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1. Rendeltetés és felhasználás 
 

A nyomáskapcsoló család precíziós ipari nyomáskapcsolók sorozata, amely 

elsősorban a gáz- és kőolajipar igényeinek megfelelően készült, de kiválóan  

alkalmazható az ipar más területein, így a vegyiparban és az élelmiszeriparban is. 

 

Feladatuk az, hogy valamely előre beállított nyomásérték elérésekor nagy 

pontossággal elektromos áramkört nyissanak vagy zárjanak. 

 

Robbanásbiztos kivitelük megfelel az MSZ EN 50014, 50018, 50019 előírásainak. A 

Robbanásbiztos védelmi mód jelölése: EEx de IIB T6 

 

 

 

 

2. Műszaki adatok 
 

2.1. Típustáblázat 

 

            8 7 0 - 0 - 0 0  - 0 

  

  

 Beállítási tartomány 

[bar] 

Alapbe- 

állítás 

[bar] 

Ki-, bekapcsolási 

nyomáskülönbség  

[bar] 

Maximális 

túlterhelhetőség 

[bar] 

1        0,2   -    1,6     0,8             0,06     6 

2        0,2   -    2,5     1,5             0,1   16 

3        0,5   -    6,0     3,0             0,2   16 

4        1,0   -  10,0     5,0             0,3   16 

5        3,0   -  16,0     8,0             0,4   25 

6        4,0   -  25,0   15,0             0,7   60 

7      10,0   -  40,0   20,0             1,0   60 

8      16,0   -  63,0   30,0             1,6 130 

9      25,0   -  80,0   40,0             2,0 130 
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2.2. Műszaki jellemzők 

 

Nyomás csatlakozó    M20 x1,5  ;  vagy rendelés szerint 

Kapcsolási tartomány    Táblázat szerint beállítható 

Ismétlési hiba     A beállított nyomásérték max. 1%-a 

Hőmérsékleti járulékos hiba 

(végértékre vonatkoztatva) 

 -   1870-0-001-0      típusnál   0,5% / 10 C 

 -   1870-0-002...9-0    típusoknál  0,3% / 10 C 

Villamos terhelhetőség    0...10 A  250 V AC    Ohm-os terhelésnél 

       0 ... 5 A  250 V AC    Induktív terhelésnél 

       0 ... 1 A    24 V DC 

Villamos szilárdság    2 kVeff 

A műszer olvadó biztosítót nem tartalmaz. 

Kapcsolási gyakoriság    10 / perc 

A kapcsoló adatai 

  - élettartam    10x10
6
 kapcsolás (szinuszos nyomás-

        változásnál, szobahőmérsékleten) 

  - vizsgáló feszültség  4000 Veff     DIN VDE 0110   szerint  

Védettség      IP 65 

Védelmi mód     EEx de IIB T6 

Tömeg      kb. 1,2 kg 

Szerelési helyzet     Függőleges 

Környezeti hőmérséklet tartomány  -20...+60 C    (bedermedés nélkül) 

Közeghőmérséklet tartománya:   -40°C…+100°C 

 

Rázásállóság 

        -   4g gyorsulásig a beállított értékekben mérhető változás nem tapasztalható 

        -   nagyobb gyorsulásnál a kapcsolási különbség csekély mértékben változhat 

        -   25g gyorsulás felett a készüléket nem szabad üzemeltetni! 
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3. Műszaki leírás 
 

3.1. Működési elv 

 

A nyomáskapcsoló nyomásérzékelője rozsdamentes anyagból készült  

szilfonmembrán rugó együttes, amely nyomás hatására rudazatot mozgat. Ennek el-

mozdulásakor a kapcsoló kar mikrokapcsolót működtet. A mikrokapcsoló vég- 

zi az áramkör szükséges ki- vagy bekapcsolását a beállított kapcsolási nyomás-

értéknél. 

 

3.2. Szerkezeti leírás 

 

A mikrokapcsolót és a villamos csatlakozást magába foglaló ház nyomásálló 

tokozású, EEx de védelmi jelű. 

A mérendő közeg leválasztására szolgáló  szilfonmembrán és az egyéb szerke- 

zeti elemek rozsdamentes anyagból készülnek,  így agresszív közegben is 

alkalmazhatók. 

A kapcsolási nyomás az adott határokon belül az ábrán látható menetes orsó 

segítségével állítható. 

 

Kapcsolási nyomás - jobbra tekerve csökken 

         - balra tekerve nő 

 

A kapcsolási pont pontos beállítása manométer vagy nyomópad segítségével  

végezhető, a fedél levétele után, természetesen a robbanásveszélyes övezeten kívül! 

 

Egyéb megállapodás híján a nyomáskapcsolók a típustáblázatban megadott értékre 

beállítva kerülnek kiszállításra. 

A nyomásérzékelő egysége kompakt  - hegesztett - , nem tartalmaz tömítő elemet,  

ezért annak károsodása is kizárt rendeltetésszerű használat esetén. 

 

A nyomáskapcsoló robbanásbiztos tokozása megfelel az MSZ EN 50018   

előírásának. 
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Különösen agresszív, könnyen dermedő, vagy erősen viszkózus közegek esetén 

a nyomáskapcsolók pl. az MMG AM 2340- típusú nyomásközlőjével összeépítve 

alkalmazhatók.   Ha a megengedett értéknél nagyobb túlterhelés várható, a nyo- 

máskapcsoló elé pl. 2341- típusú túlnyomásgátló beiktatása szükséges. 

