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Trafag – szwajcarska jakość i niezawodność

Firmę Trafag wyróżnia kilkudziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji urządzeń do pomiaru 
ciśnienia i temperatury do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem. stale rosnące wymagania wzglę-
dem bezpieczeństwa i niezawodności wpływają na ciągły rozwój naszych produktów. Te produkty o bezusterko-
wym działaniu zapewniają niezawodną funkcjonalność i certyfikaty aTeX, a w wielu przypadkach także Iecex.

IEC/EN 60079-0 – Gazy

Ex ia IIC T6 Ga
stopień ochrony 
przeciwwybuchowej

grupa wybuchowo-
ści (dla gazów)

Klasa 
tempera-
turowa

Poziom 
ochrony 
urządzenia

IEC/EN 60079-0 – Pył

stopień 
ochrony 
przeciwwy-
buchowej

grupa 
wybuchowości  
(dla pyłu)

Temperatura 
powierzchni

Poziom 
ochrony 
urządzenia

Ex ia IIIC T130 °C Da

EN 50303 - Górnictwo podziemne

Ex ia I Ma
stopień ochrony 
przeciwwybuchowej

urządzenia 
dla górnictwa 
podziemnego

Poziom ochrony 
urządzenia

CE — Nazewnictwo i oznakowanie

1258 II 2 GD
nr kontrolny notyfikowanej 
jednostki certyfikującej 
systemu zapewniania 
jakości

I: górnictwo  
 podziemne
II: wszystkiepozosta- 
 łe zastosowanie

Kategoria 
(patrz 
poniżej)

g = gaz
D = Pył

 N Kategoria 1: dla strefy 0 (gaz) i 20 (proszek)
 N Obszary zagrożone wybuchem: trwałe
 N zabezpieczenie przed dwoma błędami

 N Kategoria 2: dla strefy 1 (gaz) i 21 (proszek)
 N Obszary zagrożone wybuchem: regularne
 N zabezpieczenie przy pojedynczym błędzie

 N Kategoria 3: dla strefy 2 (gaz) i 22 (proszek)
 N Obszary zagrożone wybuchem: nieprawdopodobne lub tylko przez 

bardzo krótki czas

 N Kategoria i poziom ochrony urządzenia:
 N Kategoria m1 / poziom ochrony urządzenia ma: zachowuje 

funkcjonalność i bezpieczeństwo przy obecności wybuchowej 
atmosfery.wymaga bezpieczeństwa przy dwóch niezależnych 
błędach

 N Kategoria m2 / poziom ochrony urządzenia mb: te urządzenia zostają 
wyłączone przy obecności wybuchowej atmosfery

 N stopień ochrony przeciwwybuchowej: samobezpieczne

 N grupa wybuchowości (gazy): IIc = wodór, acetylen

 N Klasa temperaturowa: definiuje temperaturę zapłonu 
idotychczasową temperaturę na powierzchni urządzenia

 N Poziom ochrony urządzenia: zgodnie ze strefami zagrożo-
nymi wybuchem (ga = zone 0 = Kategorie 1 in aTeX)

 N stopień ochrony przeciwwybuchowej: samobezpieczne

 N grupa wybuchowości (pył): IIIc = przewodzący pył

 N Temperatura powierzchni: definiuje maksymalną tempera-
turę powierzchni

 N Poziom ochrony urządzenia: zgodnie ze strefami zagrożony-
mi wybuchem (Da = zone 20 = Kategorie 1 in aTeX)
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x Przetworniki ciśnienia

x Wyłączniki ciśnieniowe

elektroniczne przetworniki ciśnienia bazują na własnych technologiach 
czujników firmy Trafag, cienkiej warstwy na stali i grubej warstwy na cerami-
ce oraz uzupełniająco na czujnikach klasy high-end do zastosowań specjal-
nych. szeroki wybór wersji i opcji umożliwia optymalne dopasowanie do 
każdego zastosowania.   

elektromechaniczne wyłączniki ciśnieniowe firmy Trafag charakteryzuje wy-
soka odporność na wibracje i precyzja punktu przełączania, a także wyjątko-
wo trwała konstrukcja. mogą one być użytkowane przez wiele lat bez kon-
serwacji. różne czujniki, działające na zasadzie mieszka, membrany lub 
tłoka, umożliwiają precyzyjny pomiar w szerokim zakresie wartości ciśnie-
nia, dla różnych mediów i profili cyklów ładowania. 

