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Előszó
Feltétlenül vegye igyelembe!
A jelen dokumentumban szereplő minden adat – amennyiben nem írja elő jogszabály – nem jelent
kötelezettséget a Minebea Intec számára, és a változtatás jogát fenntartja. A termék kezelését/telepítését
kizárólag képzett, hozzáértő szakszemélyzet végezheti. Ha a termékkel kapcsolatban levelezésbe kezd, kérjük,
adja meg a típust, a megnevezést és a verziószámot/sorozatszámot, valamint a termékkel összefüggésben álló
minden licencszámot.

Tudnivaló
A dokumentum egyes részei szerzői jogi oltalom alá esnek. Tilos módosítani vagy másolni, és a megvásárlása
vagy a szerzői jogok tulajdonosának (Minebea Intec) írásos engedélye nélkül használni is. A termék használatával
elismeri a fenti rendelkezéseket.



Tartalomjegyzék

1 Biztonsági utasítások........................................................................................................................... 2
1.1 Általános tudnivalók .................................................................................................................................................. 2
1.2 Leírás ............................................................................................................................................................................ 2
1.3 Robbanásveszélyes terület jelölései........................................................................................................................ 2

2 Telepítés ..............................................................................................................................................4
2.1 Általános utasítások ................................................................................................................................................... 4
2.2 Y2 opció WE1 opcióval ............................................................................................................................................... 4
2.3 Kijelzés ......................................................................................................................................................................... 4
2.4 Bekötés robbanásveszélyes területen .................................................................................................................... 5
2.5 Mérőcella tápfeszültség WE1 opció esetén ............................................................................................................ 6
2.6 Mérőcella potenciálmentes tápfeszültsége WE1 opció esetén ........................................................................... 7
2.7 Potenciálkiegyenlítés.................................................................................................................................................8
2.8 Árnyékolás ................................................................................................................................................................... 9

3 Javítás/karbantartás/forrasztás ........................................................................................................ 10
3.1 Javítások .................................................................................................................................................................... 10
3.2 Karbantartás.............................................................................................................................................................. 10
3.3 Forrasztás................................................................................................................................................................... 10

4 Műszaki adatok................................................................................................................................... 11
4.1 Általános adatok ........................................................................................................................................................ 11
4.2 Mérőelektronikai NYÁK ........................................................................................................................................... 11
4.3 Mérőcellák/bekötődobozok/mérőplatformok bekötése....................................................................................13
4.4 A mérőcella tápellátása ............................................................................................................................................13
4.5 Összekötőkábel......................................................................................................................................................... 14
4.6 Dokumentumok a mellékelt CD-n ......................................................................................................................... 14

5 Függelék .............................................................................................................................................15
5.1 Tanúsítványok/Biztonsági utasítások/Robbanásvédelmi koncepció...............................................................15

WE1 opció PR 5230 modellhez Tartalomjegyzék

Minebea Intec HU-1



1 Biztonsági utasítások

1.1 Általános tudnivalók

VIGYÁZAT

Figyelmeztetés személyi sérülésekre.
Feltétlenül vegye igyelembe a PR 5230 készülék kézikönyvében szereplő
biztonsági utasításokat.

1.2 Leírás
A(z) WE1 opció olyan mérőcellák vagy a mérőplatformok közötti gyújtószikramentes
szétválasztásra szolgál, amelyek a 2014/34/EU európai irányelv és az ehhez kapcsolódó
harmonizált európai szabványok (lásd a(z) 5.1 fejezetet is) értelmében az 1-es és 21-es
robbanásveszélyes területen, valamint a biztonságos területen (vagy Y2 opcióval a 2/
22-es zónában) telepített PR 5230 készülékben találhatók.
A készüléket gyújtószikramentes szétválasztást igénylő mérési alkalmazásokhoz
fejlesztettük ki. A(z) WE1 opció opcióval rendelkező PR 5230 biztosítja, hogy áramköri
hiba esetén sem kerül olyan elektromos energia a robbanásveszélyes területre, amely
meghaladja a maximálisan engedélyezett határértékeket.
A(z) WE1 opció opcióval rendelkező PR 5230 készülék lehetővé teszi a gyújtószikramentes
csatlakoztatást a következőkre:

- feszültségkimenet a mérőcellák vagy a mérőplatformok ellátására az 1-es vagy 21-es
zónában,

- mérőfeszültség-bemenet az 1-es vagy 21-es zónából és

- érzékelő feszültségbemenet az 1-es vagy 21-es zónából.

