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TENTO DOKUMENT OBSAHUJE OKREM POKYNOV POTREBNÝCH NA BEŽNÚ 
PREVÁDZKU A ÚDRŽBU ZARIADENIA AJ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O 
KONKRÉTNOM PROJEKTE DÔLEŽITÉ PRE ZÁKAZNÍKA/PRACOVNÍKOV 
OBSLUHY. VZHĽADOM NA RÔZNORODÚ PREVÁDZKOVÚ A ÚDRŽBOVÚ 
FILOZOFIU SPOLOČNOSŤ BAKER HUGHES COMPANY (A JEJ DCÉRSKE A 
SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI) NESTANOVUJE SMERODAJNÉ POSTUPY, ALE 
POSKYTUJE ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY A OBMEDZENIA UPLATNITEĽNÉ NA 
DODANÝ TYP ZARIADENIA.  

TENTO DOKUMENT PREDPOKLADÁ, ŽE PRACOVNÍCI OBSLUHY SÚ 
DOSTATOČNE OBOZNÁMENÍ S POŽIADAVKAMI NA BEZPEČNÚ PREVÁDZKU 
MECHANICKÝCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ V POTENCIÁLNE 
NEBEZPEČNÝCH PROSTREDIACH. TIETO POKYNY MAJÚ BYŤ PRETO CHÁPANÉ 
A DODRŽIAVANÉ AKO SÚČASŤ BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV A PRAVIDIEL 
PLATNÝCH PRE PRACOVISKO, A S OHĽADOM NA ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY, 
KTORÉ SÚ VYŽADOVANÉ PRE PREVÁDZKU OSTATNÝCH INŠTALOVANÝCH 
ZARIADENÍ. 

TENTO NÁVOD NEMÔŽE POKRYŤ VŠETKY DETAILY A MOŽNÉ VARIANTY 
ZARIADENIA ANI VŠETKY PREDVÍDATEĽNÉ SITUÁCIE, KTORÉ SA MÔŽU 
VYSKYTNÚŤ V SÚVISLOSTI S INŠTALÁCIOU, PREVÁDZKOU ČI ÚDRŽBOU. V 
PRÍPADE POTREBY DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ ALEBO VÝSKYTU 
PROBLÉMOVÝCH SITUÁCIÍ, KTORÉ V NÁVODE NIE SÚ DOSTATOČNE 
OBJASNENÉ, SA OBRÁŤTE PRIAMO NA SPOLOČNOSŤ BAKER HUGHES. 

PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI BAKER HUGHES A 
ZÁKAZNÍKA/PRACOVNÍKOV OBSLUHY SÚ OBMEDZENÉ IBA NA TIE, KTORÉ SÚ 
VÝSLOVNE ULOŽENÉ ZMLUVOU NA DODÁVKU ZARIADENIA. SPOLOČNOSŤ 
BAKER HUGHES NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ VYHLÁSENIA ANI ZÁRUKY VO 
VZŤAHU K ZARIADENIU, ČI UŽ VYJADRENÉ ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÉ S 
OHĽADOM NA OBSAH TU UVEDENÝCH INFORMÁCIÍ. 

TENTO DOKUMENT SA ZÁKAZNÍKOVI/PRACOVNÍKOM OBSLUHY POSKYTUJE 
LEN NA ÚČELY INŠTALÁCIE, SKÚŠANIA, PREVÁDZKY A/ALEBO ÚDRŽBY 
PREDMETNÉHO ZARIADENIA. AKÁKOĽVEK REPRODUKCIA TOHTO 
DOKUMENTU VCELKU ALEBO JEHO ČASTI BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU 
SPOLOČNOSTI BAKER HUGHES JE ZAKÁZANÁ. 
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UPOZORNENIE 

 
PRED inštaláciou, použitím alebo vykonávaním akýchkoľvek úloh údržby spojených s týmto prístrojom 
SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY. 
 

