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NINIEJSZA INSTRUKCJA, OPRÓCZ PROCEDUR TYPOWEJ OBSŁUGI 
I KONSERWACJI URZĄDZENIA, ZAWIERA TAKŻE ISTOTNE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE KONKRETNEGO PROJEKTU PRZEZNACZONEGO DLA 
UŻYTKOWNIKA/OPERATORA. Z UWAGI NA ZRÓŻNICOWANE PODEJŚCIE DO 
OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ, FIRMA BAKER HUGHES (ORAZ JEJ 
SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE) NIE NARZUCA KONKRETNYCH 
PROCEDUR, PRZEDSTAWIAJĄC TYLKO PODSTAWOWE OGRANICZENIA 
I WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z RODZAJU UŻYTKOWANEGO URZĄDZENIA.  

NINIEJSZA INSTRUKCJA OPIERA SIĘ NA ZAŁOŻENIU, ŻE OPERATORZY 
OPISYWANYCH URZĄDZEŃ POSIADAJĄ ODPOWIEDNIĄ WIEDZĘ NA TEMAT 
WYMAGAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZNEJ OBSŁUGI URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH 
I ELEKTRYCZNYCH W ŚRODOWISKU NIEBEZPIECZNYM. W ZWIĄZKU 
Z POWYŻSZYM NINIEJSZA INSTRUKCJA POWINNA BYĆ INTERPRETOWANA 
I STOSOWANA ZGODNIE Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA I REGULAMINEM 
OBOWIĄZUJĄCYMI NA TERENIE OBIEKTU ORAZ SZCZEGÓLNYMI 
WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI OBSŁUGI INNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ TAM 
URZĄDZEŃ. 

NINIEJSZA INSTRUKCJA NIE ZAWIERA WSZYSTKICH SZCZEGÓŁOWYCH 
INFORMACJI ANI NIE OBEJMUJE WSZYSTKICH MODELI SPRZĘTU, A TAKŻE NIE 
OPISUJE WSZYSTKICH MOŻLIWYCH NIEPRZEWIDZIANYCH SYTUACJI 
ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM, EKSPLOATACJĄ I KONSERWACJĄ. JEŚLI 
KONIECZNE JEST UZYSKANIE BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI LUB 
JEŚLI WYSTĄPIĄ PROBLEMY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY DOSTATECZNIE 
DOKŁADNIE OPISANE, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO FIRMY BAKER HUGHES. 

PRAWA, OBOWIĄZKI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOCZYWAJĄCE NA FIRMIE 
BAKER HUGHES ORAZ UŻYTKOWNIKU SĄ ŚCIŚLE OGRANICZONE DO TYCH 
WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W UMOWIE NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA. 
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJĄ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI FIRMA BAKER HUGHES 
NIE SKŁADA JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH 
OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ LUB ICH 
UŻYTKOWANIA. 

NINIEJSZA INSTRUKCJA JEST PRZEKAZYWANA UŻYTKOWNIKOWI WYŁĄCZNIE 
W CELU UŁATWIENIA INSTALACJI, TESTOWANIA, OBSŁUGI I/LUB 
KONSERWACJI OPISYWANYCH URZĄDZEŃ. ZABRANIA SIĘ POWIELANIA, 
W CAŁOŚCI BĄDŹ CZĘŚCIOWO, NINIEJSZEGO DOKUMENTU BEZ PISEMNEGO 
ZEZWOLENIA FIRMY BAKER HUGHES. 
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OSTRZEŻENIE 
 

PRZED zainstalowaniem, użyciem lub przeprowadzeniem jakiegokolwiek zadania konserwacji 
związanego z tym urządzeniem należy DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE. 
 

Urządzenia z serii 12400 są zgodne z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa podanymi w 
dyrektywie europejskiej 2014/34/UE (ATEX). 
Są one certyfikowane do stosowania w wybuchowych atmosferach gazowych lub pyłowych, w grupach IIA, IIB, 
IIC i IIIC: 

• Kategoria II 1GD – strefy 0, 1, 2, 20, 21 i 22 dla trybu ochrony „ia” 

• Kategoria II 2GD – strefy 1, 2, 21 i 22 dla trybu ochrony „db” i „tb” 
 

Są one również zgodne z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa podanymi w dyrektywie 
europejskiej 2014/30/UE (EMC), wraz z późniejszymi zmianami, i nadają się do stosowania w środowisku 
przemysłowym. 
 

