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Informacje ogólne
Rozdzielacz pneumatyczno-elektryczny tz został skonstruowany i wyprodukowany do
stosowania jako element łączący pomiędzy zasilaniem medium roboczym a zwalniakiem
hamulca BKG 900 PL / GBS III oraz pomiędzy sterownikami i BKG 900 PL / GBS III.
Rozdzielacz pneumatyczno-elektryczny gwarantuje, że uzdatnione medium robocze jest
doprowadzane do maksymalnie 4 szt. BKG 900 PL / GBS III. Ponadto rozdzielacz umożliwia
elektryczne podłączenie 4 szt. BKG 900 PL/ GBS III do urządzeń sterujących. Rozdzielacz
pneumatyczno-elektryczny jest przeznaczony do stosowania w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem grupy I pod warunkiem przestrzegania odpowiednich przepisów.
Typy urządzeń

Krótkie oznaczenie typoszeregu:

Rozdzielacz pneumatycznoelektryczny tz GBSIII

Oznaczenie ATEX:

I M2 c

e

Producent

Tüschen & Zimmermann

Nazwa:

Rozdzielacz pneumatyczno-elektryczny do BKG 900 PL/GBSIII, zgodny
z ATEX

Identyfikacja produktu:

Tabliczka znamionowa (lokalizacja: strona przednia u dołu)

Dane techniczne:

Masa:

Ok. 60 kg

Wymiary:

900x650x220

Środki robocze:

Sprężone powietrze, azot,
dopuszczalna temperatura
medium roboczego:
0 °C do +50 °C

Temperatura otoczenia

0 °C do +50 °C

Ciśnienie robocze

3,5 do maks. 5 bar.

Ciśnienie wejściowe

4 do maks. 10 bar

Napięcie robocze

Sterowanie = 12 V DC

Położenie montażowe:

Pionowo

 Copyright tz 2009

Patrz strona tytułowa

Nota ochronna wg DIN 34
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1. Informacje ogólne
1.1 Wyjaśnienie symboli
Zagrożenie:
Informuje o bezpośrednim zagrożeniu dla ludzi. Nieprzestrzeganie może spowodować
poważne obrażenia nawet ze skutkiem śmiertelnym. Wszystkie prace przy wyposażeniach
hydraulicznych, elektrycznych i pneumatycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez
odpowiednio przeszkolony personel. Odłączyć maszyny elektryczne od sieci elektrycznej
i pozbawić ciśnienia systemy pneumatyczne i hydrauliczne.
Uwaga:
Instrukcję eksploatacji i konserwacji należy przeczytać przed rozpoczęciem prac i dokładnie
stosować się do niej podczas użytkowania urządzenia.
Ochrona środowiska:
Przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska!
Ta instrukcja eksploatacji została opracowana z największą starannością. Mimo tego nie
można całkowicie wykluczyć wszystkich błędów i pomyłek. Producent nie przejmuje
odpowiedzialności za szkody rzeczowe oraz szkody na zdrowiu i życiu, spowodowane
błędami i pomyłkami w tej instrukcji obsługi.
Prawa autorskie
Firma tz jest właścicielem wszelkich praw autorskich do dokumentacji, oznaczonej sygnaturą firmy tz
i przekazanej wraz z produktem lub uzyskanej od tz w jakikolwiek inny sposób. Bez zgody firmy tz nie wolno
udostępniać tej dokumentacji osobom trzecim ani używać jej w jakikolwiek inny nieuprawniony sposób.
Wykorzystywanie dokumentacji
Przedsiębiorstwo tz zezwala wyłącznie na wewnątrzzakładowe wykorzystanie dokumentacji.

1.2 Gwarancja i odpowiedzialność
Jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej, obowiązują nasze „Ogólne Warunki Sprzedaży
i Dostaw”. Wyklucza się możliwość wysuwania roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiedzialności
w przypadku szkód na zdrowiu lub życiu albo szkód materialnych, które spowodowane
zostały jedną lub kilkoma z poniższych przyczyn:
•
•
•

•
•
•
•
•

Zastosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem.
Niefachowy montaż, uruchomienie, obsługa i konserwacja produktu.
Eksploatacja produktów z uszkodzonymi lub niepoprawnie zamontowanymi
zabezpieczeniami albo z niedziałającym wyposażeniem bezpieczeństwa
i zabezpieczeniami.
Nieprzestrzeganie wskazówek instrukcji obsługi dotyczących transportu,
składowania, montażu, uruchamiania, obsługi, konserwacji i zbrojenia produktu.
Samowolne modyfikacje konstrukcji lub ustawień produktu poza jego
przeznaczeniem.
Niewystarczający nadzór części, które ulegają zużyciu.
Niefachowo wykonane naprawy, przeglądy lub prace konserwacyjne.
Przypadki katastrof na skutek działania ciał obcych lub siły wyższej.

