
Manual de utilizare
1. Marcaj
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Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. 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.
Familiarizaţi-vă cu produsul înainte de utilizarea acestuia. Citiţi manualul
de utilizare cu atenţie.

3. Referinţă la Documentaţia suplimentară
Respectaţi legile, standardele şi directivele aplicabile pentru utilizarea în
scopul prevăzut şi locaţia de operare.
Fişele de date, declaraţiile de conformitate, manualele, 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.
Puteţi găsi datele pentru valorile și parametrii electrici în fișele de date
tehnice corespunzătoare.

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 de operare şi ambientale
specificate.
Dispozitivul este un aparat electric pentru zone periculoase.
Dispozitivul este un dispozitiv asociat în conformitate cu
IEC/EN 60079-11.
Dispozitivul este utilizat în tehnologia de control şi instrumentaţie
(tehnologie C&I). Dispozitivul este utilizat pentru izolaţia galvanică a
circuitelor cu siguranţă intrinsecă şi a circuitelor fără siguranţă intrinsecă.
Dispozitivul este utilizat ca interfaţă între module, circuite field şi circuite de
control.
Dispozitivul este conceput pentru montare pe perete.
Utilizaţi dispozitivul numai când este staţionar.

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
Nu demontaţi un dispozitiv avariat sau poluat.
Nu montaţi dispozitivul în zona periculoasă de praf combustibil.
Respectaţi condiţiile de operare şi ambientale la montarea și instalarea
dispozitivului.
Dispozitivul respectă un grad de protecţie de IP54, în conformitate cu
IEC/EN 60529.
Asiguraţi-vă că această carcasă nu e avariată, deformată sau corodată.
Asiguraţi-vă că toate garniturile sunt curate, că nu sunt deteriorate și că
sunt montate corect.
Strângeţi toate şuruburile carcasei/capacului carcasei la cuplul mecanic
corect.
Cerinţe pentru zona periculoasă

Dacă dispozitivul a fost deja utilizat în instalaţii electrice generale, acesta
nu mai poate fi instalat ulterior în instalaţiile electrice utilizate în combinaţie
cu zonele periculoase.
Dacă circuitele cu tip de protecţie Ex i sunt utilizate cu circuite fără
siguranţă intrinsecă, acestea nu mai trebuie utilizate ca circuite cu tip de
protecţie Ex i.
Respectaţi instrucţiunile de instalare în conformitate cu IEC/EN 60079-14.
La conectarea dispozitivelor cu siguranţă intrinsecă cu circuitele cu
siguranţă intrinsecă ale dispozitivului asociat, respectaţi valorile maxime

referitoare la protecţia la explozie (verificarea siguranţei intrinseci).
Respectaţi standardele IEC/EN 60079-14 sau IEC/EN 60079-25.
Menţineţi distanţa de separare între toate circuitele fără siguranţă
intrinsecă şi circuitele cu siguranţă intrinsecă, în conformitate cu
IEC/EN 60079-14.
Respectaţi conformitatea distanţei de separare dintre două circuite cu
siguranţă intrinsecă adiacente, în conformitate cu IEC/EN 60079-14.
Operaţi dispozitivul numai cu un compartiment de terminale Ex e.
Cerinţe pentru cabluri şi cablurile de conectare

Utilizaţi numai un cablu de conectare pentru fiecare deschidere.
Pentru presetupe utilizaţi numai diametre de cablu de intrare cu
dimensiunea corespunzătoare.
Asiguraţi-vă că toate presetupele sunt în condiţie bună şi că sunt strânse
bine.
Respectaţi cuplul de strângere al presetupelor.
Închideţi toate presetupele neutilizate cu dopuri de etanşare
corespunzătoare.
Utilizaţi numai un conductor pentru fiecare terminal.
Respectaţi secţiunea transversală admisibilă a miezului conductorului.
La instalarea conductoarelor, izolaţia trebuie să ajungă până la terminal.
Atunci când utilizaţi conductoare liţate, conectaţi ferule prin presare pe
capetele conductoarelor.
Asiguraţi-vă că şuruburile terminalelor neutilizate sunt strânse bine.
Respectaţi cuplul de strângere al şuruburilor terminalelor.

7. Operarea, întreţinerea, reparaţiile
Dispozitivul nu necesită întreţinere.
Dispozitivele nu trebuie reparate, modificate sau manipulate. Dacă există
un defect, produsul trebuie întotdeauna înlocuit cu un dispozitiv original.
Operaţi dispozitivul numai cu un compartiment de terminale Ex e.
Conectarea sau deconectarea circuitelor fără siguranţă intrinsecă aflate
sub tensiune este permisă numai în absenţa unei atmosfere potenţial
explozive.
Dispozitivul poate fi operat în Zona 1.

8. 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.
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 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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