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Indledning
Disse sikkerhedsinstruktioner er gældende for Udstyr
dækket af Trykudstyrsdirektivet (PED) (2014/68/EU) samt
ATEX‐direktivet (2014/34/EU).

Disse sikkerhedsinstruktioner indeholder også oplysninger
om produkter, der er dækket af Batteridirektivet
(2006/66/EF).

Sikkerhedsinstruktioner
Sørg for at læse sikkerhedsadvarslerne,
forsigtighedsanvisningerne samt instruktionerne grundigt,
før produktet tages i brug.

Disse instruktioner kan ikke dække alle former for
installation og situationer. Produktet må ikke installeres,
bruges eller vedligeholdes uden grundig uddannelse og
kompetencer inden for installation, brug og
vedligeholdelse af ventiler, aktuatorer og tilbehør. Med
henblik på at undgå personskade eller materiel skade, er
det vigtigt at læse den tilhørende brugsvejledning
grundigt samt sætte sig ind i og efterleve alle anvisninger,
herunder også sikkerhedsadvarsler og
forsigtighedsanvisninger. Hvis der er spørgsmål
vedrørende installationen eller brugen af produktet, bedes
du kontakte salgskontoret for Emerson Process
Management, før du fortsætter.

Specifikationer
Produktet er udviklet til brug i forbindelse med en konkret
række driftsbetingelser: tryk, trykfald, proces‐ og
omgivende temperatur, temperaturændringer,
procesvæske samt eventuelt andre specifikationer.
Produktet må ikke udsættes for driftsbetingelser eller
‐variationer udover dem, som det er udviklet til. Hvis det er
uklart, hvori disse forhold eller variationer består, bedes du
kontakte salgskontoret for Emerson Process Management
for assistance. Oplys produktets serienummer og øvrige
relevante oplysninger, der er til rådighed.

Inspektions‐ og
vedligeholdelsesintervaller
Alle produkter skal jævnligt efterses og vedligeholdes efter
behov. Inspektionsintervaller kan kun afgøres ud fra de
konkrete driftsbetingelser. Den pågældende installation
kan også være underlagt inspektionsintervaller og
‐procedurer, der er fastlagt ved lov, regulativer, branche‐,
selskabs‐ eller fabriksstandarder.
Med henblik på at undgå forøget risiko for
støveksplosioner skal udstyret med jævne mellemrum
renses for støvaflejringer.
Ved installation af udstyret i et farligt område (i en
eksplosionsfarlig atmosfære) skal der for at undgå
gnistudvikling vælges det rette værktøj, og øvrige former
for slagpåvirkninger skal undgås. Der skal tages
forholdsregler for at undgå at generere statisk aktivitet på
udstyrets ikke-ledende udvendige overflader (f.eks.
gnidning mod overflader osv.). Reguleringsventilens
overfladetemperatur afhænger af driftsbetingelserne
under processen.

ADVARSEL
Reguleringsventilens overfladetemperatur
afhænger af driftsbetingelserne under
processen. Der er risiko for personskade
eller materiel skade som følge af brand eller
eksplosion, hvis ventilhusets
overfladetemperatur overstiger den tilladte
temperatur angivet i klassifikationen for
eksplosionsfarligt område. For at undgå en
forøgelse af overfladetemperaturen på
instrumenter og/eller tilbehør som følge af
driftsforholdene, skal reguleringsventiler
eller komponenter dertil, der er installeret i
en potentielt farlig eller eksplosionsfarlig
atmosfære, altid sikres tilstrækkelig
udluftning, afskærmning eller isolering.
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Bestilling af reservedele
Ved bestilling af reservedele til ældre produkter skal der
altid opgives serienummer på produktet samt øvrige
relevante oplysninger, der er adgang til, f.eks. størrelsen
på produktet, reservedelens materiale, produktets alder
og generelle driftsbetingelser. Hvis produktet er ændret
siden levering, skal dette også oplyses sammen med
bestillingen.

ADVARSEL
Brug kun ægte erstatningsdele fra Fisher.
Komponenter, der ikke leveres af Emerson
Process Management må under ingen
omstændigheder anvendes til et
Fisher‐produkt. Hvis der anvendes
komponenter, der ikke er leveret af
Emerson Process Management, kan det
medføre, at garantien bortfalder, det kan
have en negativ indvirkning på produktets
funktion, og det kan medføre personskade
og materiel skade.