Wykroczenie przeciwko powyższym punktom powoduje wykluczenie
odpowiedzialności za ewentualne szkody!
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1.3 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem
Rozdzielacz pneumatyczno-elektryczny został skonstruowany i wyprodukowany do
stosowania jako element łączący pomiędzy zasilaniem medium roboczym a zwalniakiem
hamulca BKG 900 PL / GBS III oraz pomiędzy modułem serwisowym i BKG 900 PL / GBS III.
Inne lub wykraczające poza ten zakres użytkowanie uważane jest za niezgodne
z przeznaczeniem. Do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem należy przestrzeganie tej
instrukcji obsługi i stosowanie się do zaleceń dotyczących przeglądów i konserwacji oraz ich
terminów i wymagań odpowiednich przepisów ATEX.
Producent nie odpowiada za szkody, które są wynikiem niezgodnego z przeznaczeniem
zastosowania urządzenia. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. Części zamienne muszą
spełniać wymagania techniczne określone przez firmę tz. Gwarantują to zawsze oryginalne
części zamienne, podlegające ciągłej kontroli jakości.
Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zgodnie z rozdziałem 4.4 oraz ostrzeżeń
w rozdziale 4.3.

1.4 Pozostałe zagrożenia
Ten rozdział zawiera podsumowanie pozostałych zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas
transportu, składowania, montażu, eksploatacji, konserwacji i napraw.
Zagrożenie elektryczne
Uszkodzone przewody lub elementy.
Niebezpieczeństwo awarii obwodu sterowania lub regulacji
Uszkodzenie układu logicznego obwodu sterującego, zakłócenie lub uszkodzenie obwodu
sterującego może skutkować niebezpiecznymi sytuacjami w instalacji.
Zagrożenie termiczne
Poparzenie na skutek dotknięcia gorących elementów. Zapalenie od iskry.
Zagrożenie w wyniku chwilowej awarii zabezpieczeń
Chwilowy brak zabezpieczeń lub mostkowanie elementów sterujących itp. podczas napraw
lub konserwacji.
Aby uniknąć podanych pozostałych zagrożeń należy przestrzegać odpowiednich
wskazówek bezpieczeństwa, podanych w tej instrukcji obsługi! Monter musi
uwzględnić w przeprowadzonej analizie zagrożenia całej maszyny oraz zagrożenia
spowodowane przez zanik energii elektrycznej lub pneumatycznej oraz przedsięwziąć
stosowne kroki.

1.5 Zakres dostawy
•
•
•

Rozdzielacz pneumatyczno-elektryczny tz, kompletny,
Instrukcja montażu i eksploatacji,
Deklaracja zgodności CE
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2 Bezpieczeństwo
Niniejsza instrukcja jest częścią produktu i dlatego musi:
•
być starannie przechowywana,
•
być zawsze dostępna podczas montażu, konserwacji i napraw,
•
być uzupełniania w przypadku pojawienia się suplementów,
•
z chwilą zmiany właściciela być przekazywana razem z urządzeniem,
•
zostać przeczytana oraz być stosowana przez wszystkie osoby, którym zlecono
pracę z produktem.
Niniejsza instrukcja eksploatacji i konserwacji została sporządzona zgodnie z przepisami
dyrektywy 94/9/WE (ATEX). Ma pomóc w bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej
eksploatacji produktu. Została ona opracowana z największą starannością. Mimo tego nie
można całkowicie wykluczyć wszystkich błędów i pomyłek. Producent nie przejmuje
odpowiedzialności za szkody rzeczowe oraz szkody na zdrowiu i życiu, spowodowane
błędami i pomyłkami.
Zastrzega się możliwość zmian, służących postępowi technicznemu.
Przestrzegając wskazówek w tej instrukcji można:
•
zwiększyć niezawodność oraz trwałość produktu,
•
unikać zagrożeń,
•
unikać napraw i przestojów.
Produkt został zbudowany zgodnie z najnowszym stanem techniki i według uznanych zasad
bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Pomimo tego w przypadku nieprawidłowej obsługi
lub nieprawidłowego użytkowania mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika
lub osób trzecich albo pogorszenie stanu maszyny lub innych wartości trwałych.

