
Manual de utilizare
1. Marcaj

Intrări digitale
FB1301B2, FB1302B2, FB1303B2, FB1308B2
Ieşiri digitale
FB6306B2, FB6308B2
Intrări analogice
FB3302B2, FB3305B2
Ieșiri analogice
FB4302B2, FB4302C2, FB4305B2, FB4305C2, FB4305D2
Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germania
Certificat de examinare tip CE: BVS 11 ATEX E 093 X
Grupul, categoria de echipament, tipul de protecţie, clasa de
temperatură:  II 2 G Ex db eb IIC T4

2. Validitate
Procesele şi instrucţiunile specifice din acest manual de utilizare necesită
prevederi speciale pentru a garanta siguranţa personalului de operare.
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.
Respectaţi legile, standardele şi directivele aplicabile pentru utilizarea în
scopul prevăzut şi locaţia de operare.
Dacă dispozitivul înlocuieşte un dispozitiv predecesor, documentaţia
pentru verificarea siguranţei intrinseci trebuie să fie adaptată.
Fişele de date, 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.

3. Grup ţintă, personal
Responsabilitatea pentru planificare, asamblare, punere în funcţiune,
operare, întreţinere şi dezasamblare aparţine operatorului.
Operaţiunile de montare, instalare, punere în funcţiune, operare,
întreţinere şi dezasamblare ale dispozitivului pot fi efectuate numai de
personal instruit şi calificat în mod corespunzător. Manualul de utilizare
trebuie citit şi înţeles.

4. 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.
Utilizaţi dispozitivul numai în condiţiile ambientale specificate.
Utilizaţi dispozitivul numai când este staţionar.
Modulele I/O, unităţile de comunicare şi sursele de energie ale
sistemului I/O comandat la distanţă trebuie utilizate numai împreună cu
plăcile de circuit asociate.
Conexiunile plăcii de circuit sunt fără siguranţă intrinsecă.
Modulele I/O ale sistemului I/O comandat la distanţă acţionează ca
interfaţă între semnalele de la zona periculoasă şi zona nepericuloasă.

5. Utilizare necorespunzătoare
Protecţia personalului şi a unităţii de producţie nu este asigurată dacă
dispozitivul nu este utilizat în scopul prevăzut.
Dispozitivul nu este adecvat pentru izolarea semnalelor în staţiile de
putere decât dacă acest lucru este menţionat separat în fişa de date
corespunzătoare.

6. Montarea şi instalarea
Înainte de montarea, instalarea şi punerea în funcţiune a dispozitivului,
trebuie să vă familiarizaţi cu dispozitivul şi să citiţi cu atenţie manualul de
utilizare.
Respectaţi manualele de utilizare pentru plăcile de circuit asociate.
Dispozitivul trebuie operat doar în cadrul gamei de temperaturi ambientale
specificate şi la umiditatea relativă specificată fără condensare.
Nu montaţi dispozitivul în locaţii în care poate exista o atmosferă agresivă.
Toate circuitele conectate la dispozitiv trebuie să respecte categoria de
supratensiune II (sau superioară), în conformitate cu IEC/EN 60664-1.
Nu demontaţi un dispozitiv avariat sau poluat.
Utilizaţi numai accesorii specificate de producător.
Apăsaţi modulul în slot până când toate elementele de prindere din spate
s-au cuplat în poziţie cu un sunet. Modulul trebuie să se cupleze de două
ori.

Nu împingeţi modulele în sloturi cu forţă excesivă. Conexiunile din spate
ale dispozitivului pot fi avariate dacă se utilizează forţă prea mare. În acest
caz, protecţia la explozie nu mai poate fi asigurată.
Respectaţi instrucţiunile de instalare în conformitate cu IEC/EN 60079-14.
Conectarea sau deconectarea circuitelor fără siguranţă intrinsecă aflate
sub tensiune este permisă numai în absenţa unei atmosfere potenţial
explozive.
Înainte de conectarea sau deconectarea circuitelor în prezenţa unei
atmosfere potenţial explozive, asiguraţi-vă că niciun circuit fără siguranţă
intrinsecă nu are tensiune şi curent.
Dispozitivul poate fi instalat şi operat în Zona 1 numai dacă este montat
într-o carcasă care corespunde unui nivel de protecţie a
echipamentului Gb.
Dacă se operează circuite cu siguranţă intrinsecă şi fără siguranţă
intrinsecă împreună, conexiunile circuitelor fără siguranţă intrinsecă
trebuie acoperite. Capacul trebuie să respecte gradul de protecţie IP30, în
conformitate cu IEC/EN 60529.
Cerinţe pentru cabluri şi cablurile de conectare

Respectaţi următoarele aspecte la instalarea cablurilor şi a cablurilor de
conectare:
Respectaţi secţiunea transversală admisibilă a miezului conductorului.
Lungimea izolatorului trebuie să fie luată în considerare.
La instalarea conductoarelor, izolaţia trebuie să ajungă până la terminal.
Dacă utilizaţi conductoare liţate, conectaţi ferule prin presare pe capetele
conductoarelor.
Conectoarele pentru circuitele fără siguranţă intrinsecă trebuie să fie
asigurate mecanic.
Nu trageţi niciodată de cablu. Un fir s-ar putea desprinde de la terminal, iar
protecţia împotriva şocului electric nu mai poate fi asigurată. Întotdeauna
trageţi de terminal.
Cablurile şi cablurile de conectare neutilizate trebuie conectate la
terminale sau fixate bine şi izolate.

