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1

MANUAL DE OPERAÇÃO

O manual de operação descreve todo o ciclo de vida do dispositivo.
Conserve este manual de forma que ele seja sempre acessível a
todos os usuários e disponível a cada um dos novos proprietários do
dispositivo.
Informações importantes sobre segurança.
▶▶ Ler este manual com atenção.
▶▶ Prestar atenção especial às instruções de segurança, uso conforme a destinação e condições de uso.
▶▶ As pessoas que trabalham neste dispositivo devem ler e compreender este manual.

1.1

Definições

O termo "dispositivo" usado neste manual de operação refere-se
sempre à bobina magnética tipo AC10.
A abreviação "Ex" usada neste manual de operação significa sempre "perigo de explosão".

1.2

Símbolos de representação

Neste manual são usados os seguintes símbolos de representação.
PERIGO!
Avisa sobre um perigo imediato.
▶▶ O desrespeito resulta em morte ou ferimentos graves.
ADVERTÊNCIA!
Avisa sobre uma situação potencialmente perigosa.
▶▶ O desrespeito representa risco de ferimentos graves ou morte.
CUIDADO!
Avisa sobre um possível perigo.
▶▶ O desrespeito pode resultar em ferimentos leves ou médios.
ATENÇÃO!
Avisa sobre danos materiais!
Dicas e recomendações importantes.
Faz referência a informações neste manual de operação ou
em outras documentações.
▶▶ identifica uma instrução para evitar um perigo.

→→identifica uma etapa de trabalho que deve ser executada.
4
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2

USO CONFORME
DESTINAÇÃO

A utilização inadequada da bobina magnética AC10 pode
resultar em riscos para pessoas, instalações próximas e ao
meio ambiente.
A bobina magnética tipo AC10 serve para o acionamento de
válvulas que controlam fluidos gasosos ou líquidos.
▶▶ Uma válvula controlada pela bobina magnética AC10 serve apenas para os fluidos autorizados na ficha de dados e para o uso
no grupo IIC, categoria 2G ou grupo IIIC, categoria 2D e classe
de temperatura T4, T5 ou T6 (veja os dados na placa de características para a zona Ex).
▶▶ A bobina magnética só pode ser usada nos cenários de uso
previstos no capítulo “6 Condições de uso dos dispositivos” e
em conjunto com os componentes e dispositivos de terceiros
recomendados ou homologados pela Bürkert.
▶▶ A classe de proteção é o encapsulamento Ex "m" para bobinas
com conexão por cabo.
▶▶ A classe de proteção contra ignição para a caixa de conexão de
borne opcional montada é "e" para gás e "t" para poeira.
▶▶ A operação segura e em perfeito estado exige que o transporte,
armazenamento e instalação sejam adequados e a operação
e manutenção sejam cuidadosas. Qualquer uso diferente ou
que extrapole este é considerado indevido. A Bürkert não se
responsabiliza por danos resultantes disso. O risco é de plena
responsabilidade do usuário.
▶▶ Utilizar o dispositivo apenas em conformidade com a
destinação.

2.1

Homologação Ex

A homologação Ex só é válida se os módulos e os componentes
homologados pela Bürkert forem usados em conformidade com a
descrição deste manual de operação. A bobina magnética AC10
pode ser usada apenas com acessórios liberados pela Bürkert, caso
contrário, a homologação Ex é anulada. Alterações no dispositivo,
módulos ou componentes sem permissão também anulam a homologação Ex. Os certificados de exame CE e os certificados IECEx a
seguir foram emitidos pelo Instituto Nacional Alemão de Metrologia
(Physikalisch-Technische Bundesanstalt) ou o Bureau Veritas
Bobina magnética AC10:

 TB 14 ATEX 2023 X,
P
IECEx PTB 14.0049X

Caixa de conexão de borne:

 TB 15 ATEX 1011 U,
P
IECEx PTB 15.0037 U

Fusível de segurança:

 TB ATEX 2064 U;
P
IECEx PTB 16.0019 U

Montagem da bobina magnética,
caixa de conexão de borne
e fusível de segurança:
 EPS 16 ATEX 1046 X,
IECEx EPS 16.0021X
A fabricação é auditada por:

 E 102
C
PTB (Physikalisch-Technische
Bundesanstalt)
Bundesallee 100
38116 Braunschweig

O certificado de exame CE pode ser encontrado na internet em:
www.buerkert.de
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3

INSTRUÇÕES BÁSICAS
DE SEGURANÇA

Estas instruções de segurança não contemplam eventualidades e
eventos relacionados à montagem, operação e manutenção.
A empresa operadora é responsável pelo cumprimento dos regulamentos de segurança locais relacionados ao pessoal.