Ez kettő áram- és feszültségkorlátozó áramkörökkel érhető el a tápellátásban, valamint
feszültségkorlátozó áramkörökkel a(z) WE1 opció opcióval rendelkező PR 5230 készülék
analógelektronikájában (mérőelektronikai NYÁK).

1.3 Robbanásveszélyes terület jelölései

Zóna Jelölés Tanúsítvány száma

1 II (2) G [Ex ib] IIC/IIB
[Ex ib] IIB/IIC

KEMA 10 ATEX 0065 X
RU С-DE.МЮ62.В.04890*

21 II (2) D [Ex ib D]
[Ex ib D]

KEMA 10 ATEX 0065 X
RU С-DE.МЮ62.В.04890*

* Tanúsító hely: Prommash Test LLC
(akkreditációs kód МЮ62)

Megjegyzés:

Lásd a(z) 5.1 fejezetet is.
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FIGYELEM

Telepítés robbanásveszélyes területen
Robbanásveszélyes területen történő telepítés esetén feltétlenül be kell tartani a
függelékben található, a robbanásveszélyes területre vonatkozó biztonsági
utasításokat.
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2 Telepítés

2.1 Általános utasítások
Az érvényes törvények, előírások, rendeletek és szabványok értelmében a telepítést csak
erre felhatalmazott szakember végezheti el. Ennek során különösen fontos
az EN 60079-14 szabványban foglaltak betartása.
A PR 5230 készülékhez menő és onnan érkező minden kábelt ixen kell fektetni.
A nem használt csatlakozásokat (kábeltömszelencéket) a hitelesített zárócsavarokkal úgy
kell lezárni, hogy biztosított maradjon a megfelelő IP-védelem.

FIGYELMEZTETÉS

A bekapcsolt készüléken végzett munka életveszélyes következményekkel járhat.
Válassza le a készüléket az áramellátásról.

A burkolatok kinyitása vagy az alkatrészek szerszámmal történő eltávolítása esetén
szabadon hozzáférhetővé válnak a feszültség alatt álló alkatrészek.
Figyelembe kell venni, hogy a készülékben lévő kondenzátorok még töltöttek akkor
is, ha a készüléket leválasztották a feszültségforrásokról.
Tilos eltávolítani a meglévő védőberendezéseket/burkolatokat.

2.2 Y2 opció WE1 opcióval
Az Y2 és az WE1 opcióval is kombinálható. Lásd 2/22-es és az 1/21 zónára vonatkozó Ex-
koncepciót a(z) 5.1 fejezetben.

2.3 Kijelzés
Bekapcsolást követően rövid ideig a következő kijelzés jelenik meg:
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2.4 Bekötés robbanásveszélyes területen

Megjegyzés:

A kapcsolási rajzon a részegységek csak sematikusan vannak ábrázolva. A csatlakozások
részletes leírását a PR 5230 készülék kézikönyve tartalmazza.

Példa PR 1625/60 és külső távkijelzővel

* 50 m alatti távolságok esetében ne csatlakoztassa az összekötőkábel árnyékolóját!
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①Mérőcella
② Potenciálkiegyenlítő vezeték
③ Robbanásveszélyes terület
④ Nem robbanásveszélyes terület
⑤ Árnyékoló
⑥ RS-422/485 interfész PR1604/00; X3 forraszhíd: zárva;

X7 forraszhíd: zárva
⑦ Kiszállításkori állapot, lásd a(z) 2.5 fejezetet.
⑧ PR 5230 WE1 opcióval
⑨ UDC = 24 V vagy UAC = 230 V
⑩ Tápegység
⑪ Külső távkijelzővel

2.5 Mérőcella tápfeszültség WE1 opció esetén

A mérőelektronikai NYÁK-on találhatók a J203 és J204 forraszhidak.
A forraszhidak zárásával módosulhat a mérőcellák tápfeszültsége.
Mérőcellák tápfeszültsége
Forraszhíd nyitva (kiszállításkori állapot): UDC = 12 V névleges, ha RLC ≥150Ω

Forraszhíd zárva: UDC = 7,2 V névleges, ha 80Ω ≤RLC <150Ω
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Forraszhidak

Jelzőszám vázlatos ábrázolás Állapot

nyitva (kiszállításkori állapot):J203

zárva

nyitva (kiszállításkori állapot):J204

zárva

2.6 Mérőcella potenciálmentes tápfeszültsége WE1 opció esetén
A készüléket és a WE1 opció egységet úgy szállítjuk ki, hogy a gyújtószikramentes
áramkör galvanikusan össze van kötve a potenciálkiegyenlítéssel (PA).