   

x Termostaty

Firma Trafag rozwija, produkuje i sprzedaje termostaty już od 70 lat. znajdu-
ją one najróżniejsze zastosowania – od techniki klimatyzacji, przez budowę 
okrętów i silników, aż po platformy wiertnicze na morzach. swoją popular-
ność zawdzięczają trwałości i niezawodności, również w najtrudniejszych 
warunkach otoczenia; wysokiej precyzji punktu przełączania, nawet po wie-
lu latach eksploatacji; a także bezobsługowemu działaniu.

Linie produktów Ex do regulacji ciśnienia i temperatury

Firma Trafag oferuje szeroki wybór certyfikowanych przez eX, aTeX i Iecex produktów do monitorowania ciśnie-
nia i temperatury. Produkty te, odpowiadające klasom zgodności ce i aTeX, oferują niezawodną funkcjonal-
ność, gwarantowaną bezpieczną eksploatację w różnych strefach ex i wyjątkową odporność na zakłócenia.
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EXL 8432
x sPrzetwornik zanurzeniowy Ex

Zalety

Karta katalogowa www.trafag.com/h72330
 i

Dane techniczne

zasada pomiaru gruba warstwa na ceramice

zakres pomiaru 0 ... 0.2 do 0 ... 10 bar

sygnał wyjściowy 4 ... 20 ma

Dokładność przy 25°c typ. ± 0.3 % całego zakr. typ. 
± 0.5 % całego zakr. typ.

Temperatura medium T4: -20°c ... +70°c 
T6: -20°c ... +65°c

Temperatura otoczenia T4: -20°c ... +70°c 
T6: -20°c ... +65°c

Dopuszczenia / zgodny z gL, Krs 
ex aTeX/Iecex, en 60079-0/ 
en 60079-11/en 60079-26/ en 50303

 N x 
II 1g ex ia IIc T4/T6 ga 
I m1 ex ia I ma

 N Dobra kompatybilnośc z mediami
 N Przewód Pur/Pe lub FeP
 N Ochrona emc, Iec 61000

EXNT 8292
Przetworniki ciśnienia Ex

Zalety

Karta katalogowa www.trafag.com/h72329
 i

Dane techniczne

zasada pomiaru cienka warstwa na stali

zakres pomiaru 0 ... 0.4 do 0 ... 2000 bar 
0 ... 5 do 0 ... 30000 psi

sygnał wyjściowy 4 ... 20 ma

Dokładność przy 25°c typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

Temperatura medium maks. –40°c ... +120°c

Temperatura otoczenia maks. –40°c ... +120°c

Dopuszczenia / zgodny z gL, Krs, rmrs 
aTeX / Iecex, wg normy 
en/Iec 60079-0/en 60079-11/ 
en 60079-26/ en 50303

 N x 
II 1g ex ia IIc T4/T6 ga 
II 1D ex ia IIIc T130° Da 
I m1 ex ia I ma 
II 1/2g ex ia IIc T4/T6 ga/gb (z połączeniem wtykowym 
z tworzywa sztucznego)

 N zakresy ciśnienia od 0.4 do 2000 bar
 N całkowicie zespawany system czujników
 N Opcjonalnie z czujnikiem kompatybilnym z wodorem
 N aTeX i Iecex

H2  ✔ Opcjonalnie z czujnikiem 
kompatybilnym z wodorem  x s
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EPN 8298
sPrzetworniki ciśnienia do silników

