
Manual de instruções
1. Marcação

Sonda de imersão magnética para deteção do valor limite
LML-XXXX-XXD-XX-XXXX
LML-XXXX-XXP-XX-XXXX
LML-XXXX-XXS-XX-XXXX

As letras da referência marcadas com X constituem espaços reservados
para as versões do dispositivo.

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Alemanha

2. Grupo alvo, pessoal
O planeamento, a montagem, o comissionamento, o funcionamento, a
manutenção e a desmontagem são da responsabilidade dos operadores.
O pessoal deve ser devidamente qualificado e formado para realizar as
tarefas de montagem, instalação, comissionamento, funcionamento,
manutenção e desmontagem do dispositivo. É necessário que o pessoal
qualificado e treinado tenha lido e compreendido o manual de instruções.
Antes de usar o produto, familiarize-se com o mesmo. Leia atentamente o
manual de instruções.

3. Referência para documentação adicional
Respeite as leis, normativas e Diretivas aplicáveis ao uso devido e ao
local de operação.
As folhas de dados, os manuais, as declarações de conformidade EU, os
certificados de verificação de conformidade EU, os certificados e os
desenhos técnicos, se aplicáveis, correspondentes são um complemento
a este documento. Pode encontrar esta informação em www.pepperl-
fuchs.com.

4. Uso devido
Apenas se autoriza o uso devido e apropriado do dispositivo. Se ignorar
estas instruções, a garantia será anulada e o fabricante será escusado de
qualquer responsabilidade.
O dispositivo é um sensor para a deteção do valor limite de líquidos em
recipientes.
Use o dispositivo apenas nas condições ambiente e de funcionamento
especificadas.

5. Uso indevido
Não é possível garantir a proteção do pessoal e da instalação, caso o
dispositivo não tenha o uso devido.

6. Montagem e instalação
Use medidas de proteção adequadas para proteger as pessoas que têm
contacto com substâncias perigosas ou tóxicas.
Não monte um dispositivo danificado ou poluído.
Monte o dispositivo de maneira que o dispositivo esteja protegido contra
perigo mecânico.
Apenas use acessórios especificados pelo fabricante.
Requisitos para cabos e linhas de ligação

Instale os cabos e os bucins de maneira que não estejam expostos a
perigos mecânicos.
Respeite o raio de curvatura mínimo dos condutores.
Respeite a secção transversal admissível do núcleo do condutor.
Aperte as mangas terminais de cabos nas extremidades dos condutores.
Ao instalar os condutores, o isolamento tem de alcançar o terminal.

7. Operação, manutenção e reparação
Não use um dispositivo danificado ou poluído.
O dispositivo está isento de manutenção.
Não repare, modifique nem manipule o dispositivo.
Em caso de defeito, substitua sempre o dispositivo por um dispositivo
original.
Devolução

Tome as seguintes precauções antes de devolver o dispositivo à
Pepperl+Fuchs.
Remova todos os resíduos aderentes do dispositivo. Estes resíduos
podem ser perigosos para a saúde.
Preencha o formulário de "Declaração de contaminação". Pode encontrar
este formulário na página de detalhes do produto em www.pepperl-
fuchs.com.
Envie o formulário preenchido de "Declaração de contaminação" com o
dispositivo.

A Pepperl+Fuchs apenas pode examinar e reparar um dispositivo
devolvido se estiver incluído um formulário preenchido aquando da
devolução.
Se necessário, envie as instruções de manuseamento especiais
juntamente com o dispositivo.
Especifique as seguintes informações:
l Características químicas e físicas do produto
l Descrição da aplicação
l Descrição do erro ocorrido (se possível, especifique o código de erro)
l Tempo de funcionamento do dispositivo

8. Entrega, transporte e eliminação
Verifique a embalagem e o conteúdo quanto a danos. 
Verifique se recebeu todos os itens e se estes são os que encomendou.
Guarde a embalagem original. Armazene e transporte sempre o
dispositivo na embalagem original.
A eliminação do dispositivo, da embalagem e das baterias possivelmente
incluídas tem de estar em conformidade com as leis aplicáveis e as
diretrizes do respetivo país.
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