
Handleiding
1. Markering

Handheld-lezer, 1-D
IDM-Z1-160‐D‐1D‐J1‐SU‐N‐N0, IDM-Z1-160‐D‐1D‐J1‐SU‐P‐N0
Equipment protection level Gb
ATEX-certificaat: IBExU 18 ATEX 1049
ATEX-identificatie: 1 II 2G Ex ib IIC T4 Gb
IECEx-certificaat: IECEx IBE 18.0008
IECEx-identificatie: Ex ib IIC T4 Gb
Equipment protection level Db
ATEX-certificaat: IBExU 18 ATEX 1049
ATEX-identificatie: 1 II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
IECEx-certificaat: IECEx IBE 18.0008
IECEx-identificatie: Ex ib IIIC T135°C Db
Handheld-lezer, 2-D
IDM-Z1-260‐D‐2D‐J1‐S1‐N‐N0
Equipment protection level Gb
ATEX-certificaat: IBExU 18 ATEX 1049
ATEX-identificatie: 1 II 2G Ex ib op is IIB T4 Gb
IECEx-certificaat: IECEx IBE 18.0008
IECEx-identificatie: Ex ib op is IIB T4 Gb
Equipment protection level Db
ATEX-certificaat: IBExU 18 ATEX 1049
ATEX-identificatie: 1 II 2D Ex ib op is IIIC T135°C Db
IECEx-certificaat: IECEx IBE 18.0008
IECEx-identificatie: Ex ib op is IIIC T135°C Db
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2. Geldigheid
Voor bepaalde processen en instructies in deze handleiding zijn speciale
voorschriften vereist om de veiligheid van het bedieningspersoneel te
waarborgen.

3. Doelgroep, personeel
Verantwoordelijkheid voor planning, montage, indienstname, bediening,
onderhoud en demontage berust bij de bedrijfsoperators.
Het personeel moet adequaat geschoold en gekwalificeerd zijn om de
montage, de installatie, de indienstname, de bediening, het onderhoud en
het demonteren van het apparaat uit te voeren. Het geschoold en
gekwalificeerd personeel moet de handleiding doorlezen en begrijpen.

4. Verwijzing naar verdere documentatie
Neem wetten, normen en richtlijnen die betrekking hebben op het bedoeld
gebruik en de gebruikslocatie in acht. Neem richtlijn 1999/92/EG met
betrekking tot explosiegevaarlijke omgevingen in acht.
Neem wetten, normen en richtlijnen die betrekking hebben op het bedoeld
gebruik en de gebruikslocatie in acht.
Raadpleeg het relevante EU-typecertificaat voor de samenhang tussen
het aangesloten circuittype, de maximaal toegestane
omgevingstemperatuur, de oppervlaktetemperatuur en de effectieve
binnenste reactantie.
De bijbehorende gegevensbladen, handleidingen,
conformiteitsverklaringen, EU-typecertificaten, certificeringen en control
drawings (indien van toepassing, zie gegevensblad) maken onderdeel uit
van dit document. Deze informatie vindt u op www.pepperl-fuchs.com.
Vanwege doorlopende aanpassingen verandert de documentatie
voortdurend. Raadpleeg alleen de meest recente versie op www.pepperl-
fuchs.com.

5. Bedoeld gebruik
Het apparaat is uitsluitend goedgekeurd voor het bedoeld gebruik. Bij het
negeren van deze handleiding zullen eventuele garantie en
aansprakelijkheid van de fabrikant komen te vervallen.
Met de handheld-lezer kunnen gegevens onder extreme omstandigheden
worden verzameld. Het apparaat zorgt voor een betrouwbare aflezing van
1-D barcodes en/of 2-D gestapelde codes. Het apparaat is bedoeld voor
industriële toepassingen.
Zie de bijbehorende documentatie voor het bedoeld gebruik van de
aangesloten apparaten.

Het apparaat is een elektrisch apparaat voor een explosiegevaarlijke
omgeving.

6. Onjuist gebruik
De bescherming van het personeel en het bedrijf kan niet worden
gegarandeerd als het apparaat niet wordt gebruikt overeenkomstig het
bedoeld gebruik.

7. Montage en installatie
Voordat het product wordt gebruikt, dient u het product te leren kennen.
Lees de handleiding zorgvuldig door.
Gebruik alleen accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant.
Vereisten voor kabels en ingangspoorten

Alleen kabels en ingangspoorten die voldoen aan de vereisten van het
certificaat voor explosiegevaarlijke omgeving van het apparaat mogen
worden aangesloten op de intrinsiek veilige verbinding.
Gebruik alleen kabels en ingangspoorten die een temperatuurbereik
hebben dat geschikt is voor de toepassing.
Houd rekening met het toegestane kabeltype en de aangeduide
kabellengte in het desbetreffende certificaat voor een explosiegevaarlijke
omgeving.
Neem voor de controle van de intrinsieke veiligheid de maximaal
toegestane externe capaciteit van dit apparaat en de andere apparaten in
dit circuit in acht.
De diëlektrische spanning van de isolatie moet minstens 500 V zijn
conform IEC/EN 60079-14. 
Neem de toegestane kerndoorsnede van de geleider in acht.
Gebruik geen aluminiumdraad voor het aansluiten van het apparaat.
Let op de minimale buigradius van de geleiders.
Neem de aardingsvereisten voor beschermingstype Ex i in acht conform
IEC/EN 60079‑14.

8. Gebruik, onderhoud, reparatie
Voordat het product wordt gebruikt, dient u het product te leren kennen.
Lees de handleiding zorgvuldig door.
Houd u aan de waarschuwingsmarkeringen.
Het apparaat mag niet worden gerepareerd, gewijzigd of anderszins
aangepast. Als er een defect wordt geconstateerd, vervangt u het
apparaat altijd door een origineel toestel.
Beschadigde of vervuilde apparaten mogen niet worden gebruikt.
Als het apparaat gereinigd moet worden terwijl het zich in een
explosiegevaarlijke omgeving bevindt, mag u om elektrostatische oplading
te voorkomen alleen een schone, vochtige doek gebruiken.
Neem IEC/EN 60079-17 voor onderhoud en inspectie in acht.

9. Levering, transport, verwijderen
Controleer de verpakking en inhoud op schade. 
Controleer of de levering compleet is en of de geleverde artikelen
overeenkomen met uw order.
Bewaar en transporteer het apparaat altijd in zijn originele verpakking.
Bewaar het apparaat in een schone en droge omgeving. De toegestane
omgevingsomstandigheden moeten in acht worden genomen, zie het
gegevensblad.
Het apparaat, de geïntegreerde componenten, de verpakking en
eventuele accu's dienen te worden afgevoerd met inachtneming van de
toepasselijke wetten en richtlijnen van het desbetreffende land.
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