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1.

Postanowienia prawne
Producent
HESCH Industrie-Elektronik GmbH, Boschstraße 8, D-31535 Neustadt, Niemcy

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem


Przetwornik pomiarowy różnicy ciśnień HE 5409 jest uniwersalnym przetwornikiem
pomiarowym do niskich i średnich ciśnień.



Urządzenie może być używane w dopuszczonych w niniejszej instrukcji warunkach
stosowania i otoczenia bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo urządzenia.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie niezgodne z przeznaczeniem
oraz wynikające z tego szkody; ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. Niestosowanie się
do w/w kryteriów dotyczących stosowania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem
powoduje wyłączenie gwarancji i rękojmi za urządzenie.

Kwalifikacje personelu
Wszelkie prace przy przetworniku pomiarowym mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowanego elektryka posiadającego odpowiednią wiedzę z zakresu elektrotechniki.

Bezpieczeństwo urządzenia
Urządzenie zostało zbudowane i sprawdzone zgodnie z wymogami VDE 0411 / EN 61010-1 i
opuściło fabrykę w nienagannym stanie pod kątem bezpieczeństwa technicznego. Aby
utrzymać ten stan i zagwarantować bezpieczne użytkowanie, użytkownik musi stosować się
do zawartych w niniejszej instrukcji wskazówek i ostrzeżeń.

Deklaracja zgodności
Ważna deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.hesch.de
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2.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
2.1

Symbole i podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Niniejszy rozdział zawiera istotne przepisy i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Aby
zapobiec szkodom osobowym i rzeczowym, konieczne jest uważne przeczytanie niniejszego
rozdziału przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem.

Stosowane symbole
W niniejszej instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole. Wszystkie wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa są przedstawione w taki sam sposób.
Ostrzeżenie przed szkodami osobowymi!
Ciężar zagrożenia jest określony przez przypisane do niego słowo
sygnałowe.

Ostrzeżenie przed wybuchową atmosferą!

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym!

Ostrzeżenie przed szkodami rzeczowymi wskutek ładunku
elektrostatycznego!

Ostrzeżenie przed szkodami rzeczowymi!

Wskazówka!
Oznacza możliwe błędne działania i zawiera informacje o optymalnych
warunkach pracy.

2.2

Słowa sygnałowe

ZAGROŻENIE!
Oznacza bezpośrednie zagrożenie z wysokim ryzykiem, które może skutkować śmiercią lub
ciężkimi obrażeniami ciała, jeśli się jego nie uniknie.
OSTRZEŻENIE!
Oznacza bezpośrednie zagrożenie ze średnim ryzykiem, które może skutkować śmiercią lub
ciężkimi obrażeniami ciała, jeśli się jego nie uniknie.
OSTROŻNIE!
Oznacza bezpośrednie zagrożenie z niskim ryzykiem, które może skutkować obrażeniami
lekkimi lub średnimi obrażeniami ciała, jeśli się jego nie uniknie.
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2.3

Bezpieczeństwo w poszczególnych fazach pracy

Podczas montażu urządzenia i podczas jego użytkowania należy stosować się do następujących
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
Przed przystąpieniem do pracy przy urządzeniu wyłączyć wszystkie
używane źródła zasilania napięciem. Przewody elektryczne należy
układać zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi (w Niemczech
VDE 0100). Przewody pomiarowe nie mogą być układane razem z
przewodami zasilającymi. Należy wykonać połączenie między złączem
przewodu ochronnego (w danym nośniku urządzenia) i przewodem
ochronnym.
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
Każde przerwanie przewodu ochronnego w nośniku urządzenia może
spowodować, że urządzenie stanie się niebezpieczne. Umyślne
przerwanie jest zabronione. Jeśli są przesłanki do stwierdzenia, że
bezpieczna praca z urządzeniem nie jest możliwa, należy wyłączyć
urządzenie i zabezpieczyć przed niezamierzonym włączeniem.
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
Nie otwierać urządzenia znajdującego się pod napięciem! Po otwarciu
urządzenia lub zdjęciu osłon mogą zostać odsłonięte elementy pod
napięciem. Pod napięciem mogą znajdować się także podłączenia!
Uwaga!
Nigdy nie włączać urządzenia z widocznymi uszkodzeniami.

