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CE Ex II 2GD  Ex db IIC T6 Ex tb IIIC T85°C 
-20≤Ta≤+65°C  -20≤Tp≤+60°C 

 

Modele 

3.40 3.42 3.43 3.45 

3.48 3.49  
(ciśnienie dyferencyjne) 
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Presostaty serii 3.4x/xx są zgodne z podstawowymi 
wymaganiami zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy 
europejskiej 2014/34/EU dla urządzeń Grupy II, 
kategorii 2GD; zgodność tą zapewnia przestrzeganie 
zaleceń norm CEI EN 60079-0, CEI EN 60079-1, jak 
podano w Deklaracji zgodności CE wydanej przez 
producenta i załączonej do tej instrukcji. Zaliczają 
się do kategorii konstrukcji elektrycznego 
zabezpieczenia. Nie wolno w żaden sposób 
wprowadzać modyfikacji bez wyraźnego 
upoważnienia firmy NUOVA FIMA, lub takich, 
które mieniałyby konstrukcję oraz funkcje 
elektryczne i mechaniczne tej konstrukcji 
elektrycznego zabezpieczenia. 
 

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
 
Bezpieczeństwo jest zapewnione przez dokładny wybór 
modelu i montaż w układzie oraz przez przestrzeganie 
procedur konserwacji ustalonych przez producenta. Za 
prawidłowy montaż i konserwację odpowiada 
wyłącznie użytkownik.  
 
Aby odpowiednio dobrać cechy konstrukcyjne i 
funkcyjne urządzeń, zalecamy zapoznanie się z 
najnowszą wersją katalogu dostępną na stronie 
internetowej www.nuovafima.com. 
 
Przyrządy NF są projektowane i konstruowane zgodnie 
z zaleceniami bezpieczeństwa opisanymi w 
międzynarodowych normach, których fragmenty 
przytoczono w tej instrukcji i które należy znać i 
przestrzegać ich w całości, aby móc wykonać montaż i 
wprowadzić przyrząd do użytku. W razie braku 

norm/przepisów krajowych, na terenie Unii 
Europejskiej należy przestrzegać zaleceń norm CEI EN 
60079-14, CEI EN 60079-17. 
 
Osoby wyznaczone do wyboru, montażu i konserwacji 
powinny być w stanie rozpoznać warunki, które mogą 
negatywnie wpłynąć na zdolność przyrządu do 
spełniania swojej funkcji i prowadzić do zbyt szybkiego 
uszkodzenia. Dlatego też powinni to być 
wykwalifikowani technicy, przeszkoleni w zakresie 
wykonywania procedur przewidzianych w 
regulaminach dotyczących urządzeń. 
 

2. Dyrektywy 
 
Zgodnie z dyrektywą 2014/68/EU (P.E.D.) presostaty 
serii 3.4x/xx są projektowane i konstruowane według 
“uznanej praktyki inżynierskiej” (SEP-Sound 
Engineering Practice).  
Do tego produktu nie ma zastosowania dyrektywa EMC 
2014/30/EU o zgodności elektromagnetycznej. 
 
Akcesoria stosowane do wlotu kabla lub rury powinny 
być zgodne z dyrektywą 2014/34/EU oraz normami CEI 
EN 60079-0, CEI EN 60079-1, o ochronie Ex db IIC i 
Ex tb IIIC.  
 

3. Materiały 
 
W mod. 3.40/42/43/45 element czuły składa się z 
membrany ze stali nierdzewnej AISI 316, natomiast w 
mod. 3.48/49 składa się z membrany ze stali 
nierdzewnej  AISI 316 wyposażonej w podwójny 
mieszek z AISI321. W obydwu przypadkach czuły 
element działa bezpośrednio na mikrowyłącznik za 
pomocą samocentrującego sworznia przegubowego, 
zapewniając w ten sposób wyjątkową gwarancję 
interwencji.  Tabliczka wykonana jest ze stali 
nierdzewnej, nieruchoma i z nieusuwalnymi napisami.  
 
NF10 - Transport - Przyrządy mogą utracić swoje 
charakterystyki podczas transportu pomimo 

odpowiedniego opakowania i powinny być sprawdzone 
przed użyciem. W tym przypadku należy zapoznać się z 
procedurami kontroli/tarowania. Brak ponownego 
uzbrojenia mikrowyłącznika oznacza poważną szkodę 
na przyrządzie.  
 
