1. Σήμανση

Λαμβάνετε την προοριζόμενη χρήση των συνδεδεμένων συσκευών από
τα αντίστοιχα έγγραφα.
Η συσκευή είναι ένας ηλεκτρονικός εξοπλισμός για επικίνδυνες
περιοχές.

Σήμανση ATEX/IECEx

5. Μη ενδεδειγμένη χρήση

Εγχειρίδιο

Η προστασία του προσωπικού και της εγκατάστασης δεν διασφαλίζεται,
εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προοριζόμενη
χρήση.
Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το διαχωρισμό κυκλωμάτων
εγγενούς ασφάλειας από κυκλώματα μη εγγενούς ασφάλειας.

Φράγμα εγγενούς ασφάλειας USB
SK-PC-D2-UU1-10-HS
Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Γερμανία
ATEX:

6. Τοποθέτηση και εγκατάσταση

1 II 3G Ex nA [ic] IIC T6 Gc
1 II 3G Ex nA [ic IIIB] IIC T6 Gc

Εξοικειωθείτε με το προϊόν πριν από τη χρήση του. Διαβάστε
προσεκτικά το εγχειρίδιο.
Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που καθορίζονται από τον
κατασκευαστή.
Κατά την τοποθέτηση του περιβλήματος σε επικίνδυνες περιοχές, το
περίβλημα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του τύπου προστασίας που
αναφέρεται στο πρότυπο IEC/EN 60079-0.
Συνδέετε μόνο μια συσκευή που συμμορφώνεται με το πρότυπο
IEC/EN 60950-1 και έχει σχεδιαστεί ως σύστημα με ελάχιστη αγείωτη
τάση (ΕΑΤ).
Κατά μήκος των κυκλωμάτων εγγενούς ασφάλειας πρέπει να
επιτευχθεί ισοδυναμικός δεσμός.
Κατά μήκος των κυκλωμάτων εγγενούς ασφάλειας πρέπει να
επιτευχθεί ισοδυναμικός δεσμός.
Η σύνδεση ή η αποσύνδεση των ενεργοποιημένων κυκλωμάτων
επιτρέπεται μόνο όταν δεν υπάρχει μια δυνητικά εκρηκτική
ατμόσφαιρα.
Ρυθμίζετε το στοιχείο σφράγισης του στυπιοθλίπτη ως προς τη
διάμετρο των καλωδίων και των γραμμών σύνδεσης που
χρησιμοποιούνται.
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι στυπιοθλίπτες είναι σε καλή κατάσταση και καλά
σφιγμένοι.

IECEx:
Ex nA [ic] IIC T6 Gc
Ex nA [ic IIIB] IIC T6 Gc
UL:
Κλάση I, Εν. 2, A, B, C, D
Κλάση II, Εν. 2, F, G
Κλάση III, Εν. 2
USL:
Κλάση I, Ζώνη 2, AEx na [ic] IIC T6 Gc
AEx nA [ic IIIB] IIC T6 Gc
CNL:
Κλάση I, Ζώνη 2, Ex nA [ic] IIC T6 Gc X
AEx nA [ic IIIB] IIC T6 Gc X

2. Εγκυρότητα

7. Απαιτήσεις για καλώδια και γραμμές σύνδεσης

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 διαρκείς
αλλαγές. 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.
Συμβουλευθείτε το σχετικό πιστοποιητικό δήλωσης εξέτασης τύπου ΕΕ,
για να δείτε τη σχέση μεταξύ του τύπου του συνδεδεμένου
κυκλώματος, της μέγιστης επιτρεπόμενης θερμοκρασίας
περιβάλλοντος, της θερμοκρασίας επιφάνειας και των πραγματικών
εσωτερικών αντιδράσεων.

