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Earth-Rite II RTR 
System för jordning av statisk elektricitet

RTR Exd - växelströmsversion
Används på växelströmsmaterial
på 110–120 volt och 220–240 volt

Monterings- och driftanvisningar

LÄS BRUKSANVISNINGEN
INNAN DU PÅBÖRJAR
MONTERINGEN

II 2 (1) GD

Modell: ERII – 11 juni

Montören ansvarar för säkerheten hos system som används tillsammans 
med utrustningen som hänvisas till i den här bruksanvisningen.

Om utrustningen används på ett sätt som inte anges av tillverkaren kan 
skyddet från utrustningen försämras.

All garanti upphör att gälla om utrustningen inte monteras eller används 
enligt tillverkarens anvisningar.
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Earth-Rite II RTR Exd
övervakningssystem
för statisk jordning

System med en Exd IIC-styrenhet

Tri-Mode

Earth-Rite II RTR-systemet fungerar med ”Tri-Mode”-teknik 
som använder den elektriska kapacitansen hos tankbilen för att 
säkerställa att den är ansluten till en affektiv statisk jordpunkt. 
Det övervakar även att klämman är ansluten till en tankbil 
snarare än direkt till jordade konstruktioner eller isolerade 
metallföremål. När det godkänns, fortsätter systemet att 
övervaka den resistiva kretsen mellan tankbil och statisk 
jordpunkt.

Earth-Rite II RTR är ett Tri-Mode-system (kapacitiv/resistiv 
övervakning). Det är avsett för användning med tankbilar. Det är 
inställt för att godkänna endast när systemet känner av tankbilar 
och när anslutningen till jorden är lägre än 10 ohm nominellt 
motstånd. Innan detta tillstånd har uppnåtts förblir systemet icke 
godkännande.

En anordning som kallas för RTR-testaren finns för att låta Earth-
Rite II RTR-systemet växla till godkännande för teständamål när 
en tankbil inte är närvarande.

Montering

Monteringen ska utföras av utbildad personal enligt de relevanta 
avsnitten i IEC 60079 och EN 60079.

Alla kablar som kopplas till övervakningsenheten måste 
anslutas genom godkända kabelförskruvningar enligt EN 
60079-14

Dessa förskruvningar ska monteras på ett sådant sätt att 
inträngningsskyddsvärdet hos kapslingen bibehålls.

Systemet ska anslutas enligt de bifogade monteringsritningarna.

Earth-Rite II-systemet ska strömföras med 110–120 volt eller 
220–240 volt 50 Hz.

Enheten ska skyddas med en snabb glasrörssäkringeller en 
dvärgbrytare  på 2 A monterad I gruppcentralen/säkringsskåpet.

Övervakningsenheten ska monteras med indikatorfönstret vänt 
bort från direkt solljus, vid en lämplig plats, fullt synlig för 
användaren.

Locket på övervakningsenhetens kapsling avlägsnas genom att 
vrida det moturs. Ett par verktyg, som passar i de två hålen i 
locket, är till för att hjälpa till vid denna åtgärd.

Efter montering av ledningar, fäst kåpan på stommen och 
säkerställ att den sitter fast ordentligt.

För att arbetet ska utföras korrekt får inte kabeln mellan 
kopplingsdosan (eller kabeltrumman) och övervakningsenheten 
överstiga 3 m i längd.  Om kabeln är mindre än 3 m lång ska en 
godkänd (isolerad) skyddsförskruvning användas.  Se den 
senaste utgåvan av IEC 60079-14 eller EN 60079-14 för mer 
information.

Obs! Vi rekommenderar att förregla med en av Earth-Rite II-
enhetens kontakter under överföringsprocessen. Detta 
säkerställer att arbetet avbryts om jordanslutningen av misstag 
förloras.

Underhåll: Kontrollera då och då att kapslingens hölje inte är 
skadat.

OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR OM 
OVANSTÅENDE PUNKTER VAR GOD KONTAKTA 
NEWSON GALE ELLER DERAS GODKÄNDA 
ÅTERFÖRSÄLJARE DIREKT

RTR-testare

En anordning som kallas för RTR-testaren finns för att låta Earth-
Rite II RTR-systemet växla till godkännande för teständamål när 
en tankbil inte är närvarande.

Övriga godkännanden

Funktionell säkerhet

Earth-Rite II har fått ett SIL-värde (Safety Integrity Level) på 2.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Earth-Rite II har testats och visat överensstämmelse med 
EU-direktiv 2004/108/EC och FCC, del 15 emissioner.

Överensstämmelse har visats med BS EN 61000-6-3 samt 
BS EN 61000-6-2.

Lägesväljare för tändningslås

Kontakten låter ERII-systemet användas för att jorda både 
tankbilar och andra sorters föremål.

Tändningslåsets lägen

I det normala AV-läget (med nyckeln avlägsnad) är systemet 
utformat att fungera endast med tankbilar. Detta är det säkraste 
alternativet för tankbilar eftersom det övervakar tankbilens 
kapacitans och motstånd i förhållande till jorden.

I PÅ-läget (med nyckeln i enheten) är systemet utformat för att 
fungera med alla ledande metallföremål, t.ex. järnvägsvagnar, 
trummor och IBC-behållare och andra föremål med låg 
ledningsförmåga (<10 ohm).

Detta alternativ övervakar föremålets motstånd i förhållande till 
platsens statiska bindningsbar/tejp.

Kundlevererad 
kabelspecifikation

Rekommenderad specifikation

Kabel från ERII-övervakningsenhet till ERII-kopplingsdosa
1,0 mm² 2-kärnig kabel med blå mantel eller identifierare
(IS-krets). Längd: Se sida 2.

Kabel från ERII-övervakningsenhetens egensäkra 
kopplingskontakt till extern egensäker enhet
1,0 mm² 2 huvudkabel med blå skida eller identifierare 
(egensäker krets).