Zalety

Karta katalogowa www.trafag.com/h72312
 i

Dane techniczne

zasada pomiaru cienka warstwa na stali

zakres pomiaru 0 ... 2.5 do 0 ... 2500 bar 

sygnał wyjściowy 4 ... 20 ma 
0.5 ... 4.5 VDc ratiometryczny

Dokładność przy 25°c typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

Temperatura medium -40°c ... +125°c

Temperatura otoczenia -40°c ... +125°c

Dopuszczenia / zgodny z abs, bV, ccs, DnV-gL, Krs, Lrs, nKK, 
rIna, rmrs

 N II 3g ex ec IIc T4 gc
 N Duża odporność na drgania
 N Dobra odporność temperaturowa
 N różne klasy dokładności
 N całkowicie zespawany system czujników ze stali bez 

dodatkowych uszczelek

EXNA 8854
xPrzetwornik ciśnienia Ex

Zalety

Karta katalogowa www.trafag.com/h72334
 i

Dane techniczne

zasada pomiaru Piezorezystywny

zakres pomiaru 0 ... 0.1 do 0 ... 1000 bar

sygnał wyjściowy 4 ... 20 ma

Temperatura medium T3: -40°c ... +150°c 
T4: -40°c ... +100°c 
T6: -40°c ... +50°c

Dopuszczenia / zgodny z DnV-gL 
ex wg normy Iec/en 60079-0/-11/-26, 
en 50303

stopień ochrony 
przeciwwybuchowej

x 
II 1g ex ia IIc T3 ... T6 ga 
II 1D ex ia IIIc T145°c Da 
I m1 ex ia I ma

 N ex aTeX / Iecex
 N niskie zakresy ciśnienia od 100 mbar
 N wersje z płaską membraną czołową
 N Temperatura medium do 150°c
 N Ochrona emc, Iec 61000
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EXNA 8852/8853
s xPrzetwornik ciśnienia Ex

Zalety

Karta katalogowa www.trafag.com/h72227
 i

Dane techniczne
zasada pomiaru Piezorezystywny

zakres pomiaru 0 ... 0.1 do 0 ... 1000 bar

sygnał wyjściowy 4 ... 20 ma

Temperatura medium T3: -25°c ... +150°c 
T4: -25°c ... +100°c 
T6: -25°c ... +55°c

Temperatura otoczenia T3/T4: -25°c ... +85°c 
T6: -25°c ... +55°c

Dopuszczenia / zgodny z gL, Krs

stopień ochrony 
przeciwwybuchowej

x 
II 1g ex ia IIc T3 ... T6 ga 
II 1D ex ia IIIc T125°c Da 
I m1 ex ia I ma

 N ex seV 11 aTeX 0145 X
 N niskie zakresy ciśnienia od 100 mbar
 N wersje z płaską membraną czołową
 N Temperatura medium do 150°c
 N Opcja: ochrona odgromowa (Iec 61000-4-5),  

10 ka (8/20 µs)

EXNAL 8858
s xPrzetwornik zanurzeniowy Ex

Zalety

Karta katalogowa www.trafag.com/h72231
 i

Dane techniczne

zasada pomiaru Piezorezystywny

zakres pomiaru 0 ... 0.1 do 0 ... 25 bar

sygnał wyjściowy 4 ... 20 ma

Temperatura medium T4/T6: -5°c ... +50°c

Temperatura otoczenia T4/T6: -5°c ... +50°c

Dopuszczenia / zgodny z gL, Krs

stopień ochrony 
przeciwwybuchowej

x 
II 1g ex ia IIc T3 ... T6 ga 
II 1D ex ia IIIc T125°c Da 
I m1 ex ia I ma

 N niskie zakresy ciśnienia od 100 mbar
 N Przewód Pur lub FeP
 N wersja odporna na substancje chemiczne, np. tytan
 N Ochrona przeciwwybuchowa ex ia IIc T3 ... T6
 N Opcja: ochrona odgromowa (Iec 61000-4-5),  

10 ka (8/20 µs)
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EXS 404/414
xEX Industat

Zalety

Karta katalogowa www.trafag.com/h72108
 i

Dane techniczne

Oznaczenie zastosowania Przemysłowy termostat ex z oddalonym 
czujnikiem

zakres pomiarowy -30°c ... +40°c do +70°c ... +350°c

sygnał wyjściowy bezpotencjałowy styk przełączny

histereza przełączania nieregulowana

Powtarzalność ± 0.5 % całego zakr. typ.

