GEBRUIKSAANWIJZING
PRESSOSTATEN EN THERMOSTATEN
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I.

Algemeen

U hebt recent een GEORGIN controle-instrument gekocht. Op dit instrument werden tal van tests en controles
uitgevoerd, om er de kwaliteit van te garanderen en u op die manier volledig tevreden te stellen.
Een goede begrenzing op basis van uw proces en de naleving van de instructies in deze gebruiksaanwijzing
garanderen dat uw instrument optimaal lang zal meegaan.

1.

Doel

De apparaten van de F serie zijn bedoeld voor de procescontrole.
Deze gebruiksaanwijzing bevat de montage- en regelinstructies die in acht moeten worden genomen om uw
apparaat optimaal te laten werken. U moet deze instructies lezen en in acht nemen wanneer u uw apparaat installeert.

!

2.

Voer nooit ingrepen uit aan de elementen van het apparaat die worden geblokkeerd door
middel van rode lak.
Wanneer schade wordt toegebracht ten gevolge van de niet-naleving van deze instructies,
vervalt de fabrieksgarantie.

Werkingsprincipe
RB: Regelschroef voor bereik

VG

VB: Veer voor bereik

IG
C

RG

BI:

Bereikindex

VIH: Veer voor instelbare hysteresis
RE

RH: Regelwieltje hysteresis

ME

GE: Gevoelig element

LP

H:

Hoofdhefboom

C:

Contact

ES

Er wordt druk of een temperatuur uitgeoefend op het gevoelige element (GE). Hierdoor verandert de positie
van dat element, waardoor het inwerkt op de hoofdhefboom (H). De op die manier voortgebrachte kracht wordt
gecompenseerd door de veer (VB), waardoor het instelpunt kan worden geregeld. Wanneer het instelpunt bijna
bereikt is, verstoort de verandering van de krachten het evenwicht om in te werken op het contact.
Door de inwerking van een tweede veer (VIH) op het uiteinde van de hoofdhefboom (H) kan het verschil van (het)
(de) contact(en) worden vergroot. De door de veer voor instelbare hysteresis voortgebrachte kracht kan worden
geregeld. Deze veer maakt de verschuiving van de twee contacten mogelijk in geval van verschoven functies.
OPMERKING: de schalen van de pressostaten en thermostaten die in onze catalogus worden vermeld,
zijn waarden voor een instelpunt voor daling van de druk of de temperatuur.

3.

Drukapparatuurrichtlijn - RDA

De pressostaten en thermostaten van de F serie voldoen aan de eisen uit bijlage I van de RDA 2014/68/EU.
Deze apparaten werden ingedeeld in categorie IV als veiligheidsappendage en kunnen worden geïntegreerd
in een veilige lus. Raadpleeg onze verklaring van overeenstemming voor de betrokken modellen
en de gebruiksomstandigheden.

www.georgin.com
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4.

Algemene informatie over de functies

De apparaten kunnen worden uitgerust met elektrische of pneumatische functies.

4.1.

Elektrische functies

Opmerking:
De in onze catalogi vermelde verschilcijfers zijn richtwaarden die werden vastgesteld in het laboratorium
en werden gemeten tijdens de regeling tussen de hoge en lage punten. Wanneer het apparaat wordt gebruikt
buiten de werkingsgrenzen, kunnen (het) (de) instelpunt(en) en de verschilwaarden worden veranderd.
De elektrische functie van het apparaat verschilt naargelang van het type microcontact dat wordt gebruikt.
Er zijn tal van uitvoeringen verkrijgbaar (verguld, tropenvast, hermetisch onder stikstof ...).
4.1.1. Enkele elektrische functie met vast verschil:
Microcontact “alleen”. Elk type microcontact heeft typische eigenschappen die worden vermeld in de catalogus.
Modellen: 4, 4D, 10, 10D, 16, 16D, 60, 60C ...
4.1.2. Enkele elektrische functie met regelbaar verschil:
Microcontact dat verbonden is met een veer (VIH) waarmee de verschilwaarde van het microcontact kan worden
verhoogd naargelang van een bepaald bereik (zie verschiltabel in de catalogus)
De uitschakelwaarde van de hoge drempel kan worden verschoven door de VIH te laten inwerken.
De inwerking van deze veer heeft geen invloed op de lage drempel.
Modellen: 6, 6D, 6V, 96, 62, 62C ...
4.1.3. Elektrische functie met 2 gelijktijdige contacten:
Combinatie van 2 enkele functies die ingesteld zijn om een gelijktijdige stijgende of dalende werking te hebben.
Het verschil van een gelijktijdige functie is groter dan dat van een enkele functie. Bij het verlaten van de fabriek
is de gelijktijdigheid vastgezet op de daling van de druk/temperatuur.
Modellen met vast verschil: 44, 30, 36 ,160, 160C ...
Modellen met regelbaar verschil: 34, 34V, 106, 162, 162C ...
4.1.4. Elektrische functie met 2 verschoven contacten:
Combinatie van 2 enkele functies die ingesteld zijn om een verschoven werking te hebben. De veer (VIH) heeft
een verende werking die voor een verschuiving zorgt tussen de inschakeling van elk contact.
Modellen: 54, 54D, 54V, 50, 56, 116, 170, 170C, 172, 172C ...