A pressão alta na instalação dispositivo pode causar
ferimentos.
▶▶ Desligar a pressão e purgar ou esvaziar as linhas antes de trabalhar
na instalação ou dispositivo.
Risco de ferimento por choque elétrico.
▶▶ Desligar a tensão e bloquear para impedir o religamento antes de
trabalhar na instalação ou dispositivo.
▶▶ Respeitar os regulamentos vigentes de segurança e prevenção
de acidentes para dispositivos elétrico.
Risco de queimaduras e incêndio na superfície quente por
tempo prolongado de funcionamento.
A bobina magnética pode ficar muito quente na operação
contínua.
▶▶ Manter o dispositivo afastado de materiais e mídias facilmente inflamáveis e não tocar o dispositivo com as mãos
desprotegidas.

6
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Risco de explosão.
A bobina magnética e o corpo da válvula formam um sistema fechado
depois da montagem. Quando usado em atmosfera explosiva, a
abertura do sistema no estado operacional representa risco de
explosão.
▶▶ Não desmontar ou abrir o sistema durante a operação.
Risco de explosão por descarga eletrostática.
A descarga eletrostática repentina de dispositivos ou pessoas
com carga na zona Ex representa risco de explosão.
▶▶ Assegurar por meio de medidas adequadas a inviabilidade de
cargas eletrostáticas na zona Ex.
▶▶ Não usar o dispositivo em áreas onde ocorrem processos geradores de carga intensa, processos mecânicos de fricção, processos
de separação, pulverização de elétrons (p. ex., na proximidade
de instalações de pintura eletrostática) e transporte pneumático
de poeira.
▶▶ Limpar a superfície do dispositivo apenas suavemente com um
pano úmido ou antiestático.
Deve-se observar o seguinte durante a operação de uma zona
Ex para evitar uma explosão:
▶▶ Informações sobre classe de temperatura, temperatura
ambiente, classe de proteção e tensão na placa de características para a zona Ex.
▶▶ A instalação, operação e manutenção podem ser feitas apenas
por pessoal qualificado.
▶▶ As normas de segurança vigentes (inclusive as normas nacionais
de segurança) e as regras gerais da técnica devem ser respeitadas
durante a instalação e operação.

AC10, II 2G/D Ex
Informações gerais
▶▶ Apenas o fabricante pode realizar reparos.
▶▶ Não expor o dispositivo a estresse mecânico e/ou térmico que
ultrapasse os limites descritos no manual de operação.
▶▶ A abertura da caixa de conexão de bornes só pode ser feita
quando ela está desenergizada.

4

INFORMAÇÕES GERAIS

4.1

Endereços de contato

Alemanha
Bürkert Fluid Control Systems
Sales Center
Christian-Bürkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen
Tel.: + 49 (0) 7940 - 10 91 111
Fax: + 49 (0) 7940 - 10 91 448
E-mail: info@de.buerkert.com

Situações genéricas de risco.
Observar o seguinte para a proteção contra ferimentos:
▶▶ Proteger contra acionamento inadvertido.
▶▶ Observar o sentido de vazão durante a montagem.
▶▶ Assegurar um reinício controlado do processo após interrupção
do fornecimento elétrico.
▶▶ Ao parafusar a válvula na linha, não usar o dispositivo como
alavanca.

Internacional
Os endereços de contato são encontrados na última página do manual
impresso.
Além disso, também podem ser encontrados na Internet em:
www.burkert.com

4.2

Garantia

O requisito para a garantia é a utilização adequada da bobina magnética
AC10 respeitando-se as condições especificadas de uso.