Produkty certyfikowane jako sprzęt przeciwwybuchowy lub do stosowania w samoistnie bezpiecznych 
instalacjach MUSZĄ BYĆ: 
a) instalowane, wprowadzane do eksploatacji, używane i konserwowane zgodnie z europejskimi i/lub 

krajowymi i lokalnymi przepisami oraz zgodnie z zaleceniami zawartymi w odpowiednich normach 
dotyczących atmosfer potencjalnie wybuchowych. 

b) stosowane tylko w sytuacjach, gdy spełniają one warunki certyfikacji przedstawione w niniejszym 
dokumencie oraz po sprawdzeniu ich zgodności pod kątem strefy zamierzonego zastosowania 
i maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia. 

c) montowane, uruchamiane i poddawane konserwacji przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje, które 
odbyły szkolenie w zakresie przyrządów użytkowanych w atmosferze zagrożonej wybuchem. Takie 
szkolenie nie jest wspierane przez firmę Baker Hughes. 

 

Użytkownik końcowy odpowiada za: 

• Sprawdzenie zgodności materiałów z zastosowaniem 

• Zapewnienie poprawnego używania środków ochrony przed upadkiem podczas pracy na wysokości 
zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy na obiekcie 

• Zapewnienie używania odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej 

• Podjęcie odpowiednich czynności w celu zapewnienia, że wykonujący instalację, przekazanie do 
eksploatacji i konserwację personel obiektu został przeszkolony w kwestiach związanych ze 
stosowaniem poprawnych procedur na obiekcie podczas pracy ze lub w pobliżu urządzeń zgodnie z 
zasadami bezpiecznej pracy na obiekcie 

 

Firma Baker Hughes zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu lub zmiany 
materiałów, projektu lub specyfikacji produktu bez powiadomienia. 
 

W pewnych warunkach pracy użycie uszkodzonego oprzyrządowania może niekorzystnie wpłynąć na 
wydajność systemu, co może prowadzić do obrażeń lub śmierci. 
 

Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne dostarczane przez producenta, co zagwarantuje 
zgodność produktów z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa określonymi w wyżej wymienionych 
dyrektywach europejskich. 
 

 

1. DZIAŁANIE NADAJNIKA/STEROWNIKA POZIOMU TYP 12400 
 

Aby działać, cyfrowa poziomnica i sterownik typu 12400 muszą zostać zamontowane na rurze 
reakcyjnej i na komorze wypornika wyposażonej w wypornik. 

Każda zmiana poziomu płynu lub połączenia między dwoma płynami zmieni ciężar pozorny 
wypornika i spowoduje zmianę kąta obrotu rury reakcyjnej.  
 

Ten kąt jest mierzony przez czujnik i konwertowany przez moduł elektroniczny: 

➢ Albo na standardowy prąd 4-20 mA proporcjonalny do zmiany poziomu, w przypadku 
skonfigurowania jako nadajnika poziomu, 

➢ Albo na prąd 4-20 mA generowany przez algorytm PID uzyskiwany w oparciu o błąd 
między rzeczywistym poziomem płynu i nastawą lokalną, w przypadku skonfigurowania jako 
sterownika poziomu. 
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2. SYSTEM NUMEROWANIA TYP 12400 
 

12 4  a  b — c  d 

 Model  Czynność  Montaż  Ochrona  
Materiał 

obudowy 
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1 – Sterownik 

z regulowanymi 
przełącznikami 
i drugim 
analogowym 
sygnałem 
wyjściowym  
4-20 mA: 
AO_1, AO_2,  
DO_1, DO_2 

 
 
2 – Nadajnik: 

AO_1 
 
 
3 – Nadajnik  

z regulowanymi 
przełącznikami 
i drugim 
analogowym 
sygnałem 
wyjściowym  
4-20 mA: 
AO_1, AO_2,  
DO_1, DO_2 

  
0 – Góra i dół, 

przykręcone, BW lub 
SW 

 
1 – Góra i dół, 

z kołnierzem 
 
2 – Bok i bok, 

z kołnierzem 
 
3 – Naczynie górne, 

z kołnierzem 
 
4 – Naczynie boczne, 

z kołnierzem 
 
5 – Góra i bok, 

przykręcone, BW lub 
SW 

 
6 – Bok i dół, 

przykręcone, BW lub 
SW 

 
7 – Bok i dół, 

z kołnierzem 
 
8 – Góra i bok, 

z kołnierzem 
 
9 – Bok i bok, 

przykręcone, BW lub 
SW 

 