!

4

Voor de thermostaten werden de in onze gebruiksaanwijzingen vermelde minimumverschillen
vastgesteld in ideale testomstandigheden. Het gevoelige element ondergaat de
temperatuurschommelingen van de installatie zonder vertraging en in zijn massa. Tijdens het gebruik
kunnen deze verschillen anders zijn, rekening houdend met de uitwisselingsomstandigheden:
snelheid van de temperatuurschommelingen, soortelijke warmte, straling, inertie van het meetapparaat
in vergelijking met die van de thermostaat, aanwezigheid van een mantel of een thermowell, enz.

www.georgin.com
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4.2.

Pneumatische functies

De apparaten kunnen worden uitgerust met een of meerdere pneumatische NO-functies (NO = normaal
open) of NG-functies (NG = normaal gesloten), met klep of schuif.
Georgin biedt enkele, gelijktijdige dubbele en verschoven dubbele pneumatische functies aan.
Naargelang van het type functie en/of de modellen zijn de voedingskoppelingen van het type met
M5-schroefdraad, 1/4 of 1/8 voor gas.
Naargelang van het type cel zal de stuurdruk de volgende zijn:
-- Standaard: 1,5 tot 8 bar (cel met klep <> met een restlek).
-- Op aanvraag: 0 tot 10 bar (cel met schuif <> zonder lek).
Het is absoluut noodzakelijk dat de niet-vaste stuurstof verenigbaar is overeenkomstig de ISO‑VG 10-norm
(lucht, stikstof ...).
Max. toegestane filtering van 5 µm.
Standaard bestaat het lichaam van de cel uit polyamide, messing en/of aluminium; de pakkingen bestaan
uit NBR (andere op aanvraag).
Bij bepaalde modellen verloopt de ontluchting via een open wartel of een gekanaliseerd opzetstuk
(verplicht voor ATEX-modellen).
De stuurdruk die wordt uitgeoefend op de cel, beïnvloedt het verschil: hoe lager de voedingsdruk
is, des te kleiner is het verschil, en omgekeerd.

II.

Vóór de installatie

De pressostaat of de thermostaat moet beschut en in de oorspronkelijke verpakking worden opgeslagen.
De opslagtemperatuur moet tussen de volgende waarden liggen:
-40 en +70 °C voor de apparaten met balgen
-20 en +70 °C voor de membraanpressostaten
-40 en +55 °C voor de thermostaten met bereiken C en G
-40 en +50 °C voor de thermostaten met bereik B
De maximumbelasting voor opgestapelde opslag mag niet groter zijn dan 10 kg.
Breng het apparaat vóór de installatie opnieuw op de omgevingstemperatuur voor de werking.
Tijdens het uitpakken: controleer het materiaal en alle accessoires.
De behuizing moet worden bekeken om de volgende punten te controleren:
Ga na of de verf niet beschadigd is.
Ga na of de behuizing niet vervormd of gedeukt is.
Ga vóór de installatie opnieuw na of de materialen die in aanraking komen met het te controleren proces,
verenigbaar zijn.
Bescherm het apparaat indien nodig door middel van een aan de toepassing aangepast veiligheidsorgaan
(drukbegrenzer, demper ...).
Wanneer de apparaten uitgerust zijn met een transportklemschroef (in de proceskoppeling van het apparaat),
moet dit onderdeel worden losgedraaid.
!

Voor apparaten van het type FML/DFML:

1. Draai de contramoer en de klemschroef in de koppeling los.
2. Sluit het apparaat aan op een drukbank aan de HD-kant en oefen 150 mbar druk uit. Verlaag de druk
opnieuw tot de luchtdruk en koppel het apparaat los van de bank.
3. Laat het apparaat 24 u rusten en start dan pas de ijking.

www.georgin.com
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III.

Aanbevelingen en verboden

1.

Algemene aanbevelingen

1.1.

Uiterste gebruikstemperaturen (gevoelig drukelement)
Bronzen balg:
Roestvrijstalen balg:
Roestvrijstalen buis:
NBR-membraan:
EP-membraan:
FKM-membraan:

-20 tot +60 °C
-20 tot +150 °C
-20 tot +150 °C
-20 tot +100 °C
-40 tot +120 °C
0 tot +150 °C

/!\ Raadpleeg voor de thermostaten de tabellen met bereiken /!\
1.2.

Uiterste omgevingstemperaturen tijdens de werking (behuizing)

-20 tot +70 °C - andere op aanvraag.
Voor de thermostaten met bereiken C en G max. 55 °C en bereik B max. 50 °C.

1.3.

Stralingswarmte

Monteer het apparaat niet in de buurt van (stralings)warmtebronnen. Respecteer de uiterste omgevingstemperatuur tijdens de werking.

1.4.

Pulserende druk

Er moet een aangepaste demper of een aangepast capillair worden voorzien om de apparaten met balg(en)
te beschermen in geval van pulