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DISSE INSTRUKTIONER FORSYNER KUNDEN/BRUGEREN MED VIGTIGE, 
PROJEKTSPECIFIKKE REFERENCEOPLYSNINGER SOM TILLÆG TIL 
KUNDENS/BRUGERENS NORMALE ANVENDELSES- OG 
VEDLIGEHOLDELSESPROCEDURER. EFTERSOM ANVENDELSES- OG 
VEDLIGEHOLDELSESFILOSOFIER VARIERER, FORSØGER BAKER HUGHES 
COMPANY (OG DETS DATTERSELSKABER OG PARTNERE) IKKE AT DIKTERE 
SPECIFIKKE PROCEDURER, MEN I STEDET AT UDSTIKKE DE BASALE 
BEGRÆNSNINGER OG KRAV, DER ER FORBUNDET MED DEN LEVEREDE 
UDSTYRSTYPE.  

DISSE ANVISNINGER ANTAGER, AT BRUGERNE ALLEREDE HAR EN GENEREL 
FORSTÅELSE AF KRAVENE TIL SIKKER ANVENDELSE AF MEKANISK OG 
ELEKTRISK UDSTYR I POTENTIELT FARLIGE MILJØER. DERFOR SKAL DISSE 
INSTRUKTIONER TOLKES OG ANVENDES I SAMMENHÆNG MED DE PÅ STEDET 
GÆLDENDE SIKKERHEDSREGLER OG -LOVE SAMT SPECIFIKKE KRAV FOR 
BRUG AF ANDET UDSTYR PÅ STEDET. 

DISSE INSTRUKTIONER FOREGIVER IKKE AT DÆKKE ALLE DETALJER ELLER 
VARIATIONER VEDRØRENDE UDSTYR ELLER AT OPLYSE OM ENHVER MULIG 
UFORUDSET HÆNDELSE, DER SKAL IMØDEKOMMES I FORBINDELSE MED 
INSTALLERING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE. HVIS DER ØNSKES 
YDERLIGERE OPLYSNINGER, ELLER DER OPSTÅR SÆRLIGE PROBLEMER, DER 
IKKE ER DÆKKET PÅ TILFREDSSTILLENDE VIS MED HENSYN TIL 
KUNDENS/BRUGERENS ANVENDELSESFORMÅL, SKAL SAGEN HENVISES TIL 
BAKER HUGHES. 

BAKER HUGHES' OG KUNDENS/BRUGERENS RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER 
OG ANSVARSOMRÅDER ER STRENGT BEGRÆNSET TIL, HVAD DER EKSPLICIT 
ER ANGIVET I KONTRAKTEN VEDRØRENDE LEVERANCEN AF UDSTYRET. DER 
GIVES ELLER ANTYDES INGEN YDERLIGERE ERKLÆRINGER OG GARANTIER 
FRA BAKER HUGHES VEDRØRENDE UDSTYRET ELLER BRUGEN HERAF I 
FORBINDELSE MED UDGIVELSEN AF DISSE ANVISNINGER. 

DISSE ANVISNINGER GIVES UDELUKKENDE TIL KUNDEN/BRUGEREN FOR AT 
HJÆLPE MED INSTALLERING, TEST, BETJENING OG/ELLER 
VEDLIGEHOLDELSE AF DET BESKREVNE UDSTYR. DOKUMENTET MÅ IKKE 
REPRODUCERES HELT ELLER DELVIST UDEN SKRIFTLIG GODKENDELSE FRA 
BAKER HUGHES. 
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ADVARSEL 

 
FØR installering, anvendelse eller vedligeholdelse i forbindelse med dette instrument: LÆS 
ANVISNINGERNE OMHYGGELIGT. 
 