 

A készülék nyomásálló tokozásának összeszereléséhez belső kulcsnyílású  

csavarokat és rugós alátétet alkalmazunk.  A műszaki paramétereket és a villamos be- 

kötési  vázlatot  tartalmazó adattáblák mellett a készüléken az életbiztonsági elő- 

írást tartalmazó figyelmeztető tábla is található. A villamos alkalmazástól függő- 

en a készülék vagy belül a 4 pólusú csatlakozónál, vagy kívül, a házon 

elhelyezett földelő csavarnál földelhető. 

 

A nyomásálló tokozásra előírt és a jelen gyártmánynál megvalósított résméretek 

az  „EEx d  résméretek”  ábrán találhatók   (1. ábra). 

 

 

 

4. Raktározás 
 

 A készülék raktározására olyan helyiség alkalmas, amelynek hőmérséklete         

-50...+70 °C között van, és levegője nem tartalmaz szennyező, illetve korrozív 

anyagokat. A légnedvesség tartalom 30...80% lehet. 

 

 

 

5. Felszerelés 
 

Felszerelés előtt a készüléket szemrevételezéssel ellenőrizni kell. 

Meg kell győződni a következőkről: 

 - a nyomásértékek megfelelőségéről, 

- a beépített kapcsoló műszaki adatai megfelelnek-e az adott kapcsolandó      

áramkör paramétereinek, 

- a tokozás és a plomba sértetlen-e, 

 - a kábeltömítéshez szükséges alkatrészek meglétéről, 

 - az adattábla épségéről, 

 - a csavarok megfelelő meghúzottságáról. 

 

 A készüléket függőleges helyzetben (a körvonalrajz szerint) kell felszerelni 

úgy, hogy a nyomáscsatlakozás alul legyen. 
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5.1 A villamos kábel csatlakoztatása 

 

A kábelt az átvezetőre az alábbi ábra szerint kell bekötni: 

 

 

 

A kábel külső átmérőjének 12 - 14 mm 

között kell lennie! 

 

 

 

Beköthető vezeték: 

  - max. 10 mm -re csupaszítva 

  - keresztmetszet: 0,5 - 2,5 mm
2
 

 

 

 

5.2 Csővezeték csatlakoztatása 

 

Kiviteltől függően M20 x1,5  vagy külön rendelésre  G1/2”  kialakítású csavar-

menettel a nyomáskapcsoló közvetlenül csatlakoztatható. 

6x1-es cső csatlakoztatása esetén az M20 x1,5-ös menetes végződésre a  

tartozékoknál felsorolt plusz szerelvényekkel csatlakoztatható. 

 

 

 

6. Karbantartás 
 

A műszert csak feszültségmentes állapotban szabad villamosan bekötni, csak 

feszültségmentesítés után lehet leszerelni és csak veszélyességi övezeten kívül 

szabad megbontani, szétszerelni, beállítani és karbantartást végezni. 

 

 

 

7. Garancia 
 

Az WESZTA-T Kft. minden nyomáskapcsolóra a szállítástól számított egy év garan- 

ciát vállal.   Megszűnik a garancia akkor,ha a garanciális időn belül a felhasználó 

szakszerűtlen üzemeltetést vagy karbantartást végez!
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8. Külön rendelhető alkatrészek  
 

 1 db. Tömítőgyűrű      Rajzszám: 1870-6-101-0 

 1 db. 4-es imbuszkulcs 

 1 db. Körmös kulcs  (rendelés szerint)  Rajzszám: 1870-1-016-0 

 1 db. Tartólemez (amennyiben a régi 

  MMG 1806- típus helyére szerelik)  Rajzszám: 8384-6-500-1 

 

6x1-es cső csatlakoztatása esetén további tartozékok: 

 1 db. Áttét közcsavar (M20x1,5/ 6x1)  Rajzszám: 1870-6-100-0 

 1 db. Vágógyűrű      Rajzszám: 9002-6-510-3 

 1 db. Hollandi anya     Rajzszám: 9002-6-611-3 

 

 

 

9. EEx d  résméretek  
 

EEx d  résméretek táblázata: 

 

Jel Átmérő Tűrés Réshossz 

[mm] 

Résméret 

[mm] 

A 1,0 H9 
   +0,025 

     0   L1   = 20 < 1,025 

B ,0 
H12 

h9 

   +0,090 

     0 

     0 

    -0,025 

  L1   = 20 <0,115 

C  
H8 

f8 

   +0,039 

     0 

    -0,025 

    -0,064 

  LC   = 17 

  LC1 = 29 
<0,103 

E 24 
H9 

h9 

   +0,052 

     0 

     0 

    -0,052 

  LE   = 10 

  LE1 = 14,5 
<0,104 

D G 1/4” A  
 

  L2   =   9  

F M80x1,5 6g/6H  
 

  LF   =   9  
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EEx d  résméretek 

 

      (1. ábra) 

 

 

Ny     Kapcsolási nyomás állítócsavar 

 

Fcs     Fojtócsavar 
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10. Körvonalrajz 
 

 

 

Nyomáskapcsoló körvonalrajza 

 

(2. ábra) 