Reguleringsventiler
Installation
ADVARSEL
D Hvis ventilen er installeret et sted,
hvor driftsbetingelserne kan overskride
grænserne i den gældende dokumentation
om produktet, tilhørende typeskilte eller
for den rørflange, der passer til, kan der
forekomme pludselig trykudløsning eller
sprængning af tryksatte dele med
personskade eller materiel skade til følge.
Brug trykaflastende udstyr iht. statslige
krav eller relevante brancheforordninger
samt fornuftig ingeniørmæssig praksis.
Hvis ikke du kan afgøre værdierne og
grænserne for produktet, skal du kontakte
salgskontoret for Emerson Process
Management, før du fortsætter.

Dk−42

D Vær altid iført beskyttelseshandsker,
‐beklædning samt ‐briller for at undgå
personskade i forbindelse med
installationsarbejde.
D Hvis ventilen skal løftes op, skal der
anvendes en nylonslynge for at beskytte
overfladerne. Vær forsigtig, når slyngen
sættes på for at undgå at beskadige
aktuatorens rør og eventuelt tilbehør. Vær
også omhyggelig med at forhindre
personskade, hvis hejseværket eller
løftegrejet skulle glide. Sørg for at bruge et
hejseværk og kæder eller slynger af
passende størrelse ved håndtering af
ventilen.
D Hvis pakdåsen lækker, kan det
medføre personskade. Ventilens pakning
blev spændt før afsendelse. Der kan dog
være brug for at regulere pakningen igen
for at kunne leve op til konkrete
driftsbetingelser.
D Mange ventiler med roterende aksler
bliver dog ikke nødvendigvis jordet til
rørstrengen, når de installeres i brændbare,
farlige og eksplosionsfarlige atmosfærer,
eller når de bruges i miljøer med et stort
indhold af ilt. Der er risiko for eksplosion
som følge af udladningen af statisk
elektricitet fra ventilens komponenter. For
at undgå personskader eller materiel skade
skal det sikres, at reguleringsventilen
jordes til rørstrengen, før den sættes i drift.
Brug og fasthold skiftevis jord fra aksel til
ventil, som f.eks. en aksel til ventil
jordingsstrop.
D Ventiler med roterende aksler er
beregnet til montering mellem flanger. Der
er risiko for personskade eller materiel
skade, hvis installationen ikke er korrekt.
Da pludselig trykudløsning eller sprængte
dele kan føre til personskade eller materiel
skade, undlad da at bruge eller installere
ventiler til roterende aksler (herunder
konstruktioner med én kabelsko), når
ventilen er sidst på røret.
D Ved bestillingen blev ventilens
konfiguration og konstruktionsmaterialer
udvalgt med henblik på et konkret tryk,
temperatur, trykfald og kontrollerede
væskeforhold. Køber og slutbruger bærer
eneansvaret for sikkerheden ved
procesmedierne, og at ventilens materialer
er kompatible med procesmedierne. For at
undgå at risikere personskade, og fordi
nogle kombinationer af materialer i forhold
til ventil og trim har visse begrænsninger,
hvad angår trykfald og
temperaturområder, må ventilen ikke
bruges under andre forhold uden
forudgående kontakt til salgskontoret for
Emerson Process Management.
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D Kontrollér sammen med din proces‐
eller sikkerhedstekniker, om der skulle
være yderligere tiltag, der skal tages til
beskyttelse mod procesmedierne.
D Hvis den skal monteres i en
eksisterende driftssammenhæng, henvises
der til ADVARSLEN i afsnittet om
vedligeholdelse.

FORSIGITG
Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer i
ventilen og de tilhørende rørstrenge, som
kan beskadige ventilsædets overflader.

Vedligeholdelse
ADVARSEL
Undgå personskade eller materiel skade
som følge af pludselig udligning af
procestryk eller dele, der sprænger. Forud
for vedligeholdelsesarbejde:
D Brug altid beskyttelseshandsker,
‐beklædning og ‐briller.
D Sluk for alle slanger, der fører lufttryk,
strøm eller kontrolsignaler til aktuatoren.
Sørg for, at aktuatoren ikke pludseligt kan
åbne eller lukke ventilen.
D Brug bypassventiler eller luk helt af for
processen for at isolere ventilen fra
procestrykket.