Séria 12400 spĺňa základné bezpečnostné požiadavky európskej smernice 2014/34/EÚ (ATEX). 
Prístroj je certifikovaný na používanie v prostrediach s prítomnosťou plynu alebo prachu skupiny IIA, IIB, IIC a IIIC: 

• Kategória II 1GD – zóny 0, 1, 2, 20, 21 a 22 pre režim ochrany „ia“ 

• Kategória II 2GD – zóny 1, 2, 21 a 22 pre režimy ochrany „db“ a „tb“ 
 

Sú tiež v súlade so základnými bezpečnostnými požiadavkami európskej smernice EMC 2014/30/EÚ v znení 
neskorších predpisov, na použitie v priemyselnom prostredí. 
 

Produkty certifikované ako vybavenie s ochranou proti výbuchu alebo určené na používanie v inherentne 
bezpečných inštaláciách MUSIA spĺňať tieto požiadavky: 
a) Inštalácia, prevádzka, používanie a údržba sa musia vykonávať v súlade s európskymi alebo národnými 

a miestnymi nariadeniami a odporúčaniami uvedenými v príslušných normách týkajúcich sa potenciálne 
výbušných prostredí. 

b) Používať sa môžu len v situáciách, ktoré spĺňajú podmienky certifikácie uvedené v tomto dokumente, a po 
overení dodržania požiadaviek týkajúcich sa zóny plánovaného používania a maximálnej povolenej okolitej 
teploty. 

c) Inštaláciu, prevádzku a údržbu musia vykonávať kvalifikovaní a kompetentní odborníci, ktorí absolvovali 
príslušné školenie zamerané na prístroje používané v oblastiach s potenciálne výbušným prostredím. 
Takéto školenie spoločnosť Baker Hughes neposkytuje. 

 

Povinnosti koncového používateľa: 

• Overiť kompatibilitu materiálu s aplikáciou 

• Zaručiť správne používanie ochranných prostriedkov zabraňujúcich pádu pri práci vo výške v 
súlade s postupmi na zaistenie bezpečnosti na pracovisku 

• Zaručiť používanie správneho osobného ochranného vybavenia 

• Prijatie vhodných krokov na zaistenie, aby pracovníci vykonávajúci inštaláciu, uvedenie do 
prevádzky a údržbu absolvovali školenie zamerané na správne pracovné postupy pri práci s 
vybavením a v jeho blízkosti, a to v súlade s postupmi na zaistenie bezpečnosti na pracovisku 

 

Spoločnosť Baker Hughes si vyhradzuje právo ukončiť výrobu akéhokoľvek výrobku alebo zmeniť 
materiál výrobku, jeho dizajn alebo špecifikácie bez predchádzajúceho oznámenia. 
 

V určitých prevádzkových podmienkach by mohlo používanie poškodených nástrojov nepriaznivo ovplyvniť 
výkon systému, čo môže viesť k zraneniu či smrti osôb. 
 

Používajte iba originálne náhradné diely, ktoré poskytuje výrobca, aby ste zaručili, že výrobky spĺňajú základné 
bezpečnostné požiadavky uvedených európskych smerníc. 
 

 

1. PREVÁDZKA VYSIELAČA/REGULÁTORA HLADINY TYPU 12400 
 
Prevádzka si vyžaduje montáž digitálneho vysielača a regulátora hladiny typu 12400 na rúre 
hnacieho hriadeľa a na komore s plavákom. 

Akákoľvek zmena úrovne hladiny tekutiny alebo styčnej plochy medzi dvoma tekutinami zmení 
hmotnosť plaváka a spôsobí zmenu uhla otáčania v rúre hnacieho hriadeľa.  
 

Tento uhol meria snímač a konvertuje ho elektronický modul: 

➢ Buď na štandardizovaný prúd 4 – 20 mA v príslušnom pomere k zmene hladiny, ak je prístroj 
konfigurovaný ako vysielač hladiny, 

➢ alebo na prúd 4 – 20 mA vytvorený na základe algoritmu PID odvodeného od chyby medzi 
skutočnou hladinou tekutiny a lokálnou menovitou hodnotou, ak je prístroj konfigurovaný ako 
regulátor hladiny. 
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2. SYSTÉM ČÍSLOVANIA – TYP 12400 
 

12 4  a  b — c  d 

 Model  Funkcia  Montáž  Ochrana  
Materiál 
puzdra 
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1 – regulátor 

s nastaviteľnými 
spínačmi 
a druhým 
analógovým 
výstupným 
signálom  
4 – 20 mA: 
AO_1, AO_2,  
DO_1, DO_2 

 
 