Kabel från ERII-enhet till pumpens startanordning
1,0 mm² 2-kärnig kabel + jord

Kabel från tillförsel till ERII-styrenheten
1,0 mm² 2-kärnig kabel + jord

Kablar från ERII-enheten till platsens statiska jordpunkt 
4 mm² enkärnig kabel med grön mantel.

Kabel från ERII-enheten till tändningslåsets lägesväljare
1,0 mm² 2-kärnig kabel (IS-krets). Längd: 3 m eller mer.

OBS! Kablar måste säkras nära kapslingen för att förhindra att 
de av misstag kopplas ur.

Kabelförskruvningar

Se specifikationerna IEC 60079-14 eller EN 60079-14 för mer 
information om lämpliga kabelförskruvningar och acceptabel 
kabellängd.

OM DU ÄR OSÄKER PÅ MONTERINGEN VAR 
GOD KONTAKTA NEWSON GALE ELLER DERAS 
GODKÄNDA ÅTERFÖRSÄLJARE DIREKT.

RTR (TRI-MODE) användning

I det normala vilande tillståndet, med klämman i förvaringsläget 
på den isolerade sprinten, kommer den röda LED-lampan visas.

Fäst jordningsklämman på tankbilen på en lämplig plats och se 
till att båda de spetsiga kontakterna är positivt placerade. 

Om anslutningen är korrekt blinkar de gröna LED-lamporna och 
förreglingskontakterna stängs.

CDI-lampan är en diagnoslysdiod som blinkar kontinuerligt när 
RTR-systemet har identifierat en kapacitans motsvarande en 
tankbil och en koppling till sann jord, men identifierar en 
resistans som är högre än 10 ohm i kretsen för den oavbrutna 
jordningsslingan för övervakning. CDI-lampan lyser med ett fast 
blått sken (blinkar inte) när RTR har identifierat ett kombinerat 
positivt test för igenkänning av tankbil, verifiering av fast 
jordförbindelse och en resistans på högst 10 ohm i den 
oavbrutna jordningsslingan för övervakning.

Produktöverföringen kan nu inledas.

Om jordanslutningen bryts under överförings-
/blandningsprocessen lyser den röda LED-lampan och 
förreglingskontakterna öppnas.

När processen är klar och alla anslutna rörledningar har tagits 
bort ska klämman försiktigt tas bort och placeras på lämplig 
förvaringsplats, för att undvika skador/personskador. Den röda 
LED-lampan visas.

Viktig information – Jordningsklämman bör monteras 

innan andra åtgärder påbörjas enligt ATEX 2014/34/EU, 
ATEX 137, EN 60079-14, IEC TS 60079-32-1 och 
CLC/TR: 60079-32-1. Det är viktigt att klämman är monterad 
innan slangar ansluts till tankbilen och innan släpets stödben 
placeras ut.  

Avancerad säkerhetsfunktion

Earth-Rite II RTR har en omstartfunktion som svar på 
strömavbrott. Denna säkerhetsfunktion är utformad för att 
bibehålla en hög arbetsplatssäkerhet under förreglat 
överföringsarbete med slangar. Om huvudtillförseln förloras 
under överföringen tillåter inte systemet att överföringsarbetet 
fortgår. 

Följande rutin säkerställer att systemet säkert kan fortsätta 
övervaka klämmans anslutning efter ett strömavbrott:

1 Fäst klämman på tankbilen i samma position som den 
ursprungligen var fäst.

2 Stäng AV strömtillförseln till ERII-systemet.

3 Vänta 10 sekunder.

4 Slå PÅ strömtillförseln till ERII-systemet.

Systemet bör nu godkänna processen vilket anges av de gröna 
blinkande LED-lamporna.

Fördelarna med systemets omstartsfunktion gäller också 
situationer där klämman av misstag blir bortkopplad under 
överföringsarbetet och systemet växlar över till icke 
godkännande. Om detta händer bör ovanstående rutin tillämpas 
så att överföringsarbetet kan fortsätta på ett säkert sätt. 

www.newson-gale.comwww.newson-gale.com
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En anordning som kallas för RTR-testaren finns för att låta Earth-
Rite II RTR-systemet växla till godkännande för teständamål när 
en tankbil inte är närvarande.
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Earth-Rite II har fått ett SIL-värde (Safety Integrity Level) på 2.
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Kablar från ERII-enheten till platsens statiska jordpunkt 
4 mm² enkärnig kabel med grön mantel.
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1,0 mm² 2-kärnig kabel (IS-krets). Längd: 3 m eller mer.
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de av misstag kopplas ur.

Kabelförskruvningar

Se specifikationerna IEC 60079-14 eller EN 60079-14 för mer 
information om lämpliga kabelförskruvningar och acceptabel 
kabellängd.

OM DU ÄR OSÄKER PÅ MONTERINGEN VAR 
GOD KONTAKTA NEWSON GALE ELLER DERAS 
GODKÄNDA ÅTERFÖRSÄLJARE DIREKT.

RTR (TRI-MODE) användning

I det normala vilande tillståndet, med klämman i förvaringsläget 
på den isolerade sprinten, kommer den röda LED-lampan visas.

Fäst jordningsklämman på tankbilen på en lämplig plats och se 
till att båda de spetsiga kontakterna är positivt placerade. 

Om anslutningen är korrekt blinkar de gröna LED-lamporna och 
förreglingskontakterna stängs.

CDI-lampan är en diagnoslysdiod som blinkar kontinuerligt när 
RTR-systemet har identifierat en kapacitans motsvarande en 
tankbil och en koppling till sann jord, men identifierar en 
resistans som är högre än 10 ohm i kretsen för den oavbrutna 
jordningsslingan för övervakning. CDI-lampan lyser med ett fast 
blått sken (blinkar inte) när RTR har identifierat ett kombinerat 
positivt test för igenkänning av tankbil, verifiering av fast 
jordförbindelse och en resistans på högst 10 ohm i den 
oavbrutna jordningsslingan för övervakning.

Produktöverföringen kan nu inledas.

Om jordanslutningen bryts under överförings-
/blandningsprocessen lyser den röda LED-lampan och 
förreglingskontakterna öppnas.