  
1 –FM i FMc 

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

 
2 – JIS, Xproof 
 
3 – CU TR, 

IS, Xproof 
i IP 66/67 

 
4 – INMETRO, 

IS, Xproof 
 
5 –  ATEX i IECEx 

IS, Xproof 
i IP 66/67 

 
6 – Inne 

zatwierdzenia 
(na podstawie 
zatwierdzeń 
ATEX/IECEx) 

 
7 – Inne 

zatwierdzenia 
(nie na 
podstawie 
zatwierdzeń 
ATEX/IECEx) 

 

  
1 – Aluminium z 

farbą 
epoksydową 

 
 
2 – Stal nierdzewna 
 

 
Uwaga: tylko funkcja Nadajnik posiada certyfikat SIL. 

 
3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

3.1. Wydajności 

Patrz ciężary właściwe od 0,15 do 1,4 ze standardowym wypornikiem 907 cm3 przy 1362 g. 
➢ Dokładność: ± 0,5% 
➢ Histereza: ± 0,3% 
➢ Powtarzalność:  ± 0,2% 
➢ Martwa strefa: ± 0,1% 
 
➢ Zakresy temperatur otoczenia:  

 Podczas pracy: od -50°C do +80°C 

 Składowanie i transport:  od -50°C do +93°C 
 

➢ Ochrona przed dostępem wody: IP66/67 
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3.2. Identyfikacja schematów i części 

 
  

 
 

 
 

 

Moment obrotowy 

Rura 

Mechanizm 

Komora 

Cyfrowy 

Komora 
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4. OZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWA SAMOISTNEGO ATEX DLA TYPU 12400 

Oznaczenie znajduje się na tabliczce znamionowej znajdującej się na obudowie 12400 (nr ref. 124). 

• Nazwa i adres producenta:  
Dresser Produits Industriels S.A.S. 
14110 CONDE SUR NOIREAU – FRANCE 

• Przypisanie typu: 12400  
Pełna kodyfikacja – patrz system numerowania §2. 

• Znakowanie podstawowe: 

  II 1 G/D 
▪ Znakowanie uzupełniające: 

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 

• Numer seryjny 

• Rok produkcji 

• CE ▪▪▪▪ Numer organu certyfikowanego 

• Certyfikat badania typu UE oraz Certyfikat zgodności IECEx 

• OSTRZEŻENIE:  

POTENCJALNE ZAGROŻENIE WYŁADOWANIAMI ELEKTROSTATYCZNYMI. 
PATRZ INSTRUKCJA 

 
 
5. OZNAKOWANIE OGNIOODPORNE ATEX DLA TYPU 12400 

Oznaczenie znajduje się na tabliczce znamionowej znajdującej się na obudowie 12400 (nr ref. 124). 

• Nazwa i adres producenta:  
Dresser Produits Industriels S.A.S. 
14110 CONDE SUR NOIREAU – FRANCE 

• Przypisanie typu: 12400  
Pełna kodyfikacja – patrz system numerowania §2. 

• Znakowanie podstawowe: 

   II 2 G/D 

• Znakowanie uzupełniające: 

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 

• Numer seryjny 

• Rok produkcji 

• CE ▪▪▪▪ Numer organu certyfikowanego 

• Certyfikat badania typu UE oraz Certyfikat zgodności IECEx 

• OSTRZEŻENIE:  
NIE OTWIERAĆ, JEŚLI MOŻE WYSTĘPOWAĆ ATMOSFERA WYBUCHOWA 
POTENCJALNE ZAGROŻENIE WYŁADOWANIAMI ELEKTROSTATYCZNYMI. PATRZ 
INSTRUKCJA 
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▪ Temperatura kabla, jeśli temperatura otoczenia przekracza 70°C: 

Temperatura otoczenia Temperatura kabla 

75°C 80°C 

80°C 85°C 

 
6. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE i WEJŚCIE OBWODU 

Typ 12400 musi zostać zainstalowany i przekazany do użytkowania zgodnie z normą EN/IEC 60079-14 
i/lub krajowymi i lokalnymi przepisami mającymi zastosowanie do atmosfer wybuchowych. 
 
