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Célvásárlóinknak egy tálcáról tudunk kínálni minden szolgáltatást!

Szolgáltatásaink



TŰZ ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES ANYAGOKAT FELHASZNÁLÓ, 
AZOKAT ELŐÁLLÍTÓ, VAGY SZÁLLÍTÓ ÜZEMEK VÁLLALATOK:

• Szénbányák

• Földfelszíni olaj-, vegyi-, gyógyszeripari létesítmények

• Kőolaj, földgáz kitermelésével szállításával és
tárolásával foglalkozó vállalkozások

• Erőművek, ahol a villamos energia előállítására 
földgázt,
a generátorok hűtéséhez hidrogént használnak  

• Biogáz üzemek, malmok, faipari festő üzemek,

• Cukor, szesz, étolaj gyárak,

• Biogáz üzemek, szennyvíz tisztítók 

A robbanásbiztos berendezések
alkalmazásában érintett iparágak köre



GLOBÁLIS:  IECEx System

• Akkreditáció – IECEx audit és 
Nemzeti Akkreditáló Hatóság

• Jóváhagyott – Vizsgáló 
Laboratórium és Tanúsító 
Szervezet 

EURÓPAI UNIÓ
• 2014/34/EU ATEX direktíva, amellyel 

konform a 35/2016 NGM rendelet
• A Vizsgáló Laboratórium és a 

Tanúsító Szervezet akkreditációja a 
Nemzeti Akkreditáló Hatóság által 

• Kijelölés 1418 azonosítóval – Európai 
Notifikált Szervezetek Csoportja

Szolgáltatásaink – TANÚSÍTÁSOK – ATEX - IECEx



Tűzvédelmi tanúsítás

• Tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést – az 
1996. évi XXXI. törvény 13. §-a értelmében – forgalomba hozni, 
forgalmazni, beépíteni csak tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány 
birtokában lehet.

• Az ExVA Kft.  – mint a Belügyminisztérium által kijelölt tanúsító 
szervezet – jogosult tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványokhoz 
szükséges vizsgálatok elvégzésére, és a tanúsítványok kiadására.

Szolgáltatásaink – TANÚSÍTÁSOK - TŰZVÉDELMI



Az MSZ EN 60079-19 szerint 
robbanásbiztos 
berendezések javítása 
esetében javítóműhelyt kell 
létrehozni, amely esetében a 
megfelelést igazolni kell.

ExVA Kft. elvégzi ezen 
javítóműhelyek auditálását, 
illetve vállalja teljeskörű 
szabványi megfelelés
támogatását is.

TANÚSÍTÁSOK – JAVÍTÓMŰHELY AUDITÁLÁS



EGYÉB VIZSGÁLATOK

• Hőállósági vizsgálat

• Hidegállósági vizsgálatok

• Páratartalom hatásának vizsgálata

• Méretellenőrzés

• Felületvizsgálat

• Automatikus érintésvédelmi vizsgálat

• Gépek biztonsági vizsgálata

• Átütési szilárdság vizsgálat

• Szigetelési ellenállás mérés

• Kisütési idő mérés

• Szivárgóáram mérés

ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK 
VIZSGÁLATA

• különböző szabványok szerinti vizsgálatok 
elvégzéséhez akkreditált vizsgáló laboratóriumunk 
üzemel, kalibrált műszerekkel, berendezésekkel 
nevesített szakszemélyzettel.

• megfelelőség esetén, gyártói felügyeleti audit
elvégzése mellett tanúsítvány kerül kiadásra.

Szolgáltatásaink - LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK



A felülvizsgálatok célja a különféle 
gyújtóforrások kizárása, a potenciálisan 
robbanásveszélyes területeken telepített 
gyártmányok adott térségben való

• alkalmazhatóságának,

• megfelelőségének,

• szerelésének ellenőrzése

így ezáltal

nem képeznek gyújtóforrást az adott 
területen.

Szolgáltatásaink - FELÜLVIZSGÁLATOK

Az ExVA Kft. a potenciálisan 
robbanásveszélyes 
környezetben felszerelt 
gyártmányok első, illetve 3
évente ismétlődő helyszíni
felülvizsgálatát vállalja a 
vonatkozó műszaki szabványok 
alapján.

(MSZ EN 60079-14, -17)



c

Az ExVA Kft. csapata vállalja a Robbanásvédelmi dokumentáció összeállítását: 

• potenciális robbanásveszély értékelését, gyújtóforrás elemzését

• a megelőzésére bevezetett intézkedések összefoglalását

• rendszerezését adott technológiákra, üzemekre vonatkozóan

Mindezt 

- ATEX 137 (99/92/EK) Európai Uniós direktíva ill. a 3/2003 (III.11.) FMM-
ESZCSM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben 
levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeinek alapján.

Szolgáltatásaink - ROBBANÁSVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ



A 3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM
együttes rendelet előírja, hogy a 
potenciálisan robbanásveszélyes 
környezetben lévő munkahelyekre, 
ahol éghetőgázok, gőzök, ködök 
(aeroszolok) vagy porok leve-gővel
alkotott keveréke által 
robbanóképes légtér alakulhat ki, 
zónabesorolást kell készíteni. 