När processen är klar och alla anslutna rörledningar har tagits 
bort ska klämman försiktigt tas bort och placeras på lämplig 
förvaringsplats, för att undvika skador/personskador. Den röda 
LED-lampan visas.

Viktig information – Jordningsklämman bör monteras 

innan andra åtgärder påbörjas enligt ATEX 2014/34/EU, 
ATEX 137, EN 60079-14, IEC TS 60079-32-1 och 
CLC/TR: 60079-32-1. Det är viktigt att klämman är monterad 
innan slangar ansluts till tankbilen och innan släpets stödben 
placeras ut.  

Avancerad säkerhetsfunktion

Earth-Rite II RTR har en omstartfunktion som svar på 
strömavbrott. Denna säkerhetsfunktion är utformad för att 
bibehålla en hög arbetsplatssäkerhet under förreglat 
överföringsarbete med slangar. Om huvudtillförseln förloras 
under överföringen tillåter inte systemet att överföringsarbetet 
fortgår. 

Följande rutin säkerställer att systemet säkert kan fortsätta 
övervaka klämmans anslutning efter ett strömavbrott:

1 Fäst klämman på tankbilen i samma position som den 
ursprungligen var fäst.

2 Stäng AV strömtillförseln till ERII-systemet.

3 Vänta 10 sekunder.

4 Slå PÅ strömtillförseln till ERII-systemet.

Systemet bör nu godkänna processen vilket anges av de gröna 
blinkande LED-lamporna.

Fördelarna med systemets omstartsfunktion gäller också 
situationer där klämman av misstag blir bortkopplad under 
överföringsarbetet och systemet växlar över till icke 
godkännande. Om detta händer bör ovanstående rutin tillämpas 
så att överföringsarbetet kan fortsätta på ett säkert sätt. 

www.newson-gale.comwww.newson-gale.com
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Exd-övervakningsenhet

Kopparfri aluminiumgjuten kapsling 

Monterings- och underhållsanvisningar

Kapslingens lock avlägsnas genom att vrida det moturs. Ett par 
verktyg, som passar i de två hålen i locket, kan förses för att 
hjälpa till vid denna åtgärd.

Efter montering av ledningar, fäst kåpan på stommen och 
säkerställ att den sitter fast ordentligt.

Kontrollera då och då att kapslingens hölje inte är skadat eller i 
nedsatt skick.

OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR OM 
OVANSTÅENDE PUNKTER VAR GOD KONTAKTA 
NEWSON GALE ELLER DERAS GODKÄNDA 
ÅTERFÖRSÄLJARE DIREKT.

Egensäkert omkopplingskretskort, tillval

Det egensäkra omkopplingskretsortet tillhandahålls så att den 
egensäkra kretsen hos en extern egensäker enhet ska kunna 
kopplas. Enhetens parametrar ska uppfylla kraven i ERII-
kontrollritningen. Kopplingen fungerar tillsammans med den 
normalt öppna ERII-förreglingskontakten.

Felsökning under monteringsprocessen – 
Earth-Rite II – RTR Tri-Mode-systemet

Innan du kontaktar Newson Gale, var god kontrollera följande 
punkter:-

Symptom: De röda och/eller gröna LED-lamporna syns INTE

Kontrollera att systemet är monterat enligt den medföljande 
bruksanvisningen.

Kontrollera att övervakningsenheten är försörjd med ström och 
med lämplig spänning.

Var försiktig – Kontrollera att alla hälso- och 
säkerhetsföreskrifter följs under ovan nämnda förfaranden. 

Symptom: Systemet växlar INTE till godkännande tillstånd 
när klämman är monterad på tankbilen (RÖDA LED-LAMPAN 
fortsätter att visas). 

Kontrollera att systemet är monterat enligt den medföljande 
bruksanvisningen.

Kontrollera att en slang inte är ansluten till tankbilen och att det 
inte finns någon oavsiktlig kontakt mellan tankbilen och 
jordningspunkten med sådana saker som lastningsarmar, 
stegar, räcken, grindar etc. Kontrollera att släpvagnen (i 
förekommande fall) inte har stödbenen utskjutna. 

Kontrollera korrekt användning med hjälp av RTR-testaren.

Kontrollera att jordningsklämman är i gott skick: att kontakterna 
är på samma nivå, skarpa och inte lösa.

Var försiktig – Kontrollera att alla hälso- och 
säkerhetsföreskrifter följs under ovan nämnda förfaranden. 

Om systemet fortfarande inte växlar till 
godkännande när klämman är monterad på 
tankbilen, kontakta Newson Gale och bekräfta 
följande:-

  
Serienummer

Företag som beställt systemet

Beställningsdatum

Övrig information

Var god kontakta Newson Gale Ltd om du 
behöver en översättning av den här 
bruksanvisningen.

www.newson-gale.comwww.newson-gale.com

Vidta alltid försiktighetsåtgärder för att undvika skador på PCB:n från elektrostatisk urladdning.

1.  Avlägsna kapslingens lock och avlägsna den blå godkännandeetiketten. Detta görs genom att skruva de 
vänstra skruvarna fyra varv moturs och ta bort den högra skruven helt.

2.  Koppla loss bandkabelns tre ledningar från kopplingsplinten. Avlägsna den övervakande PCB:n genom att 
skruva loss de tre sexkantiga metallpelarna. Placera PCB:n i den försedda antistatiska påsen och håll den 
säker.

3.  Skruva loss pelaren där det egensäkra omkopplingskretskortet sitter.

4.  Sväng över det egensäkra omkopplingskretskortet till vänster om det vakuumformade höljet.

5.  Avlägsna vac-formsisoleringskåpan.

6.  Montera de olika kablarna i kapslingen med lämpliga förskruvningar. Anslut den strömförsörjande PCB:n.

7.  Byt ut vac-formsisoleringskåpan.

8.  Byt ut det egensäkra omkopplingskretskortet på pelaren och framför det vakuumformade höljet.

9.  Byt ut och fäst pelaren så att den håller fast det egensäkra byteskretskortet.

10.  Gör de externa egensäkra kopplingarna till de egensäkra omkopplingskretskortsterminalerna, och var noga 
med att hålla kretskortet stadigt när du drar åt terminalskruvarna.

