02 beállításai 
 
Er01 beállításai 
 
Er00 beállításai 
 

 
134, ERRORS STATUS Er08 – Er15 (hibajelzés beállítás) 
 
                
MSB LSB
 

Er15 beállítása: 
00 – figyelmen kívül hagyja a hibát 
01 – nem jelzi ki azonnal a hibát, csak akkor, ha 

nincs folyamatban lévő adagolás 
10 – azonnal kijelzi a hibát 
11 – azonnal kijelzi a hibát, és felfüggeszti a fo-

lyamatban lévő adagolást 
 
Er14 beállításai 
 
Er13 beállításai 
 
Er12 beállításai 
 
Er11 beállításai   lásd Er015-nél 
 
Er10 beállításai 
 
Er09 beállításai 
 
Er08 beállításai 
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135, ERRORS STATUS Er16 – Er23 (hibajelzés beállítás) 
 
                
MSB LSB
 

Er23 beállítása: 
00 – figyelmen kívül hagyja a hibát 
01 – nem jelzi ki azonnal a hibát, csak akkor, ha 

nincs folyamatban lévő adagolás 
10 – azonnal kijelzi a hibát 
11 – azonnal kijelzi a hibát, és felfüggeszti a fo-

lyamatban lévő adagolást 
 
Er22 beállításai 
 
Er21 beállításai 
 
Er20 beállításai 
 
Er19 beállításai   lásd Er23-nál 
 
Er18 beállításai 
 
Er17 beállításai 
 
Er16 beállításai 
 

 
136, ERRORS STATUS Er24 – Er31 (hibajelzés beállítás) 
 
                
MSB LSB
 

Er31 beállítása: 
00 – figyelmen kívül hagyja a hibát 
01 – nem jelzi ki azonnal a hibát, csak akkor, ha 

nincs folyamatban lévő adagolás 
10 – azonnal kijelzi a hibát 
11 – azonnal kijelzi a hibát, és felfüggeszti a fo-

lyamatban lévő adagolást 
 
Er30 beállításai 
 
Er29 beállításai 
 
Er28 beállításai 
 
Er27 beállításai   lásd Er31-nél 
 
Er26 beállításai 
 
Er25 beállításai 
 
Er24 beállításai 
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137, OPTIONS (opciók) 
 
- - - - - - - - -        
MSB LSB
 

1 – analóg kimeneti modul letiltva 
 
1 – soros interfész modul letiltva 
 
1 – NAMUR bemenet szakadás/zárlat vizsgálat 
letiltva 
 
x – programból állítódik be (csak olvasható) 
 
1 – automatikus adagkorrekció letiltva 
 
1 – a készüléken található billentyűzet letiltva 

(kivéve a STOP) 
1 – a kivezethető billentyűzet letiltva (kivéve a 
STOP) 
 

 
138, DISPLAY LENGTH (kijelző karakterszáma) 
 
- - - - - - - - - - - - -    
MSB LSB
 

A kijelző karakterszáma 4-től 8-ig beállítható. 
 

 
139, CAL. I4mA (4mA analóg kimenet kalibráció) 
 
                
MSB LSB
 

A 4mA-hez tartozó kalibrációs érték 16 bitje. 
 

 
140, CAL. I20mA (20mA analóg kimenet kalibráció) 
 
                
MSB LSB
 

A 20mA-hez tartozó kalibrációs érték 16 bitje. 
 

 
141, SERVICE CODE (szerviz kód) 
 
                
MSB LSB
 

A szerviz kód 16 bitje. 
 

 
142, SERIAL NUMBER HI & DP (gyártási szám felső szó, és a tizedespont helye) 
 
                
MSB LSB
 

A gyártási szám felső 12 bitje. 
 
0 – 7, tizedespont helye (jobbról) 
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143, SERIAL NUMBER LO (gyártási szám alsó szó) 
 
                
MSB LSB
 

A gyártási szám alsó 16 bitje. 
 