6.1. Dopuszczalne napięcie zasilania 

Podłącz przewody do zacisków urządzenia, zwracając uwagę na polaryzacje + i - oraz 
maksymalne dopuszczalne napięcie wymienione w poniższej tabeli. Połączenia uziemienia 
należy wykonać dla wewnętrznego i zewnętrznego zacisku uziemienia. 

Napięcie zasilania U (V) 
AO_1 AO_2 DO_1/DO_2 

MINI MAXI MINI MAXI MINI MAXI 

Ognioodporne 10 V 40 V 10 V 30 V 0,5 V 30 V 

Bezpieczeństwo samoistne 10 V 30 V 10 V 30 V 0,5 V 30 V 

 

6.2. Moc maksymalna 
3 W wewnątrz obudowy 12400. 
 

6.3. Prąd wyjściowy i rezystor pętli 
o AO_1 i AO_2: 

od 3,8 mA do 20,5 mA dla pomiaru 
< 3,6 mA lub > 21 mA w razie błędu 

o Maksymalny rezystor pętli  

Dla AO_1 i AO_2: R maxi () = U (V) – 10 (V) 
 I maks. (A) 

R ładowania

U

 

o DO_1 i DO_2 
Wyjście z otwartym kolektorem. Prąd maksymalny: 1 A. Rezystor obciążenia musi zostać 
umieszczony w pętli, aby ograniczyć prąd do wartości maksymalnej. 

 

6.4. Parametry jednostki bezpieczeństwa samoistnego 
 

AO_1: Identyfikacja zacisków: Podstawowy WY 4-20 mA 

Maks. napięcie wejściowe Ui 30 V 

Maks. prąd wejściowy Ii 125 mA 

Maks. moc wejściowa Pi 900 mW 

Maks. pojemność wewnętrzna Ci 2,0 nF 

Maks. indukcyjność wewnętrzna Li 500 µH 
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AO_2: Identyfikacja zacisków: Pomocnicze WY 4-20 mA 

Maks. napięcie wejściowe Ui 30 V 

Maks. prąd wejściowy Ii 125 mA 

Maks. moc wejściowa Pi 900 mW 

Maks. pojemność wewnętrzna Ci 9,0 nF 

Maks. indukcyjność wewnętrzna Li 500 µH 

 
DO_1, DO_2: Identyfikacja zacisków: SW nr 1 i SW nr 2 

Maks. napięcie wejściowe Ui 30 V 

Maks. prąd wejściowy Ii 125 mA 

Maks. moc wejściowa Pi 900 mW 

Maks. pojemność wewnętrzna Ci 4,5 nF 

Maks. indukcyjność wewnętrzna Li 10 µH 

 
 

6.5. Wejście obwodu w zastosowaniu ognioodpornym 

Połączenia są tylko dozwolone dla następującego zatwierdzonego producenta i żądanych 
zatwierdzeń: 

• Wejście kablowe certyfikowanego typu Ex d IIC/Ex tb IIIC może być montowane bezpośrednio 

na pojedynczym połączeniu obwodu obudowy ½ cala NPT (ANSI/ASME B1.20.1). 

• Adapter lub reduktor, jeśli urządzenie posiada certyfikat ATEX lub IECEx (typ Copper CAPRI 

CODEC) 

• W przypadku wielu wejść kablowych (maksymalnie 3) do zastosowań ATEX można użyć 
tylko adaptera Y237 „Masoneilan”. 

o Jeśli jedno wejście Y237 jest nieużywane, obwód zostanie zamknięty korkiem, o ile 
urządzenie posiada certyfikat ATEX lub IECEx (typ Copper CAPRI CODEC). 

o Jeśli dwa wejścia są nieużywane, należy pominąć Y237. 

• Wejście kablowe z własnym adapterem/reduktorem lub bez niego i Y237 z własnym 
wejściem kablowym muszą zostać zainstalowane zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM I. 
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7. MONTAŻ I INSTALACJA 
 

7.1. Montaż 
Urządzenie 12400 musi zostać najpierw zamontowane na rurze reakcyjnej, komorze 
mechanizmu i zgodnie z typem komory wypornika.  

 

• Dalsze szczegóły można znaleźć w Instrukcji obsługi 12400 GEA19367.  

• Należy uwzględnić wszystkie specyficzne warunki użytkowania wymienione w §10. 
 
