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Tässä käsikirjassa järjestelmän ja sen sisältämien laitteiden turvallisuuteen 
liittyvien ohjeiden noudattaminen on asentajan vastuulla.
 
Mikäli laitetta käytetään tavalla, joka ei valmistajan määrittelemä,
laitteen tuoma suojaus saattaa heikentyä.

Takuu ei ole voimassa, jos laitetta ei ole asennettu tai käytetty valmistajan 
ohjeiden mukaisesti.

Asennus- ja käyttöopas
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Staattisen sähkön maadoitusjärjestelmä

RTR Exd - AC-versio
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Earth-Rite II RTR Exd
Staattisen sähkön 
maadoituksen 
valvontajärjestelmä

Exd IIC -ohjausyksikköä käyttävä järjestelmä

Tri-Mode

Earth-Rite II RTR -järjestelmä käyttää Tri-Mode-tekniikkaa, joka 
tunnistaa säiliöauton sähköisen kapasitanssin perusteella 
varmistaen että säiliöauto on kytketty staattisen sähkön 
maadoituspisteeseen. Järjestelmä valvoo myös, että 
maadoituspihti on kytketty säiliöautoon eikä suoraan 
maadoitettuihin rakenteisiin tai eristettyihin metalliosiin. 
Järjestelmä siirtyy säiliöauton ja staattisen maadoituspisteen 
välisen maadoitusresistanssipiirin jatkuvaan valvontaan kun 
aiemmat tarkistukset antavat luvan.

Earth-Rite II RTR on säiliöautojen maadoituksen valvontaan 
tarkoitettu Tri-Mode-järjestelmä (kapasitiivisuutta/resistiivisyyttä 
valvova). Järjestelmä on suunniteltu ilmaisemaan sallivaa lupaa 
vain silloin, kun se havaitsee maadoitetun säiliöauton ja kun 
maadoituskytkennän nimellisresistanssi on alle 10 ohmia. 
Järjestelmä ei anna lupaa (ei sallittu) elleivät yllämainitut ehdot 
ole  voimassa.

Kaapeloinnin ja johdotuksen asennuksen jälkeen kiinnitä 
valvontayksikön kansi huolellisesti.

Huom ! On suositeltavaa, että säiliöauton purku-
/lastausprosessi lukitaan Earth Rite II maadoitusjärjestelmän 
”lupakoskettimiin”. Tämä varmistaa prosessin keskeyttämisen 
jos maadoituspiiri menetetään.

Laite on suojattava käyttäen 2 A:n pikatoimista lasiputkisulaketta 
tai pienoiskokoista johdonsuojakatkaisinta, joka asennetaan 
jakokeskukseen tai sulakerasiaan.

RTR-laitekoestin 

RTR Tester-laitekoestimella Earth-Rite II RTR voidaan kytkeä 
sallivaksi testausta varten, vaikka järjestelmä ei havaitse 
säiliöautoa.

JOS EDELLÄ MAINITUISTA ASIOISTA ON 
KYSYTTÄVÄÄ, OTA VIIPYMÄTTÄ YHTEYS 
LAITTEEN VALMISTAJAAN (NEWSON GALE Ltd) 
TAI SEN VALTUUTETTUUN EDUSTAJAAN.

Valvontayksikkö on asennettava käyttäjälle näkyvään ja 
soveltuvaan paikkaan siten, että merkkivaloikkuna on pois 
suorasta auringonvalosta.

Holkkitiivisteet on asennettava siten, että laitekotelon 
kotelointiluokitus pysyy ennallaan.

Earth-Rite II -järjestelmän syöttöjännite on 110–120 V tai 
220–240 V 50 Hz

RTR Tester-laitekoestimella Earth-Rite II RTR voidaan kytkeä 
sallivaksi testausta varten, vaikka järjestelmä ei havaitse 
säiliöautoa.

Asennuksen saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu 
henkilöstö IEC 60079- ja EN 60079 -standardien 
asiaankuuluvien kohtien mukaisesti.

Valvontayksikön kotelon kansi on irrotettavissa kiertämällä sitä 
vastapäivään. Tätä toimenpidettä varten laitteen mukana on 
kaksi työkalua, jotka voidaan asettaa kannen kahteen reikään.

Kaikki valvontayksikköön kytkettävät kaapelit on asennettava 
hyväksyttyjen kaapeliläpivientien (holkkitiivisteiden) läpi EN 
60079-14 -standardin mukaisesti

Asennus

Järjestelmä on kytkettävä oheisten asennuspiirustusten 
mukaisesti.

Tri-Mode-käyttö vaatii ,että jakorasian ja ohjausyksikön välinen 
etäisyys on enintään 3m (kaapelia pitkin mitattuna).

Ylläpito: Tarkista säännöllisesti, ettei valvontayksikkö ole 
ulkoisesti vaurioitunut.

Toiminnallinen turvallisuus

Earth-Rite II -laitteella on SIL-turvaluokitus 2.

 

Muut hyväksynnät

Earth-Rite II on testattu ja todettu EU-direktiivin 2004/108/EY 
sekä FCC Part 15 -päästömääräysten mukaiseksi.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) 

Vaatimustenmukaisuus on todettu standardien BS EN 61000-6-3 
ja BS EN 61000-6-2 mukaiseksi.

Suositeltu spesifikaatio

Kaapeloinnille asetetut vaatimukset

Poikkipinta-ala 1,0 mm²,2-johdinkaapeli Cu, sininen ulkovaippa 
tai Exi-piirin tunnistusmerkintä. 
Max.pituus 3m

Kaapeli ERII-valvontayksikön luonnostaan vaarattomasta 
(Exi) koskettimesta ulkoiseen luonnostaan vaarattomaan 
laitteeseen
1,0 mm², 2-johdinkaapeli, jossa sininen vaippa tai tunniste (Exi-
piiri).

Kaapeli ERII-yksiköstä pumpun käynnistimeen
Poikkipinta-ala 1,0 mm²
2-johdin  Cu+ maadoitusjohdin

Poikkipinta-ala 1,0 mm² 
2-johdin  Cu+ maadoitusjohdin 

Kaapelit -yksiköstä käyttöpaikan staattisen sähkön ERII
maadoituspisteeseen 

Kaapeli syöttävästä virtalähteestä -yksikköönERII

4 mm²:n yksijohdinkaapeli, vihreä vaippa

Kaapeli ERII-ohjausyksiköstä ERII-jakorasiaan

Katso sopivimmista kaapelin läpivienteistä ja hyväksyttävistä 
kaapelin pituuksista IEC 60079-14 tai EN 60079-14 uusimmasta 
versiosta.

Kaapeli ERII-yksiköstä lisävarusteena saatavaan 
avainkytkimeen

Tärkeä toimintaohje : Maadoituspihti on 

asennettava/kiinnitettävä säiliöautoon ennen muita 
toimenpiteitä/operaatioita ATEX 2014/34/EU-, ATEX 137, 
EN 60079-14-, IEC TS 60079-32-1- ja CLC/TR: 60079-32-1-
suositusten mukaisesti. On tärkeää, että maadoituspihti 
kiinnitetään ennen kuin letkut kytketään säiliöautoon ja ennen 
kuin tukijalat otetaan käyttöön.

Tuotteen siirto voidaan nyt aloittaa.

Normaalissa OFF-asennossa (avain irrotettuna) järjestelmä on 
tarkoitettu vain säiliöautokäyttöön. Tämä on turvallisin asetus 
säiliöautoille, sillä tällöin järjestelmä valvoo säiliöauton 
kapasitanssia ja resistanssia maadoitukseen nähden.

ON-asennossa (kun avainta pidetään kytkinyksikössä) 
järjestelmää voidaan käyttää missä tahansa sähköä johtavassa 
metallisessa laitteistossa, kuten junanvaunuissa, tynnyreissä ja 
IBC-säiliöissä sekä muissa johtokyvyltään alhaisissa 
laitteistoissa (< 10 ohmia).

Avainkytkimen asennot

Järjestelmä muuttuu sallivaksi ja vihreä LED-merkkivalo alkaa 
vilkkua.

Valintakytkimen avulla ERII-järjestelmää voidaan käyttää niin 
säiliöauton kuin muiden kohteiden maadoitukseen.

Siirtoprosessin täydellisesti loputtua on maadoituspihti 
irrotettava säiliöautosta ja kiinnitettävä seuraavaa käyttöä varten 
eristettyyn tappiin. Säilytystappi sijaitsee liitäntärasian kannessa. 
Punainen LED-merkkivalo ilmaisee ettei maadoitusta ole 
kytketty.

Tämä asetus valvoo laitteiston resistanssia suhteessa 
käyttöpaikan staattisen sähkön maadoitustankoon tai -hihnaan.

HUOM ! Kaapelointi on tehtävä kiinteän asennuksen 
vaatimusten mukaisesti.Kaapelit on kiinnitettavä siten että 
johtimien vedonpoisto on varmistettu.

JOS ASENNUKSESTA ON KYSYTTÄVÄÄ, OTA 
VIIPYMÄTTÄ YHTEYS LAITTEEN VALMISTAJAAN 
(NEWSON GALE Ltd) TAI SEN VALTUUTETTUUN 
EDUSTAJAAN.

RTR (TRI-MODE) -käyttö

Earth-Rite II RTR -järjestelmässä on järjestelmän 
uudelleenkäynnistystoiminto virtakatkoksia varten. Tämän 
turvallisuusominaisuuden tarkoitus on varmistaa käyttöpaikan 
turvallisuus lukituissa siirtoprosesseissa, joissa käytetään 
letkuja. Jos päävirta katkeaa tuotteen siirron aikana, järjestelmä 
palaa ei-sallivaksi, ja siirtoprosessi keskeytyy.

Lisävarusteena saatava avaimella varustettu 
toimintatilan valintakytkin

Jos maadoituskytkentä on kunnossa, vihreä LED-merkkivalo 
vilkkuu ja valvontayksikön lukituskoskettimet sulkeutuvat.

Normaalissa lepotilassa, kun maadoituspihti on kiinnitetty 
eristettyyn tappiin, punainen LED-merkkivalo ilmaisee ettei 
maadoitusta ole kytketty.

1,0 mm²:n 2-johdinkaapeli (Exi-piiri)

Kaapeliläpiviennit

Kiinnitä maadoituspihti säiliöautoon sopivaan kohtaan ja 
varmista, että pihdin molemmat kärkikontaktit ovat kunnolla 
kiinni.

Jos maadoituskytkentä irtoaa/katkeaa tuotteen siirto- tai 
sekoitusprosessin aikana, punainen LED-merkkivalo syttyy ja 
lukituskoskettimet avautuvat.

Seuraavien toimenpiteiden avulla voidaan varmistaa, että 
järjestelmä voi turvallisesti jatkaa maadoituspihtiliitännän 
valvontaa virtakatkoksen jälkeen:

1 Kiinnitä pihti säiliöautoon alkuperäiseen kiinnityskohtaan.

Lisäturvallisuustoiminnot

2 Katkaise syöttö ERII-järjestelmästä.

4 Kytke syöttö ERII-järjestelmään.
3 Odota 10 sekuntia.

Järjestelmän uudelleenkäynnistystoiminnosta on hyötyä myös 
tilanteissa, joissa maadoituspihti irtoaa vahingossa siirron 
aikana, ja järjestelmä muuttuu ei-sallivaksi. Jos näin käy, 
siirtoprosessia voidaan jatkaa turvallisesti edellä mainittujen 
toimenpiteiden avulla. 

www.newson-gale.co.ukwww.newson-gale.co.uk



2 3

Earth-Rite II RTR Exd
Staattisen sähkön 
maadoituksen 
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Muut hyväksynnät

Earth-Rite II on testattu ja todettu EU-direktiivin 2004/108/EY 
sekä FCC Part 15 -päästömääräysten mukaiseksi.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) 

Vaatimustenmukaisuus on todettu standardien BS EN 61000-6-3 
ja BS EN 61000-6-2 mukaiseksi.

