
Lietošanas pamācība
1. Marķējums

NAMUR pretestības tīkls
F-NR3-Ex1

Pepperl+Fuchs Group
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany (Vācija)
Internets: www.pepperl-fuchs.com

2. Mērķgrupa, personāls
Par plānošanu, montāžu, nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju, apkopi
un demontēšanu atbild iekārtas operators.
Ierīces uzstādīšanu, instalāciju, nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju,
apkopi un demontēšanu drīkst veikt tikai pienācīgi apmācīts un kvalificēts
personāls. Apmācītajam un kvalificētajam personālam ir jāizlasa un
jāsaprot lietošanas pamācība.
Pirms produkta izmantošanas iepazīstieties ar tā uzbūvi. Rūpīgi izlasiet
lietošanas pamācību.

3. Atsauce uz papilddokumentiem
Ievērojiet likumus, standartus un direktīvas, kas ir piemērojamas
paredzētajam lietošanas veidam un ekspluatācijas vietai.
Šo dokumentu papildina attiecīgās datu lapas, pamācības, atbilstības
deklarācijas, ES tipa pārbaudes sertifikāti, sertifikāti un kontroles rasējumi,
ja tādi ir. Šo informāciju atradīsiet vietnē www.pepperl-fuchs.com.
Tā kā dokuments tiek regulāri pārskatīts, tajā pastāvīgi tiek veiktas
izmaiņas. Lūdzu, skatiet tikai jaunāko versiju, kas ir atrodama vietnē
www.pepperl-fuchs.com.

4. Paredzētais lietošanas veids
Ierīce ir apstiprināta tikai atbilstošam un paredzētajam lietošanas veidam.
Ja šī lietošanas pamācība netiks ievērota, garantija zaudēs spēku un
ražotājs būs atbrīvots no atbildības.
NAMUR rezistoru tīkls tiek izmantots, lai uzraudzītu dzīslu salūšanu un
konstatētu īsslēgumus slēdžu pastiprinātāju ķēdēs, ko kontrolē mehāniski
kontakti.
Lietojiet ierīci tikai norādītajos apkārtējās vides apstākļos un atbilstīgi
ekspluatācijas nosacījumiem.

5. Neatbilstoša izmantošana
Ja ierīce netiek izmantota atbilstoši paredzētajam lietošanas veidam,
netiek nodrošināta personāla un iekārtas aizsardzība.
Ierīce nav piemērota pašdrošu ķēžu atdalīšanai no pašnedrošām ķēdēm.

6. Uzstādīšana un instalācija
Neuzstādiet bojātu vai netīru ierīci.
Ievērojiet instalācijas norādes saskaņā ar standartu IEC/EN 60079-14.
Savienojot pašdrošas lauka ierīces ar pašdrošām saistītās aparatūras
ķēdēm, ievērojiet lauka ierīces un saistītās aparatūras attiecīgās
maksimālās vērtības, kas ir saistītas ar aizsardzību pret sprādzieniem
(pašdrošuma pārbaude). Ievērojiet arī standartu IEC/EN 60079-14 un
IEC/EN 60079-25.
Ierīci drīkst uzstādīt 1. zonā.
Neuzstādiet ierīci zonā, kur veidojas sprādzienbīstami putekļi.

7. Izmantošana, apkope, remonts
Neremontējiet, nemainiet ierīci un nemanipulējiet ar to.
Bojājuma gadījumā vienmēr aizstājiet ierīci ar oriģinālo ierīci.

8. Piegāde, transports, nodošana atkritumos
Pārbaudiet, vai iepakojums un tā saturs nav bojāts. 
Pārbaudiet, vai esat saņēmis visas preces un vai saņemtās preces ir tās,
ko pasūtījāt.
Vienmēr uzglabājiet un transportējiet ierīces oriģinālajā iepakojumā.
Uzglabājiet ierīci tīrā un sausā vidē. Ņemiet vērā pieļaujamos apkārtējās
vides apstākļus (skatiet datu lapu).
Ierīces, iebūvētie komponenti, iepakojums un iekļautās baterijas ir jānodod
atkritumos saskaņā ar attiecīgās valsts piemērojamajiem tiesību aktiem un
pamatnostādnēm.
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