4.3

Informações na Internet

Os manuais de operação e as fichas de dados dos produtos Bürkert
podem ser encontrados na Internet em: www.buerkert.de
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5

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

5.1

Estrutura

Componentes da bobina
magnética AC10 com
saída de cabo:
Placa de fixação

Componentes da
válvula:

Componentes da
bobina magnética
AC10 caixa de
conexão de borne:
Parafuso

Componentes da
válvula:

Arruela de pressão
Arruela

Porca

Terminal de compressão olhal com
cabo de alimentação

Cabo de conexão
Porca de bucha

Porca

Caixa de
conexão de
borne

Corpo da bobina
Tubo guia central

União aparafusada
Placa de fixação

Corpo da válvula
com conexão do
cabo

Corpo da bobina

Tubo guia central

Figura 1: Bobina magnética tipo AC10 com saída de cabo
Corpo da válvula
com conexão do
cabo

Figura 2: Bobina magnética tipo AC10 com caixa de conexão de
borne
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5.2

Bobina magnética com saída de
cabo

5.3

Bobina magnética com caixa de
conexão de borne

A bobina magnética tipo AC10 é um acionamento eletromagnético
de válvula para diversas válvulas da Bürkert. Tal como uma bobina
encaixada por cima, ela é 100% separada da válvula. A válvula permanece um sistema fechado mesmo com a bobina desmontada.

A estrutura da bobina magnética é idêntica à descrição em “5.2”, mas
com uma caixa de conexão de borne montada (veja “Figura 2”). A caixa
de conexão de borne é certificada com o certificado de exame PTB
15 ATEX 1011 U ou IECEx PTB 15.0037 U.

A bobina magnética consiste em:

A direção da saída do cabo pode ser escolhida nas informações do
pedido. Uma alteração posterior da direção de saída é possível, mas
requer uma ferramenta especial1) . Também há um kit opcional de
conexão para compensação adicional de potencial. Para isso, os dados
no capítulo “8.2” devem ser respeitados.

• Bobina,
• Corpo da bobina (de epóxi),
• Cabo de conexão elétrica,
• Retificador em ponte.
O acionamento é possível com tensão alternada ou tensão contínua.

Um fusível de proteção do tipo 1058 também pode ser opcionalmente
integrado à caixa de conexão de borne.

A bobina magnética tipo AC10 é oferecida em diversas classes de
potência que se dividem em 2 tamanhos. A interface entre a bobina e
a válvula é igual nos tamanhos.
A bobina é colocada sobre a válvula através do tubo de guia e fixada
com uma porca. Ela é protegida contra virada da válvula por encaixe
positivo.
A saída do cabo de conexão elétrica está na horizontal em relação ao
eixo da bobina. O cabo está firmemente integrado à bobina. A porca
de bucha não foi projetada para a desmontagem.
As peças metálicas da válvula entram em contato elétrico com a bobina
através da interface entre a bobina e válvula. As peças metálicas devem
ser aterradas através do condutor de produção no cabo de conexão.
1)

Para isso, entre em contato com o seu parceiro Bürkert responsável.
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6

CONDIÇÕES DE USO DOS
DISPOSITIVOS

6.1

Condições especiais

6.1.1

Prevenção de carga eletrostática
ADVERTÊNCIA!

A descarga eletrostática representa perigo.
A descarga eletrostática repentina de dispositivos ou pessoas
com carga na zona Ex representa risco de explosão.
▶▶ Assegurar por meio de medidas adequadas a inviabilidade de
cargas eletrostáticas na zona Ex.
▶▶ Não usar o dispositivo em áreas onde ocorrem processos geradores de carga intensa, processos mecânicos de fricção, processos
de separação, pulverização de elétrons (p. ex., na proximidade
de instalações de pintura eletrostática) e transporte pneumático
de poeira.
▶▶ Limpar a superfície do dispositivo apenas suavemente com um
pano úmido ou antiestático.

10
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6.1.2

Proteção contra curto-circuito

Como proteção contra curto-circuito é necessário que cada imã seja
precedido por um fusível que corresponda à sua corrente nominal
(máx. 3 x Ib conforme IEC 60127-2-1).
Na versão com caixa de conexão de borne existem dispositivos que já
possuem esse fusível integrado.
• Em casos onde as correntes nominais dos imãs sejam baixas, o
fusível com o menor valor de corrente já é suficiente de acordo com
a norma IEC mencionada. O fusível deve ser instalado a montante
separadamente.
• A tensão nominal do fusível deve ser igual ou maior que a tensão
nominal especificada do imã. O valor nominal do fusível é indicado
na placa de características (veja o capítulo “7.4”).
• A capacidade de corte do kit de fusível deve ser igual ou maior que
a corrente em curto-circuito a ser recebida no local de montagem
(geralmente 1500 A).

