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DE HÄR INSTRUKTIONERNA GER KUNDEN/OPERATÖREN VIKTIG 
PROJEKTSPECIFIK REFERENSINFORMATION UTÖVER KUNDENS/OPERATÖRENS 
NORMALA ARBETS- OCH UNDERHÅLLSPROCEDURER. EFTERSOM SÄTTET PÅ 
HUR MAN SER DRIFT OCH UNDERHÅLL VARIERAR, FÖRSÖKER HUGES 
COMPANY (OCH DESS DOTTERBOLAG OCH FILIALER) ATT INTE DIKTERA NÅGRA 
SPECIFIKA PROCEDURER, UTAN ISTÄLLET TILLHANDAHÅLLA 
GRUNDLÄGGANDE GRÄNSER OCH KRAV SOM BEROR PÅ DEN TYP AV 
UTRUSTNING SOM TILLHANDAHÅLLS.  

DE HÄR INSTRUKTIONERNA ANTAR ATT OPERATÖRERNA REDAN HAR EN 
ALLMÄN KUNSKAP OM UTRUSTNINGARNA FÖR EN SÄKER DRIFT AV 
MEKANISKA OCH ELEKTRISKA UTRUSTNINGAR I POTENTIELLT RISKFYLLDA 
OMGIVNINGAR. DÄRFÖR SKA DE HÄR INSTRUKTIONERNA TOLKAS OCH 
TILLÄMPAS I ENLIGHET MED SÄKERHETSREGLERNA OCH FÖRORDNINGARNA 
SOM GÄLLER PÅ ARBETSPLATSEN OCH DE SPECIELLA KRAVEN FÖR DRIFTEN 
AV ANDRA UTRUSTNINGAR PÅ ANLÄGGNINGEN. 

DE HÄR INSTRUKTIONERNA ÄR INTE AVSEDDA ATT TÄCKA ALLA DETALJER 
ELLER VARIATIONER PÅ UTRUSTNINGEN ELLER FÖR ATT UPPFYLLA ALLA 
TILLFÄLLIGA HÄNDELSER SOM KAN INTRÄFFA VID INSTALLATION, DRIFT 
ELLER UNDERHÅLL. KONTAKTA BAKER HUGHES VID BEHOV AV 
YTTERLIGARE INFORMATION ELLER NÄR SPECIELLA PROBLEM SOM INTE 
TÄCKS TILLRÄCKLIGT FÖR KUNDENS/OPERATÖRENS ÄNDAMÅL INTRÄFFAR. 

BAKER HUGHES OCH KUNDENS/OPERATÖRENS RÄTTIGHETER, 
FÖRPLIKTELSER OCH ANSVAR ÄR STRIKT BEGRÄNSADE TILL DE SOM 
UTTRYCKLIGEN GES I KONTRAKTET GÄLLANDE LEVERANSEN AV 
UTRUSTNINGEN. INGA YTTERLIGARE REPRESENTATIONER ELLER GARANTIER 
IMPLICERAS AV BAKER HUGHES GÄLLANDE UTRUSTNINGEN ELLER DESS 
ANVÄNDNING GENOM UTGIVNINGEN AV DESSA INSTRUKTIONER. 

DESSA INSTRUKTIONER TILLHANDAHÅLLES ENBART FÖR 
KUNDEN/OPERATÖREN FÖR ATT ASSISTERA INSTALLATION, PROVNING, 
DRIFT OCH/ELLER UNDERHÅLL AV DEN UTRUSTNING SOM BESKRIVS. DET 
HÄR DOKUMENTET ELLER DELAR AV DET FÅR INTE REPRODUCERAS UTAN 
SKRIFTLIGT MEDGIVANDE FRÅN BAKER HUGHES. 
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VARNING 

 
FÖRE installation, användning eller underhåll på instrumentet, LÄS INSTRUKTIONERNA NOGA. 
 
