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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
Urządzenie PR 5230 może być stosowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w
strefach 2 i 22 (pyły przewodzące elektryczność są niedopuszczalne) zgodnie z dyrektywą
europejską 2014/34/WE i powiązanymi zharmonizowanymi normami europejskimi
wyłącznie z Opcja Y2.
Koncepcję‑ ochrony przeciwwybuchowej dla strefy 2/22 opisano w rozdziale 5.1.

1.3 Oznaczenie dla przestrzeni zagrożonej wybuchem

Strefa Oznaczenie Nr certyikatu

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*

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

Notyikacja:

Patrz też rozdział 5.1.

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.
Dopuszcza się podłączenie do obwodów zasilania w streie 2 urządzeń nie iskrzących w
czasie pracy, które są odpowiednie do stosowania w streie 2 i w warunkach lokalnych
miejsca pracy urządzeń.
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 W1
Podłączone przetworniki wagowe/platformy ważące muszą być dopuszczone do
stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w strefach 2 lub 22 oraz do
podłączenia napięcia zasilającego UDC most powyżej 13,2 V.
W przypadku stosowania

- w streie 2 zwrócić uwagę na grupę gazową i klasę temperaturową.

- w streie 22 zwrócić uwagę na maksymalną temperaturę powierzchni.

2.3 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.

2.4 Wyjścia
Dla opcji Y2 dostępne są następujące wyjścia:

- Wyjścia odseparowane optycznie (opcja DA2): patrz rozdział "Dane techniczne" w
podręczniku urządzenia PR 5230.

- Wyjścia przekaźnikowe (opcja DA1): Istnieje możliwość podłączenia tylko obwodów
zewnętrznych o napięciu do UAC = 60 V lub UDC = 75 V, patrz wskazówki
bezpieczeństwa w rozdziale 5.1.
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3 Naprawa/konserwacja/czyszczenie

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

3.2 Naprawa

OSTRZEŻENIE

Prace wykonywane w atmosferze wybuchowej mogą mieć skutki śmiertelne.
W atmosferze zagrożenia wybuchem nie dopuszcza się montowania/luzowania
wtyków złącz ani wymiany bezpieczników.

Jakakolwiek ingerencja w urządzenie (z wyjątkiem przeprowadzanych przez osoby
autoryzowane przez irmę Minebea Intec) prowadzi do utraty zgodności ochrony
przeciwwybuchowej dla strefy 2 i 22 oraz wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji. Również
otwarcie urządzenia może być wykonane wyłącznie przez autoryzowany i
wykwaliikowany personel.
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.

3.3 Czyszczenie
Urządzenia stosowane w streie 22 należy regularnie oczyszczać z pyłu. Warstwa pyłu nie
może przekraczać >5 mm.
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4 Dane techniczne

4.1 Dane ogólne

Notyikacja:

Dalsze dane techniczne – patrz PR 5230 podręcznik urządzenia.

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

5.1 Certyikaty/wskazówki bezpieczeństwa/koncepcja ochrony
przeciwwybuchowej

Nr bież. Nazwa Nr dokumentu

1 Manufacturer's Certiicate SAG 09 ATEX 004X

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

3 Instrukcje bezpieczeństwa 940515230000-460

4 Ex design 65915-750-01

5 Ex design 65915-750-02

6 Ex design 65915-750-03

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