Dopuszczenia / zgodny z seV 15 aTeX 0156 X 
Iecex seV 17.0010X

 N Kompaktowa konstrukcja
 N wytrzymała obudowa
 N Dowolna pozycja montażowa
 N ex db eb IIc T6 gb
 N ex tb IIIc T80°c Db

EXAS 409/419
xEx Indu Ambistat

Zalety

Karta katalogowa www.trafag.com/h72128
 i

Dane techniczne

Oznaczenie zastosowania Przemysłowy termostat komorowy ex

zakres pomiarowy -30°c ... +30°c do 0°c ... +60°c

sygnał wyjściowy bezpotencjałowy styk przełączny

histereza przełączania nieregulowana

Powtarzalność ± 0.5 % całego zakr. typ.

Dopuszczenia / zgodny z seV 15 aTeX 0156 X 
Iecex seV 17.0010X N Kompaktowa konstrukcja

 N wytrzymała obudowa
 N stopień ochrony IP65
 N ex db eb IIc T6 gb
 N ex tb IIIc T80°c Db
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EXP 900/904/912
xPresostat Ex

Zalety

Karta katalogowa www.trafag.com/h72263
 i

Dane techniczne
zasada pomiaru mieszek

zakres pomiarowy -0.9 ... 1.5 do 4 ... 40 bar

sygnał wyjściowy 1 bezpotencjałowy styk przełączny 
(sPDT)

histereza przełączania nieregulowana

Powtarzalność ± 1.0 % całego zakr. typ.

Temperatura medium -40°c ... +150°c

Dopuszczenia / zgodny z seV 15 aTeX 0157 X 
Iecex seV 17.0013X

stopień ochrony 
przeciwwybuchowej

Obszary zagrożone eksplozją gazów: 
II 2 g ex db eb IIc T6 gb 
Obszary zagrożone eksplozją pyłów:  
II 2 D ex tb IIIc T80°c Db

 N wytrzymała aluminiowa obudowa, opcja: obudowa ze 
stali nierdzewnej

 N stopień ochrony IP66
 N Dowolna pozycja montażowa
 N ex db eb IIc T6 gb
 N ex tb IIIc T80°c Db

EXPK 944/947/953
xPresostat Ex

Zalety

Karta katalogowa www.trafag.com/h72270
 i

Dane techniczne
zasada pomiaru Tłok

zakres pomiarowy 1 ... 10 do 60 ... 600 bar 

sygnał wyjściowy 1 bezpotencjałowy styk przełączny 
(sPDT)

histereza przełączania nieregulowana

Powtarzalność ± 1.0 % całego zakr. typ.

Temperatura medium nbr: -30°c ... +100°c 
FKm: -15°c ... +150°c

Dopuszczenia / zgodny z seV 15 aTeX 0157 X 
Iecex seV 17.0013X

stopień ochrony 
przeciwwybuchowej

Obszary zagrożone wybuchem gazów: 
II 2g ex db eb IIc T6 gb; 
Obszary zagrożone wybuchem pyłów: 
II 2D ex tb IIIc T80°c Db

 N wytrzymała aluminiowa obudowa, opcja:  
obudowa ze stali nierdzewnej

 N stopień ochrony IP66
 N Dowolna pozycja montażowa
 N ex db eb IIc T6 gb
 N ex tb IIIc T80°c Db
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EXPD 920/924/932
xPresostat różnicowy w wykonaniu Ex

Zalety

Karta katalogowa www.trafag.com/h72256
 i

Dane techniczne
zasada pomiaru mieszek

zakres pomiarowy -1 ... 6 do -1 ... 18 bar

ciśnienie różnicowe -0.6 ... 3.4 do 1 ... 16 bar

sygnał wyjściowy 1 bezpotencjałowy styk przełączny 
(sPDT)

histereza przełączania nieregulowana

Powtarzalność ± 1.0 % całego zakr. typ.