2 – vysielač: 

AO_1 
 
 
3 – vysielač  

s nastaviteľnými 
spínačmi 
a druhým 
analógovým 
výstupným 
signálom  
4 – 20 mA: 
AO_1, AO_2,  
DO_1, DO_2 

  
0 – vrchná a spodná 

strana, 
uchytenie pomocou 
skrutiek, zadná alebo 
bočná stena 

 

1 – vrchná a spodná 
strana, príruba 

 

2 – dve bočné strany, 
príruba 

 

3 – vrchná nádoba, 
príruba 

 

4 – bočná nádoba, 
príruba 

 

5 – vrchná a bočná 
strana, 
uchytenie pomocou 
skrutiek, zadná alebo 
bočná stena 

 

6 – bočná a spodná 
strana, príruba 
uchytenie pomocou 
skrutiek, zadná alebo 
bočná stena 

 

7 – bočná a spodná 
strana, príruba 
príruba 

 

8 – vrchná a bočná 
strana, príruba 

 

9 – dve bočné strany, 
uchytenie pomocou 
skrutiek, zadná alebo 
bočná stena 

 

  
1 – FM a FMc 

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

 
2 – JIS, Xproof 
 
3 – CU TR, 

IS, Xproof 
a IP 66/67 

 
4 – INMETRO, 

IS, Xproof 
 
5 – ATEX a IECEx 

IS, Xproof, 
a IP 66/67 

 
6 – Ďalšie 

schválenia 
(na základe 
ATEX/IECEx) 

 
7 – Ďalšie 

schválenia 
(nie na základe 
ATEX/IECEx) 

 

  
1 – Hliník s 

epoxidovým 
náterom 

 
 
2 – Nehrdzavejúca 

oceľ 
 

 

Poznámka: funkciu vysielač je certifikovaný SIL. 
 

3. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
 

3.1. Výkon 

Pozrite si údaje o špecifických hodnotách hmotnosti v rozsahu od 0,15 do 1,4 so štandardným 
plavákom s objemom 907 cm3 a hmotnosťou 1 362 g. 
➢ Presnosť: ±0,5 % 
➢ Hysterézia: ±0,3 % 
➢ Opakovateľnosť: ±0,2 % 
➢ Neutrálne pásmo: ±0,1 % 
 

➢ Rozsah okolitej teploty:  

 Prevádzka: -50 °C až +80 °C 

 Skladovanie a preprava:  -50 °C až +93 °C 
 

➢ Ochrana proti vniknutiu vody: IP66/67 
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3.2. Schémy a identifikácia súčastí 

 
  

 
 

 
 

 

Rúra 

hnacieho hriadeľa 

Priehradka 

mechanizmu 

Digitálna 

mechanizmu 
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4. VNÚTORNÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE PODĽA NORMY ATEX PRE TYP 12400 

Značenie sa nachádza na štítku so sériovým číslom vyrazenom na kryte prístroja 12400 (č. 124). 

• Názov a adresa výrobcu:  
Dresser Produits Industriels S.A.S. 
14110 CONDE SUR NOIREAU - FRANCE 

• Označenie typu: 12400  
Úplnú verziu ustanovení nájdete v systéme číslovania v odseku 2. 

• Základné značenie: 

  II 1 G/D 
▪ Doplňujúce značenie: 

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 

• Sériové číslo 

• Rok výroby 

• CE ▪▪▪▪ Číslo certifikačného úradu 

• Osvedčenie o preskúmaní typu EÚ a Osvedčenie o zhode na základe normy IECEx 

• UPOZORNENIE:  

HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU ELEKTROSTATICKÉHO VÝBOJA. 
POZRITE SI POKYNY. 

 
 
5. ZNAČENIE NEVÝBUŠNOSTI PODĽA NORMY ATEX PRE TYP 12400 

Značenie sa nachádza na štítku so sériovým číslom vyrazenom na kryte prístroja 12400 (č. 124). 

• Názov a adresa výrobcu:  
Dresser Produits Industriels S.A.S. 
14110 CONDE SUR NOIREAU - FRANCE 

• Označenie typu: 12400  
Úplnú verziu ustanovení nájdete v systéme číslovania v odseku 2. 