Suositeltu spesifikaatio

Kaapeloinnille asetetut vaatimukset

Poikkipinta-ala 1,0 mm²,2-johdinkaapeli Cu, sininen ulkovaippa 
tai Exi-piirin tunnistusmerkintä. 
Max.pituus 3m

Kaapeli ERII-valvontayksikön luonnostaan vaarattomasta 
(Exi) koskettimesta ulkoiseen luonnostaan vaarattomaan 
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Poikkipinta-ala 1,0 mm²
2-johdin  Cu+ maadoitusjohdin

Poikkipinta-ala 1,0 mm² 
2-johdin  Cu+ maadoitusjohdin 

Kaapelit -yksiköstä käyttöpaikan staattisen sähkön ERII
maadoituspisteeseen 

Kaapeli syöttävästä virtalähteestä -yksikköönERII

4 mm²:n yksijohdinkaapeli, vihreä vaippa

Kaapeli ERII-ohjausyksiköstä ERII-jakorasiaan

Katso sopivimmista kaapelin läpivienteistä ja hyväksyttävistä 
kaapelin pituuksista IEC 60079-14 tai EN 60079-14 uusimmasta 
versiosta.

Kaapeli ERII-yksiköstä lisävarusteena saatavaan 
avainkytkimeen

Tärkeä toimintaohje : Maadoituspihti on 

asennettava/kiinnitettävä säiliöautoon ennen muita 
toimenpiteitä/operaatioita ATEX 2014/34/EU-, ATEX 137, 
EN 60079-14-, IEC TS 60079-32-1- ja CLC/TR: 60079-32-1-
suositusten mukaisesti. On tärkeää, että maadoituspihti 
kiinnitetään ennen kuin letkut kytketään säiliöautoon ja ennen 
kuin tukijalat otetaan käyttöön.

Tuotteen siirto voidaan nyt aloittaa.

Normaalissa OFF-asennossa (avain irrotettuna) järjestelmä on 
tarkoitettu vain säiliöautokäyttöön. Tämä on turvallisin asetus 
säiliöautoille, sillä tällöin järjestelmä valvoo säiliöauton 
kapasitanssia ja resistanssia maadoitukseen nähden.

ON-asennossa (kun avainta pidetään kytkinyksikössä) 
järjestelmää voidaan käyttää missä tahansa sähköä johtavassa 
metallisessa laitteistossa, kuten junanvaunuissa, tynnyreissä ja 
IBC-säiliöissä sekä muissa johtokyvyltään alhaisissa 
laitteistoissa (< 10 ohmia).

Avainkytkimen asennot

Järjestelmä muuttuu sallivaksi ja vihreä LED-merkkivalo alkaa 
vilkkua.

Valintakytkimen avulla ERII-järjestelmää voidaan käyttää niin 
säiliöauton kuin muiden kohteiden maadoitukseen.

Siirtoprosessin täydellisesti loputtua on maadoituspihti 
irrotettava säiliöautosta ja kiinnitettävä seuraavaa käyttöä varten 
eristettyyn tappiin. Säilytystappi sijaitsee liitäntärasian kannessa. 
Punainen LED-merkkivalo ilmaisee ettei maadoitusta ole 
kytketty.

Tämä asetus valvoo laitteiston resistanssia suhteessa 
käyttöpaikan staattisen sähkön maadoitustankoon tai -hihnaan.

HUOM ! Kaapelointi on tehtävä kiinteän asennuksen 
vaatimusten mukaisesti.Kaapelit on kiinnitettavä siten että 
johtimien vedonpoisto on varmistettu.

JOS ASENNUKSESTA ON KYSYTTÄVÄÄ, OTA 
VIIPYMÄTTÄ YHTEYS LAITTEEN VALMISTAJAAN 
(NEWSON GALE Ltd) TAI SEN VALTUUTETTUUN 
EDUSTAJAAN.

RTR (TRI-MODE) -käyttö

Earth-Rite II RTR -järjestelmässä on järjestelmän 
uudelleenkäynnistystoiminto virtakatkoksia varten. Tämän 
turvallisuusominaisuuden tarkoitus on varmistaa käyttöpaikan 
turvallisuus lukituissa siirtoprosesseissa, joissa käytetään 
letkuja. Jos päävirta katkeaa tuotteen siirron aikana, järjestelmä 
palaa ei-sallivaksi, ja siirtoprosessi keskeytyy.

Lisävarusteena saatava avaimella varustettu 
toimintatilan valintakytkin

Jos maadoituskytkentä on kunnossa, vihreä LED-merkkivalo 
vilkkuu ja valvontayksikön lukituskoskettimet sulkeutuvat.

Normaalissa lepotilassa, kun maadoituspihti on kiinnitetty 
eristettyyn tappiin, punainen LED-merkkivalo ilmaisee ettei 
maadoitusta ole kytketty.

1,0 mm²:n 2-johdinkaapeli (Exi-piiri)

Kaapeliläpiviennit

Kiinnitä maadoituspihti säiliöautoon sopivaan kohtaan ja 
varmista, että pihdin molemmat kärkikontaktit ovat kunnolla 
kiinni.

Jos maadoituskytkentä irtoaa/katkeaa tuotteen siirto- tai 
sekoitusprosessin aikana, punainen LED-merkkivalo syttyy ja 
lukituskoskettimet avautuvat.

Seuraavien toimenpiteiden avulla voidaan varmistaa, että 
järjestelmä voi turvallisesti jatkaa maadoituspihtiliitännän 
valvontaa virtakatkoksen jälkeen:

1 Kiinnitä pihti säiliöautoon alkuperäiseen kiinnityskohtaan.

Lisäturvallisuustoiminnot

2 Katkaise syöttö ERII-järjestelmästä.

4 Kytke syöttö ERII-järjestelmään.
3 Odota 10 sekuntia.

Järjestelmän uudelleenkäynnistystoiminnosta on hyötyä myös 
tilanteissa, joissa maadoituspihti irtoaa vahingossa siirron 
aikana, ja järjestelmä muuttuu ei-sallivaksi. Jos näin käy, 
siirtoprosessia voidaan jatkaa turvallisesti edellä mainittujen 
toimenpiteiden avulla. 
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Huomio: Varmista, että yllä mainittujen toimenpiteiden 
aikana noudatetaan työterveys- ja turvallisuusmääräyksiä.

