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1

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.2

Instrukcja obsługi opisuje cały cykl życia urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w taki sposób, aby była ona łatwo dostępna dla każdego użytkownika i
dla każdego nowego właściciela urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.
▶ Niniejszą instrukcję należy dokładnie przeczytać.
▶ Stosować się przede wszystkim do wskazówek bezpieczeństwa dot. użycia
zgodnego z przeznaczeniem oraz warunków użytkowania.
▶ Osoby pracujące przy urządzeniu muszą przeczytać niniejszą instrukcję i
rozumieć jej treść.

1.1

Symbol

W niniejszej instrukcji użyto następujących symboli.

Definicja pojęciowa

▶ Nieprzestrzeganie może prowadzić do śmierci lub poważnych
obrażeń.
OSTRZEŻENIE!
Ostrzega przed potencjalnie niebezpieczną sytuacją.

▶ Nieprzestrzeganie może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
OSTROŻNIE!

Stosowane w tej instrukcji pojęcie „Urządzenie“ oznacza zawsze cewkę elektromagnesu, typ AC10.
Użyty w tej instrukcji skrót „Ex“ oznacza zawsze „zagrożony
wybuchem“.

Ostrzega przed możliwym zagrożeniem.

▶ Nieprzestrzeganie może prowadzić do średnio ciężkich lub
lekkich obrażeń.
WSKAZÓWKA!
Ostrzega przed szkodami materiałowymi!
Ważne wskazówki i zalecenia.

Wskazuje na informacje w tej instrukcji obsługi lub innej
dokumentacji.
▶ oznacza zalecenie dotyczące uniknięcia zagrożenia.

 oznacza krok roboczy, który należy przeprowadzić.
4
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UŻYCIE ZGODNE Z
PRZEZNACZENIEM

W przypadku niezgodnego z przeznaczeniem użycia cewki elektromagnesu AC10 należy liczyć się z zagrożeniami dla ludzi i maszyn w
otoczeniu oraz dla środowiska naturalnego.
Cewka elektromagnesu AC10 służy do uruchamiania zaworów, sterujących przepływem gazowych lub płynnych mediów.
▶ Zawór, którym steruje cewka elektromagnesu AC10, służy wyłącznie do
mediów dopuszczonych zgodnie z kartą charakterystyki oraz do stosowania w grupie wybuchowej IIC, kategoria 2G, lub grupie wybuchowej IIIC,
kategoria 2D, oraz klasie temperaturowej T4, T5 lub T6 (patrz dane na
tabliczce znamionowej dla obszaru Ex).
▶ Cewkę elektromagnesu wolno stosować wyłącznie do zadań opisanych
w rozdziale „6 Warunki pracy urządzeń“ oraz wyłącznie w połączeniu z
zalecanymi lub dopuszczonymi przez firmę Bürkert obcymi urządzeniami
i komponentami.
▶ W celu ochrony zastosowano żeliwną obudowę Ex „m“ dla cewek z przyłączem kablowym.
▶ Stopień ochrony przeciwwybuchowej dla opcjonalnie zamontowanej na
górze skrzynki przyłączeniowej z zaciskami to „e“ dla gazu i „t“ dla pyłu.
▶ Warunkiem bezusterkowej i bezpiecznej eksploatacji systemu jest prawidłowy transport, prawidłowe przechowywanie, prawidłowa instalacja
oraz staranna obsługa i serwisowanie. Każde inne użycie bądź użycie
wykraczające poza opisany zakres traktowane jest jako użycie niezgodne z
przeznaczeniem. Firma Bürkert nie ponosi odpowiedzialności za powstające z tego tytułu szkody. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.
▶ Użytkować urządzenie wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.1

Dopuszczenie Ex

Dopuszczenie Ex jest ważne tylko w przypadku, kiedy dopuszczone przez
firmę Bürkert moduły i komponenty używane są w sposób opisany w
niniejszej instrukcji. Cewkę elektromagnesu AC10 wolno stosować wyłącznie
w połączeniu z dopuszczonymi przez firmę Bürkert dodatkowymi komponentami, w przeciwnym wypadku dopuszczenie Ex traci swoją ważność.
Dopuszczenie Ex traci swoją ważność również w przypadku dokonywania
niedozwolonych zmian w urządzeniu, modułach lub komponentach. Przez
Federalny Instytut Metrologii (PTB) lub Bureau Veritas wystawione zostały
następujące świadectwa badania typu WE i certyfikaty IECEx
Cewka elektromagnesu AC10:

PTB 14 ATEX 2023 X,
IECEx PTB 14.0049X

Skrzynka przyłączeniowa z zaciskami:

PTB 15 ATEX 1011 U,
IECEx PTB 15.0037 U

Zabezpieczenie ochronne urządzenia:

PTB ATEX 2064 U;
IECEx PTB 16.0019 U

Zestaw składający się
z cewki elektromagnesu oraz
skrzynki przyłączeniowej z zaciskami
i zabezpieczenia ochronnego urządzenia: EPS 16 ATEX 1046 X,
IECEx EPS 16.0021X
Produkcja audytowana jest przez:

CE 102
PTB (Physikalisch Technische
Bundesanstalt)
Bundesallee 100
38116 Braunschweig

Świadectwo badania typu WE dostępne jest w Internecie pod adresem:
www.buerkert.pl
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PODSTAWOWE WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA

Wskazówki bezpieczeństwa nie uwzględniają przypadków i zdarzeń, następujących podczas montażu, eksploatacji i konserwacji.
Użytkownik odpowiedzialny jest za przestrzeganie miejscowych przepisów
bezpieczeństwa, również w odniesieniu do personelu.

Ryzyko odniesienia obrażeń z powodu dużego ciśnienia w maszynie
lub urządzeniu.

▶ Przed przystąpieniem do prac w maszynie lub urządzeniu wyłączyć
ciśnienie i odpowietrzyć lub opróżnić przewody.
Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek porażenia prądem.

▶ Przed przystąpieniem do prac w maszynie lub urządzeniu wyłączyć
napięcie i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem.
▶ Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony
przed wypadkami oraz przepisów bezpieczeństwa dla urządzeń
elektrycznych.
Ryzyko poparzenia i ryzyko pożaru przy dłuższym czasie włączenia z
powodu gorącej powierzchni urządzenia.
Cewka elektromagnesu może bardzo mocno nagrzewać się w trybie pracy
ciągłej.

▶ Trzymać urządzenie z dala od łatwopalnych materiałów i mediów
oraz nie dotykać go niezabezpieczonymi rękami.

Niebezpieczeństwo wybuchu.
Cewka elektromagnesu i obudowa zaworu tworzą po montażu zamknięty
system. W przypadku stosowania w obszarze zagrożenia wybuchem przy
otwieraniu systemu w stanie roboczym istnieje ryzyko wybuchu.
▶ Nie demontować ani nie otwierać systemu w trakcie pracy.
Ryzyko wybuchu z powodu rozładowania elektrostatycznego.
W przypadku nagłego rozładowania elektrostatycznie naładowanych
urządzeń lub osób należy liczyć się z ryzykiem wybuchu w obszarze zagrożenia wybuchem.
▶ Poprzez odpowiednie działania wykluczyć możliwość gromadzenia się
ładunków elektrostatycznych w obszarze zagrożenia wybuchem.
▶ Nie stosować urządzenia w obszarach, w których występują: procesy generujące duże ilości ładunków, maszynowe procesy tarcia oraz procesy cięcia,
natryskiwanie elektronami (np. w otoczeniu elektrostatycznych urządzeń
lakierniczych) oraz pneumatycznie transportowany pył.
▶ Powierzchnię urządzenia czyścić, lekko przecierając ją wilgotną lub antystatyczną ściereczką.
W celu uniknięcia ryzyka wybuchu należy podczas eksploatacji w strefie
zagrożenia wybuchem pamiętać o następujących zasadach:
▶ Stosować się do danych dot. klasy temperatury, temperatury otoczenia,
stopnia ochrony i napięcia, podanych na tabliczce znamionowej dla
obszaru zagrożenia wybuchem.
▶ Czynności związane z instalacją, obsługą i konserwacją może przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany personel.
▶ Przy instalacji i podczas pracy przestrzegać obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa (także krajowych przepisów bezpieczeństwa) oraz ogólnych zasad techniki.

6
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▶ Naprawy może przeprowadzać tylko producent.
▶ Nie narażać urządzenia na mechaniczne i/lub termiczne obciążenia, które
przekraczają granice opisane w instrukcji obsługi.
▶ Skrzynkę przyłączeniową z zaciskami wolno otwierać wyłącznie w beznapięciowym stanie.

4

INFORMACJE OGÓLNE

4.1

Adresy kontaktowe

Polska
Burkert Austria GmbH Oddział w Polsce
Branch Office of Austria
Ul. Czarodzieja 16
03-116 Warszawa
Telefon +48 22 840 60 10
Telefaks +48 22 840 60 11
E-mail: buerkert@buerkert.pl

Ogólne sytuacje niebezpieczne.
W celu zabezpieczenia się przed obrażeniami:

▶ Zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.
▶ Przy montowaniu przestrzegać kierunku przepływu.
▶ Po przerwaniu zasilania elektrycznego pamiętać o zapewnieniu kontrolowanego ponownego rozruchu procesu.
▶ Przy wkręcaniu zaworu do przewodu nie używać urządzenia jako dźwigni.

Świat
Adresy kontaktowe podane są na ostatnich stronach drukowanej instrukcji
obsługi.
Poza tym w Internecie pod następującym adresem: www.buerkert.pl

4.2

Gwarancja

Warunkiem gwarancji jest użytkowanie cewki elektromagnesu AC10 zgodnie z
przeznaczeniem przy jednoczesnym przestrzeganiu określonych warunków pracy.

4.3

Informacje w Internecie

Instrukcje obsługi i karty charakterystyki dla produktów Bürkert dostępne są w
Internecie pod adresem: www.buerkert.pl

polski
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OPIS PRODUKTU

5.1

Budowa

Komponenty
cewki elektromagnesu AC10 z wyjściem kablowym:
Blaszany uchwyt

Komponenty
cewki elektromagnesu
AC10 ze skrzynką przyłączeniową z zaciskami:
Komponenty
zaworu:

Komponenty
zaworu:

Wkręt
Podkładka sprężysta
Podkładka

Nakrętka

Konektor pierścieniowy z przewodem
zasilającym

Nakrętka

Przewód
przyłączeniowy
Nakrętka złączkowa

Skrzynka przyłączeniowa z
zaciskami

Obudowa cewki
Rura prowadząca
rdzeń
Obudowa zaworu
z przyłączem
rurowym
Ilustracja 1: Cewka elektromagnesu AC10 z wyjściem kablowym

Zaślepka
Blaszany uchwyt
Obudowa cewki

Rura prowadząca rdzeń
Obudowa
zaworu z
przyłączem
rurowym

Ilustracja 2: Cewka elektromagnesu AC10 ze skrzynką przyłączeniową z
zaciskami

8
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5.2

Cewka elektromagnesu z
wyjściem kablowym

Cewka elektromagnesu AC10 jest elektromagnetycznym napędem przeznaczonym do różnych zaworów Bürkert. Opisywane urządzenie jest tak zwaną
cewką nasadzaną, która jest w 100% oddzielona od zaworu. Nawet przy zdemontowanej cewce zawór jest zamkniętym systemem.
Cewka elektromagnesu składa się z następujących komponentów:
• uzwojenie cewki,

5.3

Cewka elektromagnesu ze
skrzynką przyłączeniową z
zaciskami

Budowa cewki elektromagnesu jest identyczna z opisem w rozdziale 5.2, ale
tutaj dodatkowo zamontowana jest skrzynka przyłączeniowa z zaciskami (patrz
Ilustracja 2). Skrzynka przyłączeniowa z zaciskami posiada świadectwo badania
typu PTB 15 ATEX 1011 U lub IECEx PTB 15.0037 U.

• prostownik mostkowy.

Kierunek wyjścia kabla można wybierać zgodnie z zamówieniem. Późniejsza
zmiana kierunku wyjścia jest możliwa, ale do tego potrzebne jest specjalne
narzędzie1). Opcjonalnie dołączony jest zestaw przyłączeniowy do dodatkowego
kompensowania potencjału, w tej kwestii stosować się do informacji podanych
w rozdziale 8.2.

Dostępna jest jednostka sterująca z użyciem napięcia zmiennego lub napięcia
stałego.

Opcjonalnie w skrzynce przyłączeniowej z zaciskami można montować zabezpieczenie ochronne urządzenia typu 1058.

• obudowa cewki (z epoksydu),
• elektryczny przewód przyłączeniowy,

Cewka elektromagnesu AC10 oferowana jest w różnych klasach mocy,
podzielonych na 2 rozmiary. Interfejs między cewką i zaworem jest jednakowy
w przypadku obu rozmiarów.
Cewkę nakłada się na zawór za pośrednictwem rury prowadzącej rdzeń i
mocuje nakrętką. Jest ona kształtowo zabezpieczona przed obróceniem się w
stosunku do zaworu.
Wyjście elektrycznego przewodu przyłączeniowego ustawione jest pionowo
do osi cewki. Kabel jest na stałe zintegrowany w cewce. Do demontażu nie
przewidziano nakrętki kołpakowej.
Metalowe części zaworu łączą się elektrycznie z cewką na interfejsie między
cewką i zaworem. Metalowe części należy uziemić za pośrednictwem przewodu
ochronnego w przewodzie przyłączeniowym.

1)

W związku z tym należy kontaktować się z odpowiedzialną osobą
kontaktową firmą Bürkert.
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WARUNKI PRACY URZĄDZEŃ

6.1.2

6.1

Warunki specjalne

Przed każdym magnesem musi być zamontowany jako zabezpieczenie przeciwzwarciowe bezpiecznik o parametrach odpowiadających jego prądowi
nominalnemu (maks. 3 x Ib wg IEC 60127-2-1).

6.1.1

Unikanie ładunków
elektrostatycznych

W przypadku wariantu ze skrzynką przyłączeniową z zaciskami dostępne są
urządzenia, w których taki bezpiecznik jest już zintegrowany.
• Przy bardzo małych prądach nominalnych magnesu wystarczający jest
bezpiecznik z najniższą wartością prądu zgodną z podaną normą IEC. Ten
bezpiecznik należy podłączyć osobno przed cewką.

OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie ze strony rozładowania elektrostatycznego.
W przypadku nagłego rozładowania elektrostatycznie naładowanych
urządzeń lub osób należy liczyć się z ryzykiem wybuchu w obszarze zagrożenia wybuchem.
▶ Poprzez odpowiednie działania wykluczyć możliwość gromadzenia się
ładunków elektrostatycznych w obszarze zagrożenia wybuchem.
▶ Nie stosować urządzenia w obszarach, w których występują: procesy generujące duże ilości ładunków, maszynowe procesy tarcia oraz procesy cięcia,
natryskiwanie elektronami (np. w otoczeniu elektrostatycznych urządzeń
lakierniczych) oraz pneumatycznie transportowany pył.
▶ Powierzchnię urządzenia czyścić, lekko przecierając ją wilgotną lub
antystatyczną ściereczką.

10

Ochrona przeciwzwarciowa

polski

• Napięcie nominalne bezpiecznika musi być jednakowe lub większe niż podane
napięcie znamionowe magnesu. Wartość nominalna bezpiecznika podana
jest na tabliczce znamionowej (patrz rozdział 7.4).
• Zdolność wyłączeniowa bezpiecznika musi być jednakowa lub większa niż
maksymalny przyjęty prąd zwarciowy w miejscu zamontowania (normalnie
1500 A).

6.1.3

Instalacja blokowa

Korzystne jest w odniesieniu do mocy cewek zestawianie homogenicznych
bloków zaworowych. Jeżeli w jednym bloku zaworowym mają zostać użyte różne
moce cewek, to w odniesieniu do klasy temperaturowej obowiązują parametry
techniczne cewki z maksymalną mocą. Temperatura otoczenia może w tym
przypadku wynosić maks. +40°C.

AC10, II 2G/D Ex
Dane techniczne

6.2

Warunki eksploatacyjne

Zawór pełni dla cewki elektromagnesu funkcję chłodzącą.
Nie wolno użytkować cewki elektromagnesu bez zaworu. Obudowa zaworu
musi spełniać następujące wymagania:
• Materiał
Metal (mosiądz, aluminium, stal szlachetna) lub poliamid
• Wymiary minimalne
32 x 32 x 10 mm
W każdym momencie wolno użyć większej obudowy zaworu z lepszym
odprowadzaniem ciepła.
Do instalacji blokowej nie wolno używać cewek elektromagnesu przewidzianych do instalacji pojedynczej.

7

DANE TECHNICZNE

7.1

Wskazówki bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo wybuchu.
Z powodu nieprzestrzegania podanych na tabliczce znamionowej danych i
wartości związanych z bezpieczeństwem należy liczyć się z powstawaniem
niebezpiecznych sytuacji.
▶ Przy stosowaniu urządzenia przestrzegać stopnia ochrony i klasy
temperaturowej.

Cewki elektromagnesu przeznaczone do instalacji blokowej nadają się
zarówno do instalacji blokowej, jak i instalacji pojedynczej.

Przekroczenie podanego na tabliczce znamionowej napięcia stanowi ryzyko
związane z techniką bezpieczeństwa, ponieważ może to prowadzić do przegrzania urządzenia.

6.3

▶ Nie podłączać urządzenia do napięcia o wartości wyższej niż podana na
tabliczce znamionowej.

Zakres temperatur pracy

W przypadku każdego typu stosować się do zakresu temperatur pracy podanych
w danych elektrycznych.

7.2

Zgodność

Cewka elektromagnesu, typ AC10, jest zgodna z dyrektywami WE stosownie
do deklaracji zgodności WE (jeżeli ma zastosowanie).

7.3

Normy

Użyte normy, przy pomocy których potwierdzana jest zgodność z dyrektywami
WE, umieszczone są w świadectwie badania typu WE i/lub w deklaracji zgodności WE (jeżeli ma zastosowanie).

polski
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7.4

7.4.1

Tabliczka znamionowa dla
obszaru zagrożenia wybuchem
Oznaczenie cewki elektromagnesu

Cewka elektromagnesu AC10 z przykładowym
zaworem i pozycjami tabliczek znamionowych:

Tabliczka znamionowa do
cewki elektromagnesu AC10

Tabliczka
znamionowa
z danymi dot.
zaworu

1
2

2023 X
T4
T130°C

3
4

0049 X
T4
T130°C
5 PX22
7

274833

8A

5
6
7
8
9
10

Ilustracja 3: Umiejscowienie i opis tabliczki znamionowej EX
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Legenda:
Pozycja

Opis

1

ATEX, podmiot wystawiający certyfikat i numer certyfikatu

2

ATEX, oznaczenie ochrony przeciwwybuchowej

3

IECEx, podmiot wystawiający certyfikat i numer certyfikatu

4

IECEx, oznaczenie ochrony przeciwwybuchowej

5

Oznaczenie typu z kodem Ex

6

Napięcie znamionowe, moc znamionowa, wartość znamionowa bezpiecznika

7

Zakres temperatury otoczenia

8

Numer seryjny

9

Data produkcji

10

Numer identyfikacyjny

AC10, II 2G/D Ex
Dane techniczne

7.4.2

Oznaczenie skrzynki
przyłączeniowej z zaciskami

WSKAZÓWKA!

Legenda:
Pozycja

Opis

1

ATEX, podmiot wystawiający certyfikat i numer certyfikatu

Montaż skrzynki przyłączeniowej z zaciskami powoduje zmianę stopnia
ochrony przeciwwybuchowej.

