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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.
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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 PR 5230 készülék a 2014/34/EU európai irányelv és az ehhez kapcsolódó harmonizált
európai szabványok értelmében csak a(z) Y2 opció opcióval használható a 2-es és 22-es
zóna robbanásveszélyes területein (vezetőképes porok nem engedélyezettek).
Az Ex koncepciót a 2/22-es zóna vonatkozásában a(z) 5.1 fejezet ismerteti.

1.3 Robbanásveszélyes terület jelölései

Zóna Jelölés Tanúsítvány száma

2 II 3G Ex nA nC IIC T4
2Ex nA nC IIB/IIC T4

SAG 09ATEX004X
RU С-DE.МЮ62.В.04890*

22 II 3D Ex tD A22 IP6X T80 °C
Ex tD A22 IP6X T80 °C

SAG 09ATEX004X
RU С-DE.МЮ62.В.04890*

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

Megjegyzés:

Lásd a(z) 5.1 fejezetet is.

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 2-es zónában lévő áramkörökre csak üzemi szempontból szikramentes készülékeket
szabad csatlakoztatni, amelyek alkalmasak a 2-es zónában és az alkalmazás helyén
fennálló feltételek melletti üzemeltetésre.
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 W1 opcióval
A csatlakoztatott mérőcelláknak/mérőplatformoknak engedélyezettnek kell lenniük a
2-es, illetve a 22-es robbanásveszélyes területen történő alkalmazásra, valamint legalább
13,2 V hídtápfeszültséghez UDC.
Alkalmazás során

- a 2-es zónában igyelembe kell venni a gázcsoportot és hőmérsékleti osztályt.

- a 22-es zónában igyelembe kell venni a maximális felületi hőmérsékletet.

2.3 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.

2.4 Kimenetek
Az Y2 opciónál a következő kimenetek állnak rendelkezésre:

- Optoleválasztott kimenetek (DA2 opció): lásd a „Műszaki adatok” c. fejezetet PR 5230
modellhez a készülék kézikönyvében.

- Relékimenetek (DA1 opció): Csak külső, UAC = max. 60 V. ill. UDC = 75 V
feszültségellátású áramkörök csatlakoztathatók, lásd a biztonsági utasításokat
a(z) 5.1 fejezetben.
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3 Karbantartás/javítás/tisztítás

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

3.2 Javítások

FIGYELMEZTETÉS

A robbanásveszély légkörben végzett munka életveszélyes következményekkel
járhat.

Robbanásveszély légkör esetén tilos bedugni/kihúzni a dugós csatlakozókat,
valamint tilos kicserélni a biztosítékokat.

A készülékbe történő minden beavatkozás (kivéve, ha azt a(z) Minebea Intec által
felhatalmazott személyek végzik el) a 2-es és 22-es zónára vonatkozó Ex-megfelelőség,
valamint az összes jótállási igény elvesztéséhez vezet. A készülék kinyitását is csak
felhatalmazott szakemberek végezhetik el.
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.

3.3 Tisztítás
A 22-es zónában használt készülékeket rendszeresen meg kell tisztítani a portól. A
porréteg megengedett vastagsága: > 5 mm.
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4 Műszaki adatok

4.1 Általános adatok

Megjegyzés:

A további műszaki adatokat lásd a PR 5230 készülék kézikönyvében.

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

4 Műszaki adatok Y2 opció PR 5230 modellhez

Minebea Intec HU-5



5 Függelék

5.1 Tanúsítványok/Biztonsági utasítások/Robbanásvédelmi koncepció

Sorszám Megnevezés Dokumentumszám

1 Manufacturer's Certiicate SAG 09 ATEX 004X

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

3 Safety instructions 940515230000-460

4 Ex design 65915-750-01

5 Ex design 65915-750-02

6 Ex design 65915-750-03

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