D Mange af de bevægelige ventildele
kan forårsage personskade på grund af
knibning, skæring eller klipning. Som hjælp
til forhindring af sådanne skader skal man
holde afstand til bevægelige dele.
D Der må aldrig udøves tryk på en
delvist monteret ventil.
D For ikke at risikere personskader eller
materiel skade når ventiloverdelen løsnes,
bør følgende vejledning følges: En
ventiloverdel, der sidder fast, må ikke
løsnes vha. værktøj, der kan fjedre eller på
anden måde lagre energi. Hvis oplagret
energi pludseligt udløses, kan det bevirke,
at ventiloverdelen bevæger sig med stor
kraft. Løsn møtrikkerne til ventiloverdelen
ca. 3 mm (0.125 in.). Løsn derefter
samlingen mellem ventilhuset og
overdelen. Enten ved at vippe overdelen fra
side til side eller ved at vride delene fra
hinanden med et værktøj mellem
ventilhuset og overdelen. Der løsnes hele
vejen rundt, til overdelen er løsnet. Hvis der
ikke siver væske fra samlingen, kan der
fortsættes med at fjerne overdelen.

Dk

D Efterhånden som der fjernes dele
(f.eks. spindler), kan andre dele løsne sig
(f.eks. spjæld). For at undgå personskade
som følge af nedfaldende dele skal de
forskellige dele understøttes, efterhånden
som ventilen skilles ad.
D Hvis pakdåsen lækker, kan det
medføre personskade. Undgå at kradse i
drivakslen eller væggen på pakdåsen under
aftagning af pakningsdele.
D Kontrollér sammen med din proces‐
eller sikkerhedstekniker, om der skulle
være yderligere tiltag, der skal tages til
beskyttelse mod procesmedierne.

D Afmonter ikke aktuatoren fra
ventilen, mens ventilen er tryksat.
D Let procestrykket fra begge sider af
ventilen. Aftap procesmediet fra begge
sider af ventilen.
D Udluft belastningstrykket på den
pneumatiske aktuator og aflast en eventuel
forkompression af drivfjederen.
D Ovenstående foranstaltninger bør
låses på plads, mens der arbejdes på
ventilen.
D Ventilens pakdåse kan indeholde
procesvæsker, der kan være under tryk, selv
når ventilen er taget af rørstrengen. Der kan
sprøjte procesvæske ud under tryk, når
fastspændingsdele eller ringe til pakdåsen
afmonteres, eller når rørproppen i
pakdåsen løsnes. Fjern forsigtigt delene, så
eventuel væske kan sive langsomt ud uden
at være til fare.

Aktuatorer for
reguleringsventiler
Disse sikkerhedsinstruktioner er begrænset til
pneumatiske aktuatorer, som anvender luft eller nitrogen
(inaktiv gas) under driften. Hvis driftssammenhængen
kræver brug af brændbare eller farlige gasser, skal der
søges assistance hos salgskontoret for Emerson Process
Management.
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Installation

Vedligeholdelse

ADVARSEL

ADVARSEL

For at undgå personskade eller materiel
skade som følge af sprængte dele og for at
undgå beskadigelse af ventildele,
fejlfunktion eller at miste kontrollen over
processen pga. overtryk, må de maksimale
driftstryk eller ‐temperaturer for denne
aktuator ikke overskrides (som beskrevet i
gældende produktdokumentation eller på
typeskiltet). Brug trykbegrænsende eller
trykudløsende udstyr for at hindre
aktuatorens tryk i at overskride de angivne
grænser. Hvis ikke du kan afgøre
grænserne for produktet, skal du kontakte
salgskontoret for Emerson Process
Management, før du fortsætter.

Undgå personskade eller materiel skade
som følge af pludselig udligning af
procestryk eller dele, der bevæger sig
ukontrollabelt. Forud for
vedligeholdelsesarbejde:

D Vær altid iført beskyttelseshandsker,
‐beklædning samt ‐briller for at undgå
personskade i forbindelse med
installationsarbejde.