2

ATEX, oznaczenie ochrony przeciwwybuchowej

3

IECEx, podmiot wystawiający certyfikat i numer certyfikatu

Cewka elektromagnesu AC10
ze skrzynką przyłączeniową z zaciskami,
z przykładowym zaworem
i pozycjami tabliczek znamionowych:

4

IECEx, oznaczenie ochrony przeciwwybuchowej

5

Oznaczenie typu z kodem Ex

6

Napięcie znamionowe, moc znamionowa, wartość znamionowa bezpiecznika

7

Zakres temperatury otoczenia

8

Numer seryjny

9

Data produkcji

10

Numer identyfikacyjny

EPS 16 ATEX 1046 X

eb

tb

T4
T130°C

IECEx EPS 16.0021 X

eb

tb

T4
T130°C

5 PX22 JA12
8A
7

286863

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ilustracja 4: Umiejscowienie i opis tabliczek znamionowych Ex

polski
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7.5

7.5.1

Dane elektryczne dla cewek
elektromagnesu z wyjściem
kablowym

Prąd uniwersalny, dostępne napięcia znamionowe od 12 V do 240 V, częstotliwość od 0 do 60 Hz

Cewki elektromagnesu do instalacji
pojedynczej

Prąd uniwersalny, dostępne napięcia znamionowe od 12 V do 240 V, częstotliwość od 0 do 60 Hz
Kod

Moc
znamionowa
wW

Kod

Szerokość
konstrukcyjna w mm

Klasa
temperaturowa

Zakres
temperatur
otoczenia w °C

Moc
znamionowa
wW

PX24

32

T4

od -40 do +40

7,0

PX28

32

T6

od -40 do +40

2,25

PX30

32

T5

od -40 do +50

3,0

Szerokość
konstrukcyjna w mm

Klasa
temperaturowa

Zakres
temperatur
otoczenia w °C

PX22

32

T4

od -40 do +60

7,0

Materiał2):

PX23

40

T4

od -40 do +60

9,0

Zakres roboczy temperatury :

PX25

32

T6

od -40 do +40

3,0

od -55°C do +145°C
przy stałym ułożeniu

PX26

40

T6

od -40 do +60

1,8

Minimalny stopień zagięcia2):

4 x średnica zewnętrzna przy stałym
ułożeniu

7.5.3

Dane techniczne przewodu
przyłączeniowego
usieciowiona polioleifina, kopolimer
2)

PX27

32

T6

od -40 do +50

2,25

Średnica zewnętrzna2):

6,2 mm

PX29

32

T5

od -40 do +60

3,0

Budowa / funkcja:

3 x plecionka miedziana 0,75 mm² / LNPE

PX31

32

T4

od -40 do +80

3,0

7.5.2

Cewki elektromagnesu do instalacji
blokowej

Nie zawiera halogenu zgodnie z IEC 60754-1
Przetestowane wg DIN EN 13617-1 do stosowania w dystrybutorach paliwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ryzyko wybuchu z powodu przegrzania.
▶ Nie podłączać urządzenia do napięcia o wartości wyższej niż podana na
tabliczce znamionowej.
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7.6.2

Przypisanie żył:

7.6

Kolor żyły:

Przypisanie

zielono-żółty

Przewód ochronny

brązowy

Przyłącze uzwojenia 1

niebieski

Przyłącze uzwojenia 2

Dane elektryczne dla cewek
elektromagnesu ze skrzynką
przyłączeniową z zaciskami

7.6.1

Cewki elektromagnesu do instalacji
blokowej

Prąd uniwersalny, dostępne napięcia znamionowe od 12 V do 240 V, częstotliwość od 0 do 60 Hz
Kod

Szerokość
konstrukcyjna w mm

Klasa
temperaturowa

Zakres
temperatur
otoczenia w °C

Moc
znamionowa
wW

PX24+JA12

32

T4

od -40 do +40

7,0

PX28+JA12

32

T6

od -40 do +40

2,25

PX30+JA12

32

T5

od -40 do +50

3,0

Cewki elektromagnesu do instalacji
pojedynczej

Prąd uniwersalny, dostępne napięcia znamionowe od 12 V do 240 V, częstotliwość od 0 do 60 Hz
Kod

Szerokość
konstrukcyjna w mm

Klasa
temperaturowa

Zakres
temperatur
otoczenia w °C

Moc
znamionowa
wW

PX22+JA12

32

T4

od -40 do +60

7,0

PX23+JA12

40

T4

od -40 do +60

9,0

PX25+JA12

32

T6

od -40 do +40

3,0

PX26+JA12

40

T6

od -40 do +60

1,8

PX27+JA12

32

T6

od -40 do +50

2,25

PX29+JA12

32

T5

od -40 do +60

3,0

PX31+JA12

32

T4

od -40 do +60

3,0

polski
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7.7

7.7.1

Dane elektryczne dla cewek
elektromagnesu ze skrzynką
przyłączeniową z zaciskami i
zintegrowanym zabezpieczeniem
ochronnym urządzenia
Cewki elektromagnesu do instalacji
pojedynczej

Prąd uniwersalny, dostępne napięcia znamionowe od 12 V do 240 V, częstotliwość od 0 do 60 Hz
Kod

Szerokość
konstrukcyjna w mm

Klasa
temperaturowa

Zakres
temperatur
otoczenia w °C

Moc
znamionowa
wW

PX22 +
JA11

32

T4

od -40 do +60

7,0

PX23 +
JA11

40

T4

od -40 do +60

9,0

PX25+
JA11

32

T6

od -40 do +40

3,0

PX26+
JA11

40

T6

od -40 do +60

1,8

PX27+
JA11

32

T6

od -40 do +50

2,25

16
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7.7.2

Cewki elektromagnesu do instalacji
blokowej

Prąd uniwersalny, dostępne napięcia znamionowe od 12 V do 240 V, częstotliwość od 0 do 60 Hz
Kod