 
Az írható regiszterek kiosztása, és felépítése: 
 
200, COMMANDS (parancs) 
 
- - - - - -   - -       
MSB LSB
 

1 – START/dp 
 
1 – STOP 
 
1 – RCL 
 
1 – UP 
 
1 – RIGHT 
 
1 – ENTER 
 
1 – Hiba regiszter törlése 
 
1 – Összesen átáramlott mennyiség (TOTAL) 
törlése 
 

 
201, ACTUAL CODE (paraméter módosítási jelszó) 
 
                
MSB LSB
 

A paraméter módosítási jelszó 16 bitje. Amíg 
ebben a regiszterben érvényes felhasználói-, 
vagy szerviz kód van, addig módosíthatók a pa-
raméterek. A 228-as regisztertől kezdődően, 
csak érvényes szerviz kóddal módosíthatók a 
paraméterek. 
 

 
202, DOSE HI & DP (adag felső 12 bit, és a tizedespont helye) 
 
                
MSB LSB
 

Az adag felső 12 bitje. 
 
0 – 7, tizedespont helye (jobbról) 
 

 
203, DOSE LO (adag alsó szó) 
 
                
MSB LSB
 

Az adag alsó 16 bitje. 
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204, TRANSDUCER COEFF. HI & DP (távadó konstans felső 12 bit, és a tizedespont helye) 
 
                
MSB LSB
 

A távadó konstans felső 12 bitje. 
 
0 – 7, tizedespont helye (jobbról) 
 

 
205, TRANSDUCER COEFF. LO (távadó konstans alsó szó) 
 
                
MSB LSB
 

A távadó konstans alsó 16 bitje. 
 

 
206, BATCH T1 (szivattyú indítás késleltetési idő, a vezérszelep nyitáshoz képest) 
 
                
MSB LSB
 

A szivattyú indítás késleltetési idejének 16 bitje. 
 

 
207, BATCH T2 (vezérszelep zárás késleltetési idő, a szivattyú leállításához képest) 
 
                
MSB LSB
 

A vezérszelep zárás késleltetési idejének 16 
bitje. 
 

 
208, BATCH LIMIT HI & DP (segédszelep zárási limit felső 12 bit, és a tizedespont helye) 
 
                
MSB LSB
 

A segédszelep zárási limitjének felső 12 bitje. 
 
0 – 7, tizedespont helye (jobbról) 
 

 
209, BATCH LIMIT. LO (segédszelep zárási limit alsó szó) 
 
                
MSB LSB
 

A segédszelep zárási limitjének alsó 16 bitje. 
 

 
210, FLOW TIME BASE (áramlási sebesség idő alap) 
 
- - - - - - - - - - - - - -   
MSB LSB
 

00 – 1/sec (pl.: m3/sec) 
01 – 1/min (pl.: ml/min) 
10 – 1/h (pl.: l/h) 
11 – nem használt 
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211, ZERO TIME (nulla áramlás limit) 
 
                
MSB LSB
 

A nulla áramlás limitjének 16 bitje. 
 

 
212, FLOW FILTER (áramlási sebesség átlagolási idő) 
 
                
MSB LSB
 

Az átlagolási idő 16 bitje. 
 

 
213, PULSE TIME (kimeneti impulzus szélessége, és polaritása) 
 
                
MSB LSB
 

A kimeneti impulzus szélességének 15 bitje. 
 
0 – pozitív impulzus (záródó kontaktus) 
1 – negatív impulzus (nyitódó kontaktus) 
 

 
214, PULSE BASE HI & DP (impulzus kimeneti alapegység felső 12 bit, és a tizedespont helye) 
 
                
MSB LSB
 

Az impulzus kimeneti alapegység felső 12 bitje. 
 
0 – 7, tizedespont helye (jobbról) 
 

 
215, PULSE BASE LO (impulzus kimeneti alapegység alsó szó) 
 
                
MSB LSB
 

Az impulzus kimeneti alapegység alsó 16 bitje. 
 