Temperatura medium -50°c ... +150°c

Dopuszczenia / zgodny z seV 15 aTeX 0157 X 
Iecex seV 17.0013X

stopień ochrony 
przeciwwybuchowej

Obszary zagrożone wybuchem gazów: 
II 2g ex db eb IIc T6 gb; 
Obszary zagrożone wybuchem pyłów: 
II 2D ex tb IIIc T80°c Db

 N wytrzymała aluminiowa obudowa
 N stopień ochrony IP66
 N ex db eb IIc T6 gb
 N ex tb IIIc T80°c Db
 N Dowolna pozycja montażowa
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Simple Apparatus

wyłączniki ciśnieniowe i termostaty, łączone z certyfikowanym wzmacniaczem odłącznikowym (bariera zene-
ra/ przekaźnik zenera), mogą być stosowane jako „prosty elektryczny środek eksploatacyjny” w strefie 1 i 2 oraz 
w strefie 21 i 22 zgodnie z normą Iec/en 60079-11. Te wyłączniki ciśnieniowe i termostaty nie nadają się do 
strefy 0 i strefy 20. użycie w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa (dopuszczone elek-
tryczne środki eksploatacyjne) jest niedozwolone. wzmacniacze odłącznikowe nadają się do zastosowań sa-
mobezpiecznych. urządzenie przesyła sygnały z obszaru zagrożonego wybuchem do obszaru bezpiecznego. 
 

Non hazardous areaHazardous areaZone dangereuse Zone non dangereuse

Powiązane wzmacniacz przekaźnikowy

Obszary zagrożone wybuchem Do stref nie zagrożonych

"simple apparatus" Termostaty / wyłączniki 
ciśnieniowe

zalecany wzmacniacz przekaźnikowy (patrz rozdział „akcesoria”)

nr części Trafag:  zen230Vac (230 Vac
  zen24VDc (24 VDc)

w przypadku zastosowania innego typu wzmacniacz przekaźnikowy należy zagwarantować, że jego elektrycz-
na granica mocy mieści się wspecyfikacji termostatu lub wyłącznika ciśnieniowego „simple apparatus”.

Ex ia IIC
ui > u0

Ii > I0

Pi > P0

230 Vac (F90141)
 24 VDc (F90140)

rating
ui = 24 V
Ii = 100 ma
Pi = 0,6 w
Li = 0
ci = 0

u0 ... 24 V
I0 ... 100 ma
P0 ... 0,6 w
L0 ... 8mh
c0 ... 100nF
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«Simple Apparatus» zgodny z ATEX 904/924/947
xWyłączniki ciśnieniowe

Zalety
 N Kompaktowa konstrukcja
 N wytrzymała obudowa
 N stopień ochrony IP65
 N Dowolna pozycja montażowa
 N może zostać użyte jako „simple apparatus” w strefach 

zagrożonych wybuchem

«Simple Apparatus» zgodny z ATEX 414/419
xTermostaty

Zalety
 N Kompaktowa konstrukcja
 N wytrzymała obudowa
 N stopień ochrony IP65
 N Dowolna pozycja montażowa
 N może zostać użyte jako „simple apparatus” w strefach 

zagrożonych wybuchem

Dane techniczne
Technologia czujników mieszek / Tłok

zakres pomiarowy 904:   –0.9 ... 1.5 do 10 ... 100 bar
924:   –1 ... 6 do –1 ... 18 bar
947:     1 ... 10 do 60 ... 600 bar

sygnał wyjściowy 1 bezpotencjałowy styk przełączny 
(sPDT)

histereza przełączania nieregulowana

Powtarzalność ± 1.0 % całego zakr. typ.