Serierna 12400 uppfyller de viktiga säkerhetskraven i EU-direktivet ATEX 2014/34/EU. 
Det är certifierat för användning i miljöer där det förekommer gas, damm eller explosiva ämnen, grupp IIA, IIB, 
IIC och IIIC: 

• Kategori II 1GD – zon 0, 1, 2, 20, 21 och 22 för skyddsklass ”ia” 

• Kategori II 2GD – zon 1, 2, 21 och 22 för skyddsklass ”db” och ”tb” 
 
De uppfyller även de viktiga säkerhetskraven i EU-direktivet EMC 2014/30/EU, enligt tillägg, för användning 
i industriell miljö. 
 
Produkter certifierade som explosionssäker utrustning eller för användning i installationer med inbyggd 
säkerhet MÅSTE VARA: 
a) Installerade, idrifttagna, använda och underhållna i enlighet med europeiska och/eller nationella och lokala 

bestämmelser och i enlighet med rekommendationer i relevanta standarder för potentiellt explosiva miljöer. 
b) Använda endast i situationer som överensstämmer med villkoren för certifiering i detta dokument och 

efter verifikation av deras kompatibilitet med zonen för avsedd användning och den högsta tillåtna 
omgivningstemperaturen. 

c) Installerade, idrifttagna och underhållna av kvalificerad och kompetent personal som genomgått lämplig 
utbildning av instrumentering som används i potentiellt explosiva miljöer. Sådan utbildning ges inte av 
Baker Hughes. 

 
Det är slutanvändarens ansvar att: 

• Kontrollera materialets kompatibilitet med tillämpningen 

• Säkerställa korrekt användning av fallskydd vid arbete på hög höjd, enligt Säker arbetspraxis 

• Säkerställa korrekt användning av personlig skyddsutrustning 

• Vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att personal på arbetsplatsen som utför installation, 
idrifttagande och underhåll fått utbildning i lämpliga åtgärder på arbetsplatsen för arbete med och 
omkring utrustning, enligt Säker arbetspraxis 

 
Baker Hughes förbehåller sig rätten att upphöra med tillverkningen av produkter eller att ändra material 
i produkten, konstruktion eller specifikationer utan föregående meddelande. 
 
Under vissa driftförhållanden kan användning av skadade instrument orsaka en försämring av systemets 
prestanda, vilket kan leda till allvarliga eller dödliga skador. 
 
Använd endast originalreservdelar som tillhandahålls av tillverkaren, för att garantera att produkterna efterlever 
de nödvändiga säkerhetskraven i de europeiska direktiven som nämns ovan. 
 

 

1. NIVÅSÄNDARE/STYRENHET TYP 12400 DRIFT 
 
För att kunna köras, måste den digitala nivåmätaren och styrenheten 12400 monteras på ett 
torsionsrör och på en förskjutningskammare utrustad med förskjutningsenhet. 

Varje ändring av vätskenivån eller gränssnittet mellan två vätskor kommer att ändra 
förskjutningsenhetens synbara vikt och orsaka en ändring av torsionsrörets rotationsvinkel.  
 
Den här vinkeln mäts med en sensor och konverteras av en elektronisk modul: 

➢ Antingen till en standardiserad 4-20 mA ström, proportionell med nivåändringen, när den 
konfigurerats som en nivåsändare, 

➢ Eller, till 4-20 mA ström, genererad med en PID-algoritm härledd från felet mellan den faktiska 
vätskenivån och den lokala inställningspunkten, vid konfiguration som en nivåsändare. 
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2. TYP 12400 NUMRERINGSSYTEM 
 

12 4  a  b — c  d 

 Modell  Åtgärd  Montering  Skydd  
Höljets 
material 
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1 – Styrenhet 

med justerbara 
omkopplare och 
en andra  
4-20 mA analog 
utgångssignal: 
AO_1, AO_2,  
DO_1, DO_2 

 
 
2 – Sändare: 

