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Przedmowa
Koniecznie przestrzegać!
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie – o ile nie jest to nakazane przepisami prawa – nie są
wiążące dla irmy Minebea Intec, która zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian. Obsługę/instalację
produktu można powierzyć wyłącznie odpowiednio przeszkolonemu i wykwaliikowanemu personelowi.
W przypadku prowadzenia korespondencji dotyczącej niniejszego produktu prosimy podać typ, nazwę i numer
wersji/numer seryjny oraz wszelkie numery licencji związane z tym produktem.

Wskazówka
Fragmenty niniejszego dokumentu są chronione prawem autorskim. Nie wolno go zmieniać ani kopiować,
a korzystanie z niego bez dokonania jego zakupu lub uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich
(Minebea Intec) jest niedozwolone. Korzystanie z produktu oznacza wyrażenie zgody na powyższe
postanowienia.
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1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Wskazówki ogólne

PRZESTROGA

Ostrzeżenie przed uszczerbkiem na zdrowiu osób.
Koniecznie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zamieszczonych w
PR 5230podręczniku urządzenia.

1.2 Opis
Opcja WE1 służy jako samobezpieczna bariera między przetwornikami wagowymi lub
platformami ważącymi, znajdującymi się w przestrzeni zagrożonej wybuchem, strefa 1 i 21
zgodnie z dyrektywą europejską 2014/34/WE oraz powiązanymi zharmonizowanymi
normami europejskimi (patrz też rozdział 5.1) a urządzeniem PR 5230, zainstalowanym w
streie bezpiecznej (albo z opcją Y2 w streie 2/22).
Urządzenie zostało zaprojektowane do układów ważących wymagających
samobezpiecznych barier pośredniczących. PR 5230 z Opcja WE1 zapewnia, że energia
elektryczna przekraczająca maksymalne wartości graniczne nie przedostanie się do
przestrzeni zagrożonej wybuchem, nawet w przypadku awarii układu.
PR 5230 z Opcja WE1 umożliwia podłączenie samobezpieczne

- do wyjścia napięciowego dla zasilania przetworników wagowych lub platform
ważących znajdujących się w streie 1 lub 21,

- napięciowego wejścia pomiarowego ze strefy 1 lub 21 oraz

- napięciowego wejścia sense ze strefy 1 lub 21.

Zostało to osiągnięte dzięki podwójnym układom ograniczającym prąd i napięcie
zasilania oraz układom ograniczającym prąd i napięcie analogowego modułu
elektronicznego (płytka elektroniki modułu wagowego) PR 5230 z Opcja WE1.

1.3 Oznaczenie dla przestrzeni zagrożonej wybuchem

Strefa Oznaczenie Nr certyikatu

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*

*Jednostka certyikująca: Prommash Test LLC
(kod akredytacji МЮ62)

Notyikacja:

Patrz też rozdział 5.1.
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UWAGA

Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem
Podczas instalacji w obszarze zagrożenia wybuchem należy bezwzględnie
przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących tego obszaru, podanych w
załączniku.
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2 Instalacja

2.1 Wskazówki ogólne
Wykonanie instalacji powierzyć autoryzowanemu, wykwaliikowanemu personelowi
zgodnie z obowiązującymi ustawami, przepisami, rozporządzeniami i normami. W
szczególności przestrzegać normy EN 60079-14.
Wszystkie kable do i z urządzenia PR 5230 muszą być ułożone na stałe.
Nie wykorzystane przyłącza (przepusty kablowe) muszą być zaślepione dopuszczonymi
wkrętami zaślepiającymi w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony IP.

OSTRZEŻENIE

Prace wykonywane przy włączonym urządzeniu mogą mieć skutki śmiertelne.
Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.

Przy otwieraniu pokryw lub usuwaniu części za pomocą narzędzi może dojść do
kontaktu z elementami pod napięciem.
Należy wziąć pod uwagę fakt, że kondensatory znajdujące się w urządzeniu mogą
być jeszcze naładowane, nawet gdy urządzenie zostało odłączone od wszystkich
źródeł napięcia.
Nie wolno usuwać jakichkolwiek zamontowanych urządzeń zabezpieczających/
pokryw.

2.2 Opcja Y2 z opcją WE1
Możliwa jest również kombinacja Y2 i WE1. Patrz koncepcja zabezpieczenia
przeciwwybuchowego dla strefy 2/22 i strefy 1/21 w rozdziale 5.1.

2.3 Wyświetlacz
Po włączeniu urządzenia przez chwilę jest wyświetlana następująca informacja:

Opcja WE1 dla PR 5230 2 Instalacja
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2.4 Podłączenie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Notyikacja:

Wszystkie podzespoły są przedstawione na planie podłączenia tylko schematycznie.
Przyłącza opisano dokładnie w PR 5230 podręczniku urządzenia.

Przykład z PR 1625/60 i zewnętrznym wyświetlaczem zdalnym

* W przypadku odległości >50 m nie wolno podłączać ekranu kabla połączeniowego!
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① Przetwornik wagowy
② Przewód ekwipotencjalizacyjny
③ Przestrzeń zagrożona wybuchem
④ Przestrzeń niezagrożona wybuchem
⑤ ekran
⑥ Interfejs RS-422/485 PR1604/00; mostek lutowany X3: zamknięty;

mostek lutowany X7: zamknięty
⑦ Stan do wysyłki, patrz też rozdział 2.5
⑧ PR 5230 z opcją WE1
⑨ UDC = 24 V albo UAC = 230 V
⑩ Zasilacz
⑪ Zewnętrznym wyświetlaczem zdalnym

2.5 Napięcie zasilające przetworniki wagowe przy WE1

Na płytce elektroniki modułu wagowego znajdują się mostki lutowane "J203" i "J204".
Zwarcie mostków lutowanych powoduje zmianę napięcia zasilającego przetworników
wagowych.
Napięcie zasilające przetworników wagowych
Mostek lutowany otwarty (przy dostawie): UDC = nominalne 12 V, gdy RLC ≥150Ω

Mostek lutowany zamknięty: UDC = nominalne 7,2 V, gdy 80Ω ≤RLC <150Ω

Opcja WE1 dla PR 5230 2 Instalacja
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Mostki lutownicze

Oznakowanie
liczbowe

schem. Widok Stan

rozwarte (przy dostawie)J203

zwarte

rozwarte (przy dostawie)J204

zwarte

2.6 Bezpotencjałowe napięcie zasilające przetworniki wagowe przy WE1
Urządzenie z Opcja WE1 jest wysyłane z samobezpiecznym obwodem elektrycznym, który
jest galwanicznie połączony z układem ekwipotencjalizacji (PA).

Przy odległościach >50 m jest wymagane bezpotencjałowe napięcie zasilania. Uzyskuje
się je w następujący sposób:

Jeśli mostek "J250" jest otwarty, to obwód samobezpieczny jest izolowany od
obudowy (PA) przy minimalnym napięciu testowym wynoszącym 500 V.

1. Otworzyć mostek "J250" na płytce elektroniki modułu wagowego.
2. Wywinąć do góry pozostałe końce przewodów i odciąć je krótko nad płytką

drukowaną. Upewnić się, że oba styki są oddalone o minimum 2 mm i nie dotykają
innych elementów z potencjałami.

2 Instalacja Opcja WE1 dla PR 5230
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2.7 Wyrównanie potencjałów
W celu uniknięcia powstawania możliwych prądów wyrównawczych między
poszczególnymi przewodzącymi elementami urządzenia należy w streie zagrożenia
wybuchem zainstalować połączenie wyrównawcze.