2.1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać całą instrukcję obsługi i stosować się do jej
zaleceń.
Produktu należy używać wyłącznie:
•
zgodnie z przeznaczeniem,
•
w nienagannym i bezpiecznym stanie technicznym.
Należy przy tym przestrzegać przepisów danych technicznych oraz wymagań dotyczących
temperatury otoczenia. Zgodne z przeznaczeniem zastosowanie zostało opisane w tej
dokumentacji w rozdziale 1.3. Należy go bezwzględnie przestrzegać. Warunkiem
bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniem oraz jego bezawaryjnej pracy jest znajomość
podstawowych wskazówek i przepisów bezpieczeństwa.Oprócz tego należy stosować się do
obowiązujących w miejscu zastosowania zasad i przepisów bhp, wymagań dotyczących
wykonywania instalacji elektrycznych i mechanicznych oraz dotyczących zapobiegania
zakłóceniom radiowym. Przy wykonaniu prac konserwacyjnych i napraw uważać na czystość
stanowiska pracy. Podczas pracy nie wolno spożywać posiłków i napojów. Dokonywanie
samowolnych zmian, wykraczających poza zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności ze strony producenta.
Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi, a zwłaszcza symboli bezpieczeństwa
i ostrzeżeń na urządzeniu i w dokumentacji. Starannie przechowywać niniejszą instrukcję
eksploatacji.

MBA – tz-013811 rozdzielacz pneumatyczno-elektryczny GBSIII;
stan na: 03.01.11; indeks: h

Strona 6

Rozdzielacz
pneumatycznoelektryczny

Tüschen & Zimmermann

Bezpieczeństwo
Postępowanie z olejami i smarami
Uwaga!
Przy obchodzeniu się z olejami, smarami i innymi substancjami chemicznymi przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa, obowiązujących dla danego produktu.
Przedsięwzięci Unikać dłuższego, częstego i intensywnego kontaktu ze skórą. Podczas pracy
a ochronne
używać środka do pielęgnacji skóry. Ewentualnie nosić odzież ochronną,
i BHP:
odporną na olej (np. rękawice, okulary ochronne). Po zabrudzeniu umyć części
ciała wodą i delikatnym dla skóry środkiem do mycia lub mydłem. Nie czyścić
rąk naftą, rozpuszczalnikiem lub emulsją. Trzymać z daleka od artykułów
spożywczych i używek.
Kontakt
z oczami:

Przepłukać oczy dużą ilością wody. Przy trwałym podrażnieniu udać się do
okulisty.

Połknięcie:

Nigdy nie doprowadzać do wymiotów. Bezzwłocznie wezwać lekarza.

Środowiska:

Materiały eksploatacyjne mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Dlatego nie
mogą się dostawać do powietrza, gleby lub wody.

Karty
Zawierają one informacje o ochronie zdrowia, BHP i środowiska. Można je
bezpieczeństw uzyskać u producenta olejów i smarów.
a produktów:
Postępowanie z instalacjami pneumatycznymi
Uwaga!
Prace konserwacyjne i naprawy wyposażenia pneumatycznego należy zlecać wyłącznie
odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi. Przed pracami konserwacyjnymi i naprawami
pozbawić ciśnienia elementy układu pneumatycznego. Wszystkie prace serwisowe przy
instalacji pneumatycznej muszą być wykonywane tylko przy bezruchu podłączonej maszyny.
Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć urządzenie przed niezamierzonym
włączeniem. Wymieniać przewody giętkie (węże) w ramach konserwacji prewencyjnej.
(Przestrzegać informacji producentów)
Złącza gwintowe, przyłącza ciśnieniowe
Uwaga!
Używać odpowiednich środków uszczelniających.
Zwrócić uwagę na mocne osadzenie przyłączy ciśnieniowych.
Przyłącze elektryczne
Uwaga!
Przyłącze elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez specjalistę elektryka.
Przestrzegać lokalnych przepisów instalacyjnych, wymagań instrukcji obsługi
elektrohydraulicznych zaworów elektromagnetycznych oraz postanowień zaświadczenia
homologacyjnego WE.
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2.2 Zobowiązania użytkownika
Użytkownik zobowiązuje się dopuszczać do pracy przy produkcie tylko takie osoby, które:
•
zostały poinstruowane o podstawowych przepisach bezpieczeństwa pracy
i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom przy pracy oraz są zaznajomione
z obsługą układu sterowania i całego urządzenia,
•
przeczytały ze zrozumieniem rozdział dotyczący bezpieczeństwa pracy w niniejszej
instrukcji obsługi oraz w całej dokumentacji do produktu i zapoznały się
z ostrzeżeniami,
•
są regularnie poddawane kontroli, czy wykonują swoje prace poprawnie i ze
świadomością wymagań bezpieczeństwa.
Wszystkie prace utrzymywania sprawności, konserwacyjne i naprawy muszą być
wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę. Należy natychmiast usuwać
wszystkie usterki, które mogą mieć ujemny wpływ na bezpieczeństwo pracy.