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
Το SK-PC-D2-UU1-10-HS είναι ένα φράγμα USB ανοιχτού τύπου που
παρέχει δύο συνδέσεις καναλιού USB. Το φράγμα προορίζεται για
εγκατάσταση σε ένα περίβλημα με ελάχιστο βαθμό προστασίας IP54, με
πιστοποίηση κατά ATEX/IECEx και δυνατότητα αφαίρεσης με εργαλεία,
και είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε επικίνδυνες περιοχές της
Ζώνης 2, Ομάδας IIC. Το φράγμα παρέχει καλωδίωση πεδίου
περιορισμένης ενέργειας "ic" στις επικίνδυνες περιοχές της Ζώνης 2,
Ομάδας IIC και της Ζώνης 22, Ομάδας IIIB.
Για κάθε ένα από τα δύο κανάλια USB, το φράγμα παρέχει τέσσερεις
γραμμές προς τη συσκευή εγγενούς ασφάλειας "ic": γραμμές παροχής
ρεύματος (V+, GND) και γραμμές δεδομένων (TxD+, RxD-)
Το SK-PC-D2-UU1-10-HS μπορεί να τοποθετηθεί στις περιοχές της
Κλάσης I, Εν. 2, A, B, C, D και της Ζώνης 2, IIC. Το φράγμα παρέχει μη
αναφλέξιμες εξόδους για τις περιοχές της Κλάσης I, Εν. 2., A, B, C, D,
της Κλάσης II, Εν. 2, F και G, της Κλάσης III, Εν. 2, Ζώνης 2, IIC και
Ζώνης 22, IIIB με βάση την αρχή της παραμετρικής οντότητας.
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Μόνο καλώδια και γραμμές σύνδεσης που πληρούν τις απαιτήσεις του
αντίστοιχου πιστοποιητικού επικίνδυνης περιοχής της συσκευής
μπορούν να συνδέονται με τη σύνδεση εγγενούς ασφάλειας.
Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια και γραμμές σύνδεσης με εύρος
θερμοκρασίας που είναι κατάλληλο για την εφαρμογή.
Τηρείτε τον επιτρεπόμενο τύπο καλωδίου και μήκος καλωδίου που
δίνεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό επικίνδυνης περιοχής.
Αναφορικά με την επαλήθευση της εγγενούς ασφάλειας, τηρείτε τη
μέγιστη επιτρεπόμενη εξωτερική χωρητικότητα αυτής της συσκευής και
των άλλων συσκευών στο κύκλωμα.
Εγκαθιστάτε τα καλώδια και τις γραμμές σύνδεσης με τέτοιο τρόπο
ώστε να προστατεύονται από την υπεριώδη ακτινοβολία.
Εγκαθιστάτε τα καλώδια και τους στυπιοθλίπτες με τέτοιο τρόπο ώστε
να μην είναι εκτεθειμένα σε μηχανικούς κινδύνους.
Προστατεύετε τα καλώδια και τους στυπιοθλίπτες από φορτίο
εφελκυσμού και καταπόνηση στρέψης ή χρησιμοποιείτε
πιστοποιημένους στυπιοθλίπτες.
Η διηλεκτρική στιβαρότητα της μόνωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον
500 V σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60079-14.
Τηρείτε την επιτρεπόμενη διατομή πυρήνα του αγωγού.
Κατά την τοποθέτηση των αγωγών, η μόνωση πρέπει να φθάνει μέχρι
το τερματικό.
Όταν χρησιμοποιείτε πολύκλωνους αγωγούς, πιέζετε τους ακροδέκτες
καλωδίων στα άκρα των αγωγών.
Μην χρησιμοποιείτε σύρμα αλουμινίου για τη σύνδεση της συσκευής.
Προστατεύετε τους πλαστικούς στυπιοθλίπτες από μηχανικό κίνδυνο.
Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο. Ένα σύρμα μπορεί να χαλαρώσει από το
τερματικό και πλέον δεν μπορεί να διασφαλιστεί η προστασία από
ηλεκτροπληξία. Τραβάτε πάντα το τερματικό.
Τηρείτε την ελάχιστη ακτίνα κάμψης των αγωγών.
Τα καλώδια και οι γραμμές σύνδεσης που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει
να είναι συνδεδεμένα σε γείωση ή να είναι επαρκώς μονωμένα μέσω
τερματικών κατάλληλων για τον τύπο προστασίας.
Τηρείτε τις απαιτήσεις γείωσης για τον τύπο προστασίας Ex i σύμφωνα
με το πρότυπο IEC/EN 60079‑14.

8. Λειτουργία, συντήρηση, επισκευή
Εξοικειωθείτε με το προϊόν πριν από τη χρήση του. Διαβάστε
προσεκτικά το εγχειρίδιο.
Τηρείτε τις προειδοποιητικές σημάνσεις.
Η συσκευή δεν πρέπει να επισκευάζεται, να τροποποιείται ή να
παραποιείται. Σε περίπτωση βλάβης, αντικαθιστάτε πάντα τη συσκευή
με μια αυθεντική συσκευή.
Μην χρησιμοποιείτε συσκευή που φέρει βλάβη ή ρύπους.
Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε την ηλεκτρική σύνδεση όταν είναι
ενεργοποιημένη.
Εάν ο καθαρισμός είναι απαραίτητος ενώ η συσκευή βρίσκεται σε μια
επικίνδυνη περιοχή, προκειμένου να αποφύγετε το ηλεκτροστατικό
φορτίο χρησιμοποιήστε μόνο ένα καθαρό υγρό πανί.

Τηρείτε το πρότυπο IEC/EN 60079-17 για τη συντήρηση και την
επιθεώρηση.

9. Παράδοση, μεταφορές, απόρριψη
Ελέγξτε τη συσκευασία και το περιεχόμενό της για ζημιές.
Ελέγξτε εάν έχετε λάβει 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 καθαρό και στεγνό περιβάλλον. Πρέπει να
λαμβάνετε υπόψη τις επιτρεπόμενες συνθήκες περιβάλλοντος,
βλέπε δελτίο δεδομένων.
Η απόρριψη της συσκευής, των ενσωματωμένων εξαρτημάτων, της
συσκευασίας και των μπαταριών που ενδεχομένως περιέχονται πρέπει
να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις
κατευθυντήριες γραμμές της αντίστοιχης χώρας.
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