12400-serien overholder de grundlæggende sikkerhedskrav i EU-direktivet ATEX 2014/34/EU. 
De er certificerede til brug i eksplosive atmosfærer med gas eller støv: gruppe IIA, IIB, IIC og IIIC: 

• Kategori II 1GD – zone 0, 1, 2, 20, 21 og 22 for beskyttelsesmodus “ia” 

• Kategori II 2GD – zone 1, 2, 21 og 22 for beskyttelsesmodus “db” og “tb” 
 

De er også i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i EU-direktivet EMC 2014/30/EU med 
ændringer, som finder anvendelse i et industrielt miljø. 
 

Produkter certificerede som eksplosionssikkert udstyr eller til brug i selvsikrende installationer: 
a) Skal installeres, idriftsættes, anvendes og vedligeholdes i overensstemmelse med EU- og/eller national og 

lokal lovgivning og i overensstemmelse med de anbefalinger, der fremgår af de relevante standarder for 
potentielt eksplosive atmosfærer 

b) Må kun anvendes i situationer, der er i overensstemmelse med certificeringsbetingelserne, anført i dette 
dokument, og efter kontrol af deres kompatibilitet med det påtænkte anvendelsesområde og den højest 
tilladte omgivelsestemperatur 

c) Skal installeres, idriftsættes og vedligeholdes af kvalificerede og kompetente teknikere, der har fået 
relevant undervisning vedrørende instrumenter og udstyr til anvendelse på steder med potentielt eksplosiv 
atmosfære. En sådan undervisning supporteres ikke af Baker Hughes. 

 

Det er slutbrugerens ansvar at: 

• kontrollere kompatibilitet mellem udstyr og anvendelse 

• sikre korrekt brug af faldsikringsudstyr ved faldrisici i henhold til reglerne for sikkerhed på 
arbejdspladsen 

• sikre brug af korrekte personlige værnemidler 

• sørge for, at personellet på arbejdspladsen, der udfører installering, idriftsættelse og 
vedligeholdelse har modtaget undervisning i korrekte arbejdsmiljøprocedurer i forbindelse med 
arbejde med udstyr, i henhold til reglerne for sikkerhed på arbejdspladsen 

 

Baker Hughes forbeholder sig retten til uden varsel at ophøre med produktionen af ethvert produkt eller 
ændre et produkts materialer, udformning eller specifikationer. 
 

Under visse driftsforhold vil benyttelsen af beskadigede instrumenter kunne påvirke systemets ydelse i negativ 
retning, som ville kunne føre til tilskadekomst eller død. 
 

Brug kun originale reservedele leveret af producenten for at sikre, at produkterne er i overensstemmelse med 
de grundlæggende sikkerhedskrav i ovennævnte EU-direktiver. 
 

 

1. BETJENING AF NIVEAUTRANSMITTER/-REGULATOR TYPE 12400 
 
Den digitale niveautransmitter og -regulator, type 12400, skal monteres på et torsionsrør og på et 
displacer-kammer udstyret med forskydningsstempel. 

Enhver ændring i væskeniveau eller grænsefladen mellem to væsker vil ændre den viste vægt af 
forskydningsstemplet og bevirke en ændring i rotationsvinklen i torsionsrøret.  
 
Vinklen måles af en sensor og omregnes af et elektronisk modul: 

➢ enten til en standardspænding på 4-20mA, proportionalt med niveauændringen, når 
konfigurationen er en niveautransmitter 

➢ eller til en spænding på 4-20mA genereret af en PID-algoritme afledt af forskellen mellem det 
faktiske væskeniveau og det lokale referencepunkt, når konfigurationen er niveauregulator. 
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2. TYPE 12400 NUMMERERINGSSYSTEM 
 

12 4  a  b — c  d 

 Model  Handling  Montering  Beskyttelse  Kappemateriale 
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1 – Regulator 

med justerbare 
switche og andet 
analogt 4-20 ma-
udgangssignal: 
AO_1, AO_2,  
DO_1, DO_2 

 
 
2 – Transmitter: 