11.  Byt ut övervaknings-PCB:n och säkra den med de tre sexkantiga metallpelarna. Återanslut bandkabeln och 
koppla de utvändiga IS-ledningarna till kopplingsplinten.

12.  Byt ut den blå godkännandeetiketten och säkra med de medföljande skruvarna. Sätt tillbaka kapslingens lock 
ordentligt.

Montering av interna komponenter

Undvika skador på ERII-övervakningskretskort på grund av elektrostatisk urladdning

Vidtag alltid försiktighetsåtgärder för att säkerställa att du inte är elektrostatiskt laddad när du hanterar övervakningskretskortet.

Håll alltid i kanterna vid hantering av kretskortet eller kopplingsplinten och undvik att vidröra komponenterna.

Förvara alltid kretskortet i den statiskt avledande påsen när det inte sitter inuti ERII-kapslingen.

Komponentidentifiering

EARTH-RITE II SYSTEM

ÖVERVAKNINGS-PCB
VAC – 

FORMISOLERINGSKÅPA

VÄXELSTRÖM
-FÖRSÖRJNING 

PCB

EGENSÄKERT 
OMKOPPLINGSKRETS

-KORT, TILLVAL
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Exd-övervakningsenhet

Kopparfri aluminiumgjuten kapsling 

Monterings- och underhållsanvisningar

Kapslingens lock avlägsnas genom att vrida det moturs. Ett par 
verktyg, som passar i de två hålen i locket, kan förses för att 
hjälpa till vid denna åtgärd.

Efter montering av ledningar, fäst kåpan på stommen och 
säkerställ att den sitter fast ordentligt.

Kontrollera då och då att kapslingens hölje inte är skadat eller i 
nedsatt skick.

OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR OM 
OVANSTÅENDE PUNKTER VAR GOD KONTAKTA 
NEWSON GALE ELLER DERAS GODKÄNDA 
ÅTERFÖRSÄLJARE DIREKT.

Egensäkert omkopplingskretskort, tillval

Det egensäkra omkopplingskretsortet tillhandahålls så att den 
egensäkra kretsen hos en extern egensäker enhet ska kunna 
kopplas. Enhetens parametrar ska uppfylla kraven i ERII-
kontrollritningen. Kopplingen fungerar tillsammans med den 
normalt öppna ERII-förreglingskontakten.

Felsökning under monteringsprocessen – 
Earth-Rite II – RTR Tri-Mode-systemet

Innan du kontaktar Newson Gale, var god kontrollera följande 
punkter:-

Symptom: De röda och/eller gröna LED-lamporna syns INTE

Kontrollera att systemet är monterat enligt den medföljande 
bruksanvisningen.

Kontrollera att övervakningsenheten är försörjd med ström och 
med lämplig spänning.

Var försiktig – Kontrollera att alla hälso- och 
säkerhetsföreskrifter följs under ovan nämnda förfaranden. 

Symptom: Systemet växlar INTE till godkännande tillstånd 
när klämman är monterad på tankbilen (RÖDA LED-LAMPAN 
fortsätter att visas). 

Kontrollera att systemet är monterat enligt den medföljande 
bruksanvisningen.

Kontrollera att en slang inte är ansluten till tankbilen och att det 
inte finns någon oavsiktlig kontakt mellan tankbilen och 
jordningspunkten med sådana saker som lastningsarmar, 
stegar, räcken, grindar etc. Kontrollera att släpvagnen (i 
förekommande fall) inte har stödbenen utskjutna. 

Kontrollera korrekt användning med hjälp av RTR-testaren.

Kontrollera att jordningsklämman är i gott skick: att kontakterna 
är på samma nivå, skarpa och inte lösa.

Var försiktig – Kontrollera att alla hälso- och 
säkerhetsföreskrifter följs under ovan nämnda förfaranden. 

Om systemet fortfarande inte växlar till 
godkännande när klämman är monterad på 
tankbilen, kontakta Newson Gale och bekräfta 
följande:-

  
Serienummer

Företag som beställt systemet

Beställningsdatum

Övrig information

Var god kontakta Newson Gale Ltd om du 
behöver en översättning av den här 
bruksanvisningen.

www.newson-gale.comwww.newson-gale.com

Vidta alltid försiktighetsåtgärder för att undvika skador på PCB:n från elektrostatisk urladdning.

1.  Avlägsna kapslingens lock och avlägsna den blå godkännandeetiketten. Detta görs genom att skruva de 
vänstra skruvarna fyra varv moturs och ta bort den högra skruven helt.

2.  Koppla loss bandkabelns tre ledningar från kopplingsplinten. Avlägsna den övervakande PCB:n genom att 
skruva loss de tre sexkantiga metallpelarna. Placera PCB:n i den försedda antistatiska påsen och håll den 
säker.

3.  Skruva loss pelaren där det egensäkra omkopplingskretskortet sitter.

4.  Sväng över det egensäkra omkopplingskretskortet till vänster om det vakuumformade höljet.

5.  Avlägsna vac-formsisoleringskåpan.

6.  Montera de olika kablarna i kapslingen med lämpliga förskruvningar. Anslut den strömförsörjande PCB:n.

7.  Byt ut vac-formsisoleringskåpan.

8.  Byt ut det egensäkra omkopplingskretskortet på pelaren och framför det vakuumformade höljet.

9.  Byt ut och fäst pelaren så att den håller fast det egensäkra byteskretskortet.

10.  Gör de externa egensäkra kopplingarna till de egensäkra omkopplingskretskortsterminalerna, och var noga 
med att hålla kretskortet stadigt när du drar åt terminalskruvarna.

11.  Byt ut övervaknings-PCB:n och säkra den med de tre sexkantiga metallpelarna. Återanslut bandkabeln och 
koppla de utvändiga IS-ledningarna till kopplingsplinten.