AO_1 
 
 
3 – Sändare  

med justerbara 
omkopplare och 
en andra  
4-20 mA analog 
utgångssignal: 
AO_1, AO_2,  
DO_1, DO_2 

  
0 – Över och nederdel, 

Skruvad, BW eller 
SW 

 
1 – Över och nederdel, 

Flänsad 
 
2 – Sida och sida, 

Flänsad 
 
3 – Toppkärl, 

Flänsad 
 
4 – Sidokärl, 

Flänsad 
 
5 – Överdel och sida, 

Skruvad, BW eller 
SW 

 
6 – Sida och botten, 

Skruvad, BW eller 
SW 

 
7 – Sida och botten, 

Flänsad 
 
8 – Överdel och sida, 

Flänsad 
 
9 – Sida och sida, 

Skruvad, BW eller 
SW 

 

  
1 – FM och FMc 

SI, NI, DIP, XP 
och Nema 4X-6P 

 
2 – JIS, Xproof 
 
3 – CU TR, 

IS, Xproof 
och IP 66/67 

 
4 – INMETRO, 

IS, Xproof 
 
5 – ATEX & IECEx 

IS, Xproof 
och IP 66/67 

 
6 – Andra 

godkännanden 
(baserade på 
ATEX/IECEx) 

 
7 – Andra 

godkännanden 
(inte baserade 
på ATEX/IECEx) 

 

  
1 – Aluminium med 

epoximålning 
 
 
2 – Rostfritt stål 
 

 
Endast sändarens funktion är SIL-certifierad. 

 
3. TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
 

3.1. Prestanda 

Se densiteter mellan 0,15 och 1,4 med en förskjutningsenhet av standardtyp 907 cm3 @ 1362 g. 
➢ Exakthet: ± 0,5 % 
➢ Hysteres: ± 0,3 % 
➢ Repeterbarhet: ± 0,2 % 
➢ Död zon: ± 0,1 % 
 
➢ Omgivningstemperaturens områden:  

 Vid drift: -50 °C till +80 °C 

 Förvaring och transport:  -50 °C till +93 °C 
 

➢ Skydd mot inträngning av vatten: IP66/67 
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3.2. Scheman och identifiering av delarna 

 
  

 
 

 
 

 

Moment 

Rör 

Mekanism 

Fack 

Digital 

Fack 
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4. ATEX INBYGGD SÄKERHETSMÄRKNING FÖR TYP 12400 

Märkningen sitter på den stämplade serieplåten på höljet till 12400 (rep 124). 

• Tillverkarens namn och adress:  
Dresser Produits Industriels S.A.S. 
14110 CONDE SUR NOIREAU – FRANKRIKE 

• Typbeteckning: 12400  
Se numreringssystem för fullständig kodning §2. 

• Grundläggande märkning: 

  II 1 G/D 
▪ Kompletterande märkning: 

o Ex ia IIC T6 Ga Ta -40°C, 55 °C 
Ex ia IIIC T85 °C Da Ta -40 °C, +55 °C 

o Ex ia IIC T5 Ga Ta -40 °C, 70 °C 
Ex ia IIIC  T100 °C Da Ta -40 °C, +70 °C 

o Ex ia IIC T4 Ga Ta -40°C, 80 °C 
   Ex ia IIIC T135 °C Da Ta -40 °C, +80 °C 

• Serienummer 

• Tillverkningsår 

• CE ▪▪▪▪ Nummer för certifierande organ 

• EU-typsintyg och IECEx-certifikat 

• VARNING:  

”POTENTIELL FARA FÖR ELEKTROSTATISK LADDNING.  
SE INSTRUKTIONER” 

 
 
5. ATEX EXPLOSIONSSÄKER MARKERING FÖR TYP 12400 

Märkningen sitter på den stämplade serieplåten på höljet till 12400 (rep 124). 

• Tillverkarens namn och adress:  
Dresser Produits Industriels S.A.S. 
14110 CONDE SUR NOIREAU – FRANKRIKE 

• Typbeteckning: 12400  
Se numreringssystem för fullständig kodning §2. 

