
Základní bezpečnostní pokyny
Přístroj smí připojit a nainstalovat pouze elektrotechnik. Je třeba dodržovat
národní předpisy a bezpečnostní požadavky. Přístroj musí být před instalací
zkontrolován na vnější poškození. V případě zjištění poškození nebo jiné závady
se přístroj nesmí instalovat. Přístroj lze používat pouze za podmínek
specifikovaných a uvedených v tomto Návodu k instalaci. Zátěže přesahující
stanovené hodnoty mohou zničit přístroj a elektrická zařízení k němu připojená.
Zásahy nebo úpravy na přístroji ruší platnost záruky. Pokud je z provozních
důvodů nutné stínění izolovat, doporučuje se nepřímé uzemnění stínění.
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Pokud není připojena svorka pro připojení stínění (střední svorka) na vstupní
straně, je třeba ji považovat za nefunkční. Samostatná Ex dokumentace je
dodávána s přístroji používanými v prostředí s nebezpečím výbuchu (HAW569-
DA2B). Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této
dokumentaci!
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1 Montáž do pouzdra do provozu (kovové pouzdro) bez zemnicího kroužku – uzemnění přes
kovové pouzdro

2 Montáž do pouzdra do provozu (nekovové pouzdro) se zemnicím kroužkem
3 Zemnicí kroužek (k dispozici jako příslušenství)

Pokyny pro instalaci
Instalace na straně terénu/přístroje: M20 × 1,5 vnitřní závit / M20 × 1,5 vnější
závit

Orientace
Bez omezení

Elektrické připojení

Uzemnění stínění

0.4 Nm

max. 1.5 mm²

max. 2.5 mm²

 1 Všeobecné pokyny
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 2 Bez uzemnění stínění

1 Smršťovací bužírka
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Stručné pokyny k obsluze
HAW569-AA2B, HAW569-DA2B
Přepěťová ochrana pro montáž v terénu
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 3 Přímé uzemnění stínění s kabelovou průchodkou EMC (příslušenství)

1 Stínění kabelu
2 Pružina
3 Podložka

Podložky a pružiny jsou součástí kabelové průchodky. Pružina vytváří
kontakt mezi stíněním kabelu a uzemněním.
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 4 Nepřímé uzemnění stínění přes výboj plynu (není povoleno v Ex oblasti)

1 Smršťovací bužírka
2 Stínění kabelu

HAW569-AA2B (průchozí verze bez Ex)
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 5 Vnitřní obvody HAW569-AA2B

1 Stínění
2 Chráněné

HAW569-AA2B (průchozí verze s Ex)
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 6 Vnitřní obvody HAW569-DA2B

1 Chráněné

Uvedení do provozu

Endress+Hauser

Service

 7 Test funkčnosti
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