Uwaga!
Podczas montażu, uruchomienia, konserwacji i usuwania usterek należy
stosować się do przepisów bhp odnoszących się do danego urządzenia
jak np. DGUV przepis 3 „Urządzenia i narzędzia elektryczne“.
Uwaga!
Zabrudzone styki należy czyścić sprężonym powietrzem nie zawierającym
oleju lub spirytusem i nie strzępiącą się szmatką.
Szkody rzeczowe spowodowane ładunkiem elektrostatycznym!
W celu uniknięcia powstania ładunku elektrostatycznego należy podjąć
działania opisane w DIN EN 61340-51/-3!
Podłączenie elektryczne!
Przewody elektryczne należy układać zgodnie z obowiązującymi
przepisami krajowymi (w Niemczech VDE 0100). Przewody pomiarowe nie
mogą być układane razem z przewodami zasilającymi. Należy wykonać
połączenie między złączem przewodu ochronnego (w danym nośniku
urządzenia) i przewodem ochronnym.
Ochrona przed wybuchem!
Urządzenie z zamkniętą pokrywą jest dopuszczone do stosowania w
strefie zagrożenia wybuchem 22 i 2. Przed otwarciem urządzenia, np. do
parametryzacji, należy koniecznie upewnić się, że nie występują
wybuchowe warunki otoczenia, np. pył.
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2.4

Oznaczenie urządzenia

Urządzenie jest oznakowane:

II3D

Kategoria urządzenia:

stosowanie w strefie 22 dla pyłu przy normalnej pracy

Ex

Oznacza narzędzie elektryczne
zastosowano normy szeregu EN 60079-0 i nast.

tc

Ochrona przed zapłonem:

ochrona przez obudowę

IIIC

Grupa wybuchowa:

pyły przewodzące

T135°C

Podział temperatury:

maksymalna dopuszczalna temperatura
powierzchni

Dc

Poziom ochrony
urządzenia:

stosowanie w strefie 22 dla pyłu

IP65

Stopień ochrony:

pyłoszczelny i chroniony przed strumieniem wody

II3G

Kategoria urządzenia/
atmosfera wybuchowa:

stosowanie w strefie 2 dla gazu przy normalnej
pracy

Ex

Oznacza narzędzie elektryczne
zastosowano normy szeregu EN 60079-0 i nast.

nR

Ochrona przed zapłonem:

ochrona przez obudowę odporną na dymy
postrzałowe

IIC

Grupa wybuchowa:

dopuszczony do gazów o energii zapłonu <60µJ
(np. wodór)

T4

Podział temperatury:

maksymalna dopuszczalna temperatura
powierzchni (135°C)

Gc

Poziom ochrony
urządzenia:

stosowanie w strefie 2 dla gazu

IP65

Stopień ochrony:

pyłoszczelny i chroniony przed strumieniem wody

Poszukiwanie błędów!
Przed przystąpieniem do poszukiwania błędów należy wykluczyć
wszystkie możliwości, że źródłem błędów są dodatkowe urządzenia i
przewody zasilające (przewody pomiarowe, okablowanie, następne
urządzenia). Jeśli po sprawdzeniu tych punktów błąd nie zostanie
znaleziony, zalecamy wysłanie urządzenia do dostawcy.
Wyłączanie!
Odłączyć zasilanie elektryczne na wszystkich biegunach, jeśli urządzenia
na zostać wyłączone. Zabezpieczyć urządzenie przed niezamierzonym
włączeniem!
Jeśli urządzenie jest połączone z innymi urządzeniami/ maszynami, należy
przed wyłączeniem zastanowić się nad skutkami i podjąć odpowiednie
działania.
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Należy stosować się do następujących przepisów szczególnych:
 Przewody należy poprawnie podłączać do zacisków skręcanych.
 Nieużywane otwory w obudowie muszą zostać poprawnie zamknięte zatyczkami.
Dopuszczenie ATEX obowiązuje tylko wtedy, gdy instalacja zostanie przeprowadzona prawidłowo
zgodnie ze stopniem ochrony podanym w oznaczeniu.
 Do czyszczenia obudowy należy używać wyłącznie wilgotnych środków czyszczących, aby nie
spowodować naładowania elektrostatycznego.
 Czyszczenie jest konieczne, aby nie dopuścić do zbierania się pyłu na urządzeniu.
 Praca pod napięciem, w strefie 22, tylko przy zamkniętej obudowie.
 Przed zamknięciem obudowy usunąć z wnętrza cały pył.
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3.