NF11 - Przechowywanie - Przyrządy przechowywane 
w standardowym, oryginalnym opakowaniu (w 
pudełkach kartonowych) muszą być składowane w 
zamkniętych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed 
wilgocią: w tym przypadku nie wymagają szczególnej 
uwagi. Jeżeli przyrządy pakowane są w specjalny 
sposób, (w skrzyniach drewnianych wyłożonych 

papierem smołowanym lub w workach barierowych), 
zawsze należy składować je w pomieszczeniach 
zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem 
czynników atmosferycznych; stan zapakowanych 
materiałów należy sprawdzać co 3-4 miesiące, 
zwłaszcza wtedy gdy skrzynie poddawane są działaniu 
czynników atmosferycznych.  Temperatura w strefie 
składowania powinna wynosić od –20 do +65 °C jeżeli 
nie podano inaczej na specjalnych  kartach 
katalogowych.  
Elektryczna konstrukcja bezpieczeństwa musi zostać 
wybrana w zgodnie z klasyfikacją obszaru 
niebezpiecznego. Zespół konstrukcji elektrycznego 
zabezpieczenia oraz aparatur/elementów na nim 
zainstalowanych musi być dostosowany do gazu, 
oparów i/lub występujących pyłów. 
(UWAGA: ta konstrukcja elektrycznego 
zabezpieczenia NIE nadaje się dla STREFY 0 i 20, i 
NIE może być używana  do pomiaru ciśnienia cieczy 
palnych).  
 

4. Ograniczenia zastosowania 
 
Ciśnienie robocze – Przyrząd należy wybrać o takim 
zakresie operacyjnym ciśnienia, aby ciśnienie robocze 
mieściło się między 25% a 75% ciśnienia, które 
powinno być mniej więcej dwa razy większe od 
ciśnienia roboczego. Dla zakresów < 1 bar należy 
unikać stosowania przypadkowego spadku absolutnej 
wartości w zakresie operacyjnym przyrządu.  
 
Mikrowyłącznik – Nie należy przekraczać 
maksymalnych wartości obciążenia rezystancyjnego 
podanych na etykiecie. W razie, gdyby do tego doszło, 
zewnętrzna temperatura obudowy i siatek przewodu 
może wzrosnąć, sprawiając, że montaż będzie 
niebezpieczny. W zależności od typu mikrowyłącznika, 
należy uwzględnić wartość dyferencjału. Patrz zalecenia 
NF32.  
 
Obudowa – aluminiowa z niebieskim lakierem 
poliuretanowym.. Pokrywa jest aluminiowa z beżowym 

lakierem poliuretanowym. Zaprojektowano do 
stosowania na zewnątrz. Należy sprawdzić stopień 
odporności lakieru poliuretanowego na korozję 
atmosfery istniejącej w miejscu montażu oraz na 
czynniki atmosferyczne, aby zapewnić obsługę w 
pełnym bezpieczeństwie.  
Stopień ochrony – Podany zgodnie z normą CEI EN 
60529. Odnosi się do warunków w pełni dokręconej 
pokrywy. Specjalna śruba zabezpieczająca znajdująca 
się na korpusie obudowy musi być wkręcana  
przeciwnie do obrotów pokrywki, uniemożliwiając jej 
w ten sposób odpadnięcie w normalnych warunkach 
operacyjnych.  

 
Zabezpieczenie elektryczne – Muszą być spełnione 
warunki zasilania, z zachowaniem ostrożności aby nie 
stwarzać  szkód na przyrządzie i na operatorach. Należy 
również zwrócić uwagę na procedury połączeń 
uziemienia przewodzących części przyrządu, aby 
uniknąć tego, ze straty energii elektrycznej 
spowodowane uszkodzeniami i/lub wypadkami 
mogłyby stanowić zagrożenie dla operatorów i aparatur 
znajdujących się w pobliżu.  Należy sprawdzić czy 
zabezpieczająca konstrukcja elektryczna jest 
przydzielona do usługi dla jakiej została zbudowana 
(napięcie, częstotliwość, naprężenia mechaniczne i 
termiczne w zakresie wartości projektowych).  
 
Naprężenia mechaniczne – Przyrządy nie mogą być 
im poddawane. Jeżeli punkty instalacyjne są poddawane 
naprężeniom mechanicznym, przyrządy muszą zostać 
zamontowane w odległości i podłączone przewodami 
elastycznymi. Przyrządy muszą być wybrane z tych, 
które posiadają system kotwienia do ściany, do panelu 
lub do słupa.  
 

5. Zastosowania nieprawidłowe 
 
Poniższe zastosowania mogą okazać się potencjalnie 
niebezpieczne i należy podchodzić do nich z dużą 
ostrożnością: 
− układy z gazem sprężonym: rozdz. NF25;  
− układy z tlenem: rozdz. A4274; 
− układy z cieczami korozyjnymi, płynnymi lub 

gazowymi: rozdz. A4331, A4273: 
− układy z parą pod ciśnieniem: rozdz. NF25;  
− układy z ciśnieniem dynamicznym i cyklicznym: 

rozdz. E723, A4271 
− systemy w których nadciśnienia mogą być 

przypadkowo zastosowane lub tam, gdzie przyrządy 
niskiego ciśnienia mogłyby zostać zainstalowane na 
przyłączach wysokiego ciśnienia: par. E724, A4272;  

− systemy, w których wzajemna zamienność mogłaby 
być przyczyną niebezpiecznych skażeń: par. A4274;  

− układy zawierające ciecze toksyczne lub 
radioaktywne, płynne lub gazowe: rozdz.układy z 
cieczami korozyjnymi, płynnymi lub gazowymi: 
rozdz. A4274;  

− układy generujące wibracje mechaniczne: rozdz. 
A4275, A4276, E722;  

− układy o temperaturze działania innej niż 
temperatura otoczenia: rozdz. NF27. 

 
NF25 - Dla systemów ze sprężonymi gazami należy 
wybrać przyrząd o odpowiednim stopniu 
zabezpieczenia. W przypadku nieoczekiwanego 
uszkodzenia elementu czułego, gaz musi wydostawać 
się na zewnątrz obudowy za pośrednictwem układu 
bezpieczeństwa. Przyrządy NUOVA FIMA posiadają 
odpowietrznik bezpieczeństwa, który otwiera się, gdy 
ciśnienie wewnątrz zamkniętej obudowy przekracza 
dana wartość bezpieczeństwa, uwalniając je do 
otoczenia. Ciecze łatwopalne nie mogą być mierzone.  
 
E723 - Ciśnienia dynamiczne i cykliczne - Występują 
zazwyczaj wtedy, gdy przyrządy zamontowane są na 
pompach i stanowią przyczynę znacznych redukcji 
wytrzymałości elementu czułego oraz mikrowyłącznika. 

http://www.nuovafima.com/
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Zazwyczaj odznaczają się ciągłym wzbudzaniem 
fałszywych alarmów. Należy redukować takie pulsujące 
ciśnienia, instalując tłumik/amortyzator między źródłem 
ciśnienia a przyrządem. Niewłaściwy dobór przyrządu 
może prowadzić do pęknięć zmęczeniowych.  
 
A4271 - Pęknięcie zmęczeniowe - Jest powodowane 
przez stres mechaniczny wywoływany przez ciśnienie i 
objawia się niewielkim klikaniem. Takie pęknięcia są 
groźniejsze gdy następują podczas pomiarów 
sprężonych gazów aniżeli cieczy.   Pęknięcia 
zmęczeniowe uwalniają ciecz powoli, tak więc wzrost 
ciśnienia w obudowie jest wykrywany przez aparaturę  
odpowietrznika bezpieczeństwa.  
 
E724 - Nadciśnienie - Każde nadciśnienie powoduje 
naprężenia elementu czułego. Dlatego korzystniejszym 
jest stosowanie przyrządu w którym dolna wartość skali 
jest większa od maksymalnego ciśnienia roboczego, co 
w rezultacie powoduje łatwiejsze pochłanianie 
nadciśnień i uderzeń ciśnienia. Uderzenia ciśnienia 
mogą myć traktowane tak samo, jak ciśnienia 
pulsacyjne. Nadciśnienia długo trwające można 
pokonać, instalując zawór ograniczający, skalibrowany 
w zakresie przyrządu. Należy jednak uwzględnić fakt, 
że wystąpienie nawet pojedynczego zdarzenia może 
doprowadzić do pęknięcia z powodu nadciśnienia. 
 
A4272 - Uszkodzenie przez nadciśnienie - Jest 
powodowane przez zastosowanie ciśnienia wyższego od 
maksymalnego limitu zadanego na elemencie czułym 
(może zdarzyć się na przykład wtedy, gdy przyrząd do 
niskich ciśnień zostanie zainstalowany na systemie 
wysokiego ciśnienia). Efekty takiego rodzaju 
uszkodzenia, powszechnie najczęściej występujące w 
przypadkach pomiaru sprężonych gazów, są 
nieprzewidywalne i mogą spowodować wybuch 
obudowy, mimo zainstalowanego odpowietrznika 
bezpieczeństwa. Krótkotrwałe impulsy nadciśnienia 
(spikes) mogą występować w systemach 
pneumatycznych lub hydraulicznych, głównie w 
związku z otwieraniem i zamykaniem zaworów. 
Amplitudą tych impulsów może być często ciśnienie 
robocze oraz duża prędkość przy jakiej następują 
uniemożliwiając pomiar przez przyrząd i będąc przez to 
niezauważalną przez operatora. Mogą powodować 
całkowite uszkodzenie przyrządu. Wąskie gardło może 
zredukować amplitudę szczytową (spike) nadciśnienia 
przekazywanego na element czuły. Zastosowanie 
zaworu ograniczającego ciśnienie, zabezpiecza przyrząd 
przed wszystkimi ciśnieniami, wyższymi od tego 
ustawionego na tym zaworze, chroniąc w ten sposób  
przyrząd przed nadciśnieniami.  
 
A4331 - Element czuły generalnie charakteryzuje się 
zmniejszoną grubością, pracuje zatem w warunkach 
znacznego stresu mechanicznego. Chemiczna zgodność 
z cieczą która ma być mierzona, musi być zatem brana 
pod uwagę. Żaden z powszechnie stosowanych 
materiałów nie może być uznany za odporny na atak 
chemiczny i działanie  różnych czynników, mających 
wpływ na: stężenie, temperaturę oraz rodzaj mieszanki 
miedzy rożnymi substancjami chemicznymi. Atak 
chemiczny może szybko spowodować pękniecie 
korozyjne.  
 