• Grundläggande märkning: 

   II 2 G/D 

• Kompletterande märkning: 

o Ex db IIC T6  Gb  -50 °C < Tamb < +75 °C 
Ex tb IIIC T85 °C Db  IP66/IP67 -50 °C < Tamb < +75 °C 

o Ex db IIC T5  Gb  -50 °C < Tamb < +80 °C 
Ex tb IIIC T100 °C Db IP66/IP67 -50 °C < Tamb < +80 °C 

o Ex db IIC T4  Gb  -50 °C < Tamb < +80 °C 
Ex tb IIIC T135 °C Db IP66/IP67 -50 °C < Tamb < +80 °C 

• Serienummer 

• Tillverkningsår 

• CE ▪▪▪▪ Nummer för certifierande organ 

• EU-typsintyg och IECEx-certifikat 

• VARNING:  
”ÖPPNA INTE I EN MILJÖ DÄR DET KAN FINNAS EXPLOSIONSRISK” 
”POTENTIELL FARA FÖR ELEKTROSTATISK LADDNING. SE INSTRUKTIONER” 
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▪ Kabelns temperatur om omgivningstemperaturen är högre än 70 °C: 

Omgivningstemperatur Kabelns temperatur 

75 °C 80 °C 

80 °C 85 °C 

 
6. ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR OCH KABELGENOMFÖRING 

Typ 12400 måste installeras och driftsättas i överensstämmelse med EN/IEC 60079-14 och/eller 
nationella och lokala bestämmelser tillämpbara på explosiv miljö. 
 
6.1. Tillåten spänningsmatning 

Anslut kablarna till instrumentets kontakter och se därvid upp med polariteten + och - och 
högsta tillåtna spänning enligt nedanstående tabell. Jordningen görs med de interna och 
externa jordningskontakterna. 

Spänningsmatning U (V) 
AO_1 AO_2 DO_1/DO_2 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX 

Explosionssäker 10 V 40 V 10 V 30 V 0,5V 30 V 

Inbyggd säkerhet 10 V 30 V 10 V 30 V 0,5V 30 V 

 

6.2. Högsta effekt 
3 W inuti höljet till 12400. 
 

6.3. Utgångsström och slingmotstånd 
o AO_1 och AO_2: 

3,8 mA till 20,5 mA för mätning 
< 3,6 mA eller > 21 mA i händelse av fel 

o Maximalt slingmotstånd  

För AO_1 och AO_2: R max () = U (V) – 10 (V) 
 I max (A) 

R-laddning

U

 

o DO_1 och DO_2 
Utgång för öppen kollektor. Högsta strömstyrka är 1A. Ett motstånd måste sättas in på 
slingan för att begränsa strömmen till detta maximala värde. 

 

6.4. Enhetsparametrar för inbyggd säkerhet 
 

AO_1: terminalidentifiering: Primär UT 4- 20 mA 

Maximal ingångsspänning Ui 30 V 

Max. ingångsspänning  ii 125 mA 

Maximal ingångseffekt Pi 900 mW 

Maximal intern kapacitet Ci 2,0 nF 

Max. intern induktans Li Li 500 µH 
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AO_2: Identifikation av kontakt: Sekundär UT 4- 20 mA 

Maximal ingångsspänning Ui 30 V 

Max. ingångsspänning  ii 125 mA 

Maximal ingångseffekt Pi 900 mW 

Maximal intern kapacitet Ci 9,0 nF 

Max. intern induktans Li Li 500 µH 

 
DO_1, DO_2:Identifikation av kontakt: SW #1 och SW #2 

Maximal ingångsspänning Ui 30 V 

Max. ingångsspänning  ii 125 mA 

Maximal ingångseffekt Pi 900 mW 

Maximal intern kapacitet Ci 4,5 nF 

Max. intern induktans Li Li 10 µH 

 
 

6.5. Ledarens ingång i en explosionssäker tillämpning 

Anslutningarna är endast tillåtna med följande godkända tillverkare och begärda godkännanden: 

• En kabelingång av certifierad typ Ex d IIC/Ex tb IIIC kan monteras direkt på den enkla  

½" NPT (ANSI/ASME B1.20.1) höljets anslutning för ledare. 

