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Instrucţiuni de siguranţă

Instrucţiuni generale de siguranţă
Electrovalvele se montează, se pun în funcţiune sau se operează numai de către
personal cu experienţă, familiarizat cu produsul.

Conform acestor instrucţiuni de montare şi operare, personalul pregătit înseamnă
persoane care pot aprecia lucrarea care le este alocată şi recunosc pericolele în
virtutea pregătirii specializate, a cunoştinţelor şi a experienţei, precum şi a
cunoştinţelor privind standardele aplicabile, pe care le posedă.
Se asigură transportul şi depozitarea corespunzătoare.
Versiunile de electrovalve cu protecţie împotriva exploziilor trebuie operate doar
de personal care a urmat o pregătire sau instrucţiuni de specialitate sau care
este autorizat să lucreze cu dispozitive protejate împotriva exploziilor în zone
periculoase.
Pentru date tehnice, specificaţii comandă, piese de schimb şi accesorii, consultaţi Fişa
de Date T 3962.
Asiguraţi-vă că presiunea maximă admisă furnizată nu este admisă. Dacă este necesar,
reduceţi presiunea furnizată utilizând un regulator de presiune furnizată adecvat.
Electrovalvele pot fi instalate în orice poziţie dorită. Asiguraţi-vă că filtrul din capac şi
intrările cablurilor sunt orientate vertical în jos. Dacă această poziţie de montare nu este
posibilă, instalaţi electrovalvele cu filtrul şi intrările cablurilor în poziţie orizontală.

Important!

Pentru lucrările de instalare şi întreţinere a electrovalvelor, asiguraţi-vă că partea
instalaţie relevantă a fost depresurizată şi, în funcţie de mediul de proces, drenată.
Datorită rezistenţei ridicate a suprafeţei, evitaţi încărcarea electrostatică atunci
când montaţi sau utilizaţi electrovalvele în zone periculoase. Nu pierdeţi şuruburile
lăcuite de pe carcasă. Electrovalvele pot fi montate pe actuatoare rotative,
actuatoare liniare sau valve de control cu nervură NAMUR utilizând kiturile de
montaj. Respectaţi instrucţiunile de montaj aferente.
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Montare

1

Montare

1.1

Montare pe perete

Tipurile 3962-9XXX13 şi 3962-9XXX14
Electrovalvele pot fi montate utilizându-se
găurile şi şuruburile.

1.2

Montarea pe actuatoare rotative
cu interfaţă NAMUR conform
VDI/VDE 3845

Tip 3962-9XXX0
Electrovalvele pot fi montate pe actuatoare
rotative cu interfaţă NAMUR utilizând
următoarele plăci de adaptare(Fig. 3):
–

1400-9741
1400-9743

pentru ¼” sau
pentru ½”.

Plăcile de adaptare nu sunt incluse în
pachetul de accesorii.
Înainte de montare, verificaţi dacă cele două
O-ringuri sunt poziţionate corect. Utilizaţi
şurubul autofiletant pentru a ajusta direcţia de
acţionare pe flanşa de conectare a
actuatorului rotativ. Utilizaţi cele două
şuruburi pentru ataşare.

Şurub autofiletant

Fig. 2 · Valva amplicatoare fără solenoid
(dimensiuni în mm)
Fig. 3 ·
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Interfaţă ¼” NAMUR (dimensiuni în mm)

Montare

1.3 Montarea pe actuatoare
liniare cu jug tip bară NAMUR
conform IEC 60534-6-1 utilizând
plăci de adaptare
Tip 3962-9XX00
Electrovalvele pot fi montate pe actuatoare
liniare cu jug tip bară NAMUR utilizând plăci
de adaptare/fixare (Fig. 4). Dacă se
montează suplimentar poziţionere sau
contacte de limită de cursă pe actuatoare
liniare DN 50, este necesar un suport
suplimentar (nr. comandă 0320-1416).

1.4

Montarea pe actuatoare liniare
utilizând fittinguri din CrNiMo

Tipurile 3962-9XX0130 şi 3962-9XX0142
Electrovalvele pot fi montate pe actuatoare
liniare (de ex. SAMSON tip 3271 sau
tip 3277) utilizând fittinguri pentru tevi
CrNiMo (Fig. 5). Pentru instrucţiuni de
montare pe actuatoare SAMSON,
consultaţi Instrucţiunile de montare şi
operare EB 8310 EN şi EB 8311 EN.