2.3 Zobowiązania personelu
Personel, któremu zlecono montaż, demontaż, naprawy i regulacje urządzenia być
zapoznany z instrukcją obsługi. Osoby, którym zlecono pracę przy produkcie, zobowiązują
się:
•
przestrzegać podstawowych przepisów BHP i przepisów zapobiegania
nieszczęśliwym wypadkom,
•
przeczytać rozdział dotyczący bezpieczeństwa pracy w niniejszej instrukcji obsługi
i zapoznać się z ostrzeżeniami oraz przestrzegać podanych tam wymagań.
Niniejsza instrukcja musi:
•
być zawsze dostępna podczas uruchamiania, montażu, konserwacji i napraw,
•
zostać przeczytana oraz być stosowana przez wszystkie osoby, którym zlecono
pracę przy urządzeniach.

2.4 Przestrzegać przepisów dotyczących ochrony
środowiska
Przy wszystkich pracach przy produkcie należy przestrzegać ustawowych obowiązków
unikania powstawania odpadów oraz wymagań dotyczących ich prawidłowej utylizacji.
Zwłaszcza podczas prac instalacyjnych, konserwacyjnych i napraw substancje zagrażające
wodzie, jak:
•
smary i ciecze robocze,
•
cieczy do czyszczenia, zawierające rozpuszczalniki
nie mogą dostawać się do gleby lub kanalizacji!
Te substancje muszą być przechowywane, transportowane i zbierane do odpowiednich do
tego celu pojemników i usuwane!
Uwaga!
Zadbać o bezpieczne i nieszkodliwe dla środowiska usuwanie materiałów
eksploatacyjnych i pomocniczych oraz wymienionych części. Przestrzegać
odnośnych przepisów. Przy obchodzeniu się z olejami, smarami i innymi
substancjami chemicznymi przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, obowiązujących
dla tych produktów.

2.5 Utylizacja
Utylizacja opakowania i zużytych części musi spełniać wymagania kraju, w którym zostało
zainstalowane urządzenie.
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3 Opis systemu
(patrz też opis urządzenia, rozdział 3.2)

3.1 Zasada działania rozdzielacza pneumatycznoelektrycznego
Rozdzielacz pneumatyczno-elektryczny tz to element łączący zasilanie medium roboczym
oraz urządzenia sterujące ze zwalniakiem hamulca 900 PL/IFVÜL.
Medium robocze jest pobierane z istniejącej sieci przewodów.
Uwaga!
Medium robocze w sieci przewodów może zawierać wilgoć oraz inne zanieczyszczenia
w postaci cząsteczek brudu i rdzy. Te zanieczyszczenia mogą zmniejszać żywotność
podłączonych urządzeń pneumatycznych i zakłócać działanie.
Wahania ciśnienia
Wahania ciśnienia mogą powodować problemy z działaniem urządzeń pneumatycznych.
Niedopuszczalne nadciśnienie może spowodować uszkodzenie urządzeń pneumatycznych.
Smarowanie olejem
Smar zapewnia niskie zużycie, chroni przed korozją, a tym samym przyczynia się do
zwiększenia żywotności urządzeń pneumatycznych.
Używać tylko oleju do młotów pneumatycznych typu DA 50 ML
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3.2 Opis urządzenia
3.2.1 Zewnętrzna konstrukcja mechaniczna
Rozdzielacz pneumatyczno-elektryczny tz (wg Rys. 1) składa się z następujących głównych
podzespołów:
(patrz również rysunek tz-013811/E):
•
Rozdzielacz pneumatyczny (1.3) z 4 x zaworem kulowym (1.5)
•
Filtr medium roboczego (1.4)
•
Regulator ciśnienia z manometrem (1.7)
•
Mikroolejarka mgiełkowa (1.8)
•
Uchwyt (1.9)
•
Rozdzielacz elektryczny (1.2) oraz
•
1x KLE M20,
•
2x puszka urządzeniowa 12-stykowa
•
2x obudowa segmentowa 8-stykowa
Filtr medium roboczego, regulator ciśnienia i mikroolejarka mgiełkowa są przykręcone jako
jeden zespół do podstawy. Filtr medium roboczego, regulator ciśnienia i mikroolejarka
mgiełkowa są przykręcone jako jeden zespół do podstawy. Rozdzielacz elektryczny jest
również przykręcony do podstawy.