• Adapter eller reducerare kan användas om de är ATEX- eller IECEx-certifierade (Cooper 

CAPRI CODEC) 

• För flera kabelingångar (högst 3), kan adaptern Y237  ”Masoneilan” användas endast för 
ATEX-tillämpning. 

o Om en Y237 -ingång inte används stängs genomföringen med en plugg om de är ATEX- 
eller IECEx-certifierade (Cooper CAPRI CODEC) 

o Om två Y237-ingångar inte används, måste Y237 spärras. 

• Kabelingången med eller utan adapter/reducerare och Y237 med dess kabelingång måste 
installeras i enlighet med BILAGA I. 
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7. MONTERING OCH INSTALLATION 
 
7.1. Montering 

12400 måste först monteras på ett torsionsrör, en kammarmekanism och beroende på typ av 
förskjutningskammare.  

 

• Se 12400-handboken ”Instruktioner och drift” för IOM GEA19367, för ytterligare detaljer.  

• Ta med i beräkningen alla specifika användningsförhållanden som räknas upp i §10. 
 
7.2. 12400 explosionssäker installation 

12400 kan installeras i gas- och dammexplosiva miljöer för grupperna IIA, IIB, IIC och IIIC, 
kategori II 2GD för zonerna 1, 2, 21 och 22 med skyddsläge ”db” och ”tb”. 

SPÄNNINGSMATNING 

FRÅN STYRSYSTEM

Riskzoner 1, 2, 21, 22 Riskfria zoner

HART-
modem

 
 
7.3. 12400 Inbyggd säkerhet och typ n-installation 

12400 kan installeras i gas- och dammexplosiva miljöer för grupperna IIA, IIB, IIC och IIIC, 
kategori II 1GD för zonerna 0, 1, 2, 20, 21 och 22 med skyddsläge ”ia”. 

SPÄNNINGSMATNING 

FRÅN STYRSYSTEM

Riskzoner 0, 1, 2, 20, 21, 22 Riskfria zoner

Säkerhetsbarriär

HART-
modem HART-

modem

 
 
Obs: 
▪ Det är användarens ansvar att kontrollera installationen mot bestämmelser om inbyggd 

säkerhet och beakta enhetsparametrar för alla enheter i systemet utöver de tillfälliga, som 
PC- eller HART-kommunikatör, mätenheter osv. 

▪ HART-kommunikatören måste vara godkänd för inbyggd säkerhetsanvändning. 
Läs instruktionshandboken och tillämpa enhetens seriella plåtmärkning. 
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8. INSTALLATION OCH START 
 

• Dessa åtgärder måste göras i överensstämmelse med EN/IEC 60079-17 och/eller nationella 
och lokala bestämmelser tillämpbara på explosiv miljö. 

• Innan arbete utförs på enheten, kontrollera att lokala förhållanden är fria från en potentiellt 
explosiv miljö för säker öppning av kåporna. 

• Tryckknapparna (rep 260) kan användas för INSTALLATION i zonerna 0, 1 och 2. 

• För användning av HART-kommunikationsverktyg, se under kraven som anges i §10. 

• Under INSTALLATION, körs inte 12400 längre med NORMAL drift. De analoga 
utgångssignalerna från AO_1, AO_2, DO_1 och DO_2 kanske inte är i linje med hantering 
eller övervakning av processen. 
 

Följande kopplingar, konfigurationer eller kalibreringar är bara nödvändiga om de inte redan 
utförts av tillverkaren eller slutanvändaren.  Under alla förhållanden, kontrollera att åtgärderna 
överensstämmer med instrumentets avsedda användning. 

• Se BILAGA II för tryckknappsmenyns flödesschema. 