• Základné značenie: 

   II 2 G/D 

• Doplňujúce značenie: 

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 

• Sériové číslo 

• Rok výroby 

• CE ▪▪▪▪ Číslo certifikačného úradu 

• Osvedčenie o preskúmaní typu EÚ a Osvedčenie o zhode na základe normy IECEx 

• UPOZORNENIE:  
NEOTVÁRAJTE V POTENCIÁLNE VÝBUŠNOM PROSTREDÍ 
HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU ELEKTROSTATICKÉHO VÝBOJA.  
POZRITE SI POKYNY. 
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▪ Teplota kábla v prípade okolitej teploty vyššej ako 70 °C: 

Okolitá teplota Teplota kábla 

75 °C 80 °C 

80 °C 85 °C 

 
6. ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE a VSTUP KÁBLA 

Prístroj typu 12400 sa musí inštalovať a prevádzkovať v súlade s normou EN/IEC 60079-14 a 
národnými a miestnymi nariadeniami platnými pre výbušné prostredia. 
 
6.1. Povolený zdroj napätia 

Pripojte káble ku konektorom prístroja, pričom dbajte na dodržanie polarity + a – a 
maximálneho povoleného napätia uvedeného v tabuľke nižšie. Uzemnite pripojenie pomocou 
interných a externých uzemňovacích konektorov. 

Zdroj napätia U (V) 
AO_1 AO_2 DO_1/DO_2 

MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. 

Nevýbušnosť 10 V 40 V 10 V 30 V 0,5 V 30 V 

Vnútorné zabezpečenie 10 V 30 V 10 V 30 V 0,5 V 30 V 

 

6.2. Maximálny výkon 
3 W vnútri krytu prístroja 12400. 
 

6.3. Výstupný prúd a slučkový odpor 
o AO_1 a AO_2: 

3,8 mA až 20,5 mA pri meraní 
< 3,6 mA alebo > 21 mA pri poruche 

o Maximálny slučkový odpor  

Pre AO_1 a AO_2: R max. () = U (V) – 10 (V) 
 I max (A) 

Náboj R

U

 

o DO_1 a DO_2 
Výstup s otvoreným kolektorom. Maximálny prúd je 1 A. Do slučky sa musí vložiť 
zaťažovací odpor, ktorý obmedzuje prúd na stanovené maximum. 

 

6.4. Parametre vnútornej bezpečnostnej jednotky 
 

AO_1: označenie konektora: primárny VÝSTUP 4 – 20 mA 

Max. vstupné napätie Ui 30 V 

Max. vstupný prúd Ii 125 mA 

Max. vstupný výkon Pi 900 mW 

Max. interná kapacitancia Ci 2,0 nF 

Max. interná indukčnosť Li 500 µH 
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AO_2: označenie konektora: sekundárny VÝSTUP 4 – 20 mA 

Max. vstupné napätie Ui 30 V 

Max. vstupný prúd Ii 125 mA 

Max. vstupný výkon Pi 900 mW 

Max. interná kapacitancia Ci 9,0 nF 

Max. interná indukčnosť Li 500 µH 

 
DO_1, DO_2: označenie konektora: SW1 a SW2 

Max. vstupné napätie Ui 30 V 

Max. vstupný prúd Ii 125 mA 

Max. vstupný výkon Pi 900 mW 

Max. interná kapacitancia Ci 4,5 nF 

Max. interná indukčnosť Li 10 µH 

 
 

6.5. Vstup kábla v nevýbušnej aplikácii 

Pripojenia je možné vykonať s rôznymi variáciami, pričom treba zohľadniť schváleného výrobcu 
a požadované schválenia: 

• Certifikovaný vstup kábla typu Ex d IIC / Ex tb IIIC možno namontovať priamo na 

samostatné ½" NPT (ANSI/ASME B1.20.1) pripojenie kábla na kryte. 

• Adaptér alebo redukčný člen, ak sú prístroje certifikované podľa ATEX alebo IECEx (typu 

Cooper CAPRI CODEC) 

• V prípade použitia viacerých vstupov kábla (maximálne 3) možno adaptér Y237 značky 
Masoneilan použiť len pre aplikáciu v súlade s normou ATEX. 

o Ak sa jeden vstup Y237 nepoužíva, kábel sa ukončí poistkou, ak sú prístroje certifikované 
podľa ATEX alebo IECEx (typu Cooper CAPRI CODEC) 

o Ak sa nepoužívajú dva vstupy Y237, vstup Y237 sa musí potlačiť. 

• Vstup kábla s adaptérom/redukciou alebo bez adaptéra/redukcie a vstup Y237 so vstupom 
kábla sa musia inštalovať v súlade s časťou PRÍLOHA I. 
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7. MONTÁŽ A INŠTALÁCIA 
 
7.1. Montáž 

Prístroj 12400 sa musí najskôr namontovať na rúru hnacieho hriadeľa, komoru mechanizmu a v 
súlade s typom komory s plavákom.  

 

• Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej a prevádzkovej príručke k prístroju 12400 IOM 
GEA19367.  

• Vezmite do úvahy všetky špecifické podmienky používania uvedené v odseku 10. 
 
7.2. Nevýbušná inštalácia prístroja 12400 

Prístroj 12400 možno inštalovať vo výbušných prostrediach s prítomnosťou plynu alebo prachu 
skupiny IIA, IIB, IIC a IIIC, kategórie II 2GD pre zóny 1, 2, 21 a 22 s režimami ochrany „db“ a „tb“. 

ZDROJ NAPÄTIA 

Z KONTROLNÉHO 

SYSTÉMU

Nebezpečné zóny 1, 2, 21, 22 Bezpečná zóna

 
 
7.3. Vnútorné zabezpečenie prístroja 12400 a inštalácia typu n 

Prístroj 12400 možno inštalovať vo výbušných prostrediach s prítomnosťou plynu alebo prachu 
skupiny IIA, IIB, IIC a IIIC, kategórie II 1GD pre zóny 0, 1, 2, 20, 21 a 22 s režimami ochrany d a tb. 

ZDROJ NAPÄTIA 

Z KONTROLNÉHO 

SYSTÉMU

Nebezpečné zóny 0, 1, 2, 20, 21, 22 Bezpečná zóna

Bezpečnostná 

bariéra 

 
 
Poznámka: 
▪ Zodpovednosťou používateľa je skontrolovať inštaláciu na základe pravidiel vnútorného 

zabezpečenia, pričom by mal vziať do úvahy parametre všetkých zariadení v systéme a tiež 
dočasne používané zariadenia, napríklad počítač, komunikátor HART, meracie zariadenia a pod. 

▪ Používanie komunikátora HART na vnútorné zabezpečenie musí byť schválené. Prečítajte si 
návod na obsluhu a riaďte sa značeniami na štítku so sériovým číslom zariadenia.  
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8. Ponuky SETUP a START UP 
 

• Tieto operácie musia byť vykonané v súlade s EN/IEC 60079-17 a/alebo národnými a 
miestnymi predpismi platnými pre výbušné atmosféry. 

• Pred vykonaním akýchkoľvek prác na zariadení skontrolujte, či miestne prostredie nie je 
potenciálne výbušné a či dovoľuje bezpečné otváranie krytov. 

• Tlačidlá (č. 260) možno používať na operácie v ponuke SETUP v zónach 0, 1 a 2. 

• V prípade používania komunikačných nástrojov HART dodržiavajte požiadavky definované 
v odseku 10. 

• Pri operáciách v ponuke SETUP nie je prístroj 12400 v prevádzke NORMAL. Analógové 
výstupné signály AO_1, AO_2, DO_1 a DO_2 nemusia zodpovedať riadeniu alebo 
monitorovaniu príslušného procesu. 
 

Nasledujúce operácie týkajúce sa zapojenia, konfigurácie alebo kalibrácie sú potrebné len v 
prípade, ak ich ešte nevykonal výrobca ani koncový používateľ.  Vo všetkých prípadoch 
skontrolujte, či konkrétne operácie zodpovedajú plánovanému používaniu prístroja. 

• Diagram ponuky tlačidiel nájdete v časti PRÍLOHA II. 

• Pokyny na dokončenie nasledujúcich operácií nájdete v používateľskej a prevádzkovej 
príručke k prístroju 12400 IOM GEA19367. 

 
8.1. Zapojenie 

Prístroj sa musí zapojiť ešte pred konfiguráciou a kalibráciou. Tento proces pozostáva zo 
správneho umiestnenia snímača na rúru hnacieho hriadeľa. 
 