Fig. 5 · Montare pe actuatoare liniare utilizând racorduri
CrNiMo
Fig 4 · Placă de adaptare pentru jug tip bara NAMUR
(dimensiuni în mm)

Dim. actuator

Racord

80/240 cm²

G¼/G¼

350/700 cm²
1400 cm²

Nr. comandă
1400-6759

G⅜/G¼

1400-6761

G⅜/G½
G¾/G½

1400-6735
1400-6736

G1/G½

1400-6737

2100 cm²
2800 cm²
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Racorduri pneumatice
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Racorduri pneumatice

2.1

General

Asiguraţi-vă că ţevile de record şi îmbinările
înşurubate sunt direcţionate şi instalate
corespunzător. Verificaţi-le de scurgeri sau
deteriorări la intervale regulate şi
înlocuiţi-le sau reparaţi-le dacă este
necesar. Înainte de a începe repararea,
eliberaţi presiunea din ţevile de record care
trebuie deschise. În funcţie de versiunea
electrovalvei, racordurile pneumatice se
stabilesc utilizând găuri filetate G ¼/¼ NPT
sau G ½/½ NPT. Instalaţi filtre sau alte
accesorii adecvate pentru a împiedica
pătrunderea apei sau a murdăriei în
carcasă prin racordurile de aer de evacuare.

Notă! Utilizaţi o dim. nominală mai mare
pentru lungimea de racord de peste 2 m.

2.3

Fluid de operare pentru valva amplificator

Cu folosirea internă a fluidului :
aer instrumental fără conţinut coroziv sau
azot la presiunea de 1,4-8 bari.
Cu direcţionarea fluidului extern prin
racordul 9:
Aer instrumental fără conţinuturi corozive,
ulei sau gaze non-corozive la 0-10 bari cu
coeficienţi KVS cuprinşi între 1,4 şi 4,3, aer
alimentat prin racordul 4.

2.4

Aer instrumental pentru valva pilot

Notă! Coeficientul KVS al unui regulator de
presiune în amonte trebuie să fie de cel
puţin 1,6 ori mai mare decât coeficientul KVS
al electrovalvei.

Aer instrumental fără conţinuturi corozive la
1,4-8 bari

2.2

Dim. şi cant.
particule

Ţeavă de racord

Consultaţi tabelul urător pentru dimensiunile
necesare ale ţevii pentru liniile de racord:
Dim. nom. (lungime racord ≤ 2 m)
KVS

1.4

4.3

-

4

9

Cal. aer comprimat conform DIN ISO 8573-1
Presiune punct
de rouă

Conţ. ulei

Clasa 4

Clasa 3

5µmand
1000/m³

-20 °C sau cel
≤1mg/m³
puţin 10 K sub cea.
mai joasă temp.
estimată a
mediului

≤

Clasa 3

Racord
Presiune

1 şi 3

≥

1,4 bari

≥

DN 8

≥

DN 10

≥

2,5 bari

≥

DN 6

≥

DN 8

≥

DN 4

≥

DN 6

≥

6 bari
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≥

DN 4

Notă privind utilizarea azotului
Dacă electrovalvele sunt montate în
încăperi închise, neventilate,
asiguraţi-vă că azotul de evacuare al
supapelor pilot şi al servosupapelor se
colectează într-o ţeavă cotită şi se
evacuează în atmosferă.

Racorduri pneumatice

2.5 Comutarea pentru direcţionarea
externă a aerului instrumental prin racordul 9
Dacă electrovalva se va utiliza pentru a
comuta semnalul de ieşire (0 - 8 bari) al unui
poziţioner, direcţionaţi aerul instrumental
în exterior prin racordul 9.

2.5.2 Tip 3962-9XXX13
Scoateţi cele două şuruburi cu cap cilindric
şi locaş hexagonal (Fig. 7) şi capul roşu al
electrovalvei. Asiguraţi-vă că cele două
O-ringuri negre de pe interfaţa CNOMO nu
sunt deteriorate (Fig. 8).