6.1.3

Montagem em bloco

Os blocos de válvulas são montados preferencialmente de forma
homogênea com base na potência da bobina. Caso sejam usadas
diversas potências de bobina em um bloco de válvula, valerão para
a avaliação da classe de temperatura os dados técnicos da bobina
com a maior potência. Neste caso a temperatura ambiente deve ser
de, no máximo, +40°C.

AC10, II 2G/D Ex
Dados técnicos

6.2

Condições operacionais

A válvula cumpre uma função de refrigeração para a bobina magnética.
A bobina magnética não pode ser operada sem válvula. O corpo da
válvula deve atender os seguintes requisitos:
• Material
Metal (latão, alumínio, aço inoxidável) ou poliamida
• Dimensões mínimas
32 mm x 32 mm x 10 mm
Um corpo de válvula maior com melhor capacidade de dissipação
de calor pode ser usada a qualquer momento.
As bobinas magnéticas destinadas para a montagem individual não
podem ser usadas para a montagem em bloco.
As válvulas para a montagem em bloco são apropriadas tanto para a
montagem em bloco quanto para a montagem sozinha.

6.3

7

DADOS TÉCNICOS

7.1

Instruções de segurança
PERIGO!

Risco de explosão.
Desrespeitar ou ignorar os dados e valores de segurança técnica
especificados na placa de características pode resultar em situações
perigosas.
▶▶ Respeitar a classe de proteção e temperatura para o uso do
dispositivo.
A ultrapassagem da tensão indicada na placa de características
representa um risco de segurança técnica que pode levar ao sobreaquecimento do dispositivo.
▶▶ Não ligar o aparelho a uma tensão maior que aquela indicada na
placa de características.

Temperatura de uso

Respeitar a faixa de temperatura de uso para cada tipo apresentada
nos dados elétricos.

7.2

Conformidade

A bobina magnética tipo AC10 está em conformidade com as diretivas
CE conforme a declaração CE (quando aplicáveis).

7.3

Normas

As normas empregadas com as quais a conformidade com as diretivas
EU são comprovadas podem ser consultadas no certificado de exame
CE e/ou a declaração de conformidade CE (quando aplicáveis).

Português BR
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7.4
7.4.1

Placa de características para a
zona Ex
Identificação da bobina magnética

Bobina magnética AC10 com válvula
de exemplo e as posições da placa de
características:

Placa de características
com informações sobre a
bobina magnética AC10

Placa de características com
informações sobre
a válvula

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

Figura 3: Posição e descrição da placa de características Ex
12
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Legenda:
Posição

Descrição

1

ATEX, emissor do certificado e número do certificado

2

ATEX, identificação da proteção Ex

3

IECEx, emissor do certificado e número do
certificado

4

IECEx, identificação da proteção Ex

5

Identificação do tipo com código Ex

6

Tensão nominal, potência nominal e valor nominal do
fusível

7

Faixa de temperatura ambiente

8

Número de série

9

Data de fabricação

10

Número de identificação

AC10, II 2G/D Ex
Dados técnicos

7.4.2

Identificação da caixa de conexão
de borne

ATENÇÃO!

A montagem da caixa de conexão de borne altera a classe de proteção contra ignição.
Bobina magnética AC10 com caixa
de conexão de borne e as posições
da placa de características:

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

Legenda:
Posição

Descrição

1

ATEX, emissor do certificado e número do certificado

2

ATEX, identificação da proteção Ex

3

IECEx, emissor do certificado e número do
certificado

4

IECEx, identificação da proteção Ex

5

Identificação do tipo com código Ex

6

Tensão nominal, potência nominal e valor nominal do
fusível

7

Faixa de temperatura ambiente

8

Número de série

9

Data de fabricação

10

Número de identificação

3
4
5
6
7
8
9
10

Figura 4: Posição e descrição das placas de características Ex
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7.5