D Brug altid beskyttelseshandsker,
‐beklædning og ‐briller.
D Sluk for alle slanger, der fører lufttryk,
strøm eller kontrolsignaler til aktuatoren.
Sørg for, at aktuatoren ikke pludseligt kan
åbne eller lukke ventilen.
D Afmonter ikke aktuatoren fra
ventilen, mens ventilen er tryksat.
D Udluft al lufttryk fra den pneumatiske
aktuator, og fjern forspændingen fra
aktuatorfjedrene.
D Ovenstående foranstaltninger bør
låses på plads, mens der arbejdes på
ventilen.

D Hvis aktuatoren skal løftes op, skal der
anvendes en nylonslynge for at beskytte
overfladerne. Vær forsigtig, når slyngen
sættes på for at undgå at beskadige
aktuatorens rør og eventuelt tilbehør. Vær
også omhyggelig med at forhindre
personskade, hvis hejseværket eller
løftegrejet skulle glide. Sørg for at bruge et
hejseværk og kæder eller slynger af
passende størrelse ved håndtering af
delene.

D Der må aldrig påføres tryk på en
delvist monteret aktuator, medmindre alle
trykbærende dele er korrekt monteret.

D Kontrollér sammen med din proces‐
eller sikkerhedstekniker, om der skulle
være yderligere tiltag, der skal tages til
beskyttelse mod procesmedierne.

D Kontrollér sammen med din proces‐
eller sikkerhedstekniker, om der skulle
være yderligere tiltag, der skal tages til
beskyttelse mod procesmedierne.

D For ikke at risikere personskade som
følge af ukontrollerede bevægelser af
delene må skruerne på spindelens
samlemuffe ikke løsnes, når der er
fjederspænding på aktuatoren.

D Hvis den skal monteres i en
eksisterende driftssammenhæng, henvises
der til ADVARSLEN i afsnittet om
vedligeholdelse.

Regulatorer
Betjening
ADVARSEL
Vær forsigtig, hvis der flyttes på
aktuatorens spindel eller aksel, når disse er
under belastning, så hænder og værktøj
holdes væk fra den retning, som aktuatoren
bevæger sig. Der er risiko for personskade
eller materiel skade, hvis noget bliver
fanget mellem aktuatorens spindel og
øvrige dele af reguleringsventilen.

Dk−44

Installation
ADVARSEL
D Der er risiko for personskade, materiel
skade eller lækager pga. gasudslip eller
sprængning af trykbærende dele, hvis
regulatoren udsættes for overtryk, eller
den installeres et sted, hvor trykket kan
overstige de grænser, regulatoren er
beregnet til, eller hvor grænserne for
tilstødende rørsystemer eller samlinger
overskrides. For at undgå sådanne
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former for personskade eller materiel skade
skal der anvendes trykaflastende eller
trykbegrænsende udstyr (i henhold til
gældende forordninger, regelsæt
eller standard) for at undgå, at
driftsbetingelserne overskrider disse
grænser.
D Hvis en pilotregulator lider skade, kan
piloten blive knækket af hovedventilen,
hvilket kan medføre personskade og
materiel skade som følge af gasudslip. For
at undgå sådanne skader skal regulatoren
monteres et sikkert sted.

D For at undgå personskade skal der
altid bæres beskyttelseshandsker,
‐beklædning og ‐briller, når der arbejdes
med vedligeholdelse.
D Kontrollér sammen med din proces‐
eller sikkerhedstekniker, om der skulle
være yderligere tiltag, der skal tages til
beskyttelse mod procesmedierne.

Dk

D Vær altid iført beskyttelseshandsker,
‐beklædning samt ‐briller for at undgå
personskade i forbindelse med
installationsarbejde.
D En regulator kan slippe noget gas ud i
atmosfæren, når den bruges sammen med
farlige eller brændbare gasser. Gasudslip
kan hobe sig op og medføre personskade,
dødsfald eller materiel skade som følge af
brand eller eksplosion. Bruges regulatoren i
forbindelse med farlige gasser, skal den
udlufte til et eksternt, sikkert sted - væk fra
luftindtag og farlige steder.
Udluftningsslangen eller røgåbningen skal
beskyttes mod kondens og tilstopning.
D Kontrollér sammen med din proces‐
eller sikkerhedstekniker, om der skulle
være yderligere tiltag, der skal tages til
beskyttelse mod procesmedierne.
D Hvis den skal monteres i en
eksisterende driftssammenhæng, henvises
der til ADVARSLEN i afsnittet om
vedligeholdelse.