AO_1 
 
 
3 – Transmitter  

med justerbare 
switche og andet 
analogt  
4-20 ma-
udgangssignal: 
AO_1, AO_2,  
DO_1, DO_2 

  
0 - Top og bund, 

Skruet, kantsøm eller 
stumpsøm 

 
1 - Top og bund, 

Med krave 
 
2 – Side og side, Med 

krave 
 
3 – Topbeholder, 

Med krave  
 
4 – Sidebeholder, 

Med krave 
 
5 - Top og side, 

Skruet, kantsøm eller 
stumpsøm 

 
6 – Side og bund, 

Skruet, kantsøm eller 
stumpsøm 

 
7 – Side og bund, 

Med krave 
 
8 - Top og side, 

Med flange 
 
9 – Side og side, Skruet, 

kantsøm eller 
stumpsøm 
 

  
1 -  FM & FMc 

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

 
2 – JIS, XPROOF 
 
3 – CU TR, 

IS, Xproof 
og IP 66/67 

 
4 – INMETRO, 

IS, Xproof 
 
5 – ATEX & IECEx 

IS, Xproof, 
og IP 66/67 

 
6 – Andre 

godkendelser 
(baseret på 
ATEX / IECEx) 

 
7 – Andre 

godkendelser 
(ikke baseret på 
ATEX / IECEx) 

 

  
1 – Aluminium med 

epoxy-maling 
 
 
2 – Rustfrit stål 
 
 

 
NB: kun Transmitter funktion er SIL certificeret. 

 
3. TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
 

3.1. Ydelser 

Henviser til specifikke vægtfylder mellem 0,15 og 1,4 med et standard-forskydningsstempel på 
907 cm3 v/ 1362 g. 
➢ Nøjagtighed: ± 0,5 % 
➢ Hysterese: ± 0,3 % 
➢ Gentagelighed: ± 0,2 % 
➢ Dødbånd: ± 0,1 % 
 

➢ Omgivende temperaturområder:  

 I drift: -50 °C til +80 °C 

 Opbevaring og transport:  -50 °C til +93 °C 
 

➢ Beskyttelsesgrad, vand: IP66/67 
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3.2. Grafik og identificering af komponenter 

 
  

 
 

 
 

 

Drejningsmoment 

Rør 

Mekanisme 

Rum 

Digital 

Rum 
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4. MÆRKNING AF ATEX-EGENSIKKERHED FOR TYPE 12400 

Mærkningen er placeret på typepladen der er påtrykt model 12400's hus (ill. 124). 

• Navn og adresse på fabrikanten:  
Dresser Produits Industriels S.A.S. 
14110 CONDE SUR NOIREAU - FRANKRIG 

• Typebetegnelse: 12400  
Se nummereringssystem for fuldstændig kodificering §2. 

• Primær mærkning: 

  II 1 G/D 
▪ Supplerende mærkning: 

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 T 135 °C Da Ta -40 °C, +80 °C 

• Serienummer 

• Fabrikationsår 

• CE ▪▪▪▪ Nummer på certificeret organ 

• Undersøgelsescertifikat af EU-typen og IECEx-overensstemmelsescertifikat 

• ADVARSEL:  

“FARE FOR ELEKTROSTATISKE UDLADNINGER. SE ANVISNINGER” 
 
 
5. MÆRKNING AF ATEX-EKSPLOSIONSSIKKERHED FOR TYPE 12400 

Mærkningen er placeret på typepladen der er påtrykt model 12400's hus (ill. 124). 

• Navn og adresse på fabrikanten:  
Dresser Produits Industriels S.A.S. 
14110 CONDE SUR NOIREAU - FRANKRIG 

• Typebetegnelse: 12400  
Se nummereringssystem for fuldstændig kodificering §2. 