• Se instruktions- och drifthandboken till 12400 IOM GEA19367 för att utföra följande åtgärder. 
 
8.1. Koppling 

Kopplingen måste utföras före konfiguration och kalibrering. Den består av att placera sensorn 
korrekt på momentröret. 
 

8.2. Konfiguration 

Den här åtgärden måste utföras innan dess att kalibreringen är färdig och definierar på vilket 
sätt 12400 fungerar. De viktigaste parametrarna är: 

▪ Sändartyp:  ......................................... nivå eller gränssnitt 
▪ Montering:  ......................................... vänster eller höger 
▪ Aktuell åtgärd för AO_1 och AO_2:  ... direkt eller omvänd 
 

8.3. Kalibrering 

I den här åtgärden ingår att simulera eller ändra vätskenivån eller gränssnittet mellan två 
vätskor. De grundläggande åtgärderna är: 

▪ Anteckna densiteten för kalibrering och service. 
▪ ZERO (låg nivå) och SPAN (hög nivå) kalibrering. 
 

8.4. Starta 

Före start av den digitala nivåsändaren och styrenheten av typ 12400, kontrollera att: 
▪ 12400 är inställd på läge NORMAL. 
▪ Kåporna är ordentligt fastskruvade (rep 104, 107, 255 och 280) och skruvarna till 

säkerhetskåpan är ordentligt åtdragna (rep 106, 110 och 257). 
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9. UNDERHÅLL OCH SERVICE 
 
9.1. Allmänna bestämmelser 

Dessa åtgärder måste utföras i överensstämmelse med EN/IEC 60079-17 och / /eller 
nationella och lokala bestämmelser tillämpbara på explosiv miljö. 
 

9.2. Före allt underhåll 

Innan arbete utförs på enheten, kontrollera att lokala förhållanden är fria från en potentiellt 
explosiv miljö för säker öppning av kåporna. 
 

9.3. Vid underhåll 

• Ta med i beräkningen alla specifika användningsförhållanden som räknas upp §10. 

• Var speciellt uppmärksam på följande punkter: 

➢ Kontrollera att ingen del av typ 12400 är skadad. Vid en eventuell skada, byt de 
defekta delarna och ersätt dem bara med tillverkarens originalreservdelar. 

➢ Kontrollera att pluggen för tryckbegränsning på mekanismfackets baksida (rep 190) 
och tillhörande porösa packning (rep 192) sitter på plats och är i bra skick. 

➢ Kontrollera huvudkåpans tätning (rep 109), kontaktfackets tätning (rep 105) och att 
tätningen till mekanismens fack (rep 108) är fri från skador. 

➢ Kontrollera höljet till 12400 och att magnetenheten (rep 50) inuti mekanismens fack är 
fri från skador. 

➢ Kontrollera packningsringen och de elektriska anslutningarna. 

➢ Rengör delarnaoch ta bort avlagringar av damm för instrument som arbetar 
i zonerna 20, 21 och 22. 

 
9.4. Efter underhåll 

Efter arbete på enheten, kontrollera att kåporna är ordentligt fastskruvade (rep 104, 107, 255 
och 280) och att skruvarna till säkerhetsskyddet är ordentligt åtdragna (rep 106, 110 och 257). 



© 2019 Baker Hughes Company. Med ensamrätt. Masoneilan 12400 DLT ATEX-instruktionshandbok | 13 

10.  SPECIELLA ANVÄNDNINGSFÖRHÅLLANDEN 
 

10.1. För explosionssäkra kåpor med inbyggd säkerhet 

▪ Det är användarens ansvar att kontrollera packningen varje år och vid en eventuell skada 
ska de defekta delarna bytas och ersättas bara med tillverkarens originalreservdelar. 

