Instruções de operação (tradução)

Entrada do cabo Tipo 07-920.-..../.... até 07-924.-..../....

Proteção contra explosão
Marcação

Informações elétricas

ATEX

Tensão nominal: máx. 1140 V

II 2 G Ex db IIC T6-T4

Ao trabalhar em zonas com risco de explosão,
a segurança de pessoas e equipamentos
depende do cumprimento dos regulamentos de
segurança relevantes. As pessoas que são
responsáveis pela montagem e manutenção
têm uma responsabilidade especial. Para isso,
é necessário um conhecimento preciso das
disposições e determinações válidas.
As instruções resumem as mais importantes
medidas de segurança e devem ser lidas por
todas as pessoas que trabalham com o produto
para que elas sejam familiarizadas com o
correto manuseio do produto.
As instruções devem ser conservadas e estar
disponíveis em todo o tempo de vida do
produto.

Descrição

01-9200-7D0001-11/13-STVT-308787

As entradas de cabo tipo 07-920.-…./…. até
tipo 07-924.-…./…. são conectores com os
quais cabos elétricos à prova de explosão são
introduzidos diretamente em invólucros Ex d.
A entrada de cabo é constituída por uma luva
roscada de metal na qual está embutido um
condutor flexível, observando o relaxamento de
tensão e a proteção contra chama de retorno.
No lado da área d, estão dispostos fios
individuais para a conexão dos equipamentos.
O comprimento dos fios de conexão e do cabo
é calculado de acordo com a aplicação em
questão.

Seção transversal da conexão:
0,2 mm2 a 185 mm2

0044

Notas relativas às instruções

Dados técnicos

IECEx
Ex db IIC T6-T4

Certificado de teste
PTB 97 ATEX 1079 X
IECEx PTB 13.0051X

Temperatura ambiente
Depende da instalação e da fiação

Temperatura de utilização dos cabos
Para instalações fixas
H05RNF/A05RNF

-40 °C a +60 °C
(-40 °F a +140 °F)

H07RNF/A07RNF

-40 °C a +60 °C
(-40 °F a +140 °F)

H05GG-F

-40 °C a +110 °C
(-40 °F a +230 °F)

H05VV-F

-40 °C a +70 °C
(-40 °F a +158 °F)

LiYCY-220

-30 °C a +80 °C
(-22 °F a +176 °F)

NSSHÖU

-40 °C a +90 °C
(-40 °F a +194 °F)

Ölflex Classic

-40 °C a +80 °C
(-40 °F a +176 °F)

Ölflex-CY

-40 °C a +80 °C
(-40 °F a +176 °F)

Ölflex Heat

-60 °C a +110 °C
(-76 °F a +230 °F)

OZOFLEX Plus

-40 °C a +90 °C
(-40 °F a +194 °F)

RADOX 125

-40 °C a +110 °C
(-40 °F a +230 °F)

RADOX 155

-60 °C a +110 °C
(-76 °F a +230 °F)

RG 178 LFH

-30 °C a +105 °C
(-22 °F a +221 °F)

RG 179 LFH

-30 °C a +105 °C
(-22 °F a +221 °F)

RG 58 C/U

-40 °C a +80 °C
(-40 °F a +176 °F)

Unitronic LiYCY

-40 °C a +80 °C
(-40 °F a +176 °F)

Corrente nominal máxima:
0,2 mm2
3,0 A
0,3 mm2
4,5 A
0,35 mm2
5,5 A
0,5 mm2
7,5 A
0,75 mm2
10 A
1,0 mm2
12 A
1,5 mm2
15 A
2,5 mm2
21 A
4,0 mm2
28 A
6 mm2
36 A
10 mm2
50 A
16 mm2
67 A
25 mm2
90 A
35 mm2
110 A
50 mm2
140 A
70 mm2
170 A
95 mm2
205 A
120 mm2
240 A
150 mm2
275 A
185 mm2
310 A

Estabilidade mecânica
Energia de impacto: máx. 7 Nm

Material da manga
Metal,
brilhante, esmaltado ou galvanizado

Tamanho da rosca
M10 x 1 a M48 x 1,5

Dimensões
Consulte a Ficha de dimensões separada

Permitido para as zonas
1e2
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Instruções de segurança

Normas observadas

A entrada de cabo é apropriada para utilização
nas zonas 1 e 2.
A entrada de cabo só deve ser utilizada para a
finalidade permitida. Instalação incorreta pode
causar funcionali-dade defeituosa ou a perda
da proteção contra explosão.
Na medição da capacidade de corrente
máxima dos fios de conexão, deve-se levar em
conta o calor inerente e o aquecimento do
invólucro no local de instalação à máxima
temperatura ambiente permitida.
A utilização em áreas diferentes das indicadas
ou a modificação do produto por outro que não
o fabricante é proibida e isenta a BARTEC de
responsabilidade por defeito e outras
responsabilidades.
Devem ser observadas todas as normas legais
em geral vigentes e outras diretrizes
obrigatórias de segurança do trabalho,
proteção contra acidentes e proteção
ambiental.
A entrada de cabo só deve ser utilizada
quando estiver limpa e em perfeito estado.
Não
são
permitidas
adaptações
e
modificações.

IEC 60079-0:2007
EN 60079-0:2009
IEC/EN 60079-1:2007

Marcação

Perigo de lesões graves devido a montagem
incorrecta.
 Na montagem de equipamentos, devem-se
observar a IEC/EN 60079-14 e demais
normas e diretrizes de instalação nacionais
em vigor.
 Orifícios rosqueados em que as entradas
de cabo vedadas a vácuo e pressão
devem ser aparafusadas precisam
preencher os requisitos mínimos da
IEC/EN 60079-1, seção 5.3 (tabela 3 e 4).
Observar as profundidades mínimas de
aparafusamento.
 Ao instalar cabos em zonas Ex, observar
as disposições de instalação em zonas
sujeitas a explosão.
 Selecionar a qualidade dos cabos de
forma que correspondam às exigências
térmicas e mecânicas da área de
utilização.

