
Manual de utilizare
1. Marcaj

Adaptor Bullet WirelessHART
WHA-BLT-F9D0-N-A0-GP-1
Aprobare FM: FM 17 NUS 0010
Aprobare CSA: FM 17 NCA 0004

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

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

3. Referinţă la Documentaţia suplimentară
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.
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.
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.

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 cadrul gamei de temperaturi ambientale
specificate.
Dispozitivul este utilizat în tehnologia de control şi instrumentaţie
(tehnologie C&I) pentru transfer de date fără fir de la dispozitivele HART.
Preluaţi utilizarea în scopul prevăzut a dispozitivelor conectate din
documentaţia corespunzătoare.

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

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.
Nu montaţi dispozitivul în locaţii în care poate exista o atmosferă agresivă.
Nu demontaţi un dispozitiv avariat sau poluat.
Evitaţi încărcătura electrostatică ce ar putea cauza descărcări
electrostatice în timpul instalării, operării sau întreţinerii dispozitivului.
Utilizarea echipamentelor de 2400 MHz se supune restricţiilor locale.
Asiguraţi-vă că restricţiile locale permit utilizarea acestui dispozitiv înainte
de punerea în funcţiune.
Respectaţi cuplul de strângere al şuruburilor.
Dispozitivul oferă un terminal de împământare la care trebuie conectat un
conductor de legătură echipotenţială cu o secţiune transversală minimă de
4 mm².
Marcaţi permanent tipul de protecţie selectată pentru aplicaţia specificată.
Utilizaţi caseta de bifare de pe plăcuţa de identificare pentru acest lucru.
Este interzisă modificarea ulterioară a acestui marcaj.
Asiguraţi-vă că gradul de protecţie nu este încălcat de către conductă.
Utilizaţi garnituri adecvate pentru aplicaţia specificată.
Cerinţe pentru cabluri şi cablurile de conectare

Instalaţi cablurile şi presetupele astfel încât să nu fie expuse la pericole
mecanice.
Protejaţi cablurile şi presetupele împotriva sarcinii de tracţiune şi tensiunii
de torsiune sau utilizaţi presetupe certificate.

Cablurile şi cablurile de conectare neutilizate trebuie conectate la
terminale sau fixate bine şi izolate.
Cerinţe pentru presetupe

Utilizaţi doar presetupele certificate în mod corespunzător pentru aplicaţie.
Utilizaţi numai presetupe cu un interval de temperatură corespunzătoare
aplicaţiei.
Pentru presetupe utilizaţi numai diametre de cablu de intrare cu
dimensiunea corespunzătoare.
Asiguraţi-vă că gradul de protecţie nu este încălcat de către presetupe.

7. Operarea, întreţinerea, reparaţiile
Nu reparaţi, modificaţi sau manipulaţi dispozitivul.
Dacă există un defect, întotdeauna înlocuiţi dispozitivul cu un dispozitiv
original.
Atunci când dispozitivul este în funcţiune, menţineţi tot timpul o distanţă de
cel puţin 20 cm până la antena dispozitivului. Acest lucru se aplică şi
pentru orice altă persoană din apropierea dispozitivului.

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.
Păstraţi ambalajul original. 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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