
Manual de utilizare
1. Marcaj

Modem
HM-MT-BT-EX-010041
Nivel de protecţie a echipamentului: Ga
Marcaj ATEX:  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Marcaj IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germania
Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Validitate
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.
Procesele şi instrucţiunile specifice din acest manual de utilizare necesită
prevederi speciale pentru a garanta siguranţa personalului de operare.
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.
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.

3. 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.

4. Utilizarea în scopul prevăzut
Dispozitivul este un dispozitiv certificat pentru utilizare în zone periculoase
clasificate în conformitate cu directiva ATEX și IECEx zonele 0 și 1 și 2. De
asemenea, dispozitivul este enumerat în lista UL pentru utilizarea în
zonele periculoase din Clasa I, Divizia 1 sau Divizia 2 și Clasa I, Zona 0. 
Dispozitivul este utilizat în tehnologia de control şi instrumentaţie
(tehnologie C&I) pentru transfer de date fără fir de la dispozitivele HART.
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.
Preluaţi utilizarea în scopul prevăzut a dispozitivelor conectate din
documentaţia corespunzătoare.
Dispozitivul este un aparat electric pentru zone periculoase.
Dispozitivul este un dispozitiv cu siguranţă intrinsecă în conformitate cu
IEC/EN 60079-11.
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.

5. Utilizare necorespunzătoare
Protecţia personalului şi a unităţii de producţie nu este asigurată dacă
dispozitivul nu este utilizat în scopul prevăzut.

6. Operarea, întreţinerea, reparaţiile
Familiarizaţi-vă cu produsul înainte de utilizarea acestuia. Citiţi manualul
de utilizare cu atenţie.
Nu reparaţi, modificaţi sau manipulaţi dispozitivul.
Nu utilizaţi un dispozitiv avariat sau poluat.
Dacă există un defect, întotdeauna înlocuiţi dispozitivul cu un dispozitiv
original.
Dacă există un defect, dispozitivul trebuie reparat de către
Pepperl+Fuchs.
Respectaţi marcajele de avertizare.
Nu îndepărtaţi marcajele de avertizare.
Carcasa este sigilată din fabrică. Nu deschideţi carcasa.
Dacă echipamentul intern conţine o baterie și dacă este prezentă o
atmosferă potenţial explozivă, nu deschideţi carcasa.
Respectaţi standardul IEC/EN 60079-17 pentru întreţinere şi inspecţie.

Preluaţi clasa de temperatură în funcţie de gamele de temperatură din
certificatul de examinare tip EU.
În ceea ce privește verificarea siguranţei intrinseci, respectaţi capacitatea
externă maximă admisă a acestui dispozitiv și a celorlalte dispozitive din
circuit.
La înlocuirea bateriei, utilizaţi numai baterii de tipul corect. Utilizarea tipului
de baterie incorect poate cauza avarierea dispozitivului. În plus, utilizarea
tipului de baterie incorect anulează certificarea dispozitivului.

7. 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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