Opis urządzenia
Widok urządzenia

3.1

Tabliczka znamionowa

Podłączenie ciśnienia i
przewodów zasilania
elektrycznego

Montaż wężyka pomiarowego przy złączu ciśnienia

A

B
1. Nacisnąć
2. Pociągnąć wężyk

Abbildung 1.

A

Montaż węża na złączkach wtykowych schott

Podłączenie węża
Wąż o średnicy 6 mm wsunąć do złączki

B

Odłączenie węża
1. Otworzyć zamknięcie naciskając na niebieski pierścień zabezpieczający.
2. Wyciągnąć wąż ze złączki

HESCH Industrie-Elektronik GmbH
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4.

Montaż
Wskazówka!
Szablon do wiercenia jest dostępny w internecie pod adresem:
www.hesch.de
Podczas drukowania pamiętać, żeby wydrukować dokument w skali 1:1.
Przed wierceniem sprawdzić poprawność wymiarów wydruku.
Przetwornik pomiarowy HE 5409 w miarę możliwości nie powinien być montowany w pobliżu
źródeł ciepła. Temperatura w miejscu montażu nie może przekraczać podanej w „Danych
technicznych“ (strona 14) maksymalnej dopuszczalnej temperatury przy zastosowaniu
znamionowym. Urządzenie może pracować w strefach EX ATEX 22 i 2. Należy stosować się
do szczególnych przepisów, patrz rozdział 2.4 Oznaczenie urządzenia na stronie 7.

Wymiary

Abbildung 2.

Ilustracja pokazuje tylną stronę obudowy.

Zakres dostawy



HE 5409
Instrukcja obsługi
Wskazówka!
Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić dostawę pod kątem
kompletności i widocznych uszkodzeń. W przypadku reklamacji należy
niezwłocznie skontaktować się z właściwym przedstawicielem HESCH.
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Otwieranie urządzenia
Urządzenie otwiera się i zamyka bez śrub, jedynie na zawiasach. Do otwarcia urządzenia
potrzebny jest płaski śrubokręt. Śrubokręt należy przyłożyć w oznaczonym miejscu na
pokrywie obudowy, aby zwolnić zawias. Pokrywa obudowy otwiera się w lewo pod
maksymalnym kątem 105°.
Opcjonalnie pokrywa obudowy może być dodatkowo zamknięta 4 śrubami (patrz lista
wyposażenia poz. 3 na stronie 15) w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
Do zapewnienia szybkiego dostępu serwisowego zaleca się zamknięcie na zawiasy bez śrub.

Abbildung 3.

Otworzyć pokrywę obudowy w lewą stronę.

Montaż urządzenia
Do zamocowania urządzenia na ścianie potrzebne są 4 śruby. (brak w zestawie)

Abbildung 4.

Dolne część obudowy

Alternatywa: Mocowanie na ścianie na nakładkach. (patrz patrz lista wyposażenia na stronie
15, rozdział 7)
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5.

Uruchomienie
A

C

D

+
Abbildung 5.

A

B

-

HE 5409 z otwartą pokrywą obudowy

Ustawienie punktu zerowego
Wskazówka!
Urządzenie zostało fabrycznie ustawione na poprawna wartość i nie ma
potrzeby zmian tego ustawienia.

Jeśli zajdzie potrzeba ustawienia punktu zerowego, należy uwzględnić czas rozgrzania się
urządzenia
wynoszący 30 min. Potencjometr służy do ustawiania punktu zerowego przetwornika na 4 mA.

B

Włącznik testowy

Włącznikiem można przełączyć sygnał wyjściowy z 4...20 mA na 10 mA w celu sprawdzenia
poprawności podłączenia.

C

Wejścia ciśnienia

Wejścia ciśnienia należy podłączyć jak najkrótszymi wężami.
Obowiązująca zasada: p+ (gaz czysty) jest większy niż p- (gaz surowy).
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D

Podłączenie elektryczne

Urządzenie jest przystosowane do podłączenia 10...36 V DC. Zwrócić uwagę na poprawna
wartość podłączonego napięcia. W przeciwnym wypadku urządzenie zostanie zniszczone.
Podłączenie następuje do zacisków sprężynowych do przewodów 0,2 … 1,5 mm².
Wejście jest dwubiegunowe i może zostać dowolnie podłączone. Wartość pomiaru różnicy
ciśnienia odpowiada poborowi prądu przez urządzenie.

Schemat podłączenia
Sieć
10…36
V DC

HE 5409
(dwubiegu
nowe)

Wejście
pomiarowe
4…20 mA

HESCH Industrie-Elektronik GmbH
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6.

