
Dokumentum: XA01002K
Irányelv alapján lefektetett biztonsági előírások a 
robbanásveszélyes területeken alkalmazott elektromos 
készülékekre 
2014/34/EU (ATEX) 

Szabványok:
ATEX: EN 60079-0 : 2012
 EN 60079-11 : 2012

IECEx EN 60079-0 : 2011
 EN 60079-11 : 2011

 
 
1., 3. és 2., 4. vagy 1’, 3’ és 2’, 4’ terminálok Ui ≤ 17,5 VDC vagy 30 VDC

Ii ≤ 380 mA 500 mA

Pi ≤ 5,32 W

Ci = 0 nF

Li = 0 µH

A FISCO/FNICO-modell szerinti terepibusz rendszerhez történő csatlakoztatás esetében 
alkalmazandó

Hőmérséklet-tartomány T6 Ta = -40 °C ... +50 °C

T5 Ta = -40 °C ... +75 °C

T4 Ta = -40 °C ... +80 °C

HAW562-8DA  
túlfeszültség-levezető

Biztonsági utasítások

ATEX: II 2(1) G  Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
IECEx: Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb

DEKRA 11ATEX0126 X; IECEx DEK11.0047X

XA01002K/44/HU/03.16
71459284
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Jóváhagyott 
kapcsolódó 
készülékek

Nem veszélyes terület Veszélyes terület, 1., 2. zóna

Gyújtószikramentes 
jóváhagyással 
rendelkező 
elektronikus betét

pl. kábelárnyékolás 
vagy kábelvezető

Földelés DIN-sín és 
51003750 fém terepi 
burkolat segítségével

Védett

Kábelhossz max. 1m

Védett

Érzékelő

0. zóna

Biztonsági megjegyzések HAW562-8DA
• Az egységet a gyártó utasításai szerint és a túlfeszültség-

levezetőre vonatkozó érvényes normáknak és előírásoknak 
megfelelően építse be.

• A vezetőket/kábeleket kábelárnyékolással, fém borítással 
vagy védőcsővel kell használni.

• A túlfeszültség-levezetőt egy fém terepi burkolatba kell 
felszerelni.

• A potenciálisan robbanásveszélyes területen lévő összes 
fém alkatrészt csatlakoztatni kell a potenciálkiegyenlítő 
rendszerhez.

• A végponton lévő berendezés burkolata és a helyi tömeg 
közötti összeköttetésnek legalább 4 mm² keresztmetszetűnek 
kell lennie.

• Minden földelő csatlakozást rögzíteni kell.
• Ha a túlfeszültség-levezetőt egy IIC vagy IIB besorolású 

veszélyes területen csatlakoztatja egy „ib” kategóriájú 
tanúsított áramkörhöz, akkor a gyújtóforrás szerinti 
besorolási osztály Ex ib IIC-re vagy Ex ib IIB-re módosul.

• A védőberendezés használható terepibusz-rendszerekben  
a FISCO-modellnek megfelelően.

• Ha a HAW562-8DA-t terepibusz rendszerekben használja 
a FISCO-nak megfelelően, akkor a tápellátásnak 

gyújtószikramentes szigeteléssel kell rendelkeznie és  
nem csatlakoztatható a földeléshez, vagy a veszélyes  
területen belül gyújtószikramentesen kell csatlakoztatni  
a potenciálkiegyenlítő rendszerhez.

• A túlfeszültség-levezető gyújtószikramentes áramköreinek 
legalább 500 V-os dielektromos szilárdságát csak a 
túlfeszültség-védelem korlátozza. A 3., 4., 3’ és 4’ terminálok 
földeltnek tekintendők.

Csak a 0. zónában lévő elektromos berendezések védelmére 
szolgáló túlfeszültség-levezető beépítésére vonatkozó biztonsági 
utasítások (EN/IEC 60079-14)
(A következő ajánlásokat csak akkor kell alkalmazni, ha az 
áramkör eléri a 0. zónát [1. kategória]).
• Minden olyan kábelmag közé, mely nem csatlakozik  

a földeléshez, túlfeszültség-levezetőt kell beépíteni.
• A túlfeszültség-levezető és a 0. zóna közötti vezeték hossza 

maximum egy méter lehet.
• A védelemmel ellátott vezetékek átvezethetők a 0. zónán.
• A 0. zónába nyúló, de nem azon belül elhelyezkedő 

készülékek földelésének a lehető legközelebb kell lennie  
az elektromos készülékhez.

• A túlfeszültség-védelem és a 0. zóna közötti vezetékeknek 
védettnek kell lenniük a villámlások hatásaival szemben.

Biztonsági utasítások
HAW562-8DA túlfeszültség-levezető

Kapcsolódó dokumentáció Ez a dokumentum a következő Használati utasítás szerves részét képezi: 
BA00303K/09.

Kiegészítő dokumentáció Robbanásvédelmi brosúra: CP00021Z/11
A robbanásvédelmi brosúra elérhető
az Endress+Hauser weboldal letöltések területén: www.endress.com → Download 
→ Advanced → Dokumentumkód: CP00021Z
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