Legenda

Poz. Komponent Przekrój

(1) Przewód do dodatkowego wyrównania potenc-
jałów

≥4,0 mm2 Cu

(2) Przewód wyrównania potencjałów ≥6,0 mm2 Cu

(3) Przewód wyrównania potencjałów ≥10,0 mm2 Cu

(4) Główny przewód wyrównania potencjałów ≥10,0 mm2 Cu

(5) Przewód uziemiający ≥10,0 mm2 Cu

(6) Przewód bocznikujący przetworniki wagowe ≥10,0 mm2 Cu

(A) Zacisk (szyna) wyrównania potencjałów

(B) Główny zacisk wyrównania potencjałów

(E) Do uziomu głównego (elektrody)

Opcja WE1 dla PR 5230 2 Instalacja
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2.8 Ekranowanie

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwie podłączone ekrany kabla połączeniowego mogą być przyczyną
poważnych obrażeń osób lub uszkodzeń .
Przy odległościach >50 m ekran może być podłączony tylko z jednej strony.

Podłączyć ekran kabla połączeniowego do PR 5230, patrz podręcznik urządzenia.
Otworzyć mostek "J250" na płytce elektroniki modułu wagowego WE1, patrz
rozdział 2.6.
W przetwornikach wagowych, których ekran jest podłączony do obudowy oraz w
przypadku zastosowania skrzynki połączeniowej PR 6130/64 Sa podłączyć ekran
kabla połączeniowego i otworzyć mostek na płytce skrzynki połączeniowej, nad
zaciskami sense, patrz podręcznik instalacji PR 6130/64 Sa.
W przypadku przetworników wagowych, których ekran jest podłączony do
obudowy, oraz stosowania skrzynki przyłączeniowej PR 6130/65 S nie podłączać
ekranu kabla połączeniowego, patrz też rozdział 2.4.
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3 Naprawa / konserwacja / prace lutownicze

3.1 Naprawa
Naprawy podlegają obowiązkowej kontroli i mogą być wykonywane wyłącznie przez
irmę Minebea Intec.
W przypadku uszkodzenia lub zakłócenia działania należy zwrócić się do lokalnego
przedstawicielstwa irmy Minebea Intec w celu wykonania naprawy.
Urządzenie należy wysłać do naprawy wraz z dokładnym i kompletnym opisem błędu.

3.2 Konserwacja
Prace konserwacyjne mogą wykonywać tylko przeszkoleni i wykwaliikowani pracownicy,
którzy znają związane z nimi niebezpieczeństwa, z uwzględnieniem zalecanych środków
ostrożności.

3.3 Prace lutownicze
Na płytce‑elektroniki modułu wagowego dozwolone jest tylko zamknięcie mostków
lutowanych "J203" i "J204" przed uruchomieniem.
Inne prace lutownicze są niedozwolone!

Opcja WE1 dla PR 5230 3 Naprawa / konserwacja / prace lutownicze
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4 Dane techniczne

4.1 Dane ogólne

Notyikacja:

Dalsze dane techniczne – patrz PR 5230 podręcznik urządzenia.

Podłączenie w streie zagrożenia wy-
buchem

Przez zaciski 4 mm2

Parametry przyłącza patrz rozdział 5.1

Wyrównanie potencjałów (PA) przy użyciu zacisku, patrz rozdział 2.6

4.2 Płytka elektroniki wagi
Płytka elektroniki wagi jest podłączona do płyty głównej za pomocą złącza wtykowego.
Płytka elektroniki modułu wagowego występuje w dwóch wersjach:

- Standard (W1), patrz PR 5230 Podręcznik urządzenia

- Z samobezpiecznym zasilaniem przetwornika wagowego w celu umożliwienia pracy
przetworników wagowych/platform w streie 1 i 21 (WE1).

Karta połączeniowa przetworników wagowych (patrz PR 5230 Podręcznik urządzenia)
jest połączona z płytką elektroniki modułu wagowego za pomocą kabla taśmowego
(dopuszczonego również do WE1), umożliwiającego połączenie bezpośrednie do maks.
czterech przetworników wagowych.

