Εγχειρίδιο
1. Σήμανση
Μόντεμ
HM-MT-BT-EX-010041
Επίπεδο προστασίας εξοπλισμού: Ga
Σήμανση ATEX:
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Σήμανση IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Γερμανία
Διαδίκτυο: www.pepperl-fuchs.com

2. Εγκυρότητα
Τα αντίστοιχα δελτία δεδομένων, εγχειρίδια, δηλώσεις συμμόρφωσης,
πιστοποιητικά δήλωσης εξέτασης τύπου ΕΕ, πιστοποιητικά και
σχεδιαγράμματα ελέγχου, εάν εφαρμόζονται (βλέπε δελτίο
δεδομένων), αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος εγγράφου.
Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στον ιστότοπο www.pepperlfuchs.com.
Συγκεκριμένες διαδικασίες και οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο απαιτούν
ειδικές προβλέψεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας του
εξειδικευμένου προσωπικού.
Λόγω των συνεχών αναθεωρήσεων, τα έγγραφα υπόκεινται σε διαρκή
αλλαγή. Ανατρέχετε μόνο στην πιο ενημερωμένη έκδοση, την οποία
μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.pepperl-fuchs.com.
Τηρείτε τους νόμους, τα πρότυπα και τις οδηγίες που ισχύουν για την
προοριζόμενη χρήση και την τοποθεσία λειτουργίας. Τηρείτε την
Οδηγία 1999/92/ΕΚ περί επικίνδυνων περιοχών.
Τηρείτε τους νόμους, τα πρότυπα και τις οδηγίες που ισχύουν για την
προοριζόμενη χρήση και την τοποθεσία λειτουργίας.

3. Συγκεκριμένη ομάδα, προσωπικό
Η ευθύνη για το σχεδιασμό, τη συναρμολόγηση, τη δοκιμαστική
λειτουργία, το χειρισμό, τη συντήρηση και την απεγκατάσταση ανήκει
στον υπεύθυνο εγκατάστασης.
Το προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και
εξειδικευμένο για να διενεργεί τοποθέτηση, εγκατάσταση, δοκιμαστική
λειτουργία, χειρισμό, συντήρηση και απεγκατάσταση της συσκευής. Το
εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να έχει διαβάσει και
κατανοήσει το εγχειρίδιο.

4. Προοριζόμενη χρήση
Η συσκευή είναι ένας μηχανισμός που έχει πιστοποιηθεί για χρήση σε
επικίνδυνες περιοχές με ταξινόμηση κατά ΑΤΕΧ οδηγία και IECEx για
ζώνες 0, 1 και 2. Η συσκευή έχει επίσης πιστοποίηση UL για χρήση σε
επικίνδυνες περιοχές Κλάσης I, Ενότητας 1 ή 2 και Κλάσης I, Ζώνης 0.
Η συσκευή χρησιμοποιείται στην τεχνολογία εγκατάστασης οργάνων
(τεχνολογία C&I) για ασύρματη μεταφορά δεδομένων από συσκευές
επικοινωνίας HART.
Η συσκευή έχει εγκριθεί μόνο για την ενδεδειγμένη και προοριζόμενη
χρήση της. Σε περίπτωση που αγνοήσετε αυτές οδηγίες, η εγγύηση θα
καταστεί άκυρη και ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από οποιαδήποτε
ευθύνη.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εντός των προδιαγραφόμενων
συνθηκών περιβάλλοντος και συνθηκών λειτουργίας.
Λαμβάνετε την προοριζόμενη χρήση των συνδεδεμένων συσκευών από
τα αντίστοιχα έγγραφα.
Η συσκευή είναι ένας ηλεκτρονικός εξοπλισμός για επικίνδυνες
περιοχές.
Η συσκευή αποτελεί συσκευή εγγενούς ασφάλειας σύμφωνα με το
πρότυπο IEC/EN 60079-11.
Κατά τη σύνδεση συσκευών εγγενούς ασφάλειας με κυκλώματα
εγγενούς ασφάλειας των συνδυαζόμενων συσκευών, τηρείτε τις
μέγιστες τιμές όσον αφορά την αντιεκρηκτική προστασία (επαλήθευση
της εγγενούς ασφάλειας). Τηρείτε τα πρότυπα IEC/EN 60079-14 ή
IEC/EN 60079-25.

5. Μη ενδεδειγμένη χρήση
Η προστασία του προσωπικού και της εγκατάστασης δεν διασφαλίζεται,
εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προοριζόμενη
χρήση.

6. Λειτουργία, συντήρηση, επισκευή
Εξοικειωθείτε με το προϊόν πριν από τη χρήση του. Διαβάστε
προσεκτικά το εγχειρίδιο.
Μην επισκευάζετε, τροποποιείτε ή παραποιείτε τη συσκευή.
Μην χρησιμοποιείτε συσκευή που φέρει βλάβη ή ρύπους.

TDOCT-5905 / 2017-10

1/1

Εάν υπάρχει βλάβη, αντικαθιστάτε οπωσδήποτε τη συσκευή με μια
αυθεντική συσκευή.
Εάν υπάρχει ένα βλάβη, η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί από τη
Pepperl+Fuchs.
Τηρείτε τις προειδοποιητικές σημάνσεις.
Μην αφαιρείτε τις προειδοποιητικές σημάνσεις.
Το περίβλημα είναι εργοστασιακά σφραγισμένο. Μην ανοίγετε το
περίβλημα.
Εάν ο εσωτερικός εξοπλισμός περιέχει μπαταρία και υπάρχει μια
δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα, μην ανοίγετε το περίβλημα.
Τηρείτε το πρότυπο IEC/EN 60079-17 για τη συντήρηση και την
επιθεώρηση.
Μπορείτε να δείτε τα εύρη θερμοκρασίας που εξαρτώνται από την
κλάση θερμοκρασίας, στο πιστοποιητικό της δήλωσης εξέτασης τύπου
ΕΕ.
Αναφορικά με την επαλήθευση της εγγενούς ασφάλειας, τηρείτε τη
μέγιστη επιτρεπόμενη εξωτερική χωρητικότητα αυτής της συσκευής και
των άλλων συσκευών στο κύκλωμα.
Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, χρησιμοποιείτε μόνο το σωστό
τύπο μπαταριών. Η χρήση λανθασμένου τύπου μπαταρίας μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Επιπλέον, η χρήση λανθασμένου τύπου
μπαταρίας ακυρώνει την πιστοποίηση της συσκευής.

7. Παράδοση, μεταφορές, απόρριψη
Ελέγξτε τη συσκευασία και το περιεχόμενό της για ζημιές.
Ελέγξτε εάν έχετε λάβει σε κάθε στοιχείο και εάν τα στοιχεία που
λάβατε είναι αυτά που έχετε παραγγείλει.
Αποθηκεύετε και μεταφέρετε τη συσκευή πάντα μέσα στην αυθεντική
συσκευασία.
Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ένα καθαρό και ξηρό περιβάλλον. Πρέπει
να λαμβάνετε υπόψη τις επιτρεπόμενες συνθήκες περιβάλλοντος,
βλέπε δελτίο δεδομένων.
Η απόρριψη της συσκευής, της συσκευασίας και των μπαταριών που
ενδεχομένως περιέχονται πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με
τους ισχύοντες νόμους και τις κατευθυντήριες γραμμές της αντίστοιχης
χώρας.