2.5.1 Tip 3962-9XXX14
Dacă nu se specifică contrariul, aerul
instrumental se direcţionează intern in
electrovalvă prin racordul 4. Pentru a
schimba la alimentarea externă prin racordul
9, procedaţi după cum urmează (Fig. 6):
1. Scoateţi capacul filetat. Îndepărtaţi placa
(1) şi garnitura reversibilă (2) de pe placa de
conectare.
2. Rotiţi garnitura reversibilă (2) la 90°.
Poziţionaţi garnitura în aşa fel încât limba să
rămână în degajarea din placă (9).
3. Prindeţi placa (1) şi garnitura reversibilă
(2) de placa de conectare.

1

Fig. 7 · Electrovalvă de tipul 3962-9XXX14

Scoateţi cele două şuruburi cu cap cilindric şi
locaş hexagonal (Fig. 8). Îndepărtaţi cu grijă
interfaţa CNOMO.

2

Fig. 6 · Garnitură rabatabilă, servosupapă

Fig. 8 · Interfaţă CNOMO cu valva amplificatoare
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Racorduri pneumatice

Asiguraţi-vă că garniturile de etanşare de pe Plasaţi cu grijă interfaţa CNOMO pe valva
valva amplificatoare şi interfaţa CONOMO
amplificatoare. Asiguraţi-vă că toate
nu sunt deteriorate.
garniturile de etanşare sunt poziţionate
corect. Dacă lipseşte o garnitură de
etanşare, înlocuiţi întreaga electrovalvă de
tipul 3962.

Direcţie de montare:
Asiguraţi-vă că racordul 9 al interfeţei
CNOMO (direcţionare externă a aerului
instrumental) se află pe aceeaşi parte a
valvei amplificatoare cu racordul 11
(alimentare aer) sau racordul 3 (orificiu de
ventilare).
Fig. 9 · Interfaţă CNOMO şi servosupapă

Direcţionare internă a aerului instrumental:
Asiguraţi-vă că gaura marcată nu este
închisă de garnitura reversibilă neagră (Fig.
10, stânga). Direcţionare externă a aerului:
Asiguraţi-vă că gaura neagră este
acoperită de garnitura reversibilă neagră
(Fig. 10, dreapta).

Prindeţi interfaţa CNOMO utilizând cele două
şuruburi cu cap cilindric şi locaş hexagonal
(Fig. 8).
Plasaţi cu grijă capul roşu al electrovalvei pe
interfaţa CNOMO. Asiguraţi-vă că cele două
găuri din cap sunt poziţionate exact pe
garniturile de etanşare ale interfeţei
CNOMO. Dacă lipseşte o garnitură de
etanşare, înlocuiţi întreaga electrovalvă de
tipul 3692. Respectaţi direcţia de montare.
Prindeţi capul roşu al electrovalvei utilizând
cele două şuruburi cu cap cilindric şi locaş
hexagonal (Fig. 7).

Fig. 10 · Interfaţă CNOMO; poziţia garniturii reversibile
pentru direcţionarea internă (stânga) şi externă
(dreapta) a aerului instrumental
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Racorduri electrice
Pericol!
Şocurile electrice şi/sau formarea unei
atmosfere potenţial explozive pot
cauza rănirea gravă sau decesul.

Pentru instalaţia electrică, respectaţi
reglementările electrotehnice relevante şi
reglementările privind prevenirea
accidentelor care se aplică în ţara de
utilizare. În Germania, acestea sunt
reglementările VDE şi reglementările de
prevenire a accidentelor privind
asigurarea obligatorie a angajaţilor.

Nu utilizaţi orificii de introducere a cablurilor şi nici
dopuri de acoperire simple.
Închideţi orificiile neutilizate în conformitate
cu EN 50018:2000, clauza 11.9.

3.1

Conexiunile cablurilor

Consultaţi instrucţiunile de montare şi
întreţinere pentru electrovalve Ex II 2 GD
(EEx d IIC T3-6) de la paginile 10 şi 11 11.

