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1. Marķējums

ELS‑1 (Enclosure Leakage Sensor)
Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Germany
ES tipa pārbaudes sertifikāts SIRA 12 ATEX 2129X

 II 1G Ex ia IIC T4
SIRA 12 ATEX 4154X

 II 3G Ex nAc IIC T4 ,  II 3G Ex ic IIC T4
IECEx SIR 12.0052X
Ex ia IIC T4 , Ex ic IIC T4 , Ex nAc IIC T4

2. Derīgums
Uz konkrētiem šajā lietošanas pamācībā minētiem procesiem un
pamācībām attiecas īpaši noteikumi, lai garantētu ekspluatācijas
personāla drošību.

3. Mērķgrupa, personāls
Par plānošanu, montāžu, nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju, apkopi
un demontēšanu atbild iekārtas operators.
Ierīces uzstādīšanu, montāžu, nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju,
apkopi un demontēšanu drīkst veikt tikai pienācīgi apmācīts un kvalificēts
personāls. Personālam ir jāizlasa un jāsaprot lietošanas pamācība.

4. Atsauce uz papilddokumentiem
Ievērojiet likumus, standartus un direktīvas, kas ir piemērojamas
paredzētajam lietošanas veidam un ekspluatācijas vietai. Ievērojiet
Direktīvu 1999/92/EK par bīstamām zonām.
Attiecīgās datu lapas, atbilstības deklarācijas, EK tipa apstiprinājuma
sertifikāti, sertifikāti un attiecīgā gadījumā kontroles rasējumi (skatīt datu
lapu) ir neatņemama šā dokumenta daļa. Šo informāciju atradīsiet vietnē
www.pepperl-fuchs.com.
Tā kā dokuments tiek regulāri pārskatīts, tajā pastāvīgi tiek veiktas
izmaiņas. Lūdzu, skatiet tikai jaunāko versiju, kas ir atrodama vietnē
www.pepperl-fuchs.com.

5. Paredzētais lietošanas veids
Noplūdes sensors ir paredzēts ūdens iekļuves atklāšanai korpusos vai
ārējos korpusos. Ierīci iespējams izmantot ar laukkopnes Power Hubs,
ierīču savienotājiem un lauka ierīcēm.
Ierīce ir paredzēta izmantošanai pašdrošās laukkopnes sistēmās saskaņā
ar Pašdrošas laukkopnes koncepciju (FISCO) vai Entity.
Lietojiet ierīci tikai norādītajā apkārtējās temperatūras diapazonā.

6. Neatbilstoša izmantošana
Personāla un iekārtas aizsardzība nav nodrošināta, ja ierīce netiek
izmantota atbilstoši paredzētajam lietošanas veidam.
Ierīce ir apstiprināta tikai atbilstošam un paredzētajam lietošanas veidam.
Ja šī lietošanas pamācība netiks ievērota, garantija zaudēs spēku un
ražotājs būs atbrīvots no atbildības.

7. Uzstādīšana un instalācija
Pirms iekārtas uzstādīšanas, instalācijas un nodošanas ekspluatācijā jums
ir jāiepazīstas ar ierīci un uzmanīgi jāizlasa lietošanas pamācība.
Neuzstādiet bojātu vai netīru ierīci.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus saskaņā ar standartu
IEC/EN 60079-14.
Nepieļaujiet elektrostatiskās uzlādes, kas var izraisīt elektrostatiskās
izlādes ierīces montāžas vai izmantošanas laikā.
Ja ierīce jau ir izmantota vispārīgās elektroinstalācijās, to vairs nedrīkst
uzstādīt elektroinstalācijās, kas tiek izmantotas kopā ar bīstamajām
zonām.
Ja ķēdes ar aizsardzības veidu Ex i tiek izmantotas ar pašnedrošām
ķēdēm, tās turpmāk nedrīkst izmantot kā ķēdes ar aizsardzības veidu Ex i.
Maksimālais kabeļa garums ir 1 m.

7.1. Bīstamā zona
7.1.1. Aizsardzības veids
7.1.1.1. Aizsardzības veids Ex i
Saskaņā ar attiecīgo produkta dokumentāciju veiciet ar ierīci nodrošinātās
aizsargcaurules montāžu.
Nepieļaujiet elektrostatiskās uzlādes, kas var izraisīt elektrostatiskās
izlādes ierīces montāžas vai izmantošanas laikā.

7.1.1.2. Aizsardzības veids Ex nA
Ierīci drīkst uzstādīt un izmantot tikai ārējā korpusā, kas
l atbilst prasībām attiecībā uz ārējiem korpusiem saskaņā ar standartu

IEC/EN 60079-0,
l ir novērtēts ar IP54 aizsardzības klasi saskaņā ar standartu

IEC/EN 60529.
Nodrošiniet īslaicīgu aizsardzību. Nodrošiniet, lai īslaicīgās aizsardzības
maksimālā vērtība nepārsniegtu 140 % no nominālā sprieguma.
Uzstādiet savienojuma līnijas tā, lai montāža atbilstu aizsardzības veida
Ex nAc prasībām.

8. Izmantošana, apkope, remonts
Pirms ierīces lietošanas jums ir jāiepazīstas ar ierīci un uzmanīgi jāizlasa
lietošanas pamācība.
Ierīci nedrīkst remontēt, mainīt vai manipulēt.
Defekta gadījumā vienmēr aizstājiet ierīci ar oriģinālo Pepperl+Fuchs
ierīci.

9. Piegāde, transports, nodošana atkritumos
Pārbaudiet, vai iepakojums un tā saturs nav bojāts. 
Pārbaudiet, vai esat saņēmis visas preces, kā arī to, vai šīs preces ir tās
pašas, kuras pasūtījāt.
Saglabājiet oriģinālo iepakojumu. Vienmēr uzglabājiet un transportējiet
ierīces oriģinālajā iepakojumā.
Uzglabājiet ierīci tīrā un sausā vidē. Ievērojiet pieļaujamos apkārtējās
vides nosacījumus (skatīt datu lapu).
Ierīces, iepakojuma un iespējamās iekļautās baterijas ir jānodod
atkritumos saskaņā ar attiecīgās valsts piemērojamajiem tiesību aktiem un
pamatnostādnēm.
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