8.2. Konfigurácia 

Táto operácia sa musí vykonať ešte pred kalibráciou a definuje spôsob, akým prístroj 12400 
pracuje. Hlavné parametre: 

▪ Typ vysielača:  ............................................ hladina alebo styčná plocha 
▪ Montáž:  ...................................................... vľavo alebo vpravo 
▪ Aktuálna funkcia výstupov AO_1 a AO_2:  .. priama alebo reverzná 
 

8.3. Kalibrácia 

Táto operácia zahŕňa simuláciu alebo výmenu hladiny tekutiny, príp. styčnej plochy medzi 
dvoma tekutinami. Základné operácie: 

▪ Zaznamenanie špecifickej hmotnosti na účely kalibrácie a prevádzky. 
▪ Kalibrácia ZERO (nízka hladina) a SPAN (vysoká hladina). 
 

8.4. Spustenie 

Pred zapnutím napájania digitálneho vysielača a regulátora hladiny typu 12400 skontrolujte 
tieto skutočnosti: 
▪ Prístroj 12400 je v režime NORMAL. 
▪ Kryty sú pevne priskrutkované (č. 104, 107, 255 a 280) a skrutky bezpečnostného krytu sú 

dobre dotiahnuté (č. 106, 110 a 257). 
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9. ÚDRŽBA A SERVIS 
 
9.1. Všeobecné pravidlá 

Tieto operácie sa musia vykonať v súlade s normami EN/IEC 60079-17 alebo národnými 
a miestnymi nariadeniami platnými pre výbušné prostredia. 
 

9.2. Pred vykonaním údržby 

Pred vykonaním akýchkoľvek prác na zariadení skontrolujte, či miestne prostredie nie je 
potenciálne výbušné a či dovoľuje bezpečné otváranie krytov. 
 

9.3. Činnosť počas údržby 

• Vezmite do úvahy všetky špeciálne podmienky používania uvedené v odseku 10. 

• Špeciálnu pozornosť venujte nasledujúcim bodom: 

➢ Skontrolujte, či nie je poškodená niektorá súčasť prístroja typu 12400. V prípade 
poškodenia vymieňajte chybné diely len za originálne náhradné diely od príslušného 
výrobcu. 

➢ Skontrolujte, či je na zadnej strane priehradky mechanizmu namontovaná poistka na 
reguláciu tlaku (č. 190) spolu s mäkkým tesniacim krúžkom (č. 192) a či sú v dobrom 
stave. 

➢ Skontrolujte, či tesnenie hlavného krytu (č. 109), tesnenie priehradky konektorov  
(č. 105) a tesnenie priehradky mechanizmu (č. 108) nie je poškodené. 

➢ Skontrolujte, či kryt prístroja 12400 a zostava magnetu (č. 50) vnútri priehradky 
mechanizmu nie sú poškodené. 

➢ Skontrolujte tesniaci obal a elektrické pripojenie. 

➢ Vyčistite príslušnú súčasť a odstráňte nánosy prachu z prístrojov používaných v 
zónach 20, 21 a 22. 

 
9.4. Po vykonaní údržby 

Po vykonaní akýchkoľvek prác na zariadení skontrolujte, či sú kryty pevne priskrutkované 
(č. 104, 107, 255 a 280) a či sú skrutky bezpečnostného krytu dobre dotiahnuté (č. 106, 110 
a 257). 
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10.  ŠPECIÁLNE PODMIENKY POUŽÍVANIA 
 

10.1. Vnútorné zabezpečenie a nevýbušnosť 

▪ Zodpovednosťou používateľa je každoročne kontrolovať tesniaci krúžok a v prípade 
poškodenia vymeniť chybné diely len za originálne náhradné diely od príslušného výrobcu. 

▪ Používateľ musí kontrolovať, či je nárast teploty v prístroji 12400, ktorý vzniká kontaktom 
mechanických súčastí s krytom prístroja 12400 alebo pri vyžarovaní tepla pri prevádzke, 
nižší alebo rovnaký ako klasifikácia teploty uvedená nižšie. Táto operácia sa musí 
vykonať v súlade s normou EN/IEC 60079-14 a národnými a miestnymi nariadeniami 
platnými pre výbušné prostredia. 