Vedligeholdelse
ADVARSEL
Undgå personskade eller materiel skade
som følge af pludselig eller ukontrolleret
udligning af tryk, gas eller andre
procesvæsker. Før afmonteringen starter
isoleres piloten eller regulatoren fra alle
trykmuligheder, og tryk indeholdt i pilot
eller regulator frigives forsigtigt. Hold vha.
måleapparater øje med ind‐ og
udgangstryk samt lastetryk, mens disse
tryk udløses.

Aflastningsventiler
Installation
ADVARSEL
Der er risiko for personskade, materiel
skade eller lækager pga. gasudslip eller
sprængning af trykbærende dele, hvis
aflastningsventilen eller trykregulatoren
installeres et sted, hvor kapaciteten kan
blive overskredet, eller hvor forholdene
overskrider værdierne for tilstødende
rørsystemer eller samlinger. For at undgå
dette skal der monteres en aflastningsventil
eller trykregulator i følgende tilfælde:
D Driftsbetingelserne ligger inden for
enhedens kapacitet.
D Driftsbetingelserne er i
overensstemmelse med gældende
forordninger, regulativer eller standarder.
Hvis en aflastningsventil eller trykregulator
lider skade, kan piloten blive knækket af
hovedventilen, hvilket kan medføre
personskade og materiel skade som følge af
gasudslip. For at undgå sådanne skader skal
enheden monteres et sikkert sted.
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Når den bruges som aflastning, vil både en
aflastningsventil og en pilot sende gas ud.
Når den bruges i forbindelse med farlige
eller brændbare gasser, er der risiko for
personskade, dødsfald eller materiel skade
som følge af brand eller eksplosion af
udsivning af ophobet gasudslip. For at
undgå sådanne personskader og materielle
skader skal der leveres rør eller slanger til
udluftning af gassen til et sikkert område.
Udstødningsrørene skal konstrueres og
monteres, så de er beskyttet mod for stor
begrænsning af gennemstrømningen.
Dette rørsystem skal beskyttes mod
kondensdannelse eller andet, der måtte
kunne tilstoppe det.
D Vær altid iført beskyttelseshandsker,
‐beklædning samt ‐briller for at undgå
personskade i forbindelse med
installationsarbejde.
D Kontrollér sammen med din proces‐
eller sikkerhedstekniker, om der skulle
være yderligere tiltag, der skal tages til
beskyttelse mod procesmedierne.
D Hvis den skal monteres i en
eksisterende driftssammenhæng, henvises
der til ADVARSLEN i afsnittet om
vedligeholdelse.

Betjening
ADVARSEL
Af hensyn til sikkerheden under nedlukning
skal der monteres udluftningsventiler
umiddelbart før og efter hovedventilen på
en afluftnings‐ eller
trykreguleringsinstallation.

Vedligeholdelse
ADVARSEL
Undgå personskade eller materiel skade
som følge af pludselig eller ukontrolleret
udligning af tryk, gas eller andre
procesvæsker. Før afmonteringen
påbegyndes, skal alt tryk forsigtigt udløses.
Overvåg vha. et måleapparat
aflastningstrykket (indsugningstrykket),
mens det udløses.
D For at undgå personskade skal der
altid bæres beskyttelseshandsker,
‐beklædning og ‐briller, når der arbejdes
med vedligeholdelse.
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D Kontrollér sammen med din proces‐
eller sikkerhedstekniker, om der skulle
være yderligere tiltag, der skal tages til
beskyttelse mod procesmedierne.

Instrumenter, afbrydere og
tilbehør
Bemærkning
Det er ikke alle instrumenter, der er velegnede
eller godkendte til brug sammen med
naturgas som forsyningsmedium. Den
tilhørende brugsvejledning for instrumentet
kan give konkrete oplysninger i forhold til
instrumentet.