Szerokość
Klasa
konstruktempecyjna w mm raturowa

Zakres
temperatur
otoczenia w °C

Moc
znamionowa
wW

PX24+JA11

32

T4

od -40 do +40

7,0

PX28+JA11

32

T6

od -40 do +40

2,25

AC10, II 2G/D Ex
Akcesoria

8

AKCESORIA

8.1

Śrubunek kablowy dla skrzynki
przyłączeniowej z zaciskami

8.2

W celu użycia skrzynki przyłączeniowej z zaciskami dostępne są odpowiednie
śrubunki kablowe.
Można stosować śrubunki kablowe innych producentów, jeżeli będą
one dostosowane do danego przypadku użycia i zostaną prawidłowo zamontowane. Należy pamiętać o tym, że temperatura użycia
śrubunku kablowego musi być wyższa o min. 15 K od maksymalnej
temperatury pracy.

Tworzywo
Tworzywo
sztuczne

od 7 do 13

Mosiądz

od 6 do 13

Tworzywo
Tworzywo
sztuczne
Mosiądz

3)
4)

Zakres
zacisku
[mm]

Temperatura
robocza

-40...+75°C

Numer
Nr
zamówienia certyfikatu
773 277
773 278

3)

4)

Ochrona
IP

Oznaczenie
pyłu

Oznaczenie gazu

IP66

II 2D Extb IIIC
Db

II 2G Exe IIC Gb

PTB 13 ATEX 1015X, IECEx PTB 13.00034X
PTB 04 ATEX 1112X, IECEx PTB 13.00027X

Zewnętrzne przyłącze
uziemiające dla skrzynki
przyłączeniowej z zaciskami

W przypadku cewek elektromagnesu ze skrzynką przyłączeniową z zaciskami
dołączone są zaciski przyłączeniowa dla zewnętrznego przyłącza uziemiającego.
Jeżeli nie będzie możliwe połączenie układu wyrównującego potencjał przez
przewód rurowy lub będzie użyta armatura z tworzywa sztucznego, istnieje
możliwość wykonania połączenia przez zewnętrzne przyłącze uziemiające.
Tym samym użycie jest opcjonalne i decyzja pozostaje w gestii użytkownika.
Zdolność przyłączeniowa konektora pierścieniowego wynosi 4–6 mm2. Podłączenie pokazano w sposób opisany w Ilustracja 8.

8.3

Zabezpieczenie ochronne
urządzenia, typ 1058

Dla cewek elektromagnesu ze skrzynkami przyłączeniowymi z zaciskami
i zintegrowanym zabezpieczeniem ochronnym urządzenia dostępne są te
bezpieczniki wymienne.

Wartość
Numer
znamionowa zamówienia
bezpiecznika
0,050 A
0,063 A
0,080 A
0,100 A
0,125 A
0,160 A
0,200 A

polski

300254
300255
300256
300257
300258
300259
300260

Wartość
znamionowa
bezpiecznika

Numer
zamówienia

0,250 A
0,315 A
0,400 A
0,500 A
1,000 A
1,250 A
1,600 A

300261
300262
300263
300264
300265
300266
300267
17
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Przy wybieraniu wartości znamionowej bezpiecznika należy zwrócić uwagę na
parametr podany na tabliczce znamionowej cewki elektromagnesu.
Poniższa tabela zawiera przegląd przyporządkowania wartości znamionowych
bezpieczników do wariantów cewki elektromagnesu.
Wartość znamionowa bezpiecznika w A

MONTAŻ I DEMONTAŻ
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko odniesienia obrażeń z powodu dużego ciśnienia w maszynie
lub urządzeniu.

PX22 /
PX24
+ JA11

PX23
+ JA11

PX25
+ JA11

PX26
+ JA11

PX27 /
PX28
+ JA11

12

1,250

1,600

0,500

0,315

0,500

24

0,500

1,000

0,200

0,160

0,250

26

0,500

1,000

0,200

0,200

0,250

48

0,315

0,400

0,125

0,063

0,125

60

0,315

0,315

0,080

0,063

0,100

100

0,125

0,160

0,050

0,050

0,063

110

0,125

0,160

0,050

0,050

0,050

115

0,125

0,160

0,050

0,050

0,050

Ryzyko zwarcia z powodu uszkodzonych przewodów przyłączeniowych.

120

0,100

0,160

0,050

0,050

0,050

125

0,100

0,080

0,050

0,050

0,050

▶ Przewody przyłączeniowe cewki należy ułożyć w trwały sposób i zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

200

0,063

0,080

0,050

0,050

0,050

230

0,063

0,063

0,050

0,050

0,050

UZnam (V)

Tab. 1:

5)

9

UZnam

18

5)

Tabela z przyporządkowaniem wartość znamionowych
bezpieczników
: napięcie znamionowe cewki elektromagnesu AC10

polski

▶ Przed przystąpieniem do prac w maszynie lub urządzeniu wyłączyć
ciśnienie i odpowietrzyć lub opróżnić przewody.
Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek porażenia prądem.