Dados elétricos para bobinas
magnéticas com saída de cabo

7.5.1

Bobinas magnéticas para
montagem individual

Corrente universal, tensões nominais disponíveis de 12 V até 240 V,
frequência de 0 até 60 Hz

Corrente universal, tensões nominais disponíveis de 12 V até 240 V,
frequência de 0 até 60 Hz
Código Largura de Classe de
Faixa de
montagem temperatura temperatura
em mm
ambiente
em °C

Potência
nominal
em W

PX22

32

T4

-40...+60

7,0

PX23

40

T4

-40...+60

9,0

PX25

32

T6

-40...+40

3,0

PX26

40

T6

-40...+60

1,8

PX27

32

T6

-40...+50

  2,25

PX29

32

T5

-40...+60

3,0

PX31

32

T4

-40...+80

3,0

7.5.2

Bobinas magnéticas para
montagem em bloco
PERIGO!

Perigo de explosão por sobreaquecimento.
▶▶ Não ligar o aparelho a uma tensão maior que aquela indicada na
placa de características.
14
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Código

Largura de
montagem
em mm

PX24

32

T4

-40...+40

7,0

PX28

32

T6

-40...+40

2,25

PX30

32

T5

-40...+50

3,0

7.5.3

Classe de
Faixa de
temperatura temperatura
ambiente
em °C

Potência
nominal
em W

Dados técnicos do cabo de
conexão

Material2):

 opolímero de poliolefina de feixes
C
integrados de elétrons

Faixa de temperatura de uso2):

–55...+145 °C em instalação fixa

Raio mínimo de curvatura :

 x diâmetro externo em instalação
4
fixa

2)

Diâmetro externo2):

6,2 mm

Estrutura e funcionamento:

3 x fio de cobre 0,75 mm² / LNPE

Livre de halogênio conforme IEC 60754-1
Testado conforme DIN EN 13617-1 para o uso em bombas de
combustível

2)

Dados conforme o fabricante

AC10, II 2G/D Ex
Dados técnicos
Atribuição dos fios:
Cores dos fios

7.6

7.6.1

Código

Largura
de montagem
em mm

Classe
de temperatura

Faixa de
temperatura
ambiente em
°C

Potência
nominal
em W

Ocupação

verde-amarelo

Terra de proteção

cinza

Ligação da bobina 1

PX29+JA12

32

T5

-40...+60

3,0

azul

Ligação da bobina 2

PX31+JA12

32

T4

-40...+60

3,0

Dados elétricos para bobinas
magnéticas com caixa de conexão
de borne
Bobinas magnéticas para
montagem individual

7.6.2

Bobinas magnéticas para
montagem em bloco

Corrente universal, tensões nominais disponíveis de 12 V até 240 V,
frequência de 0 até 60 Hz
Código

Largura
de montagem
em mm

Classe
de temperatura

Faixa de
temperatura
ambiente em
°C

PX24+JA12

32

T4

-40...+40

7,0

PX28+JA12

32

T6

-40...+40

2,25

PX30+JA12

32

T5

-40...+50

3,0

Corrente universal, tensões nominais disponíveis de 12 V até 240 V,
frequência de 0 até 60 Hz
Código

Largura
de montagem
em mm

Classe
de temperatura

Faixa de
temperatura
ambiente em
°C

Potência
nominal
em W

PX22+JA12

32

T4

-40...+60

7,0

PX23+JA12

40

T4

-40...+60

9,0

PX25+JA12

32

T6

-40...+40

3,0

PX26+JA12

40

T6

-40...+60

1,8

PX27+JA12

32

T6

-40...+50

2,25

Português BR

Potência
nominal
em W
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Dados técnicos

7.7

7.7.1

Dados elétricos para bobinas
magnéticas com caixa de
conexão de borne e fusível de
proteção integrado

Bobinas magnéticas para
montagem em bloco

Corrente universal, tensões nominais disponíveis de 12 V até 240 V,
frequência de 0 até 60 Hz
Código

Largura
de montagem
em mm

Classe
de temperatura

Faixa de
temperatura
ambiente em
°C

PX24+JA11

32

T4

-40...+40

7,0

PX28+JA11

32

T6

-40...+40

2,25

Bobinas magnéticas para
montagem individual

Corrente universal, tensões nominais disponíveis de 12 V até 240 V,
frequência de 0 até 60 Hz
Código