A4273 - Pękniecie korozyjne - Następuje wtedy, gdy 
materiał elementu czułego poddawany jest atakowi 
chemicznemu przez substancje zawarte w cieczy do 
pomiaru lub w otoczeniu otaczającym system pod 
ciśnieniem. Szkoda uwidacznia się w postaci wycieku w 
miejscu pęknięcia zmęczeniowego na skutek osłabienia 
materiału. W takim przypadku musi zostać 
uwzględnione użycie membrany z materiału chemicznie 
zgodnego z cieczą procesową.  
 
A4274 - Uszkodzenie przez eksplozję - Następuje w 
następstwie swobodnego uwolnienia energii termicznej 
wywołanej reakcja chemiczną, tak jak w przypadku 
adiabatycznego sprężenia tlenu w obecności 
węglowodorów. W zasadzie jest akceptowalny brak 
możliwości przewidzenie efektów tej szkody. Zalecane 
jest przemywanie i odtłuszczanie specjalnymi środkami 
części mokrych, mających kontakt z przyrządami na 
układzie, w celu uniknięcia groźnych reakcji 
chemicznych. Taka sama procedura stosowana jest 
przez producenta przy stosowaniu środków silnie 
utleniających. Konieczne jest, aby producent został o 
tym poinformowany w momencie składania 
zamówienia.  
 
A4275 - Uszkodzenie przez wibracje - Najbardziej 
powszechne uszkodzenie przez wibracje powodowane 
jest przez nadmierne zużycie części ruchomych.  
 
A4276 - Uszkodzenie zmęczeniowe powodowane 
przez wibracje - Kolejnym skutkiem wibracji o 
szerokim zakresie może być to wywołujące pęknięcia 
zmęczeniowe w strukturze elementu czułego.  W tym 
przypadku wyciek cieczy może być zarówno powolny 
jak i szybki.  
 
E722 - Wibracje - Gdy wspornik przyrządu 
poddawany jest wibracjom, przyrządy muszą być 

montowane w odległości i podłączone za pomocą 
przewodów giętkich ( przy wibracjach mocnych i 
nieregularnych). Jeżeli nie jest to możliwe, należy 
zainstalować przyrząd w pozycji prostopadłej do 
płaszczyzny drgań. Obecność wibracji można 
stwierdzić przez ciągłe, fałszywe interwencje 
mikrowyłącznika.  
 

6. Temperaturowa 
 
NF26  Klasa temperaturowa elektrycznej 
konstrukcji zabezpieczającej i aparatur 
zainstalowanych na niej, musi być odpowiednia dla 
gazów, pary i/lub występujących pyłów.  
 
E7251 – Temperatura otoczenia: -20...+65°C. Trudno 
jest odizolować przyrząd od temperatur otoczenia zbyt 
wysokich lub zbyt niskich. Jednym z rozwiązań jest 
oddalenie od źródła ciepła lub zimna, gdy jest to 
możliwe.  
 
NF27 – Temperatura cieczy procesowej: +60°C max, 
mierzona w ujściu gwintowanego gniazda ciśnienia. 
Zalecane jest zastosowanie syfonu w przypadku, gdy 
przyrząd ma być do pary lub płynów o wysokiej 
temperaturze. Syfon lub podobne urządzenie musi być 
zawsze umieszczony na końcu przyrządu i musi być 
napełniony skoncentrowaną cieczą zanim zostanie 
dokonana instalacja w celu uniknięcia tego, że ciecz 
ciepła dotrze do przyrządu podczas wzrostu ciśnienia 
początkowego. Nie można dopuszczać, aby wewnątrz 
elementu czułego ciecz uległa zamarznięciu lub 
krystalizacji. Jednakże, gdy przyrząd używany jest do 
pomiaru punktów o wysokiej temperaturze, do 
podłączenia do gniazda ciśnieniowego, zalecane jest 
zastosowanie rurki o średnicy wewnętrznej 
przynajmniej 6 mm. Rurka o długości ok. 1,5–2 m 
redukuje rzeczywistą temperaturę roboczą do 
temperatury otoczenia.  
 

7. Kalibracja 
 
NF30 - Punkt kalibracji - Presostaty NUOVA FIMA 
są dostarczane z 1 lub 2 mikrowyłącznikami, w których 
punkt interwencji ustawiany jest za pomocą 
mikrometrycznej śruby regulacyjnej, takiej jak na 
rysunku. Mogą być skalibrowane przez producenta, 
który wpisuje punkt kalibracji na tabliczce 
znamionowej w sposób niezmywalny. W innym 
przypadku dostarczane są skalibrowane w możliwie 
najniższym punkcie i zadaniem użytkownika jest 
wykonanie kalibracji,  biorąc pod uwagę wartość 
różnicową. 

 
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się 
przeprowadzanie kalibracji w laboratorium przed 
instalacją. Po skalibrowaniu przyrząd musi posiadać na 
tabliczce punkt kalibracji wpisany w sposób 
nieścieralny.  
 

A4332 - Ciecz kalibracyjna i próbna muszą być 
zgodne z cieczą do pomiaru w systemie pod ciśnieniem. 
Ciecze zawierające węglowodory nie mogą być 
używane w przypadku gdy ciecze do pomiaru 
stanowi tlen lub inne utleniacze.  
 