▶ Przed przystąpieniem do prac w maszynie lub urządzeniu wyłączyć
napięcie i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem.
▶ Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony
przed wypadkami oraz przepisów bezpieczeństwa dla urządzeń
elektrycznych.
Ryzyko poparzenia i ryzyko pożaru przy dłuższym czasie włączenia z
powodu gorącej powierzchni urządzenia.

▶ Trzymać urządzenie z dala od łatwopalnych materiałów i mediów
oraz nie dotykać go niezabezpieczonymi rękami.

Niebezpieczeństwo wybuchu.
Cewka elektromagnesu i obudowa zaworu tworzą po montażu zamknięty
system. W przypadku stosowania w obszarze zagrożenia wybuchem (Ex) przy
otwieraniu systemu w stanie roboczym istnieje ryzyko wybuchu.
▶ Nie demontować ani nie otwierać systemu w trakcie pracy.

AC10, II 2G/D Ex
Montaż i demontaż

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ryzyko wybuchu z powodu rozładowania elektrostatycznego.
W przypadku nagłego rozładowania elektrostatycznie naładowanych
urządzeń lub osób należy liczyć się z ryzykiem wybuchu w obszarze zagrożenia wybuchem.
▶ Poprzez odpowiednie działania wykluczyć możliwość gromadzenia się
ładunków elektrostatycznych w obszarze zagrożenia wybuchem.
▶ Nie stosować urządzenia w obszarach, w których występują: procesy generujące duże ilości ładunków, maszynowe procesy tarcia oraz procesy cięcia,
natryskiwanie elektronami (np. w otoczeniu elektrostatycznych urządzeń
lakierniczych) oraz pneumatycznie transportowany pył.
▶ Powierzchnię zaworu elektromagnetycznego czyścić, lekko przecierając ją
wilgotną lub antystatyczną ściereczką.
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieprawidłowo przeprowadzonego montażu.

▶ Czynności montażowe może przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i wykwalifikowany personel, używający odpowiednich
narzędzi.
▶ Zabezpieczyć maszynę przed nieplanowanym uruchomieniem.
▶ Po zakończonym montażu zagwarantować kontrolowany rozruch.

9.1

Montaż zaworu
Dokładny opis montażu znajduje się w instrukcji obsługi danego
zaworu i/lub w Internecie pod następującym adresem:
www.buerkert.pl

9.2

Przyłącze elektryczne
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek porażenia prądem.
▶ Przed ingerencją w system wyłączyć napięcie i zabezpieczyć je przed
ponownym włączeniem.
▶ Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przed
wypadkami oraz przepisów bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych.
W przypadku brakującego kontaktu elektrycznego między metalowymi częściami zaworu i przewodem ochronnym cewki należy liczyć się z ryzykiem
porażenia prądem.
▶ Zawsze podłączać przewód ochronny.
▶ Sprawdzić przejście elektryczne między przewodem ochronnym cewki i
rurą prowadzącą rdzeń zaworu.
W cewkach elektromagnesu ze skrzynkami przyłączeniowymi z zaciskami należy dodatkowo pamiętać o następujących zasadach:

▶ Wprowadzać tylko trwale ułożone kable i przewody.
▶ Używać odpowiednich kabli i przewodów (patrz rozdział 8). Stosować się do zaleceń podanych w dołączonej instrukcji obsługi.
▶ W skrzynce przyłączeniowej z zaciskami podłączać wyłącznie żyły
z nominalnym przyłączem między 0,75 mm2 i 1,5 mm2.
▶ Śruby zacisków dokręcać z użyciem momentu 1,2 Nm.
▶ Prawidłowo zamknąć pokrywę obudowy. Śrubę zabezpieczającą
dokręcić z użyciem momentu 2 Nm.
▶ Sprawdzić przejście połączenia przewodów ochronnych.
▶ Pokrywę obudowy otwierać tylko w beznapięciowym stanie.
▶ W jednym punkcie zaciskowym podłączać maksymalnie dwa
przewody.

polski
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▶ Wytrzymałość temperaturowa kabla musi być o min. 15 K wyższa od maks. temperatury roboczej.
▶ W przypadku użycia elastycznych przewodów stosować tulejki
kablowe.

Zielono-żółty
Niebieski

Pozycja

przewód ochronny

Skrzynka przyłączeniowa z zaciskami

▶ Zaciski dla zewnętrznego przyłącza uziemiającego są zapakowane
w worek i przyklejone do pokrywy obudowy – podczas instalacji
urządzenia muszą zostać usunięte.

9.2.1

Cewki elektromagnesu z wyjściem
kablowym

Kabel przyłączeniowy połączony jest na stałe z cewką elektromagnesu AC10 i nie ma możliwość jego demontażu.
Przestrzegać napięcia podanego na tabliczce znamionowej.