A 3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes 
rendelet előírja, hogy a potenciálisan 
robbanásveszélyes környezetben lévő 
munkahelyekre, ahol éghetőgázok, gőzök, 
ködök (aeroszolok) vagy porok levegővel 
alkotott keveréke által robbanóképes légtér 
alakulhat ki, zónabesorolást kell készíteni. 

• Zónabesorolás készítése 

• Gyújtóforrás elemzés és 
kockázatértékelés

• Robbanásvédelmi dokumentáció 
készítése

• Robbanásveszélyes területek villamos és 
nem villamos szempontú felülvizsgálata

Szolgáltatásaink - ZÓNABESOROLÁS



• A HAZOP (HAZard and OPerability) eljárás 
során folyamattechnológiai elemzéseket 
végzünk, amelyek segítségével tervezett és 
már működő rendszerek kockázatelemzése 
megvalósítható.

• A vizsgálat során jelentős hangsúlyt kapnak 
a folyamatirányítási egységek, valamint a 
berendezések védelmi eszközei, továbbá 
figyelembe veszi a jelen lévő személyzetet 
és annak gyakorlottságát.

• A HAZOP és a SIL (System Integrity Level) 
szerepe az alkalmazott biztonsági 
rendszerek, megoldások és folyamatok 
részletes elemzése. Ezeken felül 
biztonsági rendszerek működését 
tanulmányozza bármilyen meghibásodás 
előfordulása során.

Szolgáltatásaink - HAZOP és SIL Vizsgálatok és Tanulmányok kiadása



Az ExVA Kft. csapata szakmai 
konzultáció keretében 

• asszisztenciát
• műszaki támogatást nyújt

- a tervezőknek
- gyártóknak
- végfelhasználóknak

a technikai szabványok és a 
jogszabályi követelmények 
teljes körű megfeleltetése 
érdekében.

Szolgáltatásaink – SZAKMAI KONZULTÁCIÓ



Robbanásveszélyes 
technológiai rendszerek 
terveinek szakvéleményezése

Részt veszünk:
• speciális berendezések
• egyedi berendezések
• készülékek 

tervezéséhez
• készülékek 

kivitelezéséhez
kapcsolódó szakértői 
munkálatokban.

Szolgáltatásaink – SZAKVÉLEMÉNY KIADÁSA



Akkreditált tevékenységeink:
• akkreditált vizsgálólaboratórium
• akkreditált tanúsítószervezet

Kijelölt szervezet

Magyarországon
• egyetlen akkreditált vizsgálólabor
• egyetlen akkreditált tanúsítószervezet, amely 

rendelkezik akkreditált vizsgálólaboratóriummal.
• IECEx vizsgálólaboratórium és tanúsítószervezet

Egyedi vizsgálóberendezések gyártása és ezeknek 
értékesítése több mint 15 országban világszerte.

Egyediség



Megrendelőink:

• MOL Nyrt. 
• TÜV Rheinland InterCert Kft. 
• Emerson Process Management 
• MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 
• SK Battery Hungary Kft.
• Budapesti Erőmű Zrt. 
• PCI Ipari Automatizálási Vállalkozási Kivitelező Zrt. 
• ProCoPlan Automatizálási Mérnöki és Fővállalkozó Kft. 
• PETRO-SZER Irányítástechnikai és Szolgáltató Kft. 
• Nivelco Ipari Elektronika Zrt.
• Műszer Automatika Kft.
• Ganz Mérőgyár Kft.
• Atlas Copco
• Dunamenti Erőmű Zrt. 
• Alstom Hungária Zrt.
• Stb.

• LCIE Bureau Veritas (Franciaország)
• CIMFR Laboratories (India)
• Titan Communication Systems (Dánia)
• Sensorlink As (Norvégia)
• Vision Remote As (Norvégia)
• ABB Ltd. (Svájc)
• PT KOROSI SPECINDO (Indonézia)
• Shanghai Kingbeste Industrial & Comercial Co., Ltd (Kína)
• EUCA Technologies Limited (Kína)
• Zhongke Scientific & Technical Co., Ltd. (Kína)
• Moog Italiana S.r.l. (Olaszország)
• Cooper Crouse-Hinds Gmbh (Németország)
• Rosemount Measurement Ltd. (Egyesült Királyság)
• Hycontrol Ltd. (Egyesült Királyság)
• Stb.



Az általunk kiadott ATEX tanúsítványok és vizsgálatok egész Európa szinten elismertek,
az IECEx vizsgálatok és tanúsítványok pedig globálisan is. 

Éves jártassági vizsgálatokon való részvétel, ahol jelen 
van több mint 75 nemzetközi labor

Vizsgálataink mérési pontosságának végeredménye az 
első 5 között van világszinten. 

Egyedi vizsgálóberendezések

Egyedi szakértői szolgáltatások
ExVA Kft.

Vizsgálataink szakmai elismertsége



AHOL MÁSOK A PROBLÉMÁT LÁTJÁK MI MINDIG A MEGOLDÁST

office@exva.hu +36 (1) 408-2213