NF31 - Kalibracja -  Należy mieć do dyspozycji 
obwód kalibracyjny składający się z presostatu, 

generatora ciśnienia i wskaźnika ciśnienia (manometr 
lub czujnik). Dokładność interwencyjna uzyskiwana jest 
na podstawie użytego wskaźnika. Po odkręceniu 
pokrywki, wykonać następujące operacje: 
- podłączyć szeregowo mikrowyłącznik do lampki 
sygnalizacyjnej lub brzeczka tak, jak pokazano na 
rysunku, w taki sposób, aby uzyskać odniesienie do 
interwencji; 
- podać na presostat ciśnienie/ podciśnienie równe 
wartości interwencyjnej, odczytując je na przyrządzie 
porównawczym; 
- w celu regulacji interwencji na rampie wzniosu 
przekręcić śrubę regulacji mikrowyłącznika w prawo w 
celu zwiększenia wartości interwencyjnej ( dotyczy to 
również przyrządów, które normalnie pracują na sucho, 
naturalnie zaleca się prace w ciśnieniu absolutnym), w 
lewo w celu obniżenia go, aż do wprowadzenia 
sygnalizacji optycznej/dźwiękowej – obniżać ciśnienie 
aż do przywrócenia interwencji; 
- powtarzać ww. operacje aż do momentu osiągnięcia 
satysfakcjonującej dokładności wartości interwencyjnej; 
- w celu regulacji interwencji rampy opadania wartości 
ciśnienia, należy postępować zgodnie z powyższym 
opisem, uwzględniając to, ze dokładność powinna być 
ustalana w zakresie wartości ponownego uzbrojenia; 
- powtarzać ww. operacje aż do momentu osiągnięcia 
satysfakcjonującej dokładności wartości interwencyjnej; 
W przypadku, gdy występują 2 mikrowyłączniki, należy 
uwzględnić fakt, że takie operacje są powtarzane 
alternatywnie dla jednego mikrowyłącznika, a następnie 
dla kolejnego, aż do osiągnięcia żądanej dokładności 
interwencyjnej. Jest to konieczne w przypadku 
interakcji dwóch mikrowyłączników na tym samym 
elemencie pomiarowym. Po zakończeniu opisanych 
operacji, ponownie zakręcić pokrywkę aż do oporu.  
 
NF32 - Dyferencjał - Dyferencjał lub martwy punkt 
podany jest na etykiecie i jest to różnica miedzy 
punktem interwencyjnym a punktem ponownego 
uzbrojenia mikrowyłącznika. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na to, aby punkt interwencyjny i 
wartość różnicowa umożliwiały ponowne uzbrojenie 
mikrowyłącznika. Ma to szczególne znaczenie w 
przypadku mikrowyłącznika z dyferencjałem 
regulowanym od 1% do 50% wartości pola 
operacyjnego. Ten ostatni regulowany jest przez 
działanie na pokrętło stopniowe umieszczone pod tym 
mikrowyłącznikiem. Pokrętło regulacyjne posiada 
stopnie od litery “A” do litery “F”, które odpowiadają 
dokładnie dyferencjałowi minimalnemu (ok. 10% 
wartości zakresu pola) i maksymalnemu (ok. 40-50% 
wartości zakresu pola). Przy regulacji dyferencjału 
należy uwzględnić to, ze urządzenie, działając na siłę 
kliknięcia mikrowyłącznika, zwiększa wartość 
ustawionej interwencji, pozostawiając stałe ponowne 
uzbrojenie.  Ważne jest, aby uwzględnić to, przede 
wszystkim wtedy, gdy przyrząd wyposażony w taki 
mikrowyłącznik jest skalibrowany w fabryce i jest 
następnie regulowany na układzie. Oprócz tego należy 
to, gdy przyrząd pracuje na podciśnieniu (próżnia).  
 
NF40 – Presostaty serii 3.4x/xx muszą być 
instalowane zgodnie z przepisami Normy 
Europejskiej CEI EN 60079-14.  
 

8. Instalacja 
 
E71 - Instalacja - Aby ułatwić uruchomienie, 
zatrzymanie i demontaż w celach konserwacyjnych, 
musi zostać zamontowany zawór odcinający między 
presostatem a urządzeniem (zawór główny). Jeżeli 
presostat jest różnicowy  (3:48/49) należy wprowadzić 
również manifold 3 drożny lub 3 oddzielne zawory, tak 

jak pokazano to na rysunkach na stronie 3. Przyłącze 
ciśnieniowe musi być wodoszczelne. Jeżeli 
gwintowanie przyłącza ciśnieniowego jest cylindryczne, 
uszczelnienie jest zapewniane przez uszczelkę 
pierścieniową umieszczona miedzy dwiema płaskimi 
płaszczyznami uszczelnienia, jedna w gnieździe 
ciśnieniowym, druga na złączu procesowym przyrządu. 
Jeżeli gwintowanie przyłącza ciśnieniowego jest 

stożkowe, uszczelnienie jest zapewniane przez proste 
dokręcenie złącza na gnieździe, przynajmniej na pięć 
pełnych gwintów. Powszechnie stosowane jest 
owinięcie taśmą PTFE wkręcanego gwintu połączenia 
(patrz rys.).  