7.2. Instalacja ognioodporna 12400 

Urządzenie 12400 można zainstalować w gazowych i pyłowych atmosferach wybuchowych 
należących do grup IIA, IIB, IIC i IIIC, kategorii II 2GD dla stref 1, 2, 21 i 22 z trybem ochrony 
„db” i „tb”. 

NAPIĘCIE ZASILANIA Z 

SYSTEMU STEROWANIA

Strefy niebezpieczne 1, 2, 21, 22 Strefy bezpieczne

 
 

7.3. Bezpieczeństwo samoistne urządzenia 12400 i instalacja typu n 
Urządzenie 12400 można zainstalować w gazowych i pyłowych atmosferach wybuchowych 
należących do grup IIA, IIB, IIC i IIIC, kategorii II 1GD dla stref 0, 1, 2, 20, 21 i 22 z trybem 
ochrony „ia”. 

NAPIĘCIE ZASILANIA Z 

SYSTEMU STEROWANIA

Strefy niebezpieczne 0, 1, 2, 20, 21, 22 Strefy bezpieczne

Bariera 
bezpieczeństwa 

 
 

Uwaga: 
▪ Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie instalacji pod kątem reguł bezpieczeństwa 

samoistnego z uwzględnieniem parametrów jednostki dla wszystkich urządzeń w systemie, 
a ponadto urządzeń tymczasowych, takich jak komputer lub komunikator HART, urządzenia 
pomiarowe itd. 

▪ Komunikator HART musi być zatwierdzony do użytku dla bezpieczeństwa samoistnego. 
Przeczytaj jego instrukcję obsługi i zastosuj oznaczenie tabliczki znamionowej.  
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8. KONFIGURACJA i URUCHOMIENIE 
 

• Należy to wykonać zgodnie z normą EN/IEC 60079-17 i/lub krajowymi i lokalnymi przepisami 
mającymi zastosowanie do atmosfer wybuchowych. 

• Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu sprawdź, czy warunki lokalne 
w strefie atmosfery potencjalnie wybuchowej dopuszczają bezpieczne otwarcie osłon. 

• Przyciski (nr ref. 260) mogą służyć do operacji KONFIGURACJI w strefach 0, 1 i 2. 

• W przypadku używania narzędzi komunikacyjnych HART należy spełnić wymagania 
zdefiniowane w §10. 

• Podczas operacji KONFIGURACJI urządzenie 12400 nie pracuje już w stanie NORMALNYM. 
Analogowe sygnały wyjściowe z AO_1, AO_2, DO_1 i DO_2 mogą nie być zgodne z 
zarządzaniem lub monitorowaniem procesu. 
 

Poniższe operacje łączenia, konfiguracji lub kalibracji są niezbędne tylko, gdy nie zostały one 
jeszcze wykonane przez producenta lub użytkownika końcowego. W dowolnym przypadku 
sprawdź, czy operacje odpowiadają przeznaczeniu urządzenia. 

• Schemat menu przycisków można znaleźć w ZAŁĄCZNIKU II. 

• Aby zakończyć poniższe czynności, zapoznaj się z Instrukcją obsługi 12400 GEA19367. 
 
8.1. Łączenie 

Operacja łączenia musi zostać wykonana przed konfiguracją i kalibracją. Obejmuje ona 
poprawne umiejscowienie czujnika na rurze reakcyjnej. 
 

8.2. Konfiguracja 

Tę operację należy wykonać przed kalibracją. Określa ona sposób działania urządzenia 
12400. Do głównych parametrów należą: 

▪ Typ nadajnika:  ........................................ poziom lub granica faz 
▪ Montaż:  .................................................. lewy lub prawy 
▪ Bieżąca czynność dla AO_1 i AO_2:  ...... proste lub rewersyjne 
 

8.3. Kalibracja 

Ta operacja obejmuje symulację lub zmianę poziomu płynu lub połączenia między dwoma 
płynami. Do operacji podstawowych należą: 

▪ Rejestrowanie ciężarów właściwych kalibracji i serwisowania. 
▪ Kalibracja ZERO (niski poziom) i ZAKRES (wysoki poziom). 
 