4 Dane techniczne Opcja WE1 dla PR 5230
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Poz. Nazwa

1 Przyłącze karty połączeniowej przetworników wagowych

2 Przyłącze przetwornika wagowego/skrzynki przyłączowej/wagi

3 Przełącznik CAL

Dane techniczne

Nazwa Dane

Podłączenie Gniazdo 7-biegunowe (męskie), podłączenie ekranu do obu-
dowy i GNDA

Liczba kanałów 1× 6‑przewodów albo 4‑przewody

Rodzaj przetwornika wa-
gowego

Przetworniki DMS, możliwe połączenie 6‑ lub 4‑ żyłowe‑

Zasilanie przetworników
wagowych

patrz rozdział 4.4

Obciążenie (liczba przet-
worników wagowych)

patrz rozdział 4.4

Wejście Sense ±6 V DC, z monitoringiem

Monitoring napięcia Sen-
se

Poniżej 8 V, możliwe przełączenie na < 8 V

Wejście pomiarowe UDC = 0…36 mV, symetryczne względem zera

Opcja WE1 dla PR 5230 4 Dane techniczne
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Nazwa Dane

Tłumienie masy własnej UDC = maks. 36 mV (masa własna + zakres)

Dokładność* 0,8 μV/d odpowiednio 8,0 mV dla 10 000 d

Min. sygnał pomiarowy* 10 000 d: ≥0,66 mV/V

Maks. rozdzielczość 7,5 mln podziałek wewnętrznych przy 3 mV/V

Liniowość* <0,003%

Błąd stabilności zera
(TK0)*

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

Błąd stabilności SPAN
(TKz. pom.)*

< ±2,5 ppm/K

Typ kabla 6‑Przewód z ekranem dla całego kabla i ekran dla przewo-
dów pomiarowych, np. PR 6136/..

Długość kabla zależnie od instalacji

* w przypadku czasu pomiaru 160 ms i zasilania 12 V

4.3 Przyłącze przetworników wagowych / skrzynki przyłączowej / wagi
Podłączenie do płytki układu elektronicznego wagi WE1 jest realizowane w postaci
7‑biegunowego złącza wtykowego, z wtyczką oznaczoną jako "X100" i "Exib" na płytce
elektroniki modułu wagowego.

Notyikacja:

Parametry przyłącza – patrz rozdział 5.1.

4 Dane techniczne Opcja WE1 dla PR 5230
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4.4 Zasilanie przetworników wagowych

UDC = ±6,0 V (nominalne)/≤96 mA maks. 4 przetworniki wagowe po 650Ω w
układzie równoległym (= 162,5Ω)

Napięcie zasilające

UDC = ±3,6 V (nominalne)/≤96 mA maks. 8 przetworniki wagowe po 650Ω w
układzie równoległym (= 81,3Ω)
albo
4 przetworniki wagowe po 350Ω w układ-
zie równoległym (= 87,5Ω)

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

Prąd maks. ≤100 mA w przypadku zwarcia

Napięcie pomiarowe
Vmeas

maks. 36 mV (różnicowy)

Napięcie sense Vsense ±6 V nominalne (względem masy)
±3,6 V nominalne (względem masy)

4.5 Kabel połączeniowy
Długość kabla połączeniowego między skrzynką przyłączeniową a urządzeniem

Typ kabla PR 6136, PR 6136A maks. 200 m – długość kabla przetwornika
wagowego

Długość kabla połączeniowego między platformą wagową a urządzeniem

Typ kabla LiYCY maks. 200 m

4.6 Dokumentacja na załączonej płycie CD
Wyszczególnione w załączniku dokumenty (patrz rozdział 5.1) znajdują się na płycie CD
PR 5230.

Opcja WE1 dla PR 5230 4 Dane techniczne
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5 Załącznik

5.1 Certyikaty/wskazówki bezpieczeństwa/koncepcja ochrony
przeciwwybuchowej

Nr bież. Nazwa Nr dokumentu

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 Instrukcje bezpieczeństwa 940515230000-460

5 Ex design 65915-750-01

6 Ex design 65915-750-02

7 Ex design 65915-750-03

Wyszczególnione w tabeli dokumenty znajdują się na płycie CD PR 5230.
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