9.2.2

1

Przewód neutralny /
biegun ujemny (-)

3

Faza / biegun dodatni (+)

Brązowy

Ilustracja 6: Skrzynka przyłączeniowa z zaciskami ze zintegrowanym
zabezpieczeniem ochronnym urządzenia

Wkręt

Cewki elektromagnesu ze skrzynką
przyłączeniową z zaciskami

Zielono-żółty

Pozycja

Podkładka sprężysta
Zacisk kabłąkowy

Przypisanie przyłączy
przewodu zasilającego

Przewód przyłączeniowy

Niebieski

Podkładka

Przewód ochronny

1

Przewód neutralny / biegun
ujemny (-)

2

Faza / biegun dodatni (+)

Brązowy

Ilustracja 5: Skrzynka przyłączeniowa z zaciskami
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Przypisanie przyłączy
przewodu zasilającego

Ilustracja 7: Podłączenie przewodu ochronnego

AC10, II 2G/D Ex
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OSTRZEŻENIE!

Wkręt
Podkładka sprężysta
Podkładka
Konektor pierścieniowy z
przewodem zasilającym
podkładka

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieprawidłowo przeprowadzonego demontażu.

▶ Czynności związane z demontażem może przeprowadzać wyłącznie
przeszkolony i wykwalifikowany personel, używający odpowiednich
narzędzi.

Ryzyko odniesienia obrażeń z powodu medium wyciekającego przez
nieszczelne przyłącza.
▶ Przewody przyłączeniowe należy dokładnie uszczelnić.

 Rozłączyć połączenia elektryczne.
 Odłączyć obudowę zaworu od przewodu rurowego.
Ilustracja 8: Podłączenie zewnętrznego wyrównania potencjału
elektrycznego

9.3

Demontaż
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko odniesienia obrażeń z powodu dużego ciśnienia w maszynie
lub urządzeniu.

▶ Przed przystąpieniem do prac w maszynie lub urządzeniu wyłączyć
ciśnienie i odpowietrzyć lub opróżnić przewody.
Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek porażenia prądem.

▶ Przed przystąpieniem do prac w maszynie lub urządzeniu wyłączyć
napięcie i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem.
▶ Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony
przed wypadkami oraz przepisów bezpieczeństwa dla urządzeń
elektrycznych.

WSKAZÓWKA!
Zakłócenia w działaniu na skutek obecności zanieczyszczeń!
• Przy ponownej instalacji usunąć starą taśmę PTFE na przyłączach. Resztki
taśmy nie mogą dostać się do przewodu rurowego.

10

ROZRUCH/ODDANIE DO UŻYTKU
OSTRZEŻENIE!

Ryzyko odniesienia obrażeń w przypadku nieprawidłowej
eksploatacji.
Nieprawidłowa eksploatacja może prowadzić do obrażeń oraz uszkodzeń
w urządzeniu i jego otoczeniu.

▶ Przed uruchomieniem musi być zagwarantowane, że treść
instrukcji obsługi jest znana personelowi obsługującemu i że jest
ona całkowicie zrozumiała.
▶ Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i zasad zgodnego
z przeznaczeniem użycia.
▶ Wyłącznie wystarczająco wyszkolony personel może uruchamiać
maszynę lub urządzenie.

polski
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AC10, II 2G/D Ex
Montaż i demontaż

 urządzenie nie jest uszkodzone,
 jest napięcie i ciśnienie,
 przewody rurowe są drożne.

Przed uruchomieniem sprawdzić, czy

 urządzenie jest prawidłowo zainstalowane,
 podłączenie jest prawidłowo wykonane,
 urządzenie nie jest uszkodzone.
11

KONSERWACJA, NAPRAWA,
USUWANIE USTEREK

11.1

Konserwacja

12

TRANSPORT,
MAGAZYNOWANIE,
OPAKOWANIE

WSKAZÓWKA!

Cewka elektromagnesu AC10 jest bezobsługowa pod warunkiem przestrzegania
warunków pracy opisanych w instrukcji.

Uszkodzenia transportowe.

11.2

• Urządzenie należy transportować w stanie zabezpieczonym przed wodą i
zanieczyszczeniami w odpornym na wstrząsy opakowaniu.

Naprawa
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko spowodowane nieprawidłowo przeprowadzoną naprawą.
Bezpieczeństwo i działanie cewki elektromagnesu AC10 i jej zaworu elektromagnetycznego są zagwarantowane po naprawie tylko w przypadku
przeprowadzenia prac naprawczych przez producenta.
▶ Zlecać naprawę urządzenia wyłącznie producentowi!

11.3

• Unikać przekraczania (powyżej oraz poniżej określonych wartości)
dopuszczalnej temperatury przechowywania.
Nieprawidłowe przechowywanie może prowadzić do uszkodzeń
urządzenia.
• Urządzenie należy przechowywać w suchym i niezapylonym miejscu.
• Temperatura przechowywania -40…+55°C.
Szkody w środowisku naturalnym z powodu części urządzenia zanieczyszczonych mediami.

Usuwanie błędów

• Urządzenie i opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla
środowiska naturalnego.

W przypadku zakłóceń w pracy sprawdzić, czy

 urządzenie jest prawidłowo zainstalowane,
 podłączenie jest prawidłowo wykonane,
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Niewystarczająco zabezpieczone urządzenia mogą ulec uszkodzeniu w
trakcie transportu.

• Przestrzegać obowiązujących przepisów dot. utylizacji i ochrony
środowiska.
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