8.4. Uruchomienie 

Przed zasileniem cyfrowego nadajnika poziomu i sterownika typu 12400 sprawdź, czy: 
▪ Urządzenie 12400 jest w trybie NORMAL. 
▪ Pokrywy są całkowicie dokręcone (nr ref. 104, 107, 255 i 280), a wkręty osłon bezpieczeństwa 

są dobrze zamocowane (nr ref. 106, 110 i 257). 
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9. KONSERWACJA I SERWISOWANIE 
 
9.1. Reguły ogólne 

Te operacje należy wykonać zgodnie z normą EN/IEC 60079-17 i/lub krajowymi i lokalnymi 
przepisami mającymi zastosowanie do atmosfer wybuchowych. 
 

9.2. Przed czynnością konserwacji 

Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu sprawdź, czy warunki lokalne 
w strefie atmosfery potencjalnie wybuchowej dopuszczają bezpieczne otwarcie osłon. 
 

9.3. W trakcie czynności konserwacji 

• Uwzględnij wszystkie specjalne warunki użytkowania wymienione w §10. 

• Zwróć szczególną uwagę na następujące punkty: 

➢ Sprawdź, czy żadna część urządzenia typu 12400 nie jest uszkodzona. W razie 
uszkodzenia wymień wadliwą część wyłącznie na oryginalną część zapasową 
producenta. 

➢ Sprawdź, czy korek ograniczający ciśnienie znajdujący się z tyłu komory mechanizmu 
(nr ref. 190) i gąbczasta uszczelka (nr ref. 192) nie są uszkodzone. 

➢ Sprawdź, czy główna uszczelka pokrywy (nr ref.109), uszczelka komory zacisku (nr 
ref. 105) i uszczelka komory mechanizmu (nr ref. 108) nie są uszkodzone. 

➢ Sprawdź, czy obudowa urządzenia 12400 i zespół magnesu (nr ref. 50) wewnątrz 
komory mechanizmu nie są uszkodzone. 

➢ Sprawdź przepust i połączenia elektryczne. 

➢ W przypadku urządzeń pracujących z strefach 20, 21 i 22 oczyścić wszystkie boki 
obudowy w celu uniknięcia osadzania się pyłu. 

 
9.4. Po czynności konserwacji 

Po wykonaniu prac przy urządzeniu sprawdź, czy osłony są całkowicie dokręcone (nr ref. 
104, 107, 255 i 280) i czy wkręty osłon bezpieczeństwa są dobrze zamocowane (nr ref. 106, 
110 i 257). 
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10.  SPECJALNE WARUNKI UŻYTKOWANIA 
 

10.1. Dla obudów o bezpieczeństwie samoistnym i ognioodpornych 

▪ Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie uszczelki raz do roku i w razie 
uszkodzenia za wymianę wadliwych części wyłącznie na części zapasowe producenta. 

▪ Użytkownik powinien sprawdzić, czy wzrost temperatury w urządzeniu 12400 
spowodowany przez części mechaniczne stykające się z obudową urządzenia 12400 lub 
przez proces promieniowania cieplnego jest nie większy niż dopuszczalna klasyfikacja 
temperatury. Należy to wykonać zgodnie z normą EN/IEC 60079-14 i/lub krajowymi i 
lokalnymi przepisami mającymi zastosowanie do atmosfer wybuchowych. 

▪ W przypadku używania w zapylonych strefach niebezpiecznych (strefy 20, 21 i 22) 
użytkownik musi regularnie czyścić różne strony obudowy w celu usunięcia 
zgromadzonego pyłu, którego grubość nie może przekraczać 5 mm. To czyszczenie 
powinno uwzględniać następujący punkt. 
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy zaleca się, aby warunki lokalne wokół 
urządzenia były wolne od atmosfery potencjalnie wybuchowej. 

▪ Aby uniknąć ryzyka zapłonu spowodowanego wyładowaniem elektrostatycznym, należy 
przestrzegać wytycznych normy IEC/TS 60079-32-1, na przykład dotyczących 
czyszczenia urządzenia mokrą szmatką. 
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy zaleca się, aby warunki lokalne wokół 
urządzenia były wolne od atmosfery potencjalnie wybuchowej. 

▪ Podczas instalowania urządzenia 12400 na miejscu użytkownik końcowy musi wskazać 
użyty tryb ochrony na płytce znamionowej, usuwając naklejki lub zaznaczając odpowiedni 
obszar krzyżykiem zgodnie z wymaganiami normy EN/IEC 60079-0. 