Installation
ADVARSEL
Undgå personskade eller materiel skade
som følge af pludselig udligning af
procestryk eller dele, der sprænger. Før
montering af produktet:
D Systemkomponenter må ikke
installeres i det tilfælde, hvor
driftsbetingelserne kan overskride
grænserne i brugsvejledningen for
produktet eller på tilhørende typeskilte.
Brug trykaflastende udstyr iht. statslige
krav eller godkendte brancheforordninger
samt fornuftig ingeniørmæssig praksis.
D Der skal altid bæres
beskyttelseshandsker, ‐beklædning og
‐briller, når der arbejdes med montage og
installation.
D Sluk for alle slanger, der fører lufttryk,
strøm eller kontrolsignaler til aktuatoren.
Sørg for, at aktuatoren ikke pludseligt kan
åbne eller lukke ventilen.
D Brug bypassventiler eller luk helt af for
processen for at isolere ventilen fra
procestrykket. Let procestrykket fra begge
sider af ventilen.
D Udluft belastningstrykket på den
pneumatiske aktuator og aflast en eventuel
forkompression af drivfjederen.
D Ovenstående foranstaltninger bør
låses på plads, mens der arbejdes på
ventilen.
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D Ventilens pakdåse kan indeholde
procesvæsker, der kan være under tryk, selv
når ventilen er taget af rørstrengen. Der kan
sprøjte procesvæske ud under tryk, når
fastspændingsdele eller ringe til pakdåsen
afmonteres, eller når rørproppen i
pakdåsen løsnes. Fjern forsigtigt delene, så
eventuel væske kan sive langsomt ud uden
at være til fare.
D Instrumentet kan levere fuldt
forsyningstryk til tilsluttet udstyr. For at
undgå skader på personer og udstyr som
følge af pludselig udløsning af procestryk
eller sprængte dele, skal det sikres, at
forsyningstrykket aldrig overstiger det
maksimalt tilladte driftstryk for det
tilsluttede udstyr.
D Da pludselig trykudløsning kan
medføre personskade eller materiel skade,
skal der bruges et system med
højtryksregulering, når en kontroller eller
transmitter betjenes fra en højtrykskilde.
D Der kan opstå alvorlig personskade og
materiel skade fra en ukontrolleret proces,
hvis forsyningsluften ikke er ren, tør og fri
for olie. Hvor det i de fleste tilfælde vil være
nok at bruge og jævnligt vedligeholde et
filter, som fjerner partikler på mere end 40
mikron, bedes du forhøre dig hos en
repræsentant for Emerson Process
Management og undersøge
branchestandarder for luftkvalitet til brug
sammen med ætsende gasser, eller hvis du
er usikker på, hvor meget eller hvordan
luften skal filtreres eller filtret
vedligeholdes.
D Hvis der anvendes ætsende medier,
skal det sikres, at rørstrenge og
instrumentdele, der er i kontakt med det
ætsende medium, er lavet af et velegnet
modstandsdygtigt materiale. Hvis der
anvendes uegnede materialer, kan det
medføre personskader eller materiel skade
som følge af ukontrolleret udslip af det
ætsende medium.
D Hvis der anvendes naturgas eller
andre brændbare eller farlige gasser som
trykluftmedium, og der ikke tages
forebyggende tiltag, er der risiko for
personskade eller materiel skade som følge
af brand eller eksplosion af ophobede
gasser eller kontakt med farlige gasser. De
forebyggende tiltag kan bl.a. omfatte
følgende: ekstern udluftning af enheden,
revurdering af klassificering af det farlige
område, sikring af tilstrækkelig udluftning
samt fjernelse af eventuelle
antændingskilder.

