Manual de utilizare

7.1. Cerinţe pentru nivelul de protecţie a echipamentului Gc
(nA)

1. Marcaj
Senzor inductiv

La selectarea materialelor pentru accesorii, luaţi în considerare faptul că
temperatura carcasei poate creşte până la 70 °C.
Asiguraţi protecţie la fenomenele tranzitorii. Asiguraţi-vă că valoarea
maximă a protecţiei la fenomenele tranzitorii nu depăşeşte 140% din 85 V.

NBB4-12GM50-E2-V1-3G-3D

7.2. Cerinţe pentru nivelul de protecţie a echipamentului Dc

Marcaj ATEX

La selectarea materialelor pentru accesorii, luaţi în considerare faptul că
temperatura carcasei poate creşte până la 70 °C.
Temperatura superficială maximă a dispozitivului a fost determinată fără
un strat de praf pe dispozitiv.

1 II 3G Ex nA IIC T6 Gc
1 II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Marcaj IECEx

7.3. Condiţii specifice de utilizare

Pepperl+Fuchs Group

7.3.1. Cerinţe referitoare la câmpul electrostatic
Nu montaţi plăcuţa de identificare furnizată în zonele care pot fi încărcate
electrostatic.
Evitaţi încărcătura electrostatică inadmisibil de ridicată a componentelor
metalice ale carcasei pe dispozitiv.
Includeţi componentele metalice ale carcasei în legătura echipotenţială.
7.3.2. Cerinţe privind aspectele mecanice

Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germania
Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Validitate
Procesele şi instrucţiunile specifice din acest manual de utilizare necesită
prevederi speciale pentru a garanta siguranţa personalului de operare.

3. Grup ţintă, personal
Responsabilitatea pentru planificare, asamblare, punere în funcţiune,
operare, întreţinere şi dezasamblare aparţine operatorului.
Personalul trebuie instruit şi calificat în mod corespunzător pentru a
efectua operaţiunile de montare, instalare, punere în funcţiune, operare,
întreţinere şi dezasamblare ale dispozitivului. Personalul instruit şi calificat
trebuie să fi citit şi să fi înţeles manualul de utilizare.

4. Referinţă la Documentaţia suplimentară
Respectaţi legile, standardele şi directivele aplicabile pentru utilizarea în
scopul prevăzut şi locaţia de operare. Respectaţi Directiva 1999/92/CE cu
privire la zonele periculoase.
Fişele de date, manualele, declaraţiile de conformitate, certificatele de
examinare tip EU, certificatele şi desenele tehnice corespunzătoare, dacă
se aplică (consultaţi fişa de date), sunt părţi integrale ale acestui
document. Puteţi găsi aceste informaţii la adresa www.pepperl-fuchs.com.
Ca urmare a reviziilor constante, documentaţia este supusă modificărilor
permanente. Consultaţi numai cea mai recentă versiune, care poate fi
găsită pe adresa www.pepperl-fuchs.com.

5. Utilizarea în scopul prevăzut
Dispozitivul este aprobat numai pentru utilizarea corespunzătoare şi în
scopul prevăzut. Ignorarea acestor instrucţiuni va anula orice garanţie şi
va exonera producătorul de orice răspundere.
Datele tehnice prevăzute în fişa de date pot fi limitate parţial de informaţiile
incluse în acest manual de utilizare.
Utilizaţi dispozitivul numai în condiţiile de operare şi ambientale
specificate.
Dispozitivul este un aparat electric pentru zone periculoase.
Certificatul se aplică numai pentru utilizarea dispozitivului în condiţii
atmosferice.
Dacă utilizaţi dispozitivul în afara condiţiilor atmosferice, luaţi în
considerare faptul că parametrii de siguranţă admisibili trebuie reduşi.
Dispozitivul poate fi utilizat în zone periculoase care conţin gaze, vapori şi
ceaţă.
Dispozitivul poate fi utilizat în zone periculoase care conţin praf
combustibil.

6. Utilizare necorespunzătoare
Protecţia personalului şi a unităţii de producţie nu este asigurată dacă
dispozitivul nu este utilizat în scopul prevăzut.

7. Montarea şi instalarea
Respectaţi instrucţiunile de instalare în conformitate cu IEC/EN 60079-14.
Pe plăcuţa de identificare a dispozitivului sau plăcuţa de identificare
specificată sunt aplicate marcaje de siguranţă relevante.
Ataşaţi plăcuţa de identificare furnizată în vecinătatea imediată a
dispozitivului. Ataşaţi plăcuţa de identificare astfel încât să fie lizibilă şi
imposibil de îndepărtat. Luaţi condiţiile ambientale în considerare.
Nu demontaţi un dispozitiv avariat sau poluat.
Montaţi dispozitivul astfel încât să respecte gradul de protecţie specificat,
în conformitate cu IEC/EN 60529.
Dacă utilizaţi dispozitivul în condiţii ambientale nefavorabile, acesta
trebuie protejat în mod corespunzător.
Nu îndepărtaţi marcajele de avertizare.
Preveniţi contaminarea interiorului dispozitivului la deconectarea
conectorului.
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7.3.2.1. Cerinţe pentru nivelul de protecţie a echipamentului Gc (nA)
Montaţi dispozitivul astfel încât să fie protejat împotriva pericolelor
mecanice.
Nu conectaţi sau deconectaţi conexiunea electrică atunci când se află sub
tensiune.
7.3.2.2. Cerinţe pentru nivelul de protecţie a echipamentului Dc
Montaţi dispozitivul astfel încât să fie protejat împotriva pericolelor
mecanice.
Nu conectaţi sau deconectaţi conexiunea electrică atunci când se află sub
tensiune.
7.3.3. Cerinţe în relaţie cu radiaţiile ultraviolete
7.3.3.1. Cerinţe pentru nivelul de protecţie a echipamentului Gc (nA)
Montaţi dispozitivul astfel încât să fie protejat împotriva radiaţiilor
ultraviolete.
Instalaţi cablurile şi cablurile de conectare astfel încât să fie protejate
împotriva radiaţiilor ultraviolete.
7.3.3.2. Cerinţe pentru nivelul de protecţie a echipamentului Dc
Montaţi dispozitivul astfel încât să fie protejat împotriva radiaţiilor
ultraviolete.
Instalaţi cablurile şi cablurile de conectare astfel încât să fie protejate
împotriva radiaţiilor ultraviolete.