Largura
de montagem
em mm

Classe
de temperatura

Faixa de
temperatura
ambiente em
°C

Potência
nominal
em W

PX22 +
JA11

32

T4

-40...+60

7,0

PX23 +
JA11

40

T4

-40...+60

9,0

PX25+
JA11

32

T6

-40...+40

3,0

PX26+
JA11

40

T6

-40...+60

1,8

PX27+
JA11

32

T6

-40...+50

2,25

16

7.7.2

Português BR

Potência
nominal
em W

AC10, II 2G/D Ex
Acessórios

8

ACESSÓRIOS

8.1

União roscada de cabo para
caixa de conexão de borne

8.2

Existem uniões roscadas de cabo adequadas disponíveis para o uso
da caixa de conexão.
Também é possível usar uniões roscadas de cabo de outros
fabricantes se elas tiverem sido projetadas para o local de uso
e montagem correta. Observar que a temperatura de uso da
união roscada de cabo deve ser de pelo menos 15 K acima
da temperatura máxima do ambiente.
Material
Plástico

7...13

Latão

6...13

Material
Plástico
Latão

3)
4)

Área de
terminal
[mm]

Núm.
Temperatura de Número
do certioperação
do pedido
ficado
-40...+75 °C

Proteção Identificação da
IP
poeira
IP66

II 2D Extb IIIC
Db

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

773 277

3)

773 278

4)

Identificação do gás
II 2G Exe IIC Gb

Ligação externa de aterramento
para a caixa de conexão de
borne

Nas bobinas magnéticas com caixa de conexão de borne há bornes
de conexão para a ligação externa de aterramento.
Se não houver uma ligação de compensação de potencial por meio
de uma tubulação ou pelo uso de uma guarnição de plástico, existe
a possibilidade de estabelecer uma ligação através da conexão
externa de aterramento. Portanto, o uso é opcional e está sujeito à
avaliação da empresa exploradora.
A capacidade de conexão do terminal de compressão olhal é de
4-6 mm2. A conexão é feita tal como descrito na “Figura 8”.

8.3

Fusível de proteção tipo 1058

Estes fusíveis de reposição estão disponíveis para as bobinas
magnéticas com caixa de conexão de borne e fusível de proteção
integrado.
Valor
nominal do
fusível

Número do
pedido

Valor
nominal do
fusível

Número do
pedido

0,050 A
0,063 A
0,080 A
0,100 A
0,125 A
0,160 A
0,200 A

300254
300255
300256
300257
300258
300259
300260

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
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Montagem e desmontagem
Os dados na placa de características da bobina magnética devem
ser observados para a escolha do valor nominal do fusível.
A tabela a seguir mostra um resumo sobre a atribuição dos valores
nominais de fusível para as variantes da bobina magnética.
Valor nominal do fusível em A
PX22 /
PX24
+ JA11

PX23
PX25
PX26
PX27 /
+ JA11 + JA11 + JA11 PX28
+ JA11

12

1,250

1,600

0,500

0,315

0,500

24

0,500

1,000

0,200

0,160

0,250

UNom (V)

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

120

0,100

0,160

0,050

0,050

0,050

125

0,100

0,080

0,050

0,050

0,050

200

0,063

0,080

0,050

0,050

0,050

230

0,063

0,063

0,050

0,050

0,050

Tab. 1:
5)

5)

UNom
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Tabela de atribuição dos valores nominais de fusível
: Tensão nominal da bobina magnética AC10
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MONTAGEM E
DESMONTAGEM
PERIGO!

A pressão alta na instalação dispositivo pode causar
ferimentos.
▶▶ Desligar a pressão e purgar ou esvaziar as linhas antes de trabalhar
na instalação ou dispositivo.
Risco de ferimento por choque elétrico.
▶▶ Desligar a tensão e bloquear para impedir o religamento antes de
trabalhar na instalação ou dispositivo.
▶▶ Respeitar os regulamentos vigentes de segurança e prevenção
de acidentes para dispositivos elétrico.
Risco de queimaduras e incêndio na superfície quente por
tempo prolongado de funcionamento.
▶▶ Manter o dispositivo afastado de materiais e mídias facilmente inflamáveis e não tocar o dispositivo com as mãos
desprotegidas.
Perigo de curto-circuito em linhas de conexão danificadas.
▶▶ Os fios de ligação da bobina deve estar firmes e protegidos
contra danos.
Risco de explosão.
A bobina magnética e o corpo da válvula formam um sistema fechado
depois da montagem. Quando usado uma zona Ex, a abertura do
sistema no estado operacional representa risco de explosão.
▶▶ Não desmontar ou abrir o sistema durante a operação.