Tilauspäivämäärä

Tarkista, että maadoituspihti on hyvässä kunnossa, että 
kontaktit ovat samassa tasossa ja teräviä ja että ne eivät ole 
löysällä.

Tarkista järjestelmän toiminta RTR Testerin avulla.

Ota yhteys Newson Galeen, jos haluat tämän 
oppaan käännettynä.

Järjestelmän tilanneen yrityksen nimi

Mahdolliset muut tiedot

Sarjanumero

Jos järjestelmä ei siirry sallivaan tilaan, kun 
maadoituspihti kiinnitetään säiliöautoon, ota 
yhteys valmistajaan (Newson Gale Ltd) tai 
valtuutettuun edustajaan ja anna seuraavat tiedot:

  

JOS EDELLÄ MAINITUISTA ASIOISTA ON 
KYSYTTÄVÄÄ, OTA VIIPYMÄTTÄ YHTEYS 
LAITTEEN VALMISTAJAAN (NEWSON GALE Ltd) 
TAI SEN VALTUUTETTUUN EDUSTAJAAN.

Valettu alumiinikotelo.Ei sisällä kuparia.

Asennus- ja kunnossapito-ohjeet

Valvontayksikön kotelon kansi on irrotettavissa kiertämällä sitä 
vastapäivään. Tämän toimenpiteen helpottamiseksi laitteen 
mukana on kaksi työkalua (metallitanko), jotka voidaan asettaa 
kannen kahteen reikään.

Exd-valvontayksikkö

Kaapeloinnin ja johdotuksen asennuksen jälkeen kiinnitä 
valvontayksikön kansi huolellisesti.

Tarkista säännöllisesti, ettei valvontayksikkö ole ulkoisesti 
vaurioitunut tai muutoin käyttökelvoton,likainen yms.

Luonnostaan vaaraton piirikortti toimitetaan ulkoisen 
luonnostaan vaarattoman laitteen Exi-piirin kytkentää varten. 
Laitteen parametrien on täytettävä ERII-ohjauspiirustuksessa 
asetetut edellytykset. Kytkentä toimii yhdessä normaalisti auki 
olevan ERII-lukituskoskettimen kanssa.

Valinnainen luonnostaan vaaraton 
kytkentäpiirikortti

Tarkista seuraavat asiat, ennen kuin otat yhteyttä valmistajaan 
(Newson Gale Ltd) tai valtuutettuun edustajaan.

Tarkista, että järjestelmä on asennettu oikein oppaan 
mukaisesti.

Tarkista, että valvontayksikkö saa virtaa ja että jännite on oikea.

Asennuksen aikainen vianmääritys:
Earth-Rite II – RTR Tri-Mode -järjestelmä

Huomio: Varmista, että yllä mainittujen toimenpiteiden 
aikana noudatetaan työterveys- ja turvallisuusmääräyksiä.

Vika: Järjestelmä ei siirry sallivaan tilaan, kun pidike 
kiinnitetään säiliöautoon (punainen merkkivalo jää 
palamaan).

Vika: Punainen ja/tai vihreä LED-merkkivalo ei pala.

Tarkista, että säiliöautoon ei ole liitetty letkua ja että säiliöauton 
ja maadoituksen välillä ei ole tahatonta kontaktia esimerkiksi 
lastausvarren, tikkaiden, kaiteiden, suojaporttien tms. 
välityksellä. Varmista, että säiliöauton tukijalkoja (jos on) ei ole 
otettu käyttöön

Tarkista, että järjestelmä on asennettu oikein oppaan 
mukaisesti.

www.newson-gale.co.ukwww.newson-gale.co.uk

12. Kiinnitä sininen arvo-/hyväksyntäkilpi ja kiinnitä mukana toimitetuilla ruuveilla. Kiinnitä kotelon kansi huolellisesti.

1.  Irrota kotelon kansi ja poista sininen arvo-/hyväksyntäkilpi. Tämä voidaan tehdä avaamalla vasemmanpuoleisia 
ruuveja neljä kierrosta vastapäivään ja irrottamalla oikeanpuoleinen ruuvi kokonaan.

3.  Avaa nasta, joka pitää kiinni luonnostaan vaaratonta kytkentäpiirikorttia.

10. Tee ulkoiset Exi-johdotuskytkennät luonnostaan vaarattoman kytkentäpiirikortin liittimiin ja varmista, että tuet 
piirikorttia liitinruuveja kiristettäessä.

Noudata varotoimia, joilla estetään staattisten sähköpurkausten piirikorteille aiheuttamat vauriot.

2.  Irrota lattakaapelin kolme johtoa riviliittimestä. Irrota valvonnan piirikortti avaamalla kolme kuusikulmaista 
metallinastaa. Aseta piirikortti antistaattiseen pussiin ja säilytä sitä huolellisesti.

4.  Käännä luonnostaan vaaraton kytkentäpiirikortti tyhjiömuovatun suojuksen vasemmalle puolelle.

7.  Kiinnitä tyhjiömuovattu eristävä suojus.

8.  Vaihda luonnostaan vaaraton kytkentäpiirikortti nastan päälle ja tyhjiömuovatun suojuksen eteen.

9.  Vaihda ja kiinnitä nasta siten, että se pitää kiinni luonnostaan vaaratonta kytkentäpiirikorttia.

5.  Irrota tyhjiömuovattu eristävä suojus.

11. Asenna valvonnan piirikortti kiinnittämällä kolme kuusikulmaista metallinastaa. Kytke lattakaapeli ja tee ulkoiset, 
luonnostaan vaarattomat (Exi) johdinkytkennät riviliittimeen.

6.  Asenna kaapelit koteloon käyttäen soveltuvia kaapelinläpivientitarvikkeita käyttäen. Tee kytkennät virtalähteen 
piirikorttiin.