 
216, INPUT ADDRESS (analóg távadni kívánt mennyiség) 
 
- - - - - - - - - - - - -    
MSB LSB
 

Távadásra kijelölt mért mennyiség: 
000 – BATCH 
001 – REST 
010 – DOSE 
011 – FLOW 
100 – TOTAL 
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217, SCALE MIN. HI & DP (4mA analóg kimenet skálázás felső 12 bit, és a tizedespont helye) 
 
                
MSB LSB
 

Az analóg kimeneti skálázás felső 12 bitje. 
 
0 – 7, tizedespont helye (jobbról) 
 

 
218, SCALE MIN. LO (4mA analóg kimenet skálázás alsó szó) 
 
                
MSB LSB
 

Az analóg kimeneti skálázás alsó 16 bitje. 
 

 
219, SCALE MAX. HI & DP (20mA analóg kimenet skálázás felső 12 bit, és a tizedespont he-
lye) 
 
                
MSB LSB
 

Az analóg kimeneti skálázás felső 12 bitje. 
 
0 – 7, tizedespont helye (jobbról) 
 

 
220, SCALE MAX. LO (20mA analóg kimenet skálázás alsó szó) 
 
                
MSB LSB
 

Az analóg kimeneti skálázás alsó 16 bitje. 
 

 
221, SERIAL PARAMETERS - RESPONSE DELAY (válasz késleltetési idő) 
 
                
MSB LSB
 

A válasz késleltetési idő 16 bitje. 
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222, SERIAL PARAMETERS 
 
                
MSB LSB
 

Baud rate: 
0000 – 75 Baud 
0001 – 150 Baud 
0010 – 300 Baud 
0011 – 600 Baud 
0100 – 1200 Baud 
0101 – 2400 Baud 
0110 – 4800 Baud 
0111 – 9600 Baud 
1xxx – nem használt 
 
Paritás: 
00 – nincs paritás 
01 – páros paritás 
10 – páratlan paritás 
11 – nem használt 
 
Protokoll: 
0 – RTU 
1 – ASCII 
 
Kommunikáció: 
0 – SLAVE 
1 – MASTER (Csak külön kérésre!) 
 
1 – 250, MODBUS cím 
 

 
223, USER CODE (felhasználói jelszó) 
 
                
MSB LSB
 

A felhasználói jelszó 16 bitje. 
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224, ERRORS STATUS Er00 – Er07 (hibajelzés beállítás) 
 
                
MSB LSB
 

Er07 beállítása: 
00 – figyelmen kívül hagyja a hibát 
01 – nem jelzi ki azonnal a hibát, csak akkor, ha 

nincs folyamatban lévő adagolás 
10 – azonnal kijelzi a hibát 
11 – azonnal kijelzi a hibát, és felfüggeszti a fo-

lyamatban lévő adagolást 
 
Er06 beállításai 
 
Er05 beállításai 
 
Er04 beállításai 
 
Er03 beállításai   lásd Er07-nél 
 
Er02 beállításai 
 
Er01 beállításai 
 
Er00 beállításai 
 

 
225, ERRORS STATUS Er08 – Er15 (hibajelzés beállítás) 
 
                
MSB LSB
 

Er15 beállítása: 
00 – figyelmen kívül hagyja a hibát 
01 – nem jelzi ki azonnal a hibát, csak akkor, ha 

nincs folyamatban lévő adagolás 
10 – azonnal kijelzi a hibát 
11 – azonnal kijelzi a hibát, és felfüggeszti a fo-

lyamatban lévő adagolást 
 
Er14 beállításai 
 
Er13 beállításai 
 
Er12 beállításai 
 
Er11 beállításai   lásd Er015-nél 
 
Er10 beállításai 
 
Er09 beállításai 
 
Er08 beállításai 
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226, ERRORS STATUS Er16 – Er23 (hibajelzés beállítás) 
 