7.4. Cerinţe pentru presetupe
Etanşaţi carcasa. Utilizaţi o garnitură adecvată pentru aplicaţia specificată.
7.4.1. Cerinţe pentru nivelul de protecţie a echipamentului Dc

7.5. Cerinţe pentru conectori
7.5.1. Cerinţe pentru nivelul de protecţie a echipamentului Dc
Utilizaţi doar conectori certificaţi în mod corespunzător pentru aplicaţie.
Utilizaţi numai conectori cu un interval de temperatură corespunzătoare
aplicaţiei.
Asiguraţi-vă că gradul de protecţie nu este încălcat de către conectori.

8. Operarea, întreţinerea, reparaţiile
Respectaţi condiţiile specifice de utilizare.
Pe plăcuţa de identificare a dispozitivului sau plăcuţa de identificare
specificată sunt aplicate marcaje de siguranţă relevante.
Nu utilizaţi un dispozitiv avariat sau poluat.
Nu reparaţi, modificaţi sau manipulaţi dispozitivul.
Modificările sunt permise numai dacă acestea sunt aprobate în prezentul
manual de utilizare şi în documentaţia referitoare la dispozitiv.
Dacă există un defect, întotdeauna înlocuiţi dispozitivul cu un dispozitiv
original.
Nu îndepărtaţi marcajele de avertizare.
Preveniţi contaminarea interiorului dispozitivului la deconectarea
conectorului.

8.1. Cerinţe pentru nivelul de protecţie a echipamentului Gc
(nA)
Nu depăşiţi tensiunea de operare maximă permisă Ubmax. Toleranţele nu
sunt permise.
Nu depăşiţi curentul de ieşire maxim permis. Preveniţi scurtcircuitele.

8.2. Cerinţe pentru nivelul de protecţie a echipamentului Dc
Nu depăşiţi tensiunea de operare maximă permisă Ubmax. Toleranţele nu
sunt permise.
Nu depăşiţi curentul de ieşire maxim permis. Preveniţi scurtcircuitele.
Blocaţi conectarea cu protectorul împotriva interblocării V1-Clip (accesoriu
de montare de la Pepperl+Fuchs).

Blocaţi conexiunea astfel încât să se poată deconecta numai cu un
instrument.

9. Livrare, transport, eliminare
Verificaţi ambalajul şi conţinuturile pentru avarii.
Verificaţi dacă aţi primit toate articolele şi dacă articolele primite sunt cele
pe care le-aţi comandat.
Păstraţi ambalajul original. Întotdeauna depozitaţi şi transportaţi
dispozitivul în ambalajul original.
Depozitaţi dispozitivul într-un mediu curat şi uscat. Trebuie să fie luate în
considerare condiţiile de mediu permise, consultaţi fișa tehnică.
Eliminarea dispozitivului, a componentelor integrate, a ambalajului şi a
oricăror baterii conţinute de acesta trebuie să se facă în conformitate cu
legile şi liniile directoare aplicabile ale ţării respective.

10. Date tehnice relevante pentru securitate
10.1. Nivel de protecţie a echipamentului Gc (nA)
Tip de protecţie
Marcaj CE
Certificate
Certificat ATEX
Marcaj ATEX
Standarde ATEX

Temperatură ambientală
maximă admisă °C

„n”
2
PF15CERT3754X
1 II 3G Ex nA IIC T6 Gc
EN 60079-0:2012-08, EN
60079-0/A11:2013-11, EN
60079-15:2010-05
De asemenea, respectaţi temperatura
ambientală maximă admisă menţionată în
datele tehnice generale. Menţineţi cea mai
mică dintre cele două valori.
Tensiunea maximă de operare UBmax
Curentul de sarcină maximă ILmax
Rezistenţa minimă în serie RV
Tensiunea maximă de ieşire analogică UAmax
Curentul maxim de ieşire analogic IAmax
la UBmax = 30 V, ILmax =150 mA: 47 °C
la UBmax = 30 V, ILmax = 100 mA: 51 °C
la UBmax = 30 V, ILmax = 50 mA: 53 °C

10.2. Nivel de protecţie a echipamentului Dc
Tip de protecţie
Marcaj CE
Certificate
Certificat ATEX
Marcaj ATEX
Standarde ATEX

Temperatură ambientală
maximă admisă °C

Protecţie prin carcasă „tc”
2
PF15CERT3774X
1 II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
EN 60079-0:2012-08, EN
60079-0/A11:2013-11, EN
60079-31:2014-07
De asemenea, respectaţi temperatura
ambientală maximă admisă menţionată în
datele tehnice generale. Menţineţi cea mai
mică dintre cele două valori.
Tensiunea maximă de operare UBmax
Curentul de sarcină maximă ILmax
Rezistenţa minimă în serie RV
Tensiunea maximă de ieşire analogică UAmax
Curentul maxim de ieşire analogic IAmax
la UBmax = 30 V, ILmax =150 mA: 47 °C
la UBmax = 30 V, ILmax = 100 mA: 51 °C
la UBmax = 30 V, ILmax = 50 mA: 53 °C
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