Dane techniczne
Dane techniczne
Zakres pomiaru

0–10 mbar; 0–25 mbar; 0–50 mbar; 0–100 mbar; 0–1000 mbar
wg danych na tabliczce znamionowej

Maksymalna różnica
ciśnienia

750 mbar

Maksymalne ciśnienie
wzgl. otoczenia

1000 mbar

Medium

powietrze, oraz suche, nieagresywne gazy

Dokładność podstawowa

± 1 % od wartości końcowej

Zmiana wartości
temperatury:

± 0,05 % / K od wartości końcowej

Histereza

± 0,5 % od wartości końcowej

System pomiaru

czujnik półprzewodnikowy

Zasilanie

Ub = 10…36 V DC

Wyjście analogowe

4…20 mA, technika 2-przewodowa

Maksymalne dop.
obciążenie wtórne

RA ≤ (Ub – 9 V) / 0,02 A

Podłączenie ciśnienia

złączka wtykowa schott do średnicy zewnętrznej węża 6 mm

Obudowa

pyłoszczelna pyłoszczelna obudowa z poliwęglanu

Wymiary

113 × 80 × 60 (szer. × wys. × gł.)

Stopień ochrony

IP 65

Montaż

ścienny, pionowo

Podłączenie

zaciski sprężynowe

dławik

1 × M 16 × 1,5 N do kabli o średnicy 4…8 mm

Oznaczenie urządzenia/
ochrona przed
wybuchem
Klimatyczne warunki otoczenia
Magazynowanie

-20° … +70° C

Transport

-40° … +85° C

Praca

-20° … +55° C

Wzgl. wilgotność
powietrza

75% wzgl. wilgotność powietrza, bez roszenia

Wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa technicznego
MTBF

646 lat

MTTFd

1292 lata

Okres użytkowania

maks. 10 lat

Kategoria wg
EN-ISO 13849

B

Procedura wyliczenia wg
EN-ISO 13849

Parts-Count

Temperatura otoczenia

50°C

Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian technicznych!
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7.

Wyposażenie
HESCH oferuje szereg opcjonalnych elementów wyposażenia w zakresie montażu i
podłączenia 5409
Poz.

Rysunek

Nazwa

Nr zamówienia

1

Nakładki ścienne
do alternatywnego
montażu obudowy
HE 5409
Kolor: szary

na zamówienie

2

Zatyczka zawiasów
obudowy
dostępne w różnych
kolorach:
szary, grafitowy,
czerwony, ultramaryna

na zamówienie

3

Komplet śrub (4 szt.)
do opcjonalnego
skręcenia obudowy.
Norma zakładowa 1412,
30×18×10, gniazdo
krzyżowe, gwint lewy

B SHR

4

Zestaw podłączeniowy
p
do HE 54xx i sterowania
zaworem magnetycznym
p.
Wąż PCW
Ø wewn.=4mm Ø
zewn.=6mm

# 54109999

5

Uniwersalny adapter
do połączeń wtykowoskręcanych, wąż PU Ø
wewn.=4mm / Ø
zewn.=6mm
na gwint rury Whitworth
G¼"

# 54210099

Wyposażenie do sterowania zaworem magnetycznym
6
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HESCH Premium kabel zaworu
z wtyczką i osłoną żył
0,65 m

# 63500006

2,50 m

# 63500002

5,00 m

# 63500003

8,00 m

# 67250004
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8.

Konserwacja i serwis
Konserwacja, naprawy
Regularne czyszczenie urządzenia jest konieczne, aby nie dopuścić do zbierania się pyłu na
urządzeniu.

Utylizacja
Metale i tworzywa sztuczne należy przekazać do odzysku. Elementy elektryczne i
elektroniczne należy zbierać osobno i przekazać do odpowiedniej utylizacji. Odpowiednio
utylizować płytki drukowane z wyposażeniem.

Serwis
HESCH Industrie-Elektronik GmbH
Boschstraße 8
D-31535 Neustadt
Telefon: + 49 5032 9535-0

Reprezentacja w Polsce

BERNAS Engineering
Krzysztof Bernaś
Ul. Barona 30, lok. 319
Pl 43-100 Tychy
Tel.: +48 (32) 788-16-66
Fax: +48 (32) 788-16-67
E-Mail: k.bernas@consul.pl
Internet: www.consul.pl
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