                
MSB LSB
 

Er23 beállítása: 
00 – figyelmen kívül hagyja a hibát 
01 – nem jelzi ki azonnal a hibát, csak akkor, ha 

nincs folyamatban lévő adagolás 
10 – azonnal kijelzi a hibát 
11 – azonnal kijelzi a hibát, és felfüggeszti a fo-

lyamatban lévő adagolást 
 
Er22 beállításai 
 
Er21 beállításai 
 
Er20 beállításai 
 
Er19 beállításai   lásd Er23-nál 
 
Er18 beállításai 
 
Er17 beállításai 
 
Er16 beállításai 
 

 
227, ERRORS STATUS Er24 – Er31 (hibajelzés beállítás) 
 
                
MSB LSB
 

Er31 beállítása: 
00 – figyelmen kívül hagyja a hibát 
01 – nem jelzi ki azonnal a hibát, csak akkor, ha 

nincs folyamatban lévő adagolás 
10 – azonnal kijelzi a hibát 
11 – azonnal kijelzi a hibát, és felfüggeszti a fo-

lyamatban lévő adagolást 
 
Er30 beállításai 
 
Er29 beállításai 
 
Er28 beállításai 
 
Er27 beállításai   lásd Er31-nél 
 
Er26 beállításai 
 
Er25 beállításai 
 
Er24 beállításai 
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228, OPTIONS (opciók) 
 
- - - - - - - - -        
MSB LSB
 

1 – analóg kimeneti modul letiltva 
 
1 – soros interfész modul letiltva 
 
1 – NAMUR bemenet szakadás/zárlat vizsgálat 
letiltva 
 
x – programból állítódik be (csak olvasható) 
 
1 – automatikus adagkorrekció letiltva 
 
1 – a készüléken található billentyűzet letiltva 

(kivéve a STOP) 
1 – a kivezethető billentyűzet letiltva (kivéve a 
STOP) 
 

 
229, DISPLAY LENGTH (kijelző karakterszáma) 
 
- - - - - - - - - - - - -    
MSB LSB
 

A kijelző karakterszáma 4-től 8-ig beállítható. 
 

 
230, CAL. I4mA (4mA analóg kimenet kalibráció) 
 
                
MSB LSB
 

A 4mA-hez tartozó kalibrációs érték 16 bitje. 
 

 
231, CAL. I20mA (20mA analóg kimenet kalibráció) 
 
                
MSB LSB
 

A 20mA-hez tartozó kalibrációs érték 16 bitje. 
 

 
232, SERVICE CODE (szerviz kód) 
 
                
MSB LSB
 

A szerviz kód 16 bitje. 
 

 
233, SERIAL NUMBER HI & DP (gyártási szám felső szó, és a tizedespont helye) 
 
                
MSB LSB
 

A gyártási szám felső 12 bitje. 
 
0 – 7, tizedespont helye (jobbról) 
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234, SERIAL NUMBER LO (gyártási szám alsó szó) 
 
                
MSB LSB
 

A gyártási szám alsó 16 bitje. 
 
 
 
. 

6. Karbantartás, javítás 
. 

A készülék nem igényel karbantartást, és nem tartalmaz a felhasználó által javítható, cserélhető 
alkatrészeket. 
 
 
 

Elektrosztatikus feltöltődés veszély. 
Csak nedves, semleges tisztítószeres törlőkendővel tisztítható! 

 
 
7. Műszaki adatok 
. 

Vezérlő egység (CPU): 
 
Gyújtószikramentes besorolás:  II 2G Ex ia IIC T4 Gb -20 °C  Ta  +60 °C 
 

Tápfeszültség bemenet (Us[23]; 0V[22]) 
Tápfeszültség:   15–20 V 
Áramfelvétel:   ≥ 70 mA 
Csatlakozás gyújtószikramentes áramkörhöz: 
Ui  22,4 V, Ii  91 mA, Pi  2,1 W, Ci  0 F, Li  0.73 mH 
Javasolt tápegység: Datcon DT2500 18 070 (Figyelem, ez a tápegység ib-s!) 
 