Următoarele reglementări se aplică pentru
instalaţia din zone periculoase:
EN 60079-14:2003; VDE 0165 Partea
1:1998 Aparatură electrică pentru atmosfere
explozive gazoase şi
EN 50281-1-2;
VDE 0165 Partea 2:1999 Aparatură electrică
pentru utilizarea în prezenţa prafului
combustibil.
Instalaţi cablul de conectare corespunzător,
în aşa fel încât să fie protejat împotriva
deteriorării mecanice. Dacă temperatura
depăşeşte 70 °C la componentele de admisie,
utilizaţi un cablu de record termorezistent.
Includeţi electrovalva în sistemul
echipotenţial de legare la pământ aflat la faţa
locului.
Racord în conformitate cu timpul de protecţie
EEx d:
Racordaţi electrovalva Tip 3962 utilizând
intrări de cabluri corespunzătoare sau
sisteme de canale care sunt conforme cu EN
60079-1:2004 Atmosfere explozive - Partea
1: Echipamente protejate prin carcase
antideflagrante "d", clauzele 13.1 şi 13.2,
pentru care este disponibil un certificat
de încercare separat.
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Racorduri electrice

Instalare și Întreținere – Ex II 2 GD (EExd IIC T3-6) Solenoid

[RO]

Instalare
Instalarea solenoidului trebuie realizată numai de către personal calificat.
1. Înlăturați protecția conexiunii M30 (A)
2. Alimentarea electrică trebuie trecută prin intrarea conduct (B)
3. Conectați alimentarea electrică la blocul terminal cu 2 poli (C). De observat că acești terminali trebuie să fie marcați cu
polarități, în funcție de versiunea comandată. Asigurațivă că respectați polaritățile astfel încât să evitați deteriorarea
solenoidului în caz de polaritate inversă.
4. Realizați conexiunea de împământare la puntul intern de împănântare (D) sau la cel extern (E) după cum este prevăzut
5. La finalizarea conexiunilor electrice, fixați la loc capacul blocului terminal M30 (A), strângeți și asigurați cu șurubul de blocare
(F)
- Notă importantă: Ambele conexiuni filetate ale carcasei sunt cai pt. flacără și sunt parte integrantă a incintei Ex II 2 G.
Asigurați-vă că ambele sunt strânse și asigurate înainte ca solenoidul să fie alimentat cu energie.
- Instalarea trebuie să fie întreprinsă în conformitate cu cerintele IEC 79-14, precum şi orice alte coduri naţionale
suplimentare relevante de practică.
- În cazul instalării în atmosfere cu praf intrarile cu protecție la explozie sau dopuri trebuie să fie instalate cu grad de
protecție IP6x pentru atmosfere cu praf, astfel încât să se mențină integritatea incintei
- În cazul utilizării filetelor G, cel puțin o spiră se va asigura prin deformare sau se va aplica o rășină de blocare pentru a
umple degajarea de capăt
- Aceast echipament este disponibil pentru utilizare în arii cu pericol de explozie până la și inclusiv Cat. 2 și este
disponibil pentru diferite tensiuni de alimentare și categorii de clasă “T”. Consultați catalogul de produse RGS
pentru detalii.
Protecție la Atmosfere cu pericol de explozie și alte pericole
- Incinta solenoidului este fabricată din otel inox și acoperire prin vopsire cu pulberi epoxy
- Solenoidul nu trebuie instalat în medii ambientale care pot reacționa cu aparatul cauzînd explozii sau afectarea
conceptului de protecție.
- Aceste echipamente sunt proiectate și fabricate să protejeze împotriva altor pericole așa cum sunt definite în
paragraful 1.2.7. din Anexa II din Directiva ATEX 94/9/EC
- Evitați expunerea echipamentului la substanțe agresive
Reparare / Întreținere
- Solenoidul nu este proiectat să poată fi reparat sau întreținut în instalație. În situația în care solenoidul necesită reparații
acesta trebuie returnat la RGS.
- De notat că există kituri de reparații pentru majoritatea părților pneumatice la care se atașează solenoidul. Unitatea
completă asamblată cu solenoid trebuie demontată și se efectuează reparații/întreținere la partea pneumatică dar
cu atenție pentru a nu afecta integritatea solenoidului.
Montare
- Solenoidul și părțile de montare sunt proiectate pentru a suporta greutatea proprie a ansamblului cu solenoid. Trebuie
avut grija se se evite expunerea ansamblului la actiuni externe ca încărcări, cupluri și stres mecanic.
- Solenoidul este proiectat să poată fi instalat în orice poziție și orientare.
Clase “T”
T3
T4
T5
T6

Temp. max. suprafață
200°C
135°C
100°C
85°C
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