7. Carcasă
Aplicaţi marcajul de avertizare „Avertizare – Consultaţi
manualele de utilizare!” în mod vizibil pe carcasă.
Aplicaţi marcajul de avertizare „Avertizare – Circuite fără siguranţă
intrinsecă protejate de capac intern cu un grad de protecţie IP30!” în mod
vizibil pe carcasă.
Evitaţi încărcătura electrostatică ce ar putea cauza descărcări
electrostatice în timpul instalării sau operării dispozitivului.
Aplicaţi marcajul de avertizare „Avertizare – Evitaţi sarcina electrostatică!”
în mod vizibil pe carcasă.
Atunci când este sub tensiune, carcasa poate fi deschisă pentru
întreţinere în Zona 1, atât timp cât se respectă următoarele condiţii:
l Conexiunile circuitelor fără siguranţă intrinsecă trebuie protejate cu un

capac cu un grad de protecţie IP30.
l Toate celelalte dispozitive din carcasă trebuie să permită deschiderea

carcasei atunci când se află sub tensiune în Zona 1.
l Pe carcasă este aplicat un marcaj corespunzător.

8. Operarea, întreţinerea, reparaţiile
Înainte de utilizarea dispozitivului, trebuie să vă familiarizaţi cu dispozitivul
şi să citiţi cu atenţie manualul de utilizare.
Nu utilizaţi un dispozitiv avariat sau poluat.
Utilizaţi numai accesorii specificate de producător.
Dispozitivul nu trebuie reparat, modificat sau manipulat.
Dacă există un defect, întotdeauna înlocuiţi dispozitivul cu un dispozitiv
original de la Pepperl+Fuchs.
Scoateţi dispozitivul numai cu instrumentul de montare corespunzător.
Instrumentul de montare necesită o procedură de îndepărtare în două
etape.
1 . Deblocare
2 . Îndepărtare
Apăsaţi modulul în slot până când toate elementele de prindere din spate
s-au cuplat în poziţie cu un sunet. Modulul trebuie să se cupleze de două
ori.
Nu împingeţi modulele în sloturi cu forţă excesivă. Conexiunile din spate
ale dispozitivului pot fi avariate dacă se utilizează forţă prea mare. În acest
caz, protecţia la explozie nu mai poate fi asigurată.
Respectaţi instrucţiunile IEC/EN 60079-17 referitoare la întreţinerea şi
inspecţia dispozitivului asociat.
Dacă există circuite cu siguranţă intrinsecă şi circuite fără siguranţă
intrinsecă, capacul cu gradul de protecţie IP30 poate fi scos numai dacă
circuitele fără siguranţă intrinsecă sunt scoase de sub tensiune (fără volţi
şi fără curent).
Conectarea sau deconectarea circuitelor fără siguranţă intrinsecă aflate
sub tensiune este permisă numai în absenţa unei atmosfere potenţial
explozive.
Înainte de conectarea sau deconectarea circuitelor în prezenţa unei
atmosfere potenţial explozive, asiguraţi-vă că niciun circuit fără siguranţă
intrinsecă nu are tensiune şi curent.
Atunci când este sub tensiune, carcasa poate fi deschisă pentru
întreţinere în Zona 1, atât timp cât se respectă următoarele condiţii:
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l Conexiunile circuitelor fără siguranţă intrinsecă trebuie protejate cu un
capac cu un grad de protecţie IP30.

l Toate celelalte dispozitive din carcasă trebuie să permită deschiderea
carcasei atunci când se află sub tensiune în Zona 1.

l Pe carcasă este aplicat un marcaj corespunzător.
Cu excepţia modulelor I/O FB cu conexiuni EX e, toate modulele I/O FB,
sursele de energie FB şi unităţile de comunicare FB pot fi înlocuite în
Zona 1, în timp ce sunt sub tensiune (înlocuire în timpul funcţionării).
Cerinţe pentru cabluri şi cablurile de conectare

Respectaţi următoarele aspecte la instalarea cablurilor şi a cablurilor de
conectare:
Respectaţi secţiunea transversală admisibilă a miezului conductorului.
Lungimea izolatorului trebuie să fie luată în considerare.
La instalarea conductoarelor, izolaţia trebuie să ajungă până la terminal.
Dacă utilizaţi conductoare liţate, conectaţi ferule prin presare pe capetele
conductoarelor.
Conectoarele pentru circuitele fără siguranţă intrinsecă trebuie să fie
asigurate mecanic.
Nu trageţi niciodată de cablu. Un fir s-ar putea desprinde de la terminal, iar
protecţia împotriva şocului electric nu mai poate fi asigurată. Întotdeauna
trageţi de terminal.
Cablurile şi cablurile de conectare neutilizate trebuie conectate la
terminale sau fixate bine şi izolate.

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. Condiţiile ambientale
permise (consultaţi fişa de date) trebuie luate în considerare.
Eliminarea dispozitivului, a ambalajului şi a bateriilor care pot fi conţinute
de acesta trebuie să se facă în conformitate cu legile şi liniile directoare
aplicabile ale ţării respective.
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