50 méternél nagyobb távolság esetében a mérőcella potenciálmentes tápellátása
szükséges. Ez a következőképp valósul meg:

Nyitott „J250” forraszhíd esetén a gyújtószikramentes áramkört min. 500 V
vizsgálófeszültségnél a háztól (PA) el kell szigetelni.

1. Bontsa a J250 forraszhidat a mérőelektronikai NYÁK-on.
2. A megmaradó huzalvégeket hajtsa felfelé, vagy vágja le röviddel az áramköri lap

fölött. A két érintkező közötti távolság legalább 2 mm legyen és ne érintkezzenek
további potenciálokkal.
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2.7 Potenciálkiegyenlítés
Az egyes vezetőképes berendezésrészek közötti lehetséges kiegyenlítőáramok
elkerülésére potenciálkiegyenlítőt kell telepíteni a robbanásveszélyes területeken.

Tétel Alkatrész Keresztmetszet

(1) Kiegészítő potenciálkiegyenlítés vezetéke ≥4,0 mm2 Cu

(2) Potenciálkiegyenlítő vezeték ≥6,0 mm2 Cu

(3) Potenciálkiegyenlítő vezeték ≥10,0 mm2 Cu

(4) Fő potenciálkiegyenlítő vezeték ≥10,0 mm2 Cu

(5) Földelővezeték ≥10,0 mm2 Cu

(6) A mérőcella áthidalása ≥10,0 mm2 Cu

(A) Potenciálkiegyenlítő kapocs(-sín)

(B) Fő potenciálkiegyenlítő sín

(E) Fő földelőhöz (elektróda)
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2.8 Árnyékolás

FIGYELMEZTETÉS

Az összekötőkábel hibásan csatlakoztatott árnyékolásai súlyos személyi
sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethetnek.
50 méternél nagyobb távolság esetén az árnyékolás csak az egyik oldalon
csatlakoztatható.

Csatlakoztassa az összekötőkábel árnyékolását a PR 5230 készülékre, ehhez lásd:
készülék kézikönyve.
Nyissa ki a J250 forraszhidat a WE1 mérőelektronikai NYÁK-on, lásd
a(z) 2.6fejezetet.
Azoknál a mérőcelláknál, amelyek árnyékolása felfekszik a házra, valamint PR 6130/
64 Sa bekötődoboz használata esetén csatlakoztassa az összekötőkábel
árnyékolását, valamint nyissa ki a bekötődoboz NYÁK-ján az érzékelőkapcsok fölötti
hidat, lásd PR 6130/64 Sa telepítési kézikönyvét.
Azokhoz a mérőcellákhoz, amelyek árnyékolása felfekszik a házra és a PR 6130/65 S
bekötődoboz használata esetén az összekötőkábel árnyékolását nem
csatlakoztatják, lásd a(z) 2.4 fejezetet.
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3 Javítás/karbantartás/forrasztás

3.1 Javítások
A javítások ellenőrzése kötelező, és kizárólag a Minebea Intec vállalatnál végezhető el.
Meghibásodás vagy működészavar esetén, kérjük, forduljon a Minebea Intec vállalat helyi
képviseletéhez a javítási eljárás megindításához.
A készüléket pontos és hiánytalan hibaleírással kell beküldeni javításra.

3.2 Karbantartás
Karbantartási munkákat az óvintézkedések betartása mellett és szakembereknek szabad
csak elvégezniük, akik tisztában vannak a karbantartás végzése alatt előforduló
veszélyekkel.

3.3 Forrasztás
A mérőelektronikai NYÁK-on csak a J203 és J204 forraszhidak zárása megengedett,
üzembe vétel előtt.
Minden más forrasztási művelet tilos!

WE1 opció PR 5230 modellhez 3 Javítás/karbantartás/forrasztás

HU-10 Minebea Intec



4 Műszaki adatok

4.1 Általános adatok

Megjegyzés:

A további műszaki adatokat lásd a PR 5230 készülék kézikönyvében.

Csatlakoztatás robbanásveszélyes te-
rülethez

egyenként 4 mm2-es kapoccsal

Csatlakozási értékek lásd a 5.1 fejezetet

Potenciálkiegyenlítés (PA) kapcson keresztül, lásd a 2.6 fejezetet

4.2 Mérőelektronikai NYÁK
A mérőelektronikai NYÁK-ot csatlakozódugó köti össze az alaplappal.
A mérőelektronikai NYÁK két kivitelben kapható:

- Standard (W1), lásd a PR 5230 készülék kézikönyvét

- Gyújtószikramentes mérőcella-tápellátással mérőcellák/platformok üzemeltetéséhez
1. és 21. zónában (WE1).