Kun PCB:tä/korttia ei ole asennettu ERII-kotelon sisään, säilytä sitä aina mukana toimitetussa staattisessa ja 
dissipatiivisessa pussissa.

Tartu PCB:hen/korttiin aina sen reunoista tai liitinlohkosta ja vältä komponentteihin koskemista.

Ryhdy aina varotoimiin sen varmistamiseksi, ettet kanna sähköstaattista varausta, kun käsittelet seuranta-PCB:tä/-korttia.

Sähköstaattisen purkauksen aiheuttamien ERII-seuranta-PCB:hen/-korttiin kohdistuvien vaurioiden välttäminen

Osien tunnistus

EARTH-RITE II -JÄRJESTELMÄ 
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VALVONNAN PIIRIKORTTI

TYHJIÖMUOVATTU 
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Earth-Rite II RTR
Kaapelikytkennät: AC-versio

220–240 V 50/60 Hz:n virtalähde, 1-vaihe syöttö,L+N

Tilaluokka 1, 21, 2, 22 alue
Tilaluokka 1, 21, 2, 22 alue

Tilaluokka 
0, 20, 1, 21, 2, 22 alue

HUOM !
PL2-kytkentäriman 
liitännät S1 ja S2 on 
tarkoitettu lisävarusteena 
saatavan avainkytkimen 
kytkentään

HUOM !
PL2-kytkentäriman 
liitännät S1 ja S2 on 
tarkoitettu lisävarusteena 
saatavan avainkytkimen 
kytkentään

Ylempi
(valvonta)
piirikortti

Alempi
(virtalähde)

piirikortti

Puristusliitos
Liitäntärasia

Pikaliitin

Maadoituspihti

Suojamaadoit-
usjohtimen 
(PE) liitin

Suojamaadoitusjohdin 
(PE)

Puristusliitos

Exd-kotelo

Ei luonnostaan 
vaaraton johdotus

Asiakkaan 
lukituspiirit

220–240 V 50/60 
Hz:n virtalähde

ASIAKKAAN POTENTIAALINTASAUSKISKO

Staattisen sähkön maadoituspiste 
(maadoitusresistanssin on oltava < 10 ohmia)

Earth-Rite II RTR
Kaapelikytkennät: AC-versio

110–120 V 50/60 Hz:n virtalähde, 1-vaihe syöttö,L+N

Tilaluokka
0, 20, 1, 21, 2, 22 alue

Ylempi
(valvonta)
piirikortti

Alempi
(virtalähde)

piirikortti

Puristusliitos
Liitäntärasia

Pikaliitin

Maadoituspihti

Suojamaadoit-
usjohtimen 
(PE) liitin

Suojamaadoitusjohdin 
(PE)

Puristusliitos

Exd-kotelo

Ei luonnostaan 
vaaraton johdotus
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lukituspiirit
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Hz:n virtalähde

ASIAKKAAN POTENTIAALINTASAUSKISKO

Staattisen sähkön maadoituspiste 
(maadoitusresistanssin on oltava < 10 ohmia)
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Staattisen sähkön maadoituspisteen tarkistus
Järjestelmä valvoo staattisen sähkön purkautumisreittiä maadoitus-/ potentiaalintasauspihdin tai johdon kiinnityskohdasta aina 
potentiaalintasauskiskoon ja staattisen sähkön maadoituspisteeseen saakka. Loppukäyttäjän vastuulla on toimittaa käyttöön 
staattisen sähkön maadoituspiste ja varmistaa, että se soveltuu staattisen sähkön purkausten vastaanottoon.  Viittaus 
ATEX 2014/34/EU-, ATEX 137, EN 60079-14-, IEC TS 60079-32-1- ja CLC/TR: 60079-32-1- tai muu sovellettava kansainvälinen 
standardi antaa ohjeita sopivan staattisen maadoituspisteen asentamisesta.

Staattisen sähkön maadoituspisteen tarkistus
Järjestelmä valvoo staattisen sähkön purkautumisreittiä maadoitus-/ potentiaalintasauspihdin tai johdon kiinnityskohdasta aina 
potentiaalintasauskiskoon ja staattisen sähkön maadoituspisteeseen saakka. Loppukäyttäjän vastuulla on toimittaa käyttöön 
staattisen sähkön maadoituspiste ja varmistaa, että se soveltuu staattisen sähkön purkausten vastaanottoon.  Viittaus 
ATEX 2014/34/EU-, ATEX 137, EN 60079-14-, IEC TS 60079-32-1- ja CLC/TR: 60079-32-1- tai muu sovellettava kansainvälinen 
standardi antaa ohjeita sopivan staattisen maadoituspisteen asentamisesta.

Valinnainen 
luonnostaan 

vaaraton 
kytkentäpiirikortti

Valinnainen 
luonnostaan 

vaaraton 
kytkentäpiirikortti

Ulkoinen 
luonnostaan   
vaaraton laite 

(jos asennettu)

Ulkoinen 
luonnostaan   
vaaraton laite 

(jos asennettu)
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Valinnaiset luonnostaan vaarattomat kytkentäpiirilevyliitännät
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Valinnaiseen Exi- kytkentäpiirikorttiin on asennettu 
hyppykytkin, jonka vastake valitsee kahden toimintatilan 
välillä.

NAMUR – NAMUR-vaatimusten mukainen tulo, joka vaihtaa 
kahden kuormaresistanssin välillä.

Exi- kytkin – Luonnostaan vaarattomien signaalien lukitus 
määritetyillä parametreilla ohjauspiirustuksessa esitetyllä 
tavalla.
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C. Jos kytkentä säiliöauton ja maadoituksen välillä 

katkeaa siirto-operaation aikana,  punainen
negatiivisen maadoituskytkennän merkkivalo syttyy ja 

lukituskoskettimet avautuvat.

Tuotteen siirto voidaan nyt aloittaa.

B. Kiinnitä maadoituspihti säiliöautoon sopivaan kohtaan 

(tai autossa määrättyyn maadoituspisteeseen), joka on 

yhteydessä säiliöön/runkoon, ja varmista, että pihdin 

molemmat kärkikontaktit ovat kunnolla kiinni.