 
W obydwu przypadkach, należy ustalić moment 
dokręcenia przy pomocy dwóch kluczy, jeden na 
powierzchni płaskiej złącza procesowego przyrządu, i 
drugi na gnieździe ciśnienia. 
Nie dokręcać, działając siłą na obudowę, gdyż taka 
operacja może uszkodzić przyrząd. Podczas 
pierwszego podania ciśnienia należy upewnić się czy 
złącze jest wodoszczelne. Wszystkie przyrządy muszą 
być zamontowane w taki sposób, aby gniazdo 
ciśnieniowe znajdowało się w pozycji pionowej ± 5°, 
chyba że inaczej stanowi informacja na tabliczce. Musi 
być zapewniony minimalny odstęp 20 mm od 
jakiegokolwiek sąsiadującego elementu, aby umożliwić 
działanie odpowietrznika bezpieczeństwa. 
 
NF41 - Przyłącze elektryczne -  Używać adapterów i 
końcówek kablowych Ex d, Ex tD, które nie 
zmniejszają stopnia ochrony obudowy, i które są 
zgodne z obowiązującymi normami w obszarze 
instalacji. W gnieździe powinno być przynajmniej 5 
gwintów.  
 

Numer Kod 

1(2) 1/2” Gas F UNI 6125 
2(2) 3/4” Gas F UNI 6125 
3(1) 1/2” NPT F 
4(1) 3/4” NPT F 
A M20 x 1,5 F 

(1) gwintowania główne - (2) gwintowania na zlecenie 
 
NF42 - Przewód elektryczny -  Używać do połączeń 
przewodów o odpowiednim przekroju i odpowiednim 
natężeniu przepływu (1.2...2.5 mm2 - 14...16 AWG) 
oraz zgodnych z przepisami technicznymi dla 
połączenia do aparatur komutacyjnych. Średnica 
zewnętrzna musi być zgodna z tą wymaganą dla 
końcówek kablowych. Końcówki kablowe muszą być 
typu widełkowego.  
 
NF43 - Podłączenia elektryczne -  Poluzować śrubę 
bezpieczeństwa i usunąć pokrywkę. Sprawdzić, czy w 
przewodzie elektrycznym nie ma napięcia. Podłączyć 
przewód do mikrowyłącznika, dokonując dokładnego 
dokręcenia i uważać aby: 

 
a) nie był skręcony i zbytnio napięty; 
b) nie posiadał postrzępień i aby pancerz izolacyjny nie 
był przecięty lub uszkodzony; 
c) nie posiadał fałszywych styków i aby wszystkie 
zaciski były dobrze dokręcone; 
d) nie uległa zmianie kalibracja (jeżeli została ona 
wykonana w fabryce). Upewnić się, że wewnątrz 
obudowy nie pozostało jakiekolwiek zanieczyszczenie, 
dokręcić przelotkę przewodu i ponownie zamontować 
pokrywkę, mocując ja śrubą zabezpieczającą.  
 
NF44 - Uziemienie - Punkty podłączenia uziemienia, 
zabezpieczenia wyrównania potencjałów zostały 
wykonane wewnątrz i na  zewnątrz obudowy. Po 
sprawdzeniu kompletności i ciągłości tych przewodów, 
podłączyć jeden lub obydwa zgodnie z obowiązującą 
specyfika urządzenia, dokładnie dokręcając.  
 
NF50 – Użytkownik musi świadomy zagrożeń 
pochodzących z prądu elektrycznego oraz znać 
charakterystyki chemiczne i fizyczne gazów, oparów 
i/lub pyłów występujących w urządzeniu.  
 
E8 – Oddanie do użytku - Oddanie do użytku musi 
być zawsze wykonywane z zachowaniem środków 
ostrożności  w celu uniknięcia uderzeń ciśnienia lub 
nieprzewidzianych zmian temperatury. Dlatego zawory 
odcinające muszą być lekko uchylone. W przypadku 
presostatów różnicowych, odnosząc się do rysunków na 
str. 3 postępować następująco: 
  
- otworzyć zawór by-pass “1”; 
- otworzyć zawór główny  “3”;  
- otworzyć zawór odcinający “2” strona dodatnia (+) a 
przyrząd zmierzy ciśnienie równe zeru;  
- zamknąć zawór by-pass “1”; 
- otworzyć zawór odcinający “2” strona ujemna (-).  
 
NF51 - Upewnić się czy brak ponownego uzbrojenia 
mikrowyłącznika przez dłuższy czas nie był 
spowodowany zatkaniem przewodu dopływu ciśnienia 
do elementu czułego. Przede wszystkim w przypadku 
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braku interwencji, należy upewnić się czy nie ma 
ciśnienia wewnątrz przyrządu przed ewentualnym 
demontażem, izolując go za pomocą zaworu 
odcinającego.  
 