12.  Byt ut den blå godkännandeetiketten och säkra med de medföljande skruvarna. Sätt tillbaka kapslingens lock 
ordentligt.

Montering av interna komponenter

Undvika skador på ERII-övervakningskretskort på grund av elektrostatisk urladdning

Vidtag alltid försiktighetsåtgärder för att säkerställa att du inte är elektrostatiskt laddad när du hanterar övervakningskretskortet.

Håll alltid i kanterna vid hantering av kretskortet eller kopplingsplinten och undvik att vidröra komponenterna.

Förvara alltid kretskortet i den statiskt avledande påsen när det inte sitter inuti ERII-kapslingen.

Komponentidentifiering

EARTH-RITE II SYSTEM

ÖVERVAKNINGS-PCB
VAC – 

FORMISOLERINGSKÅPA

VÄXELSTRÖM
-FÖRSÖRJNING 

PCB

EGENSÄKERT 
OMKOPPLINGSKRETS

-KORT, TILLVAL
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Earth-Rite II RTR
Kabelförbindningar – växelströmsversion

220-240 V 50/60 Hz levande och neutral tillförsel

Zon 1, 21, 2, 22 OMRÅDE

Zon 1, 21, 2, 22 
OMRÅDE

OBS! PL2-anslutningar 
(S1 och S2) ska 
användas för att 
ansluta till tillvalen 
Tändningslåsets 
lägesväljare

Övre 
(övervakande) 

PCB

Nedre 
(strömförsörjande) 

PCB

Kopplings
-dosa

Snabban-
slutning

Jordningsklämma

Stolpe för 
skyddande 

jordningsledare 
(PE)

Skyddande 
jordningsledare 

(PE)

Crimpkontakt

Exd-kapslingen

Icke egensäkra 
ledningar

Kundens 
förreglingskretsar

220–240 V 50/60 Hz 
strömtillförsel

KUNDENS STATISKA BINDNINGSBAR/TEJP

Statisk jordpunkt 
(Motståndskraften måste vara <10 ohm)

OBS! PL2-anslutningar 
(S1 och S2) ska 
användas för att 
ansluta till tillvalen
Tändningslåsets 
lägesväljare

Crimp-
kontakt

Egensäkert 
omkopplingskrets

-kort, tillval

Egensäkert 
omkopplingskrets

-kort, tillval

Extern 
egensäker 

enhet 
(om monterat)

Extern 
egensäker 

enhet 
(om monterat)

Earth-Rite II RTR
Kabelförbindningar – växelströmsversion

110-120 V 50/60 Hz levande och neutral tillförsel

KUNDENS STATISKA BINDNINGSBAR/TEJP

Statisk jordpunkt 
(Motståndskraften måste vara <10 ohm)

Zon 1, 21, 2, 22 OMRÅDE

www.newson-gale.comwww.newson-gale.com

Exd-kapslingen

Zon 1, 21, 2, 22 
OMRÅDE

Kopplings
-dosa

Snabban-
slutning

Jordningsklämma

Stolpe för 
skyddande 

jordningsledare 
(PE)

Skyddande 
jordningsledare 

(PE)

Icke egensäkra 
ledningar

Kundens 
förreglingskretsar

110–120 V 50/60 Hz 
strömtillförsel

Övre 
(övervakande) 

PCB

Nedre 
(strömförsörjande) 

PCB

Crimpkontakt

Crimp-
kontakt

Verifiering av jordpunkten
Systemet övervakar banan för det statiska upplösandet, från föremålet som den statiska jordningsklämman eller 
sladden är ansluten till, så långt som till den statiska jordpunkten. Det är slutanvändarens ansvar att tillhandahålla den 
statiska jordpunkten och försäkra sig om att den är lämplig för att upplösa elektrostatiska laddningar. Hänvisning till 
ATEX 2014/34/EU, ATEX 137, EN 60079-14, IEC TS 60079-32-1, CLC/TR: 60079-32-1, eller annan tillämplig 
internationell standard, kommer att ge vägledning om installationen av en lämplig statisk jordningsplats.

Verifiering av jordpunkten
Systemet övervakar banan för det statiska upplösandet, från föremålet som den statiska jordningsklämman eller 
sladden är ansluten till, så långt som till den statiska jordpunkten. Det är slutanvändarens ansvar att tillhandahålla 
den statiska jordpunkten och försäkra sig om att den är lämplig för att upplösa elektrostatiska laddningar. Hänvisning 
till ATEX 2014/34/EU, ATEX 137, EN 60079-14, IEC TS 60079-32-1, CLC/TR: 60079-32-1, eller annan tillämplig 
internationell standard, kommer att ge vägledning om installationen av en lämplig statisk jordningsplats.
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Earth-Rite II RTR
Kabelförbindningar – växelströmsversion

220-240 V 50/60 Hz levande och neutral tillförsel

Zon 1, 21, 2, 22 OMRÅDE

Zon 1, 21, 2, 22 
OMRÅDE

OBS! PL2-anslutningar 
(S1 och S2) ska 
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(PE)

Skyddande 
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(PE)
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220–240 V 50/60 Hz 
strömtillförsel
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Statisk jordpunkt 
(Motståndskraften måste vara <10 ohm)

OBS! PL2-anslutningar 
(S1 och S2) ska 
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Tändningslåsets 
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kontakt
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Extern 
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Earth-Rite II RTR
Kabelförbindningar – växelströmsversion

110-120 V 50/60 Hz levande och neutral tillförsel

KUNDENS STATISKA BINDNINGSBAR/TEJP

Statisk jordpunkt 
(Motståndskraften måste vara <10 ohm)

Zon 1, 21, 2, 22 OMRÅDE

www.newson-gale.comwww.newson-gale.com

Exd-kapslingen

Zon 1, 21, 2, 22 
OMRÅDE

Kopplings
-dosa

Snabban-
slutning

Jordningsklämma

Stolpe för 
skyddande 

jordningsledare 
(PE)

Skyddande 
jordningsledare 

(PE)

Icke egensäkra 
ledningar

Kundens 
förreglingskretsar

110–120 V 50/60 Hz 
strömtillförsel

Övre 
(övervakande) 

PCB

Nedre 
(strömförsörjande) 

PCB

Crimpkontakt

Crimp-
kontakt

Verifiering av jordpunkten
Systemet övervakar banan för det statiska upplösandet, från föremålet som den statiska jordningsklämman eller 
sladden är ansluten till, så långt som till den statiska jordpunkten. Det är slutanvändarens ansvar att tillhandahålla den 
statiska jordpunkten och försäkra sig om att den är lämplig för att upplösa elektrostatiska laddningar. Hänvisning till 
ATEX 2014/34/EU, ATEX 137, EN 60079-14, IEC TS 60079-32-1, CLC/TR: 60079-32-1, eller annan tillämplig 
internationell standard, kommer att ge vägledning om installationen av en lämplig statisk jordningsplats.