Os pontos particularmente importantes destas
instruções são marcados com um símbolo:

PERIGO indica um risco que resulta em morte
ou lesão grave se não for evitado.
ATENÇÃO indica um perigo que pode resultar
em morte ou lesão grave se não for evitado.
CUIDADO indica um perigo que pode resultar
em lesões se não for evitado.
AVISO indica medidas para evitar danos
materiais.

BARTEC GmbH Max-Eyth-Straße 16

97980 Bad Mergentheim
Alemanha

Tamanho da
rosca
M10 x 1
M16 x 1
M16 x 1,5
M20 x 1,5
M24 x 1,5
M25 x 1,5
M33 x 1,5
M36 x 1,5
M38 x 1,5
M42 x 1,5
M48 x 1,5

Transporte, armazenamento
Risco de danos à entrada de cabo por
transporte ou armazenamento incorretos.
 Transporte e armazenamento permitidos
somente na embalagem original.

Montagem, instalação e
colocação em funcionamento
Perigo de ferimentos graves por
procedimento errado.
 Todos os trabalhos de montagem,
desmontagem, instalação e colocação em
operação
devem
ser
realizados
exclusivamente por técnicos autorizados.




Montagem / desmontagem

Nota
A montagem da luva roscada é realizada
normalmente da área d para fora. Como versão
especial, a entrada de cabo pode ser
aparafusada pelo lado de fora.
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Nota
Notas importantes e informações relativas à
gestão eficaz, econômica e ambiental.

Na montagem, observar:

Devem-se utilizar ferramentas apropria
das.
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Torques de aperto
máxima
10 Nm (0,69 lb.ft)
15 Nm (1,03 lb.ft)
15 Nm (1,03 lb.ft)
25 Nm (1,71 lb.ft)
35 Nm (2,40 lb.ft)
35 Nm (2,40 lb.ft)
50 Nm (3,43 lb.ft)
50 Nm (3,43 lb.ft)
50 Nm (3,43 lb.ft)
50 Nm (3,43 lb.ft)
50 Nm (3,43 lb.ft)

Verificar se as entradas de cabo estão em
perfeito estado.
Fixar a entrada de cabo no equipamento
elétrico de forma que esteja protegida
contra torção e afrouxamento. Acessórios
usuais: chapa de segurança, porca
sextavada, cola, anel de segurança etc.
Montagem, ver página 3.
Na aplicação de um aparafusamento de
cabos para cabos blindados, introduzir
somente cabos firmemente instalados.

Instalação
Na instalação, observar:
A conexão dos fios deve ser protegida na

área com risco de explosão por um
invólucro de uma classe de proteção
contra ignição em conformidade com a
norma IEC/EN 60079-0.

Não cablar os fios necessários em
terminais.

Colocação em funcionamento
Antes da colocação em funcionamento,
verificar se:

a montagem foi realizada devidamente.

a instalação foi realizada devidamente.

a entrada de cabo e os cabos não estão
danificados.

os fios estão conectados devidamente.

a área de conexão está limpa.

a conexão foi realizada devidamente.
Nota
As faixas de temperatura informadas aplicamse a “instalação fixa dos fios”. É imprescindível
entrar em contacto com o fabricante para uma
«instalação flexível».

Reservamo-nos o direito de realizar modificações técnicas.
Modificações, enganos e erros de impressão não justificam nenhum
pedido de indenização.
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Operação

Manutenção

Acessórios e peças de reposição
Vide o catálogo da BARTEC.

Morte ou perigo de ferimento devido ao uso
não conforme as especificações.
 A entrada de cabo só deve ser utilizada
dentro dos limites técnicos informados
(vide página 1).

Manutenção e conserto
Perigo de ferimentos graves por
procedimento errado.
 Todos os trabalhos de manutenção e
conserto devem ser realizados somente
por técnicos autorizados.
 Deve-se observar a IEC/EN 60079-17.

Componentes danificados podem levar a
acidentes graves.
 Verificar regularmente as entradas,
vedações e cabos quanto a fissuras,
danos e estabilidade.
O operador da entrada de cabo deve mantê-la
no estado devido, operá-la devidamente e
cuidá-la.

Consertos

Descarte
Os componentes da entrada de cabo contêm
peças de metal e plástico.
Portanto, para o descarte, os requisitos legais
para lixo eletrônico devem ser cumpridos (por
exemplo, descarte através de uma empresa de
gestão de resíduos aprovada).

Endereço da assistência técnica

A utilização de peças de reposição não
originais pode levar a graves acidentes.
 Utilize apenas peças originais para
reposições.
Entradas de cabo danificadas ou defeituosas
não podem ser reparadas.
Elas devem ser trocadas, levando-se em conta
este manual de operação.

BARTEC GmbH
Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim
Alemanha
Tel.:
+49 7931 597-0
Fax:
+49 7931 597-119

Montagem
Nota
As entradas de cabo nas figuras representam
exemplos de todas as entradas de cabo.
As mangas roscadas são montadas desde o
espaço - para o exterior.
Protecção anti-torção e afrouxamento
mediante
colagem
com
cola
termorresistente.

–

Protecção anti-torção e afrouxamento
mediante bloqueio com contraporca.

–

Protecção anti-torção e afrouxamento
mediante chapa de segurança.

–

Protecção anti-torção e afrouxamento
com função de autotravamento.
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–
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