A mérőcella-csatlakozókártyát (lásd a PR 5230 készülék kézikönyvét) egy (WE1-hez is
engedélyezett) legfeljebb négy mérőcellát a mérőelektronikai NYÁK-kal közvetlenül
összekötő lapos szalagkábel csatlakoztatja.
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Jelölés Megnevezés

1 Mérőcella-csatlakozókártya csatlakozója

2 Mérőcella/bekötődoboz/mérleg csatlakozója

3 CAL-kapcsoló

Műszaki adatok

Megnevezés Adatok

Csatlakozó 7 pólusú csatlakozóaljzat (male), árnyékoláscsatlakozó a há-
zon és a GNDA-n

Csatornák száma 1× 6 vezetékes vagy 4 vezetékes

A mérőcella típusa DMS-cellák, 6 vagy 4 vezetékes technika lehetséges

A mérőcella tápellátása lásd a 4.4 fejezetet

Terhelés (mérőcellák szá-
ma)

lásd a 4.4 fejezetet

Érzékelőbemenet UDC = ±6 V, felügyelettel

Érzékelőfeszültség-
felügyelet

8 V alá esés, átkapcsolható úgy, hogy < 8 V

Mérési bemenet UDC = 0–36 mV, szimmetrikus a nullára

Holtteherelnyomás UDC = max. 36 mV (holtteher + tartomány)

Pontosság* 0,8 μV/d, ennek megfelelően 8,0 mV 10 000 d esetében
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Megnevezés Adatok

Min. mérőjel* 10 000 d: ≥0,66 mV/V

Max. felbontás 7,5 millió belső rész 3 mV/V esetén

Linearitás* < 0,003%

Nullpont-stabilitási hiba
(Tk0)*

< 0,05 µV/K RTI; 0,004%/10 K 1 mV/V mellett

SPAN-stabilitási hiba
(Tkspan)*

< ±2,5 ppm/K

Kábeltípus 6 vezetékes, árnyékolással a teljes kábelhosszon és árnyé-
kolással a mérővezetékekhez, pl. PR 6136/..

Kábelhossz berendezésfüggő

* 160 ms-os mérési idő és 12 V tápellátás esetén

4.3 Mérőcellák/bekötődobozok/mérőplatformok bekötése
A WE1 mérőelektronikai NYÁK-ra bekötés a 7 pólusú, X100 és Exib dugaszokkal
végezhető el.

Megjegyzés:

A csatlakozási értékeket lásd a(z) 5.1 fejezetben.

4.4 A mérőcella tápellátása

UDC = ±6,0 V (névleges)/≤96 mA max. 4 mérőcella egyenként 650Ω el-
lenállással, párhuzamos kapcsolással (=
162,5Ω)

Tápellátás

UDC = ±3,6 V (névleges)/≤96 mA max. 8 mérőcella egyenként 650Ω el-
lenállással, párhuzamos kapcsolással (=
81,3Ω)
vagy
4 mérőcella egyenként 350Ω ellenállással,
párhuzamos kapcsolással (= 87,5Ω)

Tűréstartomány UDC = ±5,8…±6,2 V;
UDC = ±3,4…±3,8 V

max. áramerősség ≤100 mA rövidzárlat esetén

Mérési feszültség Vmeas max. 36 mV (különbözeti)

Érzékelőfeszültség
Vsense

±6 V névleges (testhez viszonyított)
±3,6 V névleges (testhez viszonyított)
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4.5 Összekötőkábel
A bekötődoboz és a készülék közötti csatlakozókábel hossza

Kábeltípus PR 6136, PR 6136A max. 200 m – a mérőcellakábel hossza

A mérőplatform és a készülék közötti csatlakozókábel hossza

Kábeltípus LiYCY max. 200 m

4.6 Dokumentumok a mellékelt CD-n
A függelékben (lásd a 5.1 fejezetet) felsorolt dokumentumok és a használati útmutatók a
PR 5230 CD-n találhatók.
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5 Függelék

5.1 Tanúsítványok/Biztonsági utasítások/Robbanásvédelmi koncepció

Sorszám Megnevezés Dokumentumszám

1 EC-Type Examination Certiicate KEMA 10 ATEX 0065X

2 Manufacturer's Certiicate SAG 09 ATEX 004X

3 Certiicate of Conformity TR CU 012 RU С-DE.МЮ62.В.04890

4 Safety instructions 940515230000-460

5 Ex design 65915-750-01

6 Ex design 65915-750-02

7 Ex design 65915-750-03

A táblázatban felsorolt dokumentumok a PR 5230 CD-n találhatók.
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