Verifiering av jordpunkten
Systemet övervakar banan för det statiska upplösandet, från föremålet som den statiska jordningsklämman eller 
sladden är ansluten till, så långt som till den statiska jordpunkten. Det är slutanvändarens ansvar att tillhandahålla 
den statiska jordpunkten och försäkra sig om att den är lämplig för att upplösa elektrostatiska laddningar. Hänvisning 
till ATEX 2014/34/EU, ATEX 137, EN 60079-14, IEC TS 60079-32-1, CLC/TR: 60079-32-1, eller annan tillämplig 
internationell standard, kommer att ge vägledning om installationen av en lämplig statisk jordningsplats.
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INTERNA ANSLUTNINGAR TILL 
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STATISKT FRIGÖRANDE I JORD

STATISKT FRIGÖRANDE I JORD

KLÄMMA, VIA KOPPLINGSDOSA

KLÄMMA, VIA KOPPLINGSDOSA

  

 

www.newson-gale.comwww.newson-gale.com

Övre (övervakande) 
RTR PCB

Nedre (PSU) 
PCB – växelström

Egensäkert omkopplingskretskort, tillval-anslutningar

EXTERN EGENSÄKER 
ENHET

V
in

V
ou

t

Egensäkert 
omkopplings

-kretskort

INTERNA ANSLUTNINGAR 
TILL EGENSÄKERT 

OMKOPPLINGSKRETSKORT

nc

21

PL4

PL1

PL2

no no ncc c

+v
0v
sw

PL3

N120V L2240V

Egensäker Omkopplarpanel 

Det valfria egensäkra omkopplingskretskortet har en inbyggd 
omkopplare med ett huvud som väljer mellan två driftlägen.

NAMUR – en NAMUR-kompatibel ingång som växlar mellan 
två belastningsmotstånd.

Egensäker Brytare – en förregling för egensäkra signaler 
inom de definierade parametrarna som visas på 
kontrollritningen.

1
k
Ω

10kΩ

Omkopplarposition

Omkopplarposition

NAMUR  

I.S.

Detta egensäkra omkopplingskretskort är ett extra tillval.  
Beställ del artikelnr. ER2/IS/KIT om nödvändigt.

INTERNA ANSLUTNINGAR TILL EGENSÄKERT 
OMKOPPLINGSKRETSKORT
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0v
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ÖVERVAKNINGSKRETSKORT

STRÖMFÖRSÖRJNINGSKRETSKORT

Övre (övervakande) 
RTR PCB

Nedre (PSU) 
PCB – växelström
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A. Vid det normala ”vilande" tillståndet, med 

jordningsklämman förvarad på den isolerade sprinten, 

kommer den  negativa LED-lampan synas. Röda

B. Sätt fast jordningsklämman på tankbilen på en lämplig 

punkt som är i kontakt med tanken/ramen och se till att de 

spetsiga kontakterna är positivt belägna.

Om anslutningen mellan tankbilen och jorden fungerar, 

kommer den  positiva LED-lampan att blinka och Gröna
förreglingskontakterna att stängas.

Produktöverföringen kan nu inledas.

C. Om anslutningen mellan tankbilen och jorden bryts 

under överföringsarbetet, kommer den  negativa Röda
LED-lampan att visas och förreglingskontakterna att 

öppnas.

D. Efter avslutat arbete ska klämman avlägsnas från 

tankbilen och förvaras på den isolerade sprinten på 

framsidan av kopplingsdosan. Den  negativa LED-Röda
lampan visas.

Användning – RTR Tri-Mode

Viktig anmärkning: Jordningsklämman bör monteras innan montering av slangar eller annan användning enligt 

rekommendationerna från ATEX 2014/34/EU, ATEX 137, EN 60079-14, IEC TS 60079-32-1 och CLC/TR: 60079-32-1.

A. Vid det normala ”vilande" tillståndet, med 

jordningsklämman förvarad på den isolerade sprinten, 

kommer den  negativa LED-lampan synas. Röda

B. Sätt fast jordningsklämman på det strömledande 

föremålet på lämplig punkt och se till att de spetsiga 

kontakterna är positivt placerade.

Om anslutningen till objektet och jorden fungerar kommer 

den  positiva LED-lampan att blinka och Gröna
förreglingskontakterna att stängas.

Produktöverföringen/blandningsarbetet kan
nu inledas.

C. Om anslutningen mellan föremålet och jorden bryts 

under överföringsarbetet kommer den  negativa Röda
LED-lampan att visas och förreglingskontakterna att 

öppnas.

D. Efter avslutat arbete bör jordningsklämman 

avlägsnas från objektet och förvaras på den isolerade 

sprinten på framsidan av kopplingsdosan. Den  Röda
negativa LED-lampan visas.

Användning
Med systemet växlat till enkelläge via tändningslåsets lägesväljare

Viktig anmärkning: Jordningsklämman bör monteras innan montering av slangar eller annan användning enligt 

rekommendationerna från ATEX 2014/34/EU, ATEX 137, EN 60079-14, IEC TS 60079-32-1 och CLC/TR: 60079-32-1.

www.newson-gale.comwww.newson-gale.com
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A. Vid det normala ”vilande" tillståndet, med 

jordningsklämman förvarad på den isolerade sprinten, 

kommer den  negativa LED-lampan synas. Röda

B. Sätt fast jordningsklämman på tankbilen på en lämplig 

punkt som är i kontakt med tanken/ramen och se till att de 

spetsiga kontakterna är positivt belägna.

