Veiligheidsinformatie:
WAARSCHUWING – Laad de accu niet op in een explosieve atmosfeer.
WAARSCHUWING – Vervanging van onderdelen kan de intrinsieke veiligheid aantasten.
WAARSCHUWING – Lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik.
Instructies voor gebruik in gevaarlijke zones.

6. Reparatie van deze apparatuur moet worden

De volgende instructies zijn van toepassing op apparatuur die wordt gedekt door het certificaatnummer:

uitgevoerd door de fabrikant of conform de geldende voorschriften.
7. Gebruik uitsluitend de door Crowcon geleverde
kabels voor de aansluiting aan de achterkant van
het toestel.
8. Indien het instrument op een andere manier
wordt gebruikt dan wordt gespecificeerd in deze
handleiding, kan de veiligheid waarin voorzien is
door deze uitrusting, in het gedrang komen.

Sira 03ATEX2102
Onderstaande informatie dekt alle relevante punten
vermeld in bepaling 1.0.6 van de EHSR van de ATEXrichtlijn.

1. Het certificeringslabel is als volgt:

Zoneclassificaties:
Zone 1: In een zone geklasseerd als Zone 1 zijn
waarschijnlijk ontbrandbare concentraties
ontvlambare gassen, dampen of vloeistoffen
aanwezig in de normale werkomstandigheden.
Zone 2: In een zone geklasseerd als Zone 2 zijn
waarschijnlijk geen ontbrandbare concentraties ontvlambare gassen, dampen of vloeistoffen aanwezig in de normale werkomstandigheden.

2. De apparatuur behoort tot de categorie 2G en

3.

4.

5.

mag worden gebruikt in zones 1 en 2 met ontvlambare gassen en dampen met de toestelgroepen IIA, IIB & IIC en met de temperatuurklassen
Tl, T2, T3 en T4.
De apparatuur is alleen gecertificeerd voor gebruik
in omgevingstemperaturen in het bereik van
-20°C tot +50°C en dient niet buiten dit bereik
worden gebruikt.
Gebruik alleen de accu geleverd door Crowcon.
Opladen is alleen toegestaan in ongevaarlijke
zones. NIET OPLADEN IN GEVAARLIJKE ZONES.
Er werd niet beoordeeld of de apparatuur voldeed
als een aan de veiligheid gerelateerd toestel (zoals
vermeld in de Richtlijn 94/9/EC Bijlage II, bepaling
1.5).
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