Jos kytkentä säiliöautoon ja maadoitukseen on kunnossa, 

vihreä positiivisen maadoituskytkennän merkkivalo 

vilkkuu ja lukituskoskettimet sulkeutuvat.

A. Normaalissa lepotilassa, kun maadoituspihti on 

kiinnitetty eristettyyn säilytystappiin, näkyvissä on 

punainen negatiivisen maadoituskytkennän LED-

merkkivalo

D. Siirtoprosessin täydellisesti loputtua on maadoituspihti 

irrotettava säiliöautosta ja kiinnitettävä seuraavaa käyttöä 

varten eristettyyn tappiin. Säilytytappi sijaitsee 

liitäntärasian kannessa.  LED-merkkivalo Punainen
ilmaisee ettei maadoitusta ole kytketty

Käyttö: RTR Tri-Mode
 
Huom ! Maadoituspuristin on kiinnitettävä ennen letkuliitäntöjä tai muita toimenpiteitä standardien 

ATEX 2014/34/EU-, ATEX 137, EN 60079-14-, IEC TS 60079-32-1- ja CLC/TR: 60079-32-1- suositusten mukaisesti.

B. Kiinnitä maadoituspihti sähköä johtavan laitteiston 

sopivaan osaan ja varmista, että pihdin molemmat 

kärkikontaktit ovat kunnolla kiinni. Jos kytkentä laitteiston 

osaan ja maadoitukseen on kunnossa, vihreä 
positiivisen maadoituskytkennän merkkivalo vilkkuu ja 

lukituskoskettimet sulkeutuvat.

A. Normaalissa lepotilassa, kun maadoituspihti on 

kiinnitetty eristettyyn säilytystappiin, näkyvissä on 

punainen negatiivisen maadoituskytkennän LED-

merkkivalo

Tuotteen siirto tai sekoitus voidaan nyt 
aloittaa.

C. Jos kytkentä laitteiston osan ja maadoituksen välillä 

katkeaa siirto-operaation aikana,  punainen
negatiivisen maadoituskytkennän merkkivalo syttyy ja 

lukituskoskettimet avautuvat.

D. Siirtoprosessin täydellisesti loputtua on maadoituspihti 

irrotettava laitteiston osasta ja kiinnitettävä seuraavaa 

käyttöä varten eristettyyn säilytystappiin. Säilytystappi 

sijaitsee liitäntärasian kannessa.  LED-Punainen
merkkivalo ilmaisee ettei maadoitusta ole kytketty.

Huom ! Maadoituspuristin on kiinnitettävä ennen letkuliitäntöjä tai muita toimenpiteitä standardien 

ATEX 2014/34/EU-, ATEX 137, EN 60079-14-, IEC TS 60079-32-1- ja CLC/TR: 60079-32-1- suositusten mukaisesti.

Käyttö
Järjestelmä kytkettynä Single-Mode-tilaan avainkytkimellä

www.newson-gale.co.ukwww.newson-gale.co.uk
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Liitäntärasia

KIINNITYSREIÄN 
HALKAISIJA D

Säilytystappi,eristetty
Kiinnitysreiät tulevat 

näkyviin kun 
kansi irrotetaan

A mm B mm C mm

75 80 57

TUOTEKUVAUS

Liitäntärasia ja säilytystappi

ULKOMITAT

D mm E mm F mm

4.5 68 45

KIINNITYSTEN MITAT

192 155 132Earth-Rite II Exd - valvontayksikkö 7 140 140

Earth-Rite ERII -laitteiston mitat

Earth-Rite II Exd - valvontayksikkö
KIINNITYSREIÄN 

HALKAISIJA D

B

E

A
F

C

Virtalähde   230/240 V 50 Hz:n järjestelmä (syöttöjännitealue: 216–250 V)

Earth-Rite II RTR - Exd AC Tekniset Tiedot

Valvontayksikkö

Nimellisteho    10 W
o oKäyttölämpötila-alue  -40 C+55 C

IP-luokitus   IP66

Paino    4,5 kgs (netto)

Kotelon materiaali   Valettu alumiini.ei sisällä Cu

Sertifiointi/luokitus  Ex d[ia] IIC T6 Gb(Ga)

    Ex tb IIIC T80°C IP66 Db

Valvontapiiri   Luonnostaan vaaraton ,Exi

Säiliöauton vähimmäiskapasitanssi 1000 pF

Operatiivinen valvottu maadoitusresistanssi ≤ 10 ohmia

    110/120V 50 Hz:n järjestelmä (syöttöjännitealue: 108V-125V)

Muun kuin Exi-lähdön releen kosketinluokitus 2kpl potentiaalivapaa vaihtokosketin, (2kpl CO)

    250 Vac,5A,500VA,max resistiivinen kuorma

    30Vdc,2A,60W max resistiivinen kuorma.

    Ta = -40°C to +55°C

Exi-lähdön kytkimen luokitus 1 koskematon

    Exi-piirin kytkentä vain ERII-ohjauspiirustuksen mukaisesti

Pihtikaapelin liitäntä  Pikaliitin

Runko    Ruostumaton teräs

Spiraalikaapeli

Toimintatilan avainkytkin (lisävaruste)

Maadoituspihti

Liittimet    max 2× 2,5 mm²

Kaapelin läpivienti  1 x M20

Huom! Jatkuvan tuotekehityksemme vuoksi pidätämme 

Kotelo    GRP (lasikuituvahvistettu polyester)

Säilytystappi   Eristetty :n tappi

Johtimet    2 × 1,00 mm² kupari

Kaapelin läpivienti  1 x 20mm 

oikeuden teknisiin muutoksiin ennalta ilmoittamatta.

Exi- piirikorttiliittimen vääntömomentti 0.5 Nm  

Vaippa    Sininen Cen-Stat Hytrel -vaippa (staattista sähköä purkava, kemikaaleja ja    
hankausta kestävä)

Pituus    10m suoristettuna, 1m suoristamattomana (muita vaihtoehtoja saatavana)

Pihdin rakenne   2-napainen, volframikarbidikärjet

Kaapeliläpiviennit   7× M20x1,5 (2× tulpattu)

Liitäntärasia/säilytystappi

Sertifiointi/luokitus  Yksinkertainen koje

Kotelon materiaali   GRP,lasikuituvahvisteinen polyester

www.newson-gale.co.ukwww.newson-gale.co.uk

F
C

A

E

B



12 13

Liitäntärasia

KIINNITYSREIÄN 
HALKAISIJA D

Säilytystappi,eristetty
Kiinnitysreiät tulevat 

näkyviin kun 
kansi irrotetaan

A mm B mm C mm

75 80 57

TUOTEKUVAUS

Liitäntärasia ja säilytystappi

ULKOMITAT

D mm E mm F mm

4.5 68 45

KIINNITYSTEN MITAT

192 155 132Earth-Rite II Exd - valvontayksikkö 7 140 140

Earth-Rite ERII -laitteiston mitat

Earth-Rite II Exd - valvontayksikkö
KIINNITYSREIÄN 

HALKAISIJA D

B

E

A
F

C

Virtalähde   230/240 V 50 Hz:n järjestelmä (syöttöjännitealue: 216–250 V)

Earth-Rite II RTR - Exd AC Tekniset Tiedot

Valvontayksikkö

Nimellisteho    10 W
o oKäyttölämpötila-alue  -40 C+55 C

IP-luokitus   IP66

Paino    4,5 kgs (netto)

Kotelon materiaali   Valettu alumiini.ei sisällä Cu

Sertifiointi/luokitus  Ex d[ia] IIC T6 Gb(Ga)

    Ex tb IIIC T80°C IP66 Db

Valvontapiiri   Luonnostaan vaaraton ,Exi

Säiliöauton vähimmäiskapasitanssi 1000 pF

Operatiivinen valvottu maadoitusresistanssi ≤ 10 ohmia

    110/120V 50 Hz:n järjestelmä (syöttöjännitealue: 108V-125V)

Muun kuin Exi-lähdön releen kosketinluokitus 2kpl potentiaalivapaa vaihtokosketin, (2kpl CO)

    250 Vac,5A,500VA,max resistiivinen kuorma

    30Vdc,2A,60W max resistiivinen kuorma.

    Ta = -40°C to +55°C

Exi-lähdön kytkimen luokitus 1 koskematon

    Exi-piirin kytkentä vain ERII-ohjauspiirustuksen mukaisesti

Pihtikaapelin liitäntä  Pikaliitin

Runko    Ruostumaton teräs

Spiraalikaapeli

Toimintatilan avainkytkin (lisävaruste)

Maadoituspihti

Liittimet    max 2× 2,5 mm²

Kaapelin läpivienti  1 x M20

Huom! Jatkuvan tuotekehityksemme vuoksi pidätämme 

Kotelo    GRP (lasikuituvahvistettu polyester)

Säilytystappi   Eristetty :n tappi

Johtimet    2 × 1,00 mm² kupari

Kaapelin läpivienti  1 x 20mm 

oikeuden teknisiin muutoksiin ennalta ilmoittamatta.

Exi- piirikorttiliittimen vääntömomentti 0.5 Nm  

Vaippa    Sininen Cen-Stat Hytrel -vaippa (staattista sähköä purkava, kemikaaleja ja    
hankausta kestävä)

Pituus    10m suoristettuna, 1m suoristamattomana (muita vaihtoehtoja saatavana)

Pihdin rakenne   2-napainen, volframikarbidikärjet

Kaapeliläpiviennit   7× M20x1,5 (2× tulpattu)

Liitäntärasia/säilytystappi

Sertifiointi/luokitus  Yksinkertainen koje

Kotelon materiaali   GRP,lasikuituvahvisteinen polyester

www.newson-gale.co.ukwww.newson-gale.co.uk

F
C

A

E

B



14 15

Turvallisen toiminnan, asennuksen, käytön, 

kunnossapidon ja korjauksen ohjeet

Laitteistoa voidaan käyttää tulenarkojen sähköä johtavien tai 

johtamattomien pölyjen, jauheiden ja leijuvien ainesten läsnä 

ollessa; ainoa rajoitus on ulkopinnan enimmäislämpötila 80 

°C.

Laitteisto on sertifioitu käytettäväksi lämpötila-alueella 

−40…+55 C. Käyttö tämän alueen ulkopuolisissa 

lämpötiloissa on kielletty..

Laitteistoa voidaan käyttää palavien nesteiden ja kaasujen/ 

höyryjen läsnä ollessa kaasuryhmissä IIC, IIB tai IIA ja 

lämpötilaluokissa T1, T2, T3, T4, T5 tai T6.

Laitteistoa voidaan käyttää räjähdysvaarallisissa 

tiloissa/olosuhteissa tilaluokissa 1,2,21, ja 22 palavien 

nesteiden ,tulenarkojen kaasujen ja pölyn yhteydessä

Laitteiston saa asentaa vain asianmukaisesti koulutettu 

henkilöstö sovellettavien menettelyjen mukaisesti (yleensä 

IEC/EN 60079-14).

Laitteistoon on asennettu eristetyt suojatulpat, jotta 

syöttökaapeleita ei voi asentaa vääriin liitäntöihin. Tarkista 

tarvittava syöttöjännite ja irrota tulppa vain kyseisestä 

liitännästä.

Laitteisto ei edellytä käyttäjän säätötoimia.

Asianmukaisesti koulutetun henkilöstön on tarkastettava 

laitteisto säännöllisesti sovellettavien menettelyjen mukaisesti 

(yleensä IEC/EN 60079-17), jotta voidaan varmistaa, että 

laitteisto pysyy käyttökunnossa.

Laitteistossa ei ole käyttäjän vaihdettavia osia.

Laitteistoa ei ole tarkoitettu käyttäjän korjattavaksi. Laitteiston 

saa korjata vain valmistaja tai sen valtuuttama taho 

sovellettavien menettelyjen mukaisesti.