Rys. 1 rozdzielacz pneumatyczno-elektryczny
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3.3 Rozdzielacz pneumatyczny
3.3.1 Przeznaczenie
Rozdzielacz pneumatyczny służy do uzdatniania i rozprowadzania medium roboczego. Do
uzdatniania medium roboczego służy filtr medium roboczego, regulator ciśnienia oraz
mikroolejarka mgiełkowa.

3.3.2 Filtr medium roboczego
Filtr medium roboczego składa się z następujących głównych podzespołów:
•
Zbiornik filtra
•
Wkładka zawirowująca (2.1)
•
Osłona (2.2)
•
Element filtracyjny (2.3)
•
Spust skroplin (2.4)
•
Zamknięcie bagnetowe (2.5)
•
Zabezpieczenie zbiornika (2.6)
•
Spust skroplin (2.7)

Rys. 2: Filtr medium roboczego
Pojemnik filtra jest połączony z obudową przyłącza za pomocą złącza bagnetowego 2.5.
Znajdujący się w pojemniku filtra wkład zawirowujący 2.1 powoduje odrzucanie cząstek brudu
i cieczy na osłonę 2.2. Przez osłonę cząstki dostają się do pojemnika filtra. Częściowo
oczyszczone powietrze przepływa przez element filtracyjny 2.3. Tu zatrzymywane są
pozostałe cząstki brudu do wielkości 5 µm. Skropliny można spuszczać za pomocą
odpowiedniego przyrządu w pozycji 2.4.
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3.3.3 Regulator ciśnienia
Regulator ciśnienia składa się z następujących głównych podzespołów:
•
Śruba regulacyjna (3.1)
•
Sprężyna (3.2)
•
Miseczka sprężyny (3.3)
•
Wrzeciono zaworu (3.4)
•
Gniazdo zaworu (3.5)
•
Sprężyna (3.6)
•
Otwór (3.7)
•
Membrana (3.8)
•
Połączenie (3.9)

Rys. 3: Regulator ciśnienia
Przy zwolnionej sprężynie 3.2 regulator ciśnienia jest zamknięty przez gniazdo zaworu 3.5.
Strona wlotowa i wylotowa są szczelnie oddzielone. Za pomocą śruby regulacyjnej 3.1
sprężyna 3.2 jest dociskana do membrany 3.8 za pośrednictwem miseczki sprężyny 3.3, co
powoduje otwarcie gniazda zaworu 3.5 przez wrzeciono zaworu 3.4. Wtedy medium robocze
przepływa ze strony wlotowej do wylotowej, aż przez połączenie 3.9 do dolnej strony
membrany 3.8 powstanie ciśnienie, które pokona opór sprężyny. Gniazdo sprężyny 3.5
rozpoczyna ruch zamykania, wspomagany sprężyną 3.6. System składający się ze sprężyny
3.2 i membrany 3.8 osiąga równowagę i utrzymuje przez to praktycznie stałe ciśnienie
wyjściowe, niezależnie od wahań ciśnienia na wlocie i natężenia przepływu na wylocie. Gdy
za pomocą śruby regulacyjnej 3.1 zmniejszany jest nacisk sprężyny następuje podniesienie
miseczki sprężyny 3.3 przez membranę 3.8 od wrzeciona zaworu, pokonując siłę sprężyny,
przez co otwiera się gniazdo zaworu odciążenia wtórnego i nadciśnienie w systemie wtórnym
może być odciążane do atmosfery przez otwór 3.7.
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3.3.4 Mikroolejarka mgiełkowa
Mikroolejarka mgiełkowa składa się z następujących głównych podzespołów:
•
Śruba regulacyjna ilości oleju (4.1)
•
Śruba do napełniania oleju (4.2)
•
Rura ssąca (4.3)
•
Filtr oleju (4.4)
•
Rura kroplowa (4.5)
•
System dysz z płytami odbojowymi (4.6 i 4.7)
•
Membrana dławiąca (4.8)
•
Śruba (4.9)