▪ Användaren ska kontrollera temperaturökningen på 12400 som kommer från mekaniska 
delar i kontakt med höljet till 12400 eller att processens värmestrålning är mindre eller lika 
stor som den tillåtna temperaturklassificeringen. Detta måste göras i överensstämmelse 
med EN/IEC 60079-14 och / eller nationella och lokala bestämmelser tillämpbara på 
explosiv miljö. 

▪ Vid användning i riskfyllda områden med mycket damm (zonerna 20, 21 och 22), måste 
användaren regelbundet rengöra kåpans olika delar för att avlägsna dammavlagringar; den 
maximala tjockleken får vara högst <5 mm. Vid rengöring ska hänsyn tas till följande punkt: 
För säker användning rekommenderas att förhållandena omkring enheten är fria 
från potentiellt explosiv miljö. 

▪ För att undvika risker med elektrostatisk urladdning är det nödvändigt att följa 
vägledningen i IEC/TS 60079-32-1 och t.ex. torka enheten med en blöt trasa. 
För säker användning rekommenderas att förhållandena omkring enheten är fria 
från potentiellt explosiv miljö. 

▪ Vid installation av 12400 på plats, måste slutanvändaren ange den skyddsklass som 
används enligt märkplåten genom att ta bort flikarna eller markera med ett kryss på 
avsedd plats enligt kraven i EN/IEC 60079-0. 

 

ETT AV DESSA IDENTIFIKATIONSLÄGEN 
FÖR SLUTANVÄNDARE 

Utskrivbara 
omräden för 
skyddsläge 

används 

Löstagbara 
omräden för 
skyddsläge 

används 
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10.2. För kåpa med inbyggd säkerhet 

▪ Kabelingången måste ha en skyddsklass som minst motsvarar IP6X i enlighet med 
standarden EN/IEC 60529. 

▪ När det gäller höljet till 12400 med aluminiummaterial, ska användaren fastställa enhetens 
användning för grupp II kategori 1 (zon 0) mot potentiellt brandfarlig källa orsakad av 
gnistor vid eventuell stöt eller friktion. 

▪ Spänningsmatningen som ansluts till varje kontakt på 12400 måste vara certifierad för 
användning i grupp IIC och slingan godkänd för inbyggd säkerhet. Spänningsmatningens 
enhetsparametrar måste vara kompatibla med de enhetsparametrar för 12400 som 
beskrivs i §6.4. 

 
 
10.3. För explosionssäkerhet 

▪ Vid omgivningstemperaturer över 70 °C, måste användaren välja en kabelingång och 
kabel kompatibla med: 

Omgivningstemperatur Kabelns och kabelingångens temperatur 

75 °C 80 °C 

80 °C 85 °C 

▪ Kabelingången och kabeln måste vara kompatibla med en minimitemperatur på -50 °C 
som indikeras på märkplåten. 

▪ Kabelingången måste ha en skyddsklass som minst motsvarar IP66/67. 

▪ De explosionssäkra kopplingarnas bredd är större än de värden som anges i standarden  
EN/IEC 60079-1. De explosionssäkra kopplingarna är inte avsedda att repareras. 

▪ Kopplingarna till: 

 

Kopplingar Rep 

Axel med tre knappar 260 

Tre kåpor med gängning 104, 107, 280 

O-ringar 105, 108, 109 

smörjs med följande smörjmedel:  

Typ av fett Tillverkare 

GRAPHENE 702 ORAPI 

MOLYKOTE 111 COMPOUND MOLYKOTE® 

MULTILUB MOLYKOTE® 

GRIPCOTT NF MOLYDAL 
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BILAGA I 
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BILAGA II 
 

Menyer av Sändare modeller (12420 och 12430) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menyer med Styrenhet modell (12410) 

 
 
 

Om några kritiska 
fel kvarstår. 

Om några kritiska 
fel kvarstår. 



 

 

Hitta den närmaste lokala Channel Partner i ditt område: 
valves.bakerhughes.com/contact-us 

 

 
 
 
 

Teknisk fältsupport och garanti: 

Tel : +1-866-827-5378 
valvesupport@bakerhughes.com 
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