Instrumentet eller instrument samt
aktuator danner ikke en gastæt forsegling,
og når delene befinder sig på et lukket sted,
skal der anvendes en ekstern
udluftningsslange, tilstrækkelig udluftning
samt nødvendige sikkerhedstiltag.
Udluftningsslangen skal overholde lokale
og regionale regler. Den skal være så kort
som mulig og have en tilstrækkelig stor
indvendig diameter samt få knæk for at
mindske risikoen for trykophobning. En
ekstern udluftningsslange er dog ikke nok
til at fjerne alle farlige gasser, der kan
stadig forekomme udslip.
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D Hvis instrumentet har hul flyder eller
fortrængningselement, kan dette element
indeholde procesvæske eller tryk, der kan
forårsage personskade eller materiel skade,
hvis den pludseligt strømmer ud. Brand,
eksplosion eller kontakt med farlig væske
kan ske, hvis et fortrængningselement, der
indeholder procestryk eller ‐væske,
punkteres, opvarmes eller repareres.
Det forekommer måske ikke umiddelbart
farligt, når sensoren afmonteres,
eller fortrængningselementet fjernes.
Før sensoren afmonteres, eller
fortrængningselementet fjernes, skal man
holde øje med de tilhørende advarsler, der
er beskrevet i brugsvejledningen til
sensoren.
D Der er risiko for personskade eller
materiel skade som følge af statisk
elektricitet. Tilslut en jordforbindelse på 14
AWG (2,08 mm2) mellem instrumentet og
jord, når der er brændbare eller farlige
gasser til stede. Se krav til jording i
gældende nationale og lokale regler og
standarder.
D Der er risiko for personskade eller
materiel skade som følge af brand
eller eksplosion pga. udslip af brændbare
eller farlige gasser, hvis ikke føringsrøret
forsegles på passende vis. Ved
eksplosionssikre anvendelser monteres
pakningen højst 457 mm (18 in.) fra
instrumentet, når påkrævet ifølge
typeskiltet. Ved installation i
ATEX‐klassificerede områder skal der
anvendes en certificeret kabelforskruning.
Udstyret skal installeres i henhold til lokale
og nationale regler for elektriske
installationer.
D Kontrollér sammen med din proces‐
eller sikkerhedstekniker, om der skulle
være yderligere tiltag, der skal tages til
beskyttelse mod procesmedierne.
D Hvis den skal monteres i en
eksisterende driftssammenhæng, henvises
der til ADVARSLEN i afsnittet om
vedligeholdelse.
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Betjening

D Afmonter ikke aktuatoren fra
ventilen, mens ventilen er tryksat.

Når der justeres eller kalibreres instrumenter, afbrydere
eller andet tilbehør, der styrer reguleringsventiler eller
andre reguleringselementer, kan man miste kontrollen
over ventilen eller elementet. Hvis instrumentet skal tages
ud af drift til kalibrering eller andre reguleringer, skal
følgende advarsel overholdes, inden der foretages
yderligere.

D Brug bypassventiler eller luk helt af
for processen for at isolere ventilen fra
procestrykket. Let procestrykket fra begge
sider af ventilen.

ADVARSEL
Undgå personskade eller materiel skade
som følge af en ukontrolleret proces. Sørg
for midlertidig styring af processen, før
instrumentet tages ud af drift.

D Udluft alt lufttryk fra den pneumatiske
aktuator, og fjern forspændingen fra
aktuatorfjedrene.
D Der er risiko for personskade eller
materiel skade som følge af brand eller
eksplosion, hvis der anvendes naturgas som
forsyningsmedium, og der ikke tages
passende forebyggende tiltag. De
forebyggende tiltag kan bl.a. omfatte
følgende: ekstern udluftning af enheden,
revurdering af klassificering af det farlige
område, sikring af tilstrækkelig udluftning
samt fjernelse af eventuelle
antændingskilder.
D Ovenstående foranstaltninger bør
låses på plads, mens der arbejdes på
ventilen.

Vedligeholdelse
ADVARSEL
Før vedligeholdelse af instrumenter eller
tilbehør monteret på aktuatorer
påbegyndes, skal man:
D Undgå personskade ved altid at bruge
beskyttelseshandsker, ‐beklædning og
‐briller.
D Sørge for midlertidig styring af
processen, før instrumentet tages ud af
drift.
D Slukke for alle slanger, der fører
lufttryk, strøm eller kontrolsignaler til
aktuatoren. Sørge for, at aktuatoren ikke
pludseligt kan åbne eller lukke ventilen.
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D Ventilens pakdåse kan indeholde
procesvæsker, der kan være under tryk, selv
når ventilen er taget af rørstrengen. Der kan
sprøjte procesvæske ud under tryk, når
fastspændingsdele eller ringe til pakdåsen
afmonteres, eller når rørproppen i
pakdåsen løsnes. Fjern forsigtigt delene, så
eventuel væske kan sive langsomt ud uden
at være til fare.
D Der slukkes for strømmen til
eksplosionssikre instrumenter, før
instrumentets afskærmning(er) fjernes i
farlige områder. Der er risiko for
personskade eller materiel skade som følge
af brand og eksplosion, hvis der sættes
strøm til instrumentet, mens
afskærmningen er afmonteret.
D Kontrollér sammen med din proces‐
eller sikkerhedstekniker, om der skulle
være yderligere tiltag, der skal tages til
beskyttelse mod procesmedierne.
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Instrumenter monteret på tank eller
standrør
ADVARSEL