Rys. 4: Mikroolejarka mgiełkowa
Mikroolejarka mgiełkowa (olejarka pośrednia) wytwarza mgiełkę olejową ze średnią wielkością cząstek ok.
2 µm. Taką mgiełkę olejową można transportować w strumieniu powietrza na duże odległości. Z ilości oleju,
transportowanej przez elastyczną rurę ssącą 4.3 z filtrem oleju 4.4 i widocznej w rurze kroplowej 4.5, tylko ok.
3% dostaje się do strumienia powietrza. Pozostała część jest oddziela przez system dysz z płytami odbojowymi
4.6, 4.7 i spływa z powrotem do zbiornika. Dawkowanie oleju można ustawić za pomocą śruby regulacyjnej
ilości oleju 4.1. Umieszczona w strumieniu główny, automatycznie działająca membrana dławiąca 4.8 zapewnia
utrzymanie ustawionego stosunku mieszania powietrza i oleju także przy zmiennym strumieniu powietrza. Za
pomocą śruby do napełniania oleju 4.2 urządzenie jest napełniane smarem (medium robocze, maks. lepkość
20 mm2/s). Poziom oleju musi być przy tym zawsze poniżej wymienionej powyżej płyty odbojowej 4.6.
Ewentualne skropliny można spuścić za pomocą śruby 4.9. Z powietrzem wylotowym mgiełka olejowa
wydostaje się do atmosfery pomieszczenia roboczego, jeżeli w systemie odbiorników medium roboczego nie
ma zainstalowanego tłumika z filtrem.

3.3.5 Rozdzielacz medium roboczego
Rozdzielacz medium roboczego składa się z bloku rozdzielacza z wkręconymi zaworami
kulowymi. Zawory kulowe są wyposażone w złącza gwintowe steck-O.
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3.4 Rozdzielacz elektryczny
3.4.1 Elektryczna rozdzielnica kablowa BVS 10

Rys. 5: Elektryczna rozdzielnica kablowa
Do niniejszej instrukcji obsługi dołączono instrukcję obsługi BFS 10, zawierającą
świadectwo homologacji typu WE.
Parametry elektryczne urządzenia są podane w tym świadectwie homologacji typu WE.

3.4.2 Opis
Iskrobezpieczna rozdzielnica składa się z następujących podzespołów:
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 z drzwiczkami na zawiasach, płyta
montażowa z blachy stalowej (ocynkowanej).
Obudowa jest wyposażona po bokach w otwory na przepusty kablowe lub we wtyki,
odpowiednio do zastosowania.
Niewykorzystane otwory są zamknięte korkami z mosiądzu i uszczelnione o-ringami.
Zamknięta obudowa ma stopień ochrony > IP54.
Rozdzielacz można przykręcić do podstawy za pomocą czterech śrub M 10 przez
przyspawane blachy mocujące.
Do wprowadzania przewodów należy używać tylko dostosowanych do tego celu przepustów
kablowych z mosiądzu. Rozdzielnica pokazana na rysunku 5 jest wyposażona w następujące
elementy:
1x KLE M20,
2x puszka urządzeniowa 12-stykowa typu ME 3A 10 AT
2x obudowy segmentowe 8-stykowe typu BS08D konf.0.6
Listwa zaciskowa posiada 18 zacisków, które w zależności od zastosowania mogą być tylko
częściowo wykorzystane.
Dodatkowe informacje znajdują się w dokumentacji producenta.
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3.4.3 Informacje ogólne
Rozdzielnica może być montowana i uruchamiana wyłącznie przez przeszkolony personel
specjalistyczny, zapoznany ze sposobem uruchamiania i eksploatacji tej rozdzielnicy.
Przed pierwszym uruchomieniem całej instalacji wszystkie przyłącza muszą zostać
sprawdzone i ew. dokręcone przez elektrotechnika na ich zgodność z wymaganiami,
typowymi dla górnictwa (VDE 0118).
Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, podanych przez producenta
całej instalacji.
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4 Instalacja i uruchamianie
4.1 Warunki uruchomienia
Uwaga!
Jako medium roboczego używać tylko czystego, naolejonego sprężonego powietrza lub azotu
(np. z akumulatora ciśnieniowego). Ciśnienie minimalne 3,5 bar.
Wymiana przyłączy tylko w stanie bez napełnienia i ciśnienia.
Do uszczelniania połączeń nie używać konopi i podobnych materiałów.
Używać wyłącznie nowych uszczelek.
Przed ponownym uruchomieniem bezwzględnie przywrócić pierwotny stan odkręconych
zabezpieczeń śrub.
Nie eksploatować systemu powyżej maksymalnego ciśnienia zwalniania (maks. ciśnienie
zwalniania 5 bar).