Om anslutningen mellan tankbilen och jorden fungerar, 

kommer den  positiva LED-lampan att blinka och Gröna
förreglingskontakterna att stängas.

Produktöverföringen kan nu inledas.

C. Om anslutningen mellan tankbilen och jorden bryts 
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Med systemet växlat till enkelläge via tändningslåsets lägesväljare
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Kopplingsdosa

B

E

A
F

C

FIXING HOLE 
DIAMETER D

Förvaringssprint
FÄSTHÅLEN ÄR 

ÅTKOMLIGA NÄR 
LOCKET 

AVLÄGSNAS

A mm B mm C mm

75 80 57

PRODUKTBESKRIVNING

Kopplingsdosa med förvaringssprint

HUVUDMÅTT

D mm E mm F mm

4.5 68 45

FÄSTMÅTT

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

Earth-Rite II Exd-styrenhet
FÄSTHÅLETS 
DIAMETER D

F
C

A

E

B

Earth-Rite II RTR - Exd växelström Teknisk specifikation

Övervakningsenhet
Strömförsörjning    230/240V 50 Hz-system (matningsspänningens område: 216 V till 250 V)

    110/120V 50Hz system (matningsspänningens område: 108V to 125V)

Strömvärde    10 watt
o oOmgivningstemperaturområde  -40 C till +55 C

Kapslingsskydd    Ip66

Vikt     4,5 kg (netto)

Konstruktion    Kopparfritt legerat stål

Certifiering    Ex d[ia] IIC T6 Gb(Ga)

    Ex tb IIIC T80°C IP66 Db

    Ta = -40°C to +55°C

Övervakningskrets   Egensäker

Minsta tankbilskapacitans   1000 pF

Driftseriens jordningsmotstånd  </= 10 Ohm

Kontaktmärkvärden för icke 

egensäkert utgångsrelä   2 voltfria växelkontakter,

    250Vac, 5A, 500VA max resistiv

    30Vdc, 2A, 60W max resistiv

Kopplingsmärkvärden för egensäker utgång 1 från kontakt

    Kopplar egensäker krets endast i enlighet med ERII-kontrollritning

Egensäker Vridmoment för kretskortsterminal 0.5 Nm

Kabeluppkopplingspunkter 7 x M20 (2 x inkopplad)

Kopplingsdosa/förvaringsläge
Kapsling    GRP med koltätning

Anslutningar    2 x 2,5² mm ledarkapacitet 

Förvaringsenhet    Isolerad sprint

Kabeluppkopplingspunkter  1 x 20mm 

Klämma/kabelanslutning   Snabbanslutning

Jordningsklämma
Utformning av klämma   2-polig med kontakter i volframkarbid

Stomme    Rostfritt stål

Spiralkabel
Kåpa     Blått Cen-Stat Hytrel-skydd (statiskt dissipativ, tålig mot kemikalier och nötning)

Ledare     2 x 1,00 mm² koppar

Längd     10 meter utdraget, 1 meter outdraget (andra alternativ tillgängliga)

Enhet för tändningslåsets lägesväljare
Certifiering    Enkel apparatur

Konstruktion    Glasförstärkt polyester

Kabelingång    1 x M20

OBS: I linje med vår policy som grundar sig på kontinuerlig produktutveckling,
förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer när som helst.

www.newson-gale.comwww.newson-gale.com
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Anvisningar för säkert val, montering, 

användning, underhåll och reparation

Utrustningen kan användas i zon 1, 2, 21 och 22 med 

brandfarliga gaser och damm.  

Utrustningen kan användas i omgivningar där brandfarliga 

gaser och ångor avges med apparatgrupper IIC, IIA eller IIB 

och med temperaturklasser T1, T2, T3, T4, T5 eller T6.

Utrustningen kan användas i omgivningar där det finns 

brandfarligt damm, puder eller luftburna material, ledande 

eller icke-ledande. Den enda begränsningen är den maximala 

externa yttemperaturen på 80 °C.

Utrustningen är certifierad för användning vid 

omgivningstemperaturer i intervallet -40 °C till +55 °C och ska 

inte användas utanför detta område. 

Utrustningen ska monteras av lämpligt utbildad personal 

enligt gällande utförandekod (vanligtvis IEC/EN 60079-14).

Skyddsisolerade kontakter finns för att undvika att 

matningskablarna kopplas till fel anslutningar. Kontrollera 

vilken försörjningsspänning som krävs och avlägsna 

kontakten från enbart den anslutningen.

Ingen justering behöver utföras av användaren. 

Regelbunden besiktning av utrustningen ska utföras av 

lämpligt utbildad personal enligt gällande utförandekod 

(vanligtvis IEC/EN 60079-17) för att säkerställa att ett 

tillfredsställande skick bibehålls. 

Utrustningen är inte avsedd att repareras av användaren. 

Reparation av utrustningen får endast utföras av tillverkaren 

eller deras godkända ombud, enligt gällande utförandekod. 

Utrustningen innehåller inga delar som kan bytas ut av 

användaren. 
  

Verifiering av jordpunkten 

Systemet övervakar banan för det statiska upplösandet, från 

föremålet som den statiska jordningsklämman eller sladden 

är ansluten till, så långt som till den statiska jordpunkten.

Det är slutanvändarens ansvar att tillhandahålla den statiska 

jordpunkten och försäkra sig om att den är lämplig för att 

upplösa elektrostatiska laddningar. Se ATEX 2014/34/EU, 

ATEX 137, EN 60079-14, IEC TS 60079-32-1, 

CLC/TR: 60079-32-1 eller annan likvärdig internationell 

standard angående vägledning om monteringen av en 

lämplig statisk jordpunkt.

Ovanstående gäller inte system som enbart övervakar 

anslutning.

OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR OM OVANSTÅENDE 

PUNKTER VAR GOD KONTAKTA NEWSON GALE UTAN 

DRÖJSMÅL.

Information om certifieringsetiketten

Bruksanvisningen överensstämmer med

IEC 60079-0 paragraf 30

Anvisningarna nedan gäller endast Earth-Rite II jordövervakningsenheten, Ex d [ia], som omfattas av
certifikatnummer IECEx- EXV 19,0052 och ExVeritas 19ATEX0537.

OBS!
Model Number = RTRMEA
YY = Tillverkningsår
XXXXX = Specifikt serienummer
Control Drg. = ERII-Q-09246-2 Al

Egensäker uteffekt vid PL3/PL4 kombinerat:

         
www.newson-gale.comwww.newson-gale.com

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

Viktigt

Kablarna måste föras in i kapslingen genom ingångarna som visas för att säkerställa efterlevnad av certifieringskraven.

Använd alltid korrekt angivna och certifierade kabelförskruvningar eller skyddsrörskopplingar. 

Certifieringen blir ogiltig om du inte följer monteringsanvisningarna.

1. KABELINGÅNG FÖR LÅSNINGSKRETSKABEL (FRÅN ÖVERVAKNINGSKRETSKORTETS KOPPLING C1 OCH C2).

2. KABELINGÅNG FÖR ANSLUTNINGSKABEL TILL NYCKELOMKOPPLAREN FÖR LÄGESVÄLJAREN (TILLVAL) 

(FRÅN  KOPPLING S1 OCH S2), ELLER KABELINGÅNG FÖR EXTERN EGENSÄKER ENHETSKABELANSLUTNING 

(FRÅN EGENSÄKERA OMKOPPLINGSKRETSKORTSTERMINALER PL1).

3. KABELINGÅNG FÖR JORDANSLUTNINGSKABEL (FRÅN ÖVERVAKNINGSKRETSKORTETS KOPPLING G1).

4. KABELINGÅNG FÖR JORDANSLUTNINGSKABEL (FRÅN ÖVERVAKNINGSKRETSKORTETS KOPPLING G2).

5. KABELINGÅNGAR FÖR EJ EGENSÄKRA KABLAR (FRÅN STRÖMFÖRSÖRJNINGSKRETSKORTETS 

KOPPLINGSPLINT PL1,  PL2, PL3 OCH SKYDDSJORDNINGSKOPPLING).

Undvika skador på ERII-övervakningskretskort på grund av elektrostatisk urladdning

Vidtag alltid försiktighetsåtgärder för att säkerställa att du inte är elektrostatiskt laddad när du hanterar Ÿ
övervakningskretskortet.

Håll alltid i kanterna vid hantering av kretskortet eller kopplingsplinten och undvik att vidröra komponenterna.Ÿ
Förvara alltid kretskortet i den statiskt avledande påsen när det inte sitter inuti ERII-kapslingen.Ÿ

www.newson-gale.comwww.newson-gale.com16 17

Användningen av armerade, flätade eller skärmade konduktiva kablar mellan övervakningsenheten och 
kopplingsdosan kommer att påverka den fabriksinställda gränsen för Earth Rite II RTR och rekommenderas ej.  

Om bestämmelserna kräver användning ska den armerade eller flätade kabeln ha en maxlängd på 1 meter mellan 
övervakningsenheten och kopplingsdosan.

Kabelöverväganden för Earth-Rite II RTR

Kopplingsdosa

Nyckelomkopplare 
för lägesväljare 

(tillval)

Jordningsklämma Kundens potentialutjämningsstång/-band (jord)

1 2

3 4

5

ERII

Egensäkert 
omkopplingskretskort, 

tillval

ELLER
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www.newson-gale.co.uk

United Kingdom

Newson Gale Ltd

Omega House

Private Road 8

Colwick, Nottingham

NG4 2JX, UK

+44 (0)115 940 7500

groundit@newson-gale.co.uk

Deutschland

IEP Technologies GmbH

Kaiserswerther Str. 85C

40878 Ratingen

Germany

+49 (0)2102 5889 0

erdung@newson-gale.de

United States

IEP Technologies LLC

417-1 South Street

Marlborough, MA 01752

USA

+1 732 961 7610

groundit@newson-gale.com

Upphovsrättsmeddelande
Upphovsrätten till webbplatsen och dess innehåll tillhör Newson Gale Ltd © 2020. Med 
ensamrätt.

All vidare distribution eller återgivning av innehållet, helt eller delvis, är förbjuden, oavsett i 
vilken form detta sker. Undantag görs dock för följande:

l du får skriva ut eller ladda ned utdrag till din hårddisk, men endast för personligt och 
icke-kommersiellt bruk

l du får skicka en kopia av innehållet till enskilda tredjeparter för deras personliga bruk, 
men endast om du uppger webbplatsen som källa till materialet

Du får inte distribuera eller använda innehållet i kommersiellt syfte såvida du inte fått vårt 
uttryckliga skriftliga tillstånd till detta. Du får heller inte överföra eller lagra det på någon 
annan webbplats eller i någon annan form av elektroniskt distributionssystem.

Rätt att ändra
Detta dokument innehåller endast allmän information och kan när som helst komma att 
ändras utan föregående meddelande. All information, framställningar, länkar och andra 
meddelanden kan när som helst komma att ändras av Newson Gale utan föregående 
meddelande eller förklaring.

Newson Gale har ingen skyldighet att rensa ut eventuell föråldrad information från innehållet 
eller att uttryckligen markera sådan information som föråldrad. Vid tolkning av innehåll bör 
du alltid rådgöra med experter om du känner dig tveksam.

Ansvarsfriskrivning
Den information som anges i denna bruksanvisning tillhandahålls av Newson Gale utan 
några uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller garantier om att den är korrekt eller 
fullständig. Newson Gales ansvarar inte för eventuella utgifter, förluster eller rättsliga 
åtgärder som mottagaren ådragit sig till följd av användningen av denna bruksanvisning.
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