• Primær mærkning: 

   II 2 G/D 

• Supplerende mærkning: 

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 

• Fabrikationsår 

• CE ▪▪▪▪ Nummer på certificeret organ 

• Undersøgelsescertifikat af EU-typen og IECEx-overensstemmelsescertifikat 

• ADVARSEL:  
“MÅ IKKE ÅBNES VED MULIG TILSTEDEVÆRELSE AF EKSPLOSIONSFARLIG 
ATMOSFÆRE” 
“FARE FOR ELEKTROSTATISKE UDLADNINGER. SE ANVISNINGER” 
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▪ Kablets temperatur, hvis omgivende temperatur er højere end 70 °C: 

Omgivende temperatur Kablets temperatur 

75 °C 80 °C 

80 °C 85 °C 

 
6. ELEKTRISKE FORBINDELSER og RØRFØRING 

Type 12400 skal installeres og idriftsættes i overensstemmelse med EN/IEC 60079-14 og/eller 
nationale og lokale love og reguleringer for eksplosive atmosfærer. 
 
6.1. Tilladt strømforsyning 

Tilslut ledningerne til instrumentets tilslutningspunkter. Vær omhyggelig med korrekt polaritet, 
+ og - og højest tilladte strømstyrke anført i tabellen nedenfor. Sørg for jordforbindelser med 
de indvendige og udvendige tilslutninger til jord. 

Strømforsyning U (V) 
AO_1 AO_2 DO_1/DO_2 

MINI MAXI MINI MAXI MINI MAXI 

Eksplosionssikker 10V 40V 10V 30 V 0,5V 30V 

Egensikkerhed 10V 30V 10V 30V 0,5V 30V 

 

6.2. Maksimal effekt 
3 W inde i 12400-huset. 
 

6.3. Udgangsspænding og sløjfemodstand 
o AO_1 og AO_2: 

3,8mA til 20,5mA til måling 
< 3,6mA eller > 21mA i tilfælde af fejl 

o Maksimal sløjfemodstand  

Til AO_1 og AO_2: R maks. () = U (V) – 10 (V) 
 I maks. (A) 

R-ladning

U

 

o DO_1 og DO_2 
Åben kollektor-kapacitet. Maksimal spænding er 1A. Der skal indsættes en 
belastningsmodstand i sløjfen for at begrænse spændingen til dette maksimum. 

 

6.4. Enhedsparametre for egensikkerhed 
 

AO_1: terminalidentifikation: Primær UD 4 – 20 mA 

Maks. indgangsspænding Ui 30 V 

Maks. indgangsstrøm Ii 125 mA 

Maks. indgangseffekt Pi 900 mW 

Maks. intern kapacitans Ci 2.0 nF 

Maks. intern induktivitet Li 500 µH 
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AO_2: terminalidentifikation: Sekundær UD 4- 20 mA 

Maks. indgangsspænding Ui 30 V 

Maks. indgangsstrøm Ii 125 mA 

Maks. indgangseffekt Pi 900 mW 

Maks. intern kapacitans Ci 9.0 nF 

Maks. intern induktivitet Li 500 µH 

 
DO_1, DO_2: terminalidentifikation: SW #1 og SW #2 

Maks. indgangsspænding Ui 30 V 

Maks. indgangsstrøm Ii 125 mA 

Maks. indgangseffekt Pi 900 mW 

Maks. intern kapacitans Ci 4.5 nF 

Maks. intern induktivitet Li 10 µH 

 
 

6.5. Rørføring ved eksplosionssikker anvendelse 

Tilslutningerne er kun tilladt med følgende godkendte fabrikant- og krævede godkendelser: 

• En kabelindføring af en certificeret type Ex d IIC / Ex tb IIIC kan monteres direkte på den 

enkelte ½" NPT-ledningstilslutning (ANSI/ASME B1.20.1) til huset. 