▪ Pri používaní v prašných, nebezpečných oblastiach (zóny 20, 21 a 22) musí používateľ 
pravidelne čistiť jednotlivé strany krytu a odstraňovať nánosy prachu. Maximálna hrúbka 
musí byť < 5 mm. Pri čistení by sa mala vziať do úvahy nasledujúca skutočnosť: 
Z dôvodu zaistenia bezpečnej prevádzky sa odporúča, aby v okolí zariadenia 
nevznikalo potenciálne výbušné prostredie. 

▪ Ak chcete predísť riziku vznietenia spôsobenému elektrostatickým výbojom, je 
nevyhnutné riadiť sa nariadeniami normy IEC/TS 60079-32-1, napríklad pri čistení 
zariadenia mokrou tkaninou. 
Z dôvodu zaistenia bezpečnej prevádzky sa odporúča, aby v okolí zariadenia 
nevznikalo potenciálne výbušné prostredie. 

▪ Pri inštalácii prístroja 12400 na mieste musí koncový používateľ označiť používaný režim 
ochrany na štítku so sériovým číslom, a to tak, že podľa požiadaviek definovaných v 
norme EN/IEC 60079-0 odstráni odlepiteľné časti alebo príslušnú oblasť označí krížikom. 

 

JEDEN Z TÝCHTO REŽIMOV OZNAČOVANIA 
PRE KONCOVÝCH POUŽÍVATEĽOV 

Tlačiteľné 
časti pre 

používaný 
režim ochrany 

Odstrániteľné 
časti pre 

použivaný režim 
ochrany 
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10.2. Kryt vnútorného zabezpečenia 

▪ Vstup kábla musí byť chránený minimálne na úrovni IP6X v súlade s normou 
EN/IEC 60529. 

▪ V prípade používania hliníkového krytu prístroja 12400 musí používateľ určiť spôsob 
používania zariadenia v skupine II, kategórii 1 (zóna 0) s cieľom ochrany pred 
potenciálnym zdrojom horenia v dôsledku iskier vznikajúcich pri náraze alebo trení. 

▪ Zdroj napätia pripojený k jednotlivým konektorom prístroja 12400 musí byť certifikovaný 
na používanie v skupine IIC a schválený na vnútorné zabezpečenie slučky. Parametre zdroja 
napätia musia byť kompatibilné s parametrami prístroja 12400 opísanými v odseku 6.4. 

 
 
10.3. Pre nevýbušnosť 

▪ V prípade okolitej teploty vyššej ako 70 °C musí používateľ zvoliť vstup kábla a kábel 
kompatibilný s nasledujúcimi hodnotami: 

Okolitá teplota Teplota kábla a vstupu kábla 

75 °C 80 °C 

80 °C 85 °C 

▪ Vstup kábla a kábel musia byť kompatibilné s minimálnou teplotou –50 °C označenou na 
štítku so značením. 

▪ Vstup kábla musí byť chránený minimálne na úrovni IP66/67. 

▪ Šírka nevýbušných spojov je väčšia ako hodnoty špecifikované v tabuľkách normy 
EN/IEC 60079-1. Nevýbušné spoje sa nemajú opravovať. 

▪ Spoje: 

 

Spoje Č. 

Os troch tlačidiel 260 

Závit troch krytov 104 107, 280 

Tesniace krúžky 105, 108, 109 

Používajú sa s nimi nasledujúce mazivá:  

Typ maziva Výrobca 

GRAPHENE 702 ORAPI 

MOLYKOTE 111 COMPOUND MOLYKOTE® 

MULTILUB MOLYKOTE® 

GRIPCOTT NF MOLYDAL 
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PRÍLOHA I 
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PRÍLOHA II 
 

Ponuky modelov vysielača (12420 a 12430) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ponuky modelov regulátora (12410) 

 
 
 

V prípade pretrvania 
akejkoľvek kritickej 

okolnosti 

V prípade pretrvania 
akejkoľvek kritickej 

okolnosti 



 

 

Nájdite najbližšieho priameho partnera vo vašej oblasti: 
valves.bakerhughes.com/contact-us 

 

 
 
 
 

Podpora technickej oblasti a záruka : 
 

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

 
 
 
 

valves.bakerhughes.com 
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