Navodila za uporabo

Upoštevajte zatezni moment vijakov na končnikih.
Zahteve za uporabo naprave kot povezani aparati

1. Oznaka

Tokokrogov s tipom zaščite Ex i, uporabljenih v ne-lastnovarnih
tokokrogih, ni več dovoljeno uporabljati kot tokokrogov s tipom zaščite Ex
i.
Lastnovarni tokokrogi povezane naprave so lahko napeljani na nevarna
območja. Poskrbite za ustrezne ločitvene razdalje do vseh nelastnovarnih
tokokrogov v skladu s standardom IEC/EN 60079-14.
Poskrbite za ustrezne ločitvene razdalje med dvema soležnima
lastnovarnima tokokrogoma v skladu s standardom IEC/EN 60079-14.
Lastnovarne tokokroge zagotavljajo povezani moduli.
Ob priklopu naprave na lastnovarno napravo upoštevajte najvišje
vrednosti naprave.
Ob povezovanju lastnovarnih naprav z lastnovarnimi tokokrogi povezane
naprave upoštevajte najvišje vrednosti glede eksplozijske zaščite
(preveritev zaščite tipa Ex i). Upoštevajte standard IEC/EN 60079-14 ali
IEC/EN 60079-25.
Če je vzporedno povezanih več kanalov naprave, mora biti vzporedna
povezava vzpostavljena neposredno na priključkih na vodniku naprave.
Ob preverjanju lastne varnost upoštevajte najvišje vrednosti vzporedne
vezave.

Sistem H, končniške plošče
Identifikacija naprave
Številka modela
Odobritev ATEX
Skupina, kategorija, tip zaščite, temperaturni razred
Točno oznako naprave lahko najdete na napisni tablici na stranici
naprave.
Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Nemčija

2. Ciljna skupina, osebje
Za načrtovanje, sestavo, zagon, upravljanje, vzdrževanje in demontažo je
odgovoren obratni operater.
Montažo, namestitev, zagon, upravljanje, vzdrževanje in demontažo
naprave lahko opravi le ustrezno usposobljeno in kvalificirano osebje.
Prebrati in razumeti je treba navodila za uporabo.
Pred uporabo naprave se je treba z njo seznaniti in pozorno prebrati
navodila za uporabo.

3. Referenčna dokumentacija

Naprav ni dovoljeno popravljati, spreminjati ali prilagajati. Izdelek je treba v
primeru okvare vedno zamenjati z originalno napravo.

8. Dostava, transport, odstranjevanje
Preverite, ali je pakiranje in vsebina morda poškodovano.
Preverite, ali ste prejeli vse naročene izdelke in ali so to dejansko naročeni
izdelki.
Za hrambo in transport vedno uporabljajte originalno pakiranje.
Napravo hranite v čistem in suhem okolju. Upoštevati je potrebno
dovoljene okoljske pogoje (glej podatkovno tabelo).
Odstranjevanje (odlaganje) naprave, pakiranja in morebitnih vsebovanih
baterij mora biti skladno z veljavno zakonodajo in smernicami v
posameznih državah.

Upoštevajte zakonodajo, standarde in direktive, ki veljajo za priporočeno
rabo in lokacijo uporabe.
Ustrezne podatkovne tabele, izjave o skladnosti, EC-tipski certifikati,
potrdila in morebitni kontrolni načrti dopolnjujejo ta dokument. Te
informacije so na voljo v spletnem mestu www.pepperl-fuchs.com.
Upoštevajte navodila za ustrezne module.

4. Priporočena raba
Naprava je odobrena le ustrezno in priporočeno rabo. Neupoštevanje teh
navodil razveljavi vso garancijo in proizvajalca razreši vsakršne
odgovornosti.
Naprava se uporablja v merilni in nadzorni tehnologiji (tehnologija I&C).
Naprava se uporablja za galvansko zaščito lastnovarnih in ne-lastnovarnih
tokokrogov. Naprava se uporablja kot vmesnik med moduli, tokokrogi v
polju in nadzornimi tokokrogi.
Končniško ploščo uporabljajte le v kombinaciji z ustreznimi moduli.
Napravo uporabljajte samo v navedenih okoljskih pogojih.
Napravo uporabljajte le stacionarno.
Naprava je povezana naprava v skladu s standardom IEC/EN 60079-11.

5. Neprimerna uporaba
Zaščita osebja in obrata ob uporabi naprave v nasprotju z njeno
priporočeno rabo ni zagotovljena.
Naprava ni primerna za izolacijo signalov v električnih inštalacijah, razen
če to ni posebej navedeno v ustrezni podatkovni tabeli.

6. Montaža in namestitev
Ne namestite poškodovanih ali umazanih naprav.
Napravo namestite tako, da je zaščitena pred mehanskimi nevarnostmi.
Napravo npr. namestite v zunanje ohišje.
Napravo je potrebno namestiti izven nevarnega območja.
Napravo montirajte skladno s stopnjo električne zaščite najmanj IP20 po
standardu IEC/EN 60529.
Napravo je dovoljeno namestiti in jo uporabljati le v okolju, ki zagotavlja
stopnjo onesnaženosti 2 (ali boljšo), v skladu s standardom
IEC/EN 60664-1.
Napravo je potrebno ob uporabi v okoljih z višjo stopnjo onesnaženosti
ustrezno zaščititi.
Vsi tokokrogi, priključeni na napravo, morajo ustrezati prekoračitvi
napetostne kategorije II (ali boljši) v skladu s standardom IEC/EN 60664-1.
Upoštevajte navodila za namestitev v skladu s standardom
IEC/EN 60079-14.
Za pravilno dodelitev priključkov na vodniku modulom in njihovim
posameznim kanalom upoštevajte ustrezno dokumentacijo ali informacije
o napravi.
Zahteve za kable in povezovalne linije
Ob nameščanju kablov in povezovalnih linij upoštevajte naslednje točke:
Upoštevajte dovoljeno površino prereza jedra prevodnika.
Če uporabljate snope vodnikov, spojite konce žice na koncih prevodnikov.
Uporabite le en prevodnik na priključek na vodniku.
Ob nameščanju prevodnikov mora izolacija segati do končnika.
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7. Delovanje, vzdrževanje, popravila
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