AC10, II 2G/D Ex
Montagem e desmontagem

PERIGO!
Risco de explosão por descarga eletrostática.
A descarga eletrostática repentina de dispositivos ou pessoas
com carga na zona Ex representa risco de explosão.
▶▶ Assegurar por meio de medidas adequadas a inviabilidade de
cargas eletrostáticas na zona Ex.
▶▶ Não usar o dispositivo em áreas onde ocorrem processos geradores de carga intensa, processos mecânicos de fricção, processos
de separação, pulverização de elétrons (p. ex., na proximidade
de instalações de pintura eletrostática) e transporte pneumático
de poeira.
▶▶ Limpar a superfície da bobina magnética apenas suavemente com
um pano úmido ou antiestático.
ADVERTÊNCIA!
Risco de ferimentos em caso de montagem inadequada.
▶▶ Apenas pessoal técnico autorizado com ferramenta apropriada
tem autorização para realizar a montagem.
▶▶ Proteger a instalação contra acionamento não intencional.
▶▶ Assegurar que a reativação após a montagem ocorra de forma
controlada.

9.1

Montagem da válvula
A descrição precisa da montagem é encontrada no manual
de operação da respectiva válvula e/ou na internet em:
www.buerkert.de

9.2

Ligação elétrica
PERIGO!

Risco de ferimento por choque elétrico.
▶▶ Desligar a tensão elétrica e bloquear para impedir o religamento
antes de realizar intervenções no sistema.
▶▶ Respeitar os regulamentos vigentes de segurança e prevenção
de acidentes para dispositivos elétrico.
Há risco de choque elétrico no caso de falta de contato elétrico
entre os componentes metálicos da válvula e a terra de proteção
da bobina.
▶▶ Sempre ligar a terra de proteção.
▶▶ Verificar a passagem elétrica entre a terra de proteção da bobina
e o tubo de guia da válvula.
Nas bobinas magnéticas com caixa de conexão de borne
também é preciso observar:
▶▶ Introduzir apenas cabos e fios firmes.
▶▶ Usar cabos e passagens de fio apropriados (veja o capítulo “8”).
Respeitar as especificações do manual de operação incluído.
▶▶ Ligar na caixa de conexão de borne apenas fios com ligação
dimensionada entre 0,75 mm2 e 1,5 mm2.
▶▶ Apertar os parafusos de terminal com 1,2 Nm.
▶▶ Fechar a tampa do corpo de forma apropriada. Apertar a união
parafusada com 2 Nm.
▶▶ Verificar a consistência da conexão da terra de proteção.
▶▶ Abrir a tampa do corpo apenas no estado desenergizado.
▶▶ Ligar no máximo dois fios por ponto de terminal.

Português BR
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Montagem e desmontagem
▶▶ A resistência térmica do cabo deve ser de pelo menos 15 K
acima da temperatura máxima do ambiente.
▶▶ No uso de linhas flexíveis, usar ponteiras.
Caixa de conexão de borne
▶▶ Os bornes de conexão para a ligação externa do aterramento que
são entregues de fábrica dentro de um saco e colados na tampa
do corpo devem ser removidos durante a instalação do dispositivo.

9.2.1

Bobinas magnéticas com saída de
cabo

O cabo de ligação é fundido com a bobina magnética tipo
AC10 e não pode ser desmontada.
Respeitar a tensão indicada na placa de características.