Produkter omfattet af
Batteridirektivet 2006/66/EF
Slutbrugere skal overholde denne meddelelse for alle
batterier, der er forsynet med følgende symbol:

For instrumenter monteret på en tank eller
et standrør skal alt tryk først fjernes fra
tanken, og den skal tømmes til et punkt
under tilslutningen. Denne forholdsregel er
nødvendigt for at undgå personskade på
grund af kontakt med procesvæsken.

Instrumenter med hul flyder eller
fortræningselement
ADVARSEL
Hvis instrumentet har hul flyder eller
fortrængningselement, kan dette element
indeholde procesvæske eller tryk, der kan
forårsage personskade eller materiel skade,
hvis det pludseligt strømmer ud. Brand,
eksplosion eller kontakt med farlig væske
kan ske, hvis et fortrængningselement, der
indeholder procestryk eller ‐væske,
punkteres, opvarmes eller repareres. Et
fortrængningselement, der har været utæt i
processen, kan indeholde:
D Tryk, fordi det har været i en tryksat
beholder.
D Væske, der udvikler tryk pga.
temperaturændring.
D Væske, der er brændbar, giftig eller
ætsende.
Fortrængningselementer skal behandles
med forsigtighed. Tag forbehold for den
anvendte procesvæske. Før
fortrængningselementet afmonteres, skal
man holde øje med de tilhørende advarsler,
der er beskrevet i brugsvejledningen til
sensoren.
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I henhold til det europæiske direktiv 2006/66/EF må
batterier, der er forsynet med det viste symbol på selve
batteriet eller på emballagen, ikke bortskaffes med
usorteret husholdningsaffald. Det er slutbrugerens eget
ansvar at bortskaffe alle batterier, der er forsynet med det
viste symbol, via dertil beregnede indsamlingssteder som
anvist af staten eller lokale myndigheder. Hvis batterierne
bortskaffes og genbruges korrekt, er det med til at
forebygge de negative påvirkninger for miljøet og
befolkningens sundhedstilstand. Konkrete oplysninger om
batteriet fremgår af produktdokumentationen. Af hensyn
til korrekt genbrug skal batteriet afleveres på et dertil
beregnet indsamlingssted. De kan kontakte det lokale
salgskontor for Emerson Process Management og få
yderligere oplysninger.

Instrumenter, afbrydere og
tilbehør ikke fremstillet af
Fisher (originalproducent)
Installation, drift og
vedligeholdelse
Se dokumentationen fra den originale fabrikant
vedrørende sikkerhedsinformation om installation, drift og
vedligeholdelse.
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Emerson Process Management eller nogen af deres tilknyttede organisationer kan gøres ansvarlig for udvælgelse, brug og vedligeholdelse af
noget produkt. Korrekt udvælgelse, brug og vedligeholdelse af produkter påhviler ene og alene køber og slutbruger.
Fisher er et varemærke tilhørende et af selskaberne i forretningsdivisionen Emerson Process Management, som er en del af Emerson Electric Co. Emerson
Process Management, Emerson og Emerson‐logoet er vare‐ og servicemærker tilhørende Emerson Electric Co. Alle andre varemærker tilhører de
respektive ejere.
Indholdet i dette dokument har udelukkende som formål at være af oplysningsmæssig karakter, og uanset vi har bestræbt os på at gøre dem nøjagtige,
må de ikke fortolkes som værende garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, vedrørende de produkter og serviceydelser, der er beskrevet heri,
eller brugen af dem. Alt salg er underlagt vores salgsbetingelser, som gerne fremsende på anmodning. Vi forbeholder os ret til at ændre eller forbedre
konstruktionen af eller specifikationerne for disse produkter til enhver tid og uden varsel. Hverken Emerson,
Emerson Process Management
Marshalltown, Iowa 50158 USA
Sorocaba, 18087 Brazil
Cernay, 68700 France
Dubai, United Arab Emirates
Singapore 128461 Singapore
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