• Adapter eller reduktionsmuffer, hvis apparatet er ATEX- eller IECEx-certificeret (type Copper 

CAPRI CODEC) 

• Ved flere kabelindføringer (højst 3) kan adapteren Y237 "Masoneilan" kun benyttes til ATEX-
anvendelser. 

o Hvis en af Y237-indgangene ikke benyttes, lukkes ledningen med en prop, hvis apparatet 
er ATEX- eller IECEx-certificeret (type Copper CAPRI CODEC) 

o Hvis to Y237-indgange ikke bruges, skal Y237 tilbageholdes. 

• Kabelindgangen med eller uden adapter/reduktionsmuffe og Y237 med sin kabelindgang 
skal installeres i overensstemmelse med BILAG I. 
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7. SAMLING OG INSTALLATION 
 
7.1. Samling 

12400 skal først monteres på et torsionsrør, et mekanikhus og i overensstemmelse med typen 
af displacer-kammer.  

 

• Se 12400-instruktions- og brugsvejledningen IOM GEA19367-vejledning for yderligere 
oplysninger.  

• Tag hensyn til alle specifikke anvendelsesbetingelser anført i §10. 
 
7.2. 12400 eksplosionssikker installation 

12400 kan installeres i eksplosive atmosfærer med gas og støv i gruppe IIA, IIB, IIC og IIIC, 
kategori II 2GD for zone 1, 2, 21 og 22 med beskyttelsesmodus “db” og “tb”. 

 
 

7.3. 12400 egensikkerheds- og type n-installation 
12400 kan installeres i eksplosive atmosfærer med gas og støv i gruppe IIA, IIB, IIC og IIIC, 
kategori II 1GD for zone 0, 1, 2, 20, 21 og 22 med beskyttelsesmodus “ia”. 

 
 

NB: 
▪ Det er brugerens ansvar at kontrollere installationen i forhold til egne sikkerhedsregler, idet 

der tages hensyn til enhedsparametrene for alle anordninger i systemet ud over de 
midlertidige såsom pc'en eller HART-senderen, måleanordninger mv. 

▪ HART-senderen skal godkendes til brug med hensyn til egensikkerhed. Læs vejledningen til 
denne, og anvend mærkningen på typeskiltet.  

Farlig zone 1, 2, 21, 22 Ikke-farlig zone 

STRØMFORSYNING 
FRA KONTROLSYSTEM 

Sikkerhedsbarrierer 

Farlig zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 Ikke-farlig zone 

STRØMFORSYNING 
FRA KONTROLSYSTEM 
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8. OPSÆTNING og OPSTART 
 

• Disse handlinger skal finde sted i overensstemmelse med EN/IEC 60079-17 og/eller national 
og lokal lovgivning vedrørende eksplosive atmosfærer. 

• Før der udføres nogen form for arbejde på anordningen, skal det kontrolleres, at de lokale 
forhold ikke udgør en fare for en potentielt eksplosiv atmosfære, så dækslerne kan åbnes sikkert. 

• Trykknapperne (ill. 260) kan benyttes til OPSÆTNING i zone 0, 1 og 2. 

• For benyttelse af HART-kommunikationsværktøjerne henvises til kravene defineret i §10. 

• Under OPSÆTNING er 12400 ikke længere i NORMAL drift. De analoge udgangssignaler fra 
AO_1, AO_2, DO_1 og DO_2 følger måske ikke styringen eller overvågning en af processen. 
 

Udførelsen af nedenstående sammenkobling, konfiguration eller kalibrering er kun nødvendig, 
hvis det ikke allerede er foretaget af fabrikant eller slutbruger. Det skal under alle 
omstændigheder kontrolleres, at udførelsen sker i overensstemmelse med instrumentets 
påtænkte anvendelse. 

• Se BILAG II for diagram over trykknapperne. 

• Se 12400-instruktions- og brugsvejledningen IOM GEA19367 for at udføre følgende 
handlinger. 

 
8.1. Sammenkobling 

Sammenkoblingen skal udføres før konfiguration og kalibrering. Det består i at placere sensoren 
korrekt på torsionsrøret. 
 