4.2 Sposób postępowania podczas uruchamiania
Dokładnie zamocować rozdzielnicę za pomocą odpowiednich środków np. do obudowy lub
stabilnej podstawy.
Podłączyć stronę wejściową medium roboczego czystym przewodem giętkim (wężem RD 32
1/8") do sieci medium roboczego.
Ciśnienie wejściowe: 4–10 bar.
Stronę wyjściową medium roboczego połączyć przewodami giętkimi ze złączami Steck-O
o średnicy znamionowej NW 12 do odbiorników.
Ustawić ciśnienie wyjściowe na 3,5–5 bar.
Przyłącze elektryczne przez rozdzielnicę elektryczną jest dokonywane za pomocą:
1x KLE M20,
2x puszka urządzeniowa 12-stykowa typu ME 3A 10 AT
2x obudowy segmentowe 8-stykowe typu BS08D konf.0.6
Rozdzielnica elektryczna może być montowana i uruchamiana wyłącznie przez przeszkolony
personel specjalistyczny, zapoznany ze sposobem uruchamiania i eksploatacji tej
rozdzielnicy.
Do uruchomienia rozdzielnicy pneumatyczno–elektrycznej mikroolejarka musi być napełniona
olejem, a ciśnienie musi być ustawione na 3,5–5 bar.
Zwrócić uwagę na mocne osadzenie wszystkich przyłączy (patrz też 3.1 i 3.2)!

4.3 Kontrola przed rozpoczęciem montażu
Uwaga!
Wymienić części uszkodzone podczas transportu.
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5 Eksploatacja, konserwacja i utrzymywanie
w stanie sprawności
Podczas eksploatacji obowiązują przepisy na temat bezpieczeństwa i zapobiegania
nieszczęśliwym wypadkom.

5.1 Konserwacja
Należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać poziom oleju w mikroolejarce
i ewentualnie go korygować. Sprawdzać także ciśnienie wyjściowe i w razie potrzeby ustawić
na wartość 3,5–5 bar.
Sprawdzić cały system, czy nie wykazuje strat ciśnienia. W razie potrzeby należy dokręcić
przyłącza. W przypadku nie dających się usunąć uszkodzeń system musi zostać wymieniony.
Zwracać uwagę na czystość oleju kompensacyjnego, zanieczyszczenia powodują awarię
kompensacji zużycia okładzin hamulcowych.

5.2 Naprawy i przeglądy
Uwaga!
Naprawy i prace regulacyjne rozdzielacza pneumatyczno-elektrycznego, wykraczające poza
zakres przeglądów, mogą być dokonywane wyłącznie u producenta.
Fachowa naprawa lub remont mogą być zapewnione wyłącznie przez producenta.
Obce ingerencje w urządzenie mogą ewentualnie zmienić jego właściwości i spowodować
poważne usterki i błędy działania, za które firma tz nie ponosi odpowiedzialności.

5.3 Pomoc na wypadek wystąpienia zakłóceń
W razie zakłóceń prosimy zwracać się do:
Tüschen & Zimmermann GmbH & Co. KG
57356 Lennestadt-Saalhausen
Postfach 4010
Telefon:
Faks:

+49 (0)2723 9145-0
+49 (0)2723 9145-40
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Benennung
P-E-Verteiler zum
BKG900PL / GBSIII
Montage- und Betriebsanleitung
Zng.-Nr.
TZ-013811 / MB
Index
Art.-Nr.
MBADE0013811
Blatt 1
1 Bl.
Datum
Name
Bearb.
Gepr.
Norm
Ind.
Änderung
Urspr.: TZ-009720
Schutzvermerk nach DIN 34
4 x Stecko DN12
RD 32x1 / 8“

Nazwa
Rozdzielacz pneumatyczno-elektryczny
do
BKG900PL / GBSIII
Instrukcja montażu i obsługi
Nr rys.
TZ-013811 / MB
Indeks
Nr art.
MBADE0013811
Arkusz 1
1 str.
Data
Nazwisko
Oprac.
Spr.
Norma
Ind.
Zmiana
Oryg.: TZ-009720
Nota ochronna wg DIN 34
4 x Stecko DN12
RD 32x1 / 8“
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Wykaz części
1
Poz.
1

2
Ilość
1

3
Jedn.
Szt.

2

1

Szt.

3

1

Szt.

4

1

Szt.

5.

1

Szt.

6

1

Szt.

7

1

Szt.

8

1

Szt.

9

1

Szt.