 

JEDEN Z TYCH TRYBÓW IDENTYFIKACJI  
DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH 

Drukowalne 
obszary dla 

użytego trybu 
ochrony 

Usuwalne 
obszary dla 

użytego trybu 
ochrony 
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10.2. Dla obudowy o bezpieczeństwie samoistnym 

▪ Przepust kablowy musi mieć poziom ochrony równy przynajmniej IP6X zgodnie z 
normami EN/IEC 60529. 

▪ W przypadku obudowy urządzenia 12400 zawierającej aluminium użytkownik powinien 
określić stosowanie urządzenia dla grupy II kategorii 1 (strefa 0) względem potencjalnie 
niepalnego źródła związanego z iskrami w razie uderzenia lub tarcia. 

▪ Napięcie zasilania podłączone do każdego złącza urządzenia 12400 musi mieć certyfikat 
dopuszczający do stosowania w grupie IIC i zatwierdzenie pętli bezpieczeństwa 
samoistnego. Parametry jednostki dla napięcia zasilania muszą być zgodne z 
parametrami jednostki urządzenia 12400 opisanymi w § 6.4 

 
 
10.3. Dla ognioodpornych 

▪ W przypadku temperatury otoczenia większej niż 70°C użytkownik musi wybrać wejście 
kablowe i kabel zgodne z: 

Temperatura otoczenia Temperatura kabla i wejścia kabla 

75°C 80°C 

80°C 85°C 

▪ Wejście kabla i kabel muszą być zgodne z minimalną temperaturą wynoszącą -50°C 
wskazaną na tabliczce znamionowej. 

▪ Przepust kablowy musi mieć poziom ochrony równy przynajmniej IP66/67. 

▪ Szerokość połączeń ognioodpornych jest większa niż wartości określone w tabelach 
normy EN/IEC 60079-1. Połączenia ognioodporne nie są przeznaczone do naprawy. 

▪ Połączenia z: 

 

Połączenia Nr ref. 

Oś trzech przycisków 260 

Trzy gwintowane pokrywy 104, 107, 280 

Uszczelki O-ring 105, 108, 109 

są smarowane następującymi smarami:  

Typ smaru Producent 

GRAPHENE 702 ORAPI 

MOLYKOTE 111 COMPOUND MOLYKOTE® 

MULTILUB MOLYKOTE® 

GRIPCOTT NF MOLYDAL 
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ZAŁĄCZNIK I 
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ZAŁĄCZNIK II 
 

Menu modeli nadajnika (12420 i 12430) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Menu modelu sterownika (12410) 

 
 
 

Jeśli jakikolwiek 
błąd krytyczny nie 
zostanie usunięty 

Jeśli jakikolwiek 
błąd krytyczny nie 
zostanie usunięty 



 

 

Znajdź najbliższego partnera w swoim regionie: 
valves.bakerhughes.com/contact-us 

 

 
 
 
 

Terenowe wsparcie techniczne i gwarancja: 
 

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

 
 
 
 

valves.bakerhughes.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copyright 2019 Baker Hughes Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Baker Hughes 
udostępnia niniejsze informacje na zasadzie „tak jak jest” w ogólnych celach informacyjnych. 
Baker Hughes nie składa żadnych oświadczeń co do dokładności lub kompletności 
informacji i nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, konkretnych, 
dorozumianych lub ustnych, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, w tym 
gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu lub użycia. Niniejszym 
Baker Hughes zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, 
pośrednie, wynikowe lub szczególne, roszczenia z tytułu utraconych zysków lub roszczenia 
osób trzecich wynikające z wykorzystania informacji, bez względu na to, czy roszczenie 
wynika z umowy, czynu niedozwolonego lub z innej podstawy. Baker Hughes zastrzega 
sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach i funkcjach przedstawionych 
w niniejszym dokumencie lub zaprzestania produkcji opisanego produktu w dowolnym czasie 
bez uprzedzenia i zobowiązań. Najbardziej aktualne informacje można uzyskać, kontaktując 
się z przedstawicielem Baker Hughes. Logo Baker Hughes oraz Masoneilan są znakami 
towarowymi Baker Hughes Company. Nazwy innych firm i produktów użyte w niniejszym 
dokumencie są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi należącymi do 
ich właścicieli. 
 

BHMN-12400-ATEX-IOM-19100Abis-X-1219-PL    12/2019 

 
bakerhughes.com 


