
Εγχειρίδιο
1. Σήμανση

Απομονωτής Ethernet EI-0D2-10Y-10B*
Πιστοποιητικό ελέγχου τύπου ΕΕ: PTB 07 ATEX 2025 X

 II (1) G [Ex ia Ga] IIB ,
 II (1) D [Ex ia Da] IIIC ,
 II 3(1)G Ex nA [ia Ga] IIB T4 Gc,
 II 3 (1D) G Ex nA [ia IIIC Da] IIB T4 Gc,
 I (M1) [Ex ia Ma] I

Έγκριση IECEx: IECEx PTB 09.0053X
[Ex ia Ga] IIB
[Ex ia Da] IIIC
Ex nA [ia Ga] IIB T4 Gc
Ex nA [ia IIIC Da] IIB T4 Gc
[Ex ia Ma] I

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Γερμανία

2. Εγκυρότητα
Συγκεκριμένες διαδικασίες και οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο απαιτούν
ειδικές προβλέψεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας του
εξειδικευμένου προσωπικού.

3. Συγκεκριμένη ομάδα, προσωπικό
Η ευθύνη για το σχεδιασμό, τη συναρμολόγηση, τη δοκιμαστική
λειτουργία, το χειρισμό, τη συντήρηση και την απεγκατάσταση ανήκει
στον υπεύθυνο εγκατάστασης.
Το προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και
εξειδικευμένο για να διενεργεί τοποθέτηση, εγκατάσταση, δοκιμαστική
λειτουργία, χειρισμό, συντήρηση και απεγκατάσταση της συσκευής. Το
εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να έχει διαβάσει και
κατανοήσει το εγχειρίδιο.

4. Αναφορά σε επιπλέον έγγραφα
Τηρείτε τους νόμους, τα πρότυπα και τις οδηγίες που ισχύουν για την
προοριζόμενη χρήση και την τοποθεσία λειτουργίας. Τηρείτε την
Οδηγία 1999/92/ΕΚ περί επικίνδυνων περιοχών.
Τα αντίστοιχα δελτία δεδομένων, εγχειρίδια, δηλώσεις συμμόρφωσης,
πιστοποιητικά δήλωσης εξέτασης τύπου ΕΕ, πιστοποιητικά και
σχεδιαγράμματα ελέγχου, εάν εφαρμόζονται, συμπληρώνουν το παρόν
έγγραφο. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στον ιστότοπο
www.pepperl-fuchs.com.
Λόγω των συνεχών αναθεωρήσεων, τα έγγραφα υπόκεινται σε διαρκή
αλλαγή. Ανατρέχετε μόνο στην πιο ενημερωμένη έκδοση, την οποία
μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.pepperl-fuchs.com.

5. Προοριζόμενη χρήση
Ο απομονωτής Ethernet είναι σχεδιασμένος για να δημιουργεί ένα
γαλβανικά απομονωμένο σήμα Ethernet εγγενούς ασφάλειας από ένα
σήμα Ethernet μη εγγενούς ασφάλειας.
Ο απομονωτής Ethernet μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οδήγηση
ενός τυπικού καλωδίου Ethernet μέσω μιας Ζώνης 0 ή Ζώνης 1
επικίνδυνης περιοχής: Χρησιμοποιήστε έναν απομονωτή Ethernet σε
κάθε άκρο της επικίνδυνης περιοχής, για να οδηγήσετε τη γραμμή
Ethernet εγγενούς ασφάλειας μέσω της επικίνδυνης περιοχής.
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε μια ράγα
στήριξης DIN 35 mm σύμφωνα με το πρότυπο EN 60715.
Η συσκευή πληροί βαθμό προστασίας IP20 σύμφωνα με το πρότυπο
ΔΗΕ (Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή)/EN 60529.
Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί μόνο σε ένα
περιβάλλον που διασφαλίζει βαθμό μόλυνσης 2 (ή καλύτερο), σύμφωνα
με το πρότυπο ΔΗΕ (Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή)/EN 60664-1.
Εάν χρησιμοποιείται σε περιοχές με υψηλότερο βαθμό μόλυνσης, η
συσκευή πρέπει να προστατεύεται ανάλογα.

6. Μη ενδεδειγμένη χρήση
Η προστασία του προσωπικού και της εγκατάστασης δεν διασφαλίζεται,
εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προοριζόμενη
χρήση.
Η συσκευή έχει εγκριθεί μόνο για την ενδεδειγμένη και προοριζόμενη
χρήση της. Σε περίπτωση που αγνοήσετε αυτές οδηγίες, η εγγύηση θα
καταστεί άκυρη και ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από οποιαδήποτε
ευθύνη.