4
Nazwa

5.
Nr rys. TZ/Nr wykazu części TZ

6
Nr art. TZ

Rama, kompl.
600x900x50
rozdzielacz pneumatycznoelektryczny
Dach ochronny
rozdzielacz pneumatycznoelektryczny
220x900x6
Rozdzielacz pneumatyczny
rozdzielacz pneumatycznoelektryczny

162 000 006 344

Rozdzielnica elektryczna, kompl.
BKG900PL/GBS-Digital-III
z obwodem zabezpieczającym
Adapter kompl.
włącznie Kołek rozprężny,
jasnoniebieski
Rozdzielacz pneumatycznoelektryczny
Adapter z blachy
do bloku rozdzielacza
rozdzielacz pneumatycznoelektryczny
Adapter kompl.
do uzdatniania powietrza
rozdzielacz pneumatycznoelektryczny
Pokrywa, kompl.

162 000 009 858

162 000 006 345

162 000 006 346

162 000 006 361

162 000 006 353

162 000 006 363

DE0 000 007 234

320x145x52
Korek ochronny TL-4-225
śr. 22,5 mm

110 181 0

Uwaga:

Oprac.
Spr.
Norma

Odp.

Zmiana

Data

Nazwisko

Data

Nazwisko

19.01.2009

CR

28.01.2009

MS

Nazwa:

Rozdzielacz pneumatycznoelektryczny
do BKG900PL/GBSIII
Instrukcja montażu i obsługi

F. Rys. TZ-013811/M

Wykaz części do montażu i eksploatacji nr:

Ur. St. Z-013811/MS

TZ-013811/MBS
Nr art.: MBA DE0 013 811

MBA – tz-013811 rozdzielacz pneumatyczno-elektryczny GBSIII;
stan na: 03.01.11; indeks: h

Indeks
Arkusz 1
1 str.

Strona 20

Załącznik
Deklaracja zgodności

Tüschen & Zimmermann

MBA – tz-013811 rozdzielacz pneumatyczno-elektryczny GBSIII;
stan na: 03.01.11; indeks: h

Strona 21

MBA – tz-013811 rozdzielacz pneumatyczno-elektryczny GBSIII;
stan na: 03.01.11; indeks: h

Strona 22

Załącznik

Tüschen & Zimmermann

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności WE
w rozumieniu dyrektywy 94/9/WE załącznik X, część.B
Niniejszym oświadczamy, że wykonanie
Producent

Becker Electronics GmbH
Gersdorffstraße 29
D-45772 Marl
Rozdzielnica
BFS 10
5322 1006 04

Nazwa
Typ
Numer części

w dostarczonym wykonaniu spełnia wymagania dyrektywy o ochronie przeciwwybuchowej
94/9/WE.
Wykonanie spełnia ponadto następujące dyrektywy wspólnotowe:
2004/108/WE

kompatybilność elektromagnetyczna (dyrektywa EMC)

Jednostka notyfikowana, która
przeprowadziła badania homologacji typu
Nr kodowy jednostki notyfikowanej
Numer zaświadczenia homologacji typu WE
Data
Jednostka notyfikowana, nadzorująca
produkcję
Nr kodowy jednostki notyfikowanej

DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstraße 9
D-44809 Bochum
0158
DMT 02 ATEX E 181
11. Dodatek
2008-10-22
DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstraße 9
D-44809 Bochum
0158

Zastosowane normy zharmonizowane, zwłaszcza:
PN EN ISO 12100-1
PN EN ISO 12100-2

Bezpieczeństwo maszyn - podstawowa terminologia, ogólne
zasady projektowania
Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka
Bezpieczeństwo maszyn - podstawowa terminologia, ogólne
zasady projektowania
Część 2: Zasady techniczne
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PN EN 60079-0

Elektryczne środki produkcji do przestrzeni zagrożonych
wybuchem gazu
Część 0: Wymagania ogólne

PN EN 60079-11

Elektryczne środki produkcji do przestrzeni zagrożonych
wybuchem gazu
Część 11: Iskrobezpieczeństwo „i”

PN EN ISO 61000-6-2

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Część 6-2: Normy ogólne – odporność w środowiskach
przemysłowych

PN EN ISO 61000-6-4

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Część 6-4: Normy ogólne – norma emisji w środowiskach
przemysłowych

PN EN 62079

Przygotowanie instrukcji – struktura, zawartość i sposób
prezentacji

PN ISO 3864

Symbole graficzne: Barwy bezpieczeństwa i znaki
bezpieczeństwa

Friedrichsthal, 2010-02-15
Stephan Becker
Becker Mining Systems AG
Vice President Technology

Frank Rosar
Becker Electronics GmbH
Kierownik działu
technicznego

Karl-Werner Klesen
Becker Electronics GmbH
Produkcja, laboratorium
testowe
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