  
Loppukäyttäjän vastuulla on toimittaa käyttöön staattisen sähkön 

maadoituspiste ja varmistaa, että se soveltuu staattisen sähkön 

purkausten vastaanottoon. Viittaukset ATEX 2014/34/EU-, 

ATEX 137-, EN 60079-14- tai IEC TS 60079-32-1, CLC/TR: 60079-32-1 -

standardiin tai muihin vastaaviin kansainvälisiin standardeihin antavat 

ohjeita soveltuvan staattisen sähkön maadoituspisteen asennukseen.

Staattisen sähkön maadoituspisteen tarkistus

Järjestelmä valvoo staattisen sähkön purkautumisreittiä maadoitus-/ 

potentiaalintasauspihdin tai johdon kiinnityskohdasta aina 

potentiaalintasauskiskoon ja staattisen sähkön maadoituspisteeseen 

saakka. 

Yllä oleva ei koske järjestelmiä, joita käytetään vain 

maadoituskytkennän valvontaan.

JOS EDELLÄ MAINITUISTA ASIOISTA ON KYSYTTÄVÄÄ, OTA 

VIIPYMÄTTÄ YHTEYS LAITTEEN VALMISTAJAAN (NEWSON GALE 

Ltd) TAI SEN VALTUUTETTUUN EDUSTAJAAN.

Arvokilven tiedot

Käyttöohjeet standardin mukaan

IEC 60079-0 lauseke 30

Seuraavat ohjeet koskevat laitetta Earth-Rite II Earth Monitoring Unit, Ex d[ia], jota koskevat 

sertifikaattinumerot IECEx EXV 19.0052 ja ExVeritas 19ATEX0537.

HUOMAUTUS:
Model Number = RTRMEA
YY = Valmistusvuosi
XXXXX = Sarjanumero
Control Drg. = ERII-Q-09246-2 Al

Luonnostaan vaaraton lähtö PL3/PL4 yhdessä:

         
www.newson-gale.co.ukwww.newson-gale.co.uk

Tri-Mode: Uo = 8.61 V, Io = 60 mA, Po = 129 mW, Co = 1.0 µF, Lo = 9.8 mH
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YY = Valmistusvuosi
XXXXX = Sarjanumero
Control Drg. = ERII-Q-09246-2 Al

Luonnostaan vaaraton lähtö PL3/PL4 yhdessä:

         
www.newson-gale.co.ukwww.newson-gale.co.uk

Tri-Mode: Uo = 8.61 V, Io = 60 mA, Po = 129 mW, Co = 1.0 µF, Lo = 9.8 mH
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Earth-Rite II
Tärkeää

Kaapelit on reititettävä läpivienneistä koteloon kuvatulla tavalla, jotta sertifioinnin voimassaolo taataan.

Käytä kaapeliholkkeja tai -kiinnikkeitä, joilla on asianmukaiset määritykset ja sertifioinnit. 

Sertifiointi ei ole voimassa, jos asennusta ei tehdä ohjeiden mukaisesti.

Kytkentärasia

Valinnainen 
toimintatilan 
valintakytkin

Valinnainen 
luonnostaan vaaraton 

kytkentäpiirikortti

Tai

Maattopinne

1. PINNEVIRTAKAAPELIN REITITYS (SEURANTA-PCB:N LIITTIMISTÄ C1 JA C2).

2. LIITÄNTÄKAAPELIN REITITYS VALINNAISEEN TOIMINTATILAN VALINTAKYTKIMEEN ( LIITTIMISTÄ S1 JA S2) TAI 

KAAPELILÄPIVIENTI ULKOISEN EXI- LAITTEEN KAAPELIKYTKENNÄLLE (EXI- KYTKENTÄPIIRIKORTIN 

LIITTIMISTÄ Pl1).

4. MAALIITÄNTÄKAAPELIN REITITYS (SEURANTA-PCB:N LIITTIMESTÄ G2).

3. MAALIITÄNTÄKAAPELIN REITITYS (SEURANTA-PCB:N LIITTIMESTÄ G1).

5. MUIDEN KUIN LÄHTÖKOHTAISESTI TURVALLISTEN KAAPELIEN REITITYS (VIRTALÄHDE-PCB:N 

LIITINLOHKOISTA PL1, PL2 JA PL3 SEKÄ SUOJAMAALIITTIMESTÄ).

Asiakkaan staattinen potentiaalitasauskisko

Sähköstaattisen purkauksen aiheuttamien ERII-seuranta-PCB:hen/-korttiin kohdistuvien 
vaurioiden välttäminen

Kun PCB:tä/korttia ei ole asennettu ERII-kotelon sisään, säilytä sitä aina mukana toimitetussa staattisessa ja Ÿ
dissipatiivisessa pussissa.

Tartu PCB:hen/korttiin aina sen reunoista tai liitinlohkosta ja vältä komponentteihin koskemista.Ÿ

Ryhdy aina varotoimiin sen varmistamiseksi, ettet kanna sähköstaattista varausta, kun käsittelet seuranta-PCB:tä/-Ÿ
korttia.
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Vahvistettujen, punottujen tai suojattujen johtokaapelien käyttö seurantayksikön ja kytkentärasian välillä vaikuttaa 
Earth Rite II RTR:n tehdasasetusten rajoihin eikä sitä suositella.  

Jos säännökset edellyttävät käyttöä, vahvistetun tai punotun kaapelin enimmäispituus seurantayksikön ja 
kytkentärasian välillä on yksi metri.

Earth -kaapelia koskevia huomioita-Rite II RTR

1 2

3 4

5

ERII
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www.newson-gale.co.uk

Omega House

Private Road 8

United Kingdom

Newson Gale Ltd

NG4 2JX, UK

+44 (0)115 940 7500

groundit@newson-gale.co.uk

Colwick, Nottingham

Deutschland

IEP Technologies GmbH

Kaiserswerther Str. 85C

40878 Ratingen

+49 (0)2102 5889 0

Germany

erdung@newson-gale.de
South East Asia

ngsea@newson-gale.com

IEP Technologies LLC
United States

Marlborough, MA 01752

USA

417-1 South Street

+1 732 961 7610

groundit@newson-gale.com