NAMUR bemenet DIN19234 szerint (NAMUR+[20]; NAMUR-[19]) 
Munkaellenállás:  1 k 
Alacsony szint:    0,5–1,2 mA 
Magas szint:   2,1–6,5 mA 
Szakadásjelzés:   0,5 mA alatt 
Zárlatjelzés:   6,5 mA felett 
Frekvenciatartomány:  1 mHz – 500 Hz 
Csatlakozás gyújtószikramentes áramkörhöz: 
Uo  8,61 V, Io  8,72 mA, Po  37,5 mW, Co  5 F, Lo  100mH 
 

Analóg kimenet (AOUT+[18]; AOUT-[17]) 
Terhelő ellenállás:  0–120  
Pontosság:   0,5% (0,1 % külön kérésre) 
Csatlakozás gyújtószikramentes áramkörhöz: 
Uo  8,61 V, Io  49,7 mA, Po  107 mW, Co  5 F, Lo  10 mH 
Javasolt leválasztó: Datcon DT1300 készülékcsalád 
 

Digitális kontaktus kimenet (DOUTx+[6,8,10,12]; DOUTx-[5,7,9,11]) 
Galvanikusan leválasztott kapcsolótranzisztor. 
Csatlakozás gyújtószikramentes áramkörhöz: 
Ui  30 V, Ii  35 mA, Pi  200 mW, Ci  0 F, Li  0 H 
Uo  5 V, Io  1,35 mA, Po  1,6 mW 
Javasolt leválasztó: Datcon DT136x, DT137x, DT138x készülékcsalád 
 

Külső nyomógomb bemenet (START/dp[4]; STOP[3]; RCL[2]; COMMON[1]) 
Csak kontaktus vagy passzív elektronikus kapcsoló köthető a bemenetre! 
Maximális lezáró ellenállás zárt kontaktus esetén: 1 k 
Csatlakozás gyújtószikramentes áramkörhöz: 
Uo = 5 V, Io = 5,2 mA, Po = 6,4 mW, Co = 5 F, Lo = 100 mH 
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TTY interfész (opcionális): 
 
Gyújtószikramentes besorolás:  II 2G Ex ia IIC T4 Gb -20 °C  Ta  +60 °C 
 

Vételi hurok (Rx+[14]; Rx–[13]) 
Feszültségesés:  1,2 V 
Csatlakozás gyújtószikramentes áramkörhöz: 
Ui  26 V, Ii  70 mA, Pi  380 mW, Ci  0 F, Li  0 H 
 

Adási hurok (Tx+[16]; Tx–[15]) 
Feszültségesés:  1,8 V 
Csatlakozás gyújtószikramentes áramkörhöz: 
Ui  26 V, Ii  70 mA, Pi  380 mW, Ci  0 F, Li  0 H 
Javasolt leválasztó: MTL722+ zénergátak és Datcon DT182 TTY–RS232 átalakító 

 
A készülék Zone 1 vagy gyengébb besorolású helyekre telepíthető. 
 
Kijelző:    4 digites LCD, a karakterek magassága 24,5 mm vagy 

6 digites LCD, a karakterek magassága 18 mm 
Maximális kijelzett érték: 9999 vagy 

999999 
 
Működési hőmérséklet:  -20 – +60 °C 
 
Tárolási hőmérséklet:  -20 – +70 °C 
 
Mechanikai kivitel:  Műanyag doboz csavaros felerősítéssel és tömszelencékkel 
 
Mechanikai méretek:  táblaműszer esetén: 

167 x 87 x 89 mm (szélesség. x magasság. x mélység) 
fali műszer esetén: 

    167 x 107 x 68,3 mm (szélesség. x magasság. x mélység) 
 
Alkalmazott szabványok: 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) 
DIN19234 (NAMUR) 

 
BKI engedély száma:  BKI15ATEX0036 X, BKI15ATEX0036 X/1, BKI15ATEX0036 X/2 
 
 
Védelem:   IP 65, MSZ EN 60529 szerint 
 
Érintésvédelem:  SELV 
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8. Függelék 
 

 
8.1. ATEX Tanúsítvány 
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