7. Τοποθέτηση και εγκατάσταση
Πριν από την τοποθέτηση, την εγκατάσταση και τη δοκιμαστική
λειτουργία της συσκευής, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τη συσκευή και
να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο.
Τηρείτε τις οδηγίες εγκατάστασης, σύμφωνα με το πρότυπο ΔΗΕ
(Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή)/EN 60079-14.

Μην συνδέετε, τραβάτε ή καταπονείτε μηχανικά τα βύσματα στο
καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας.

Εύρος θερμοκρασίας: - 40 °C ... ‑25 °C

Μην τοποθετείτε συσκευή που φέρει βλάβη ή ρύπους.
Εάν η συσκευή λειτουργεί ήδη σε γενική ηλεκτρική εγκατάσταση, στη
συνέχεια η συσκευή ενδέχεται να μην εγκατασταθεί πλέον σε
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με
επικίνδυνες περιοχές.

7.1. Επικίνδυνη περιοχή
7.1.1. Αέρια
7.1.1.1. Ζώνη 2
Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί στη Ζώνη 2.
Η σύνδεση ή η αποσύνδεση των ενεργοποιημένων κυκλωμάτων μη
εγγενούς ασφάλειας επιτρέπεται μόνο όταν δεν υπάρχει μια δυνητικά
εκρηκτική ατμόσφαιρα.
Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί μόνο μέσα σε
περιβλήματα που
l συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τα περιβλήματα σύμφωνα με

το πρότυπο ΔΗΕ (Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή)/EN 60079-0,
l και έχουν βαθμό προστασίας IP54 σύμφωνα με το πρότυπο ΔΗΕ

(Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή)/EN 60529.
7.1.2. Τύπος προστασίας Ex i
Η εγγενούς ασφάλειας σύνδεση Ethernet της συσκευής είναι
εγκεκριμένη μόνο για σύνδεση με άλλη όμοια συσκευή.
Μόνο καλώδια και γραμμές σύνδεσης που πληρούν τις απαιτήσεις του
αντίστοιχου πιστοποιητικού επικίνδυνης περιοχής της συσκευής
μπορούν να συνδέονται με τη σύνδεση εγγενούς ασφάλειας.
Η ενέργεια που αποθηκεύεται στο καλώδιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
μέγιστα επιτρεπτά όρια ενέργειας.
Τηρείτε τα όρια ενέργειας. Χρησιμοποιείτε μία από τις εξής επιλογές.
Τηρείτε τον επιτρεπόμενο τύπο καλωδίου και μήκος καλωδίου που
δίνεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό επικίνδυνης περιοχής.
Τηρείτε τον επιτρεπόμενο μέγιστο λόγο αυτεπαγωγής/αντίστασης (L/R)
που δίνεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό επικίνδυνης περιοχής.

8. Λειτουργία, συντήρηση, επισκευή
Εξοικειωθείτε με το προϊόν πριν από τη χρήση του. Διαβάστε
προσεκτικά το εγχειρίδιο.
Μην επισκευάζετε, τροποποιείτε ή παραποιείτε τη συσκευή.
Μην χρησιμοποιείτε συσκευή που φέρει βλάβη ή ρύπους.
Εάν υπάρχει βλάβη, αντικαθιστάτε οπωσδήποτε τη συσκευή με μια
αυθεντική συσκευή.

9. Παράδοση, μεταφορές, απόρριψη
Ελέγξτε τη συσκευασία και το περιεχόμενό της για ζημιές. 
Ελέγξτε εάν έχετε λάβει σε κάθε στοιχείο και εάν τα στοιχεία που
λάβατε είναι αυτά που έχετε παραγγείλει.
Φυλάξτε την αυθεντική συσκευασία. Αποθηκεύετε και μεταφέρετε τη
συσκευή πάντα μέσα στην αυθεντική συσκευασία.
Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ένα καθαρό και ξηρό περιβάλλον. Πρέπει
να λαμβάνετε υπόψη τις επιτρεπόμενες συνθήκες περιβάλλοντος,
βλέπε δελτίο δεδομένων.
Η απόρριψη της συσκευής, της συσκευασίας και των μπαταριών που
ενδεχομένως περιέχονται πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με
τους ισχύοντες νόμους και τις κατευθυντήριες γραμμές της αντίστοιχης
χώρας.

DOCT-3981 / 2016-09 1 / 1


	1. Σήμανση
	2. Εγκυρότητα
	3. Συγκεκριμένη ομάδα, προσωπικό
	4. Αναφορά σε επιπλέον έγγραφα
	5. Προοριζόμενη χρήση
	6. Μη ενδεδειγμένη χρήση
	7. Τοποθέτηση και εγκατάσταση
	7.1. Επικίνδυνη περιοχή
	7.1.1. Αέρια
	7.1.1.1. Ζώνη 2

	7.1.2. Τύπος προστασίας Ex i


	8. Λειτουργία, συντήρηση, επισκευή
	9. Παράδοση, μεταφορές, απόρριψη