Temperatura medium 904 / 924:  –40 ... +150 °c
947: uszczelka nbr:   –30 ... +100 °c
          uszczelka FKm:   –15 ... +150 °c

czujnik materiał 1.4435 (aIsI316L) / brąz /
brąz niklowany   

materiał obudowy alsi10mg/ epoksydowane

Technologia czujników 414: rurka kapilarna ze swobodnie 
montowaną sondą
419: uzwojenie rurki kapilarnej

zakres pomiarowy 414: –30 ... +40 do +70 ... +350°c
419: –30 ... +30 do 0 ... +60°c

sygnał wyjściowy bezpotencjałowy styk przełączny

histereza przełączania nieregulowana

Powtarzalność ± 0.5 % całego zakr. typ.

wstrząs 50 g / 11 ms

materiał czujnika stal nierdzewna / miedź /
miedź niklowana   

materiał obudowy alsi9cu3, powlekane

Dane techniczne

Karta katalogowa 904   
www.trafag.com/h72364

 i www.trafag.com/h72365
 i www.trafag.com/h72366

 iKarta katalogowa 924   Karta katalogowa 947   

www.trafag.com/h72183
 i www.trafag.com/h72182

 iKarta katalogowa 414   Karta katalogowa 419   
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Jakość i niezawodność
używane i cenione na całym świecie produkty ze szwajcarii

 Referencje
abb  I  aIT  I  aKg  I  alstom  I  areva T&D  I  atos  I  aVL  I  benninghoven  I  bharat heavy electrical  I  blohm & Voss  I  bombardier  I  bosch rexroth  I  bmw rolls-royce
bühler  I  caterpillar  I  charmilles  I  Dalian marine Diesel Ltd.  I  Detroit Diesel  I  Deutsche bahn ag  I  Doosan group  I  Dräger  I  electrolux  I  elektrobudowa s.a.
Faiveley  I  Fincantieri  I  Flender  I  goninan  I  greenfield  I  g&w  I  hermetic Pumpen  I  roche  I  hudong heavy machinery  I  hyundai heavy Industries  I  IaV   
Ingersoll rand  I  Iveco  I  KOma  I  man b&w  I  melag  I  mitsubishi  I  mTu  I  noske-Kaeser  I  Oilon  I  Ormat Turbines  I  Parker  I  Pesa  I  Philips  I  PKn Orlen s.a.  
Pmc  I  Polarteknik  I  Promeco  I  Queensland rail  I  reintjes  I  renk  I  rolls-royce  I  schindler  I  schneider electric  I  schottel  I  sciteq-hammel  I  siemens  I  sncF
sTX heavy Industries   I   Thermax Limited   I   Toshiba   I   Trumpf   I   Verolme shipyard   I   Vesta   I   Viessmann   I   Voith   I   wärtsilä   I   westfalia separator   I   w&h
yichang marine Diesel Ltd  I  york  I  zF marine

 N Główna siedziba
szwajcaria   

 N Spółki zależne  Pprzedstawiciele
austria   australia    Indonezja  republika Południowej afryki  
Francja    belgia    Islandia   rumunia      
hiszpania     brazylia    Izrael   singapur  
Indie    chiny    Kanada      szwecja
Japonia   chorwacja  Kolumbia   Tajlandia   
niemcy   cypr  Korea Tajwan   
Polska (Joint Venture)    Dania     malezja   Turcja     
republika czeska    estonia  niderlandy   ukraina  
rosja (Joint Venture)    Filipiny      norwegia      węgry   
usa  Finlandia   nowa zelandia     wietnam   
wielka brytania   grecja  Portugalia zjednoczone emiraty arabskie   
włochy     
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