8.2. Konfiguration 
Dette skal udføres før kalibreringen er afsluttet og har definerer måden, hvorpå 12400 
fungerer. De vigtigste parametre er: 

▪ Transmittertype:  ............................................ niveau eller grænseflade 
▪ Montering:  ..................................................... venstre eller højre 
▪ Nuværende handling for AO_1 og AO_2:  ...... direkte eller omvendt 
 

8.3. Kalibrering 
Kalibrering involverer simulering eller ændring af væskeniveau eller grænseflade mellem to 
væsker. De primære handlinger er: 

▪ Registrering af specifikke kalibrerings- og arbejdsvægtfylder. 
▪ Kalibrering af ZERO (lavt niveau) og SPAN (højt niveau). 
 

8.4. Opstart 
Før man tænder for den digitale niveautransmitter og -regulator type 12400, kontrolleres det, at: 
▪ 12400 er i modus NORMAL. 
▪ Dækslerne er skruet helt til (ill. 104, 107, 255 og 280), og at sikkerhedsdækslets skruer er 

skruet fast (ill. 106, 110 og 257). 
 
 

  



12 | Baker Hughes © 2019 Baker Hughes Company. Alle rettigheder forbeholdes. 

9. VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE 
 
9.1. Almindelige regler 

Vedligeholdelse og service skal udføres i overensstemmelse med EN/IEC 60079-17 og / eller 
nationale og lokale love og reguleringer for eksplosive atmosfærer. 
 

9.2. Før vedligeholdelse 
Før der udføres nogen form for arbejde på anordningen, skal det kontrolleres, at de lokale 
forhold ikke udgør en fare for en potentielt eksplosiv atmosfære, så dækslerne kan åbnes 
sikkert. 
 

9.3. Under vedligeholdelse 

• Tag hensyn til alle specifikke anvendelsesbetingelser anført i §10. 

• Vær særlig opmærksom på følgende punkter: 

➢ Kontrollér, at der ikke er sket skader på type 12400. I tilfælde af beskadigelser 
udskiftes de defekte dele, men kun med fabrikantens originale reservedele. 

➢ Kontrollér, at trykbegrænsningsproppen bagpå mekanismerummet (ill. 190) og dens 
svampede pakning (ill. 192) er tilstede og uden skader. 

➢ Kontrollér, at hoveddækseltætningen (ill. 109), terminalrumssætningen (ill. 105) og 
mekanismerumstætningen (ill. 108) er uden skader. 

➢ Kontrollér, at 12400-huset og magnetsamlingen (ill. 50) inde i mekanismerummet er 
uden skader. 

➢ Kontrollér pakningen og de elektrisk forbindelser. 

➢ Rengør komponenten for at fjerne støv på instrumenter, der arbejder i zone 20, 21 og 22. 
 

9.4. Efter vedligeholdelse 
Efter alt arbejde på anordningen kontrolleres det, at dækslerne er skruet fast (ill. 104, 107, 255 
og 280), og at sikkerhedsdækslets skruer er skruet godt fast (ill. 106, 110 og 257). 
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10.  SÆRLIGE ANVENDELSESBETINGELSER 
 

10.1. For egensikkerhed og eksplosionssikre områder 

▪ Det er brugerens ansvar at foretage årlig kontrol af pakningen, og hvis der er skader, må 
den defekte del kun udskiftes med fabrikantens reservedele. 

▪ Brugeren skal kontrollere, at temperaturstigninger i 12400, der stammer fra mekaniske 
dele i kontakt med 12400's hus eller varmestråling fra arbejdsprocessen skal ligge under 
eller på den tilladte temperaturklassificering. Dette skal ske i overensstemmelse med 
EN/IEC 60079-14 og/eller nationale og lokale love og reguleringer for eksplosive 
atmosfærer. 