9. Konserwacja 
 
NF60- Konserwacje należy przeprowadzać zgodnie z 
zaleceniami Normy Europejskiej CEI EN 60079-17.  
Używanie konstrukcji elektrycznego zabezpieczenia, 
na których wykonano interwencje bez wyraźnego 
upoważnienia od firmy NUOVA FIMA powoduje 
zdjęcie z niej jakiejkolwiek odpowiedzialności oraz 
wygaśnięcie Deklaracji Zgodności CE i gwarancji 
umownej.  
 
NF61- Konserwacja to połączenie operacji 
wykonywanych w celu utrzymania lub przywrócenia 
konstrukcji elektrycznego zabezpieczenia do 
warunków, w jakich jest zgodna ze specyfikacją i może 
spełniać swoje funkcje. Utrzymanie przez konstrukcję 
elektrycznego zabezpieczenia początkowych cech 
należy zapewnić poprzez precyzyjny program 
konserwacji, ustalany i nadzorowany przez 
wykwalifikowanych techników, który uwzględnia typ 
konstrukcji, wymagany serwis oraz warunki otoczenia, 
w jakim pracują. Konserwacja jest niezbędna do 
zapewnienia bezpiecznego działania konstrukcji 
elektrycznego zabezpieczenia, ponieważ 
bezpieczeństwo jest obowiązkiem prawnym, jest nim 
również zachowanie wszelkich warunków, od których 
ono zależy. Konstrukcje elektrycznego zabezpieczenia, 

we wszystkich swoich częściach składowych, należy 
montować i utrzymywać tak, by zapobiec zagrożeniom 
wynikającym z przypadkowego kontaktu z częściami 
pod napięciem, o wysokiej temperaturze oraz ryzyku 
pożaru lub wybuchu związanemu z  ewentualnymi 
anomaliami w ich pracy. Konserwację należy powierzać 
pracownikom należycie wykwalifikowanym i 
przeszkolonym w zakresie charakterystyki aparatury. 
Jeśli interwencje wykraczają poza konserwację zwykłą, 
powinny być przeprowadzane przez autoryzowany i 
wykwalifikowanych pracowników firmy NUOVA 
FIMA. Podczas każdej konserwacji konstrukcja 
elektrycznego zabezpieczenia musi być izolowana od 
wszelkich źródeł energii. Jeśli konstrukcja 
elektrycznego zabezpieczenia podlega wibracjom, 
sprawdzić uważnie, czy łączenia i wejścia rurki i/lub 
przewodu są dobrze dokręcone i czy są zabezpieczenia 
przeciw poluzowaniu i/lub antywibracyjne. Sprawdzić 
prawidłowy montaż i zamocowanie akcesoriów. 
 
NF62 - Warstwa pyłów na obudowie presostatu nie 
może przekroczyć 5 mm. Należy zaplanować 
odpowiedni do tego cykl mycia.  
 
NF63 - Jeśli program konserwacji tego nie 
przewiduje, co 3-6 miesięcy roboczych należy 
sprawdzić ciśnienie robocze, zużycie ruchomych części, 
poziom korozji wrażliwych elementów oraz obecność 
skroplin  wewnątrz obudowy.  
W przypadku sprzętu używanego w niebezpiecznych 
warunkach (wibracje, obciążenia pulsujące, ciecze 
korozyjne lub osadzających się itp.), wymienić je 

według częstotliwości przewidzianej w programie 
konserwacji. 
 
NF64- Konstrukcja elektrycznego zabezpieczenia 
musi być otwarta po tym, gdy zostanie elektrycznie 
zaizolowana.  
 
NF65 - Ponowna kalibracja - Przyrządy w fazie 
weryfikacji muszą być odizolowane od urządzenia, 
zdemontowane i poddane procedurze weryfikacji/ 
kalibracji opisanej w punkcie NF 31. Ciecz procesowa 
pozostała wewnątrz złącza procesowego przyrządu nie 
może być wylewana do otoczenia, aby nie powodować 
zanieczyszczenia lub szkód na środowisku czy ludziach.  
 
NF70 - Możliwe dysfunkcje - Brak interwencji lub 
ponownego uzbrojenia: Linia elektryczna przerwana, 
Mikrowyłącznik zniszczony, Zawór odcinający 
zamknięty. Fluktuacja interwencji (fałszywa 
interwencja): Nadmierne wibracje mechaniczne z 
powodu nieprawidłowego montażu. Przesuniecie 
punktu interwencyjnego: Deformacja elementu czułego, 
spowodowana zmęczeniem, wysokie nadciśnienia lub 
temperatura cieczy procesowej. Powolna odpowiedź: 
Przewody ciśnieniowe częściowo zatkane lub ciecz zbyt 
lepka.  
 
NF80 - Jedyną operacją możliwą bezpiecznie do 
wykonania przez użytkownika jest wymiana 
mikrowyłącznika.  
 
Niemniej jednak niezbędne jest upoważnienie 

producenta, który będzie nadzorował stosowanie 
procedury interwencji przez upoważniony personel. 
 

10. Rozbiórka 
 
NF90 - Rozbiórka - Zaleca się oddzielenie części 
elektrycznych a następnie złomu jak aluminium i stal 
nierdzewna.  
 
E727 – Efekt ciekłych kolumn – Użytkownik musi 
zdawać sobie sprawę z tego, że na przyrząd działa 
obciążenie pochodzące z kolumny ciekłej, należy 
wykonać kalibracje kompensując ten wpływ.  
Zjawisko takie występuje, gdy przyrząd mierzy 
ciecze i jest zamontowany w pozycji poniżej lub 
powyżej ciśnienia do którego jest podłączony (rys. 1, 
2). W przypadku gazu lub pary zjawisko to nie 
występuje. W takim przypadku zaleca się montaż 
przyrządu w pozycji powyżej gniazda ciśnieniowego 
w celu uniknięcia przypadku, że ewentualne 
skropliny zmienią wartości. Do pomiarów poziomu 
cieczy presostatami różnicowymi koniecznym jest, 
aby punkt instalacji przyrządu znajdował się 
przynajmniej 50 cm poniżej poziomu minimalnego 
zbiornika (rys. 3) i aby różnica wysokości miedzy 
poziomem minimalnym zbiornika i poziomem 
zbiorniczka skroplin była jednakowa lub niewiele 
wyższa od zakresu skali różnicowej przyrządu. 
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DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ 
EU DECLARATION OF CONFORMITY  

 
NUOVA FIMA s.r.l. dichiara sotto la propria responsabilità che i seguenti strumenti 
NUOVA FIMA s.r.l. declares on its sole responsibility that the following instruments 

 
Pressostati serie 3.4X - Pressure Switches series 3.4X 

 
sono conformi ai requisiti dalle seguenti Direttive e sono marcati -   fulfill the requirements of the 
following Directives and are marked with the symbol  . 

• 2014/68/UE (PED)(1) 
• 2014/34/UE (ATEX)(2) 
• 2014/35/UE (LV)(3) 
• 2011/65/CE (RoHS) 

 
(1)  Gli strumenti con campo di regolazione >0,5 bar e/o ≤200 bar (massima pressione ammissibile - PS) sono 

progettati e fabbricati secondo criteri di buona prassi costruttiva, in accordo con l’articolo 4, par.3 della 
direttiva. 
Gli strumenti con sovrappressione applicabile >200 bar (massima pressione ammissibile - PS) in aggiunta, 
sono classificati in CATEGORIA I e sottoposti a valutazione della conformità secondo il Modulo A – Controllo 
di fabbricazione interno. 

Instruments with adjustable range >0,5 bar and/or ≤200 bar (maximum allowable pressure – PS) are 
designed and manufactured with sound engineering practice, according to article 4, par. 3 of the directive. 
Instruments with allowable overpressure value >200 bar (maximum allowable pressure – PS) are also 
classified with CATEGORY I and subjected to the conformity assessment procedure according to Module A - 
Internal production. 

 
(2)  Gli strumenti sono marcati -  Instruments are marked as follows: 

II 2 GD Ex db IIC T6 Ex tb IIIC T 85°C 
e sono conformi alle norme – and they comply with the following standards 

• EN 60079-0:2012/A11:2013 
• EN 60079-1:2014 
• EN 60079-31:2014 

Hanno la certificazione di tipo N° 0425 ATEX 2634 relativa al Fascicolo Tecnico TF 2 rev.1 e la sorveglianza 
sulla relativa produzione ha la certificazione N° 1591 rilasciate dall’Organismo Notificato ICIM S.p.A. N° 
0425. 
They have a type certification No. 0425 ATEX 2634 referred to the Technical File TF 2 rev.1, and the 
surveillance for their production has the certification No. 1591 issued from the Notified Body ICIM S.p.A. 
No. 0425. 

 
(3)  Gli strumenti sono conformi alla norma – Instruments comply with the standard 

• EN 60947-1:2007/A1:2011/A2:2014 
• EN 60947-5-1:2004/A1:2009/AC:2004 

 
Il controllo della fabbricazione interna degli strumenti è assicurato dal Sistema Qualità secondo ISO 9001 
operante in azienda e certificato da ICIM SpA. 
The control of the instruments internal manufacturing is guaranteed by the Quality System according to ISO 
9001 of the factory, certified by ICIM SpA. 
 

                                                                                     
Responsabile ATEX-ATEX Responsible 

Invorio, 18.05.2018 F.Zaveri 

 

DRAFT

http://www.nuovafima.com/

	2. Dyrektywy
	4. Ograniczenia zastosowania
	5. Zastosowania nieprawidłowe
	3. Materiały
	1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa
	6. Temperaturowa
	7. Kalibracja
	8. Instalacja
	10. Rozbiórka
	9. Konserwacja
	DC 03.X-6-2016.pdf
	DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ
	EU DECLARATION OF CONFORMITY
	Pressostati serie 3.4X - Pressure switches series 3.4X


	Dichiarazione Comformità 3.4X rev.C0.pdf
	DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ
	EU DECLARATION OF CONFORMITY
	Pressostati serie 3.4X - Pressure Switches series 3.4X


	Dichiarazione Comformità 3.4X rev.10.pdf
	DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ
	EU DECLARATION OF CONFORMITY
	Pressostati serie 3.4X - Pressure Switches series 3.4X