9.2.2

Bobinas magnéticas com caixa de
conexão de borne

verde-amarelo

Posição

Figura 5: Caixa de conexão de borne
verde-amarelo

Posição

azul

A ocupação de
ligação da linha de
fornecimento
Terra de proteção

cinza

1

Fio neutro / polo negativo
(-)

3

Fase / polo positivo (+)

Figura 6: Caixa de conexão de borne com fusível de proteção
integrado
Parafuso
Arruela de pressão

A ocupação de ligação da
linha de fornecimento

Braçadeira de aperto

azul

Cabo de conexão

Terra de proteção

Arruela
1

Fio neutro / polo negativo
(-)

2

Fase / polo positivo (+)

cinza
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Figura 7: Conexão terra de proteção

AC10, II 2G/D Ex
Montagem e desmontagem
ADVERTÊNCIA!
Parafuso
Arruela de pressão
Arruela
Terminal de compressão olhal
com cabo de alimentação
Arruela

Risco de ferimentos em caso de desmontagem inadequada.
▶▶ Apenas pessoal técnico autorizado com ferramenta apropriada
tem autorização para realizar a desmontagem.
Perigo de ferimento por fluido que escapa de conexões mal
vedadas.
▶▶ Vedar as cuidadosamente as linhas de conexão.

→→Separar as conexões elétricas.
→→Separar o corpo da válvula da tubulação.
ATENÇÃO!

Figura 8: Conexão da compensação externa de potêncial

9.3

Desmontagem
PERIGO!

A pressão alta na instalação dispositivo pode causar
ferimentos.
▶▶ Desligar a pressão e purgar ou esvaziar as linhas antes de trabalhar
na instalação ou dispositivo.
Risco de ferimento por choque elétrico.
▶▶ Desligar a tensão e bloquear para impedir o religamento antes de
trabalhar na instalação ou dispositivo.
▶▶ Respeitar os regulamentos vigentes de segurança e prevenção
de acidentes para dispositivos elétrico.

A sujeira causa interferência no funcionamento!
• Nas primeiras instalações, remover a fita PTFE das conexões. Os
restos da fita não podem entrar na tubulação.

10

COMISSIONAMENTO
ADVERTÊNCIA!

Risco de ferimentos em caso de operação inadequada.
A operação inadequada pode resultar em ferimentos bem como
danos ao dispositivo e seu ambiente.
▶▶ Antes do comissionamento é preciso haver certeza de que o
conteúdo do manual de operação é conhecido e foi completamente compreendido pelo pessoal operacional.
▶▶ As instruções de segurança devem ser respeitadas e o uso deve
corresponder à sua destinação.
▶▶ Apenas pessoal suficientemente treinado pode comissionar a
instalação ou dispositivo.

Português BR
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Certificar-se antes do comissionamento que

→→o dispositivo esteja instalado de acordo com as instruções,
→→a conexão foi feita de forma correta,
→→o dispositivo não está danificado.
11

MANUTENÇÃO, REPARO E
CORREÇÃO DE ERRO

11.1

Manutenção

→→o dispositivo não está danificado,
→→há tensão e pressão,
→→as tubulações estão livres.
12

TRANSPORTE,
ARMAZENAMENTO,
EMBALAGEM

ATENÇÃO!

Quando as condições de uso descritas no manual são respeitadas, a
bobina magnética AC10 é livre de manutenção.

Danos de transporte.

11.2

• Transportar o dispositivo protegido contra umidade e sujeira em
uma embalagem resistente.

Reparo
PERIGO!

• Impedir que a temperatura de armazenagem permitida fique
acima e abaixo dos limites.

O reparo inadequado representa perigo.
A segurança e o funcionamento da bobina magnética AC10 da
válvula solenoide relacionada após um reparo só é garantida se os
trabalhos de reparo tiverem sido feitas pelo fabricante.
▶▶ Solicitar o reparo do dispositivo apenas ao fabricante!

11.3

Resolução da falha

O armazenamento errado pode causar danos no dispositivo.
• Armazenar o dispositivo em local seco e livre de poeira.
• Temperatura de armazenagem -40…+55 °C.     
As partes do dispositivo contaminadas por fluidos podem
causar danos ambientais.
• Descartar o dispositivo e embalagem de forma ecologicamente
responsável.

Certificar-se em caso de falhas que

→→o dispositivo esteja instalado de acordo com as instruções,
→→a conexão foi feita de forma correta,
22

Os dispositivos sem proteção suficiente podem ser danificados
durante o transporte.
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• Respeitar as normas vigentes de descarte e ambientais.

www.burkert.com