▪ Til brug i støvede områder (zone 20, 21 og 22) skal brugeren jævnligt rengøre de 
forskellige sider af afskærmningen for at fjerne støv, idet støvlaget højst må have en 
tykkelse på <5 mm. Rengøring skal tage hensyn til følgende punkt: 
Af hensyn til sikker betjening anbefales det, at de lokale forhold omkring 
anordningen ikke udgør en potentielt eksplosiv atmosfære. 

▪ For at undgå risikoen for antændelse fra elektrostatisk udladning er det nødvendigt at følge 
vejledningen i IEC/TS 60079-32-1, for eksempel at rengøre anordningen med en våd klud. 
Af hensyn til sikker betjening anbefales det, at de lokale forhold omkring 
anordningen ikke udgør en potentielt eksplosiv atmosfære. 

▪ Når installeringen af 12400 sker på stedet, skal den slutbrugeren angive den anvendte 
beskyttelsesmodus på typeskiltet ved at fjerne afrivningsmærkerne eller sætte et kryds i 
det dertil beregnede område, jf. kravene i EN/IEC 60079-0. 

 

EN AF DISSE IDENTIFIKATIONSMODI 
FOR SLUTBRUGERE 

Printbare områder 
til den anvendte 

beskyttelses-
modus 

Flytbare områder 
til den anvendte 

beskyttelses-
modus 
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10.2. Til egensikre indkapslinger 

▪ Kabelindgangen skal have et beskyttelsesniveau svarende til IP6X i henhold til 
EN/IEC 60529-standarder. 

▪ Til 12400-hus med aluminiummateriale skal brugeren sætte anvendelsen af anordningen 
til gruppe II kategori 1 (zone 0) mod potentiel brændbar kilde forårsaget af gnister i 
tilfælde af stød eller friktion. 

▪ Strømforsyningen tilsluttet til de enkelte 12400-tilslutninger skal være certificeret til brug 
i gruppe IIC og sløjfens egensikkerhed skal være godkendt. Enhedsparametrene for 
strømforsyningen skal være forenelige med enhedsparametrene for 12400 beskrevet i §6.4. 

 
 
10.3. Til eksplosionssikre 

▪ Ved omgivende temperaturer højere end 70 °C skal brugeren vælge en kabelindgang og 
et kabel foreneligt med: 

Omgivende temperatur Temperatur for kabel og kabelindgang 

75 °C 80 °C 

80 °C 85 °C 

▪ Kabelindgangen og kablet skal være foreneligt med minimumstemperaturen -50 °C, der 
står anført på typeskiltet. 

▪ Kabelindgangen skal have et beskyttelsesniveau mindst svarende til IP66/67. 

▪ Bredden af de eksplosionssikre samlinger er større end værdierne fastsat i tabellerne i 
standarden EN/IEC 60079-1. De eksplosionssikrede samlinger er ikke beregnet til at 
blive repareret. 

▪ Samlingerne: 

 

Samlinger Ill. 

Tre-knaps-akse 260 

Tre dæksler gevind 104, 107, 280 

O-ringe 105, 108, 109 

gives følgende fedttyper:  

Fedttype Fabrikant 

GRAPHENE 702 ORAPI 

MOLYKOTE 111 COMPOUND MOLYKOTE® 

MULTILUB MOLYKOTE® 

GRIPCOTT NF MOLYDAL 
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BILAG I 
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BILAG II 
 

Menuerne på Transmitter modeller (12420 og 12430) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menuer for regulatormodel (12410) 

 
 
 

Hvis nogle kritiske 
oplysninger er 

tilbage 

Hvis nogle kritiske 
oplysninger er 

tilbage 



 

 

Find den nærmeste lokale kanalpartner i dit område: 
valves.bakerhughes.com/contact-us 

 

 
 
 
 

Support og garanti: 

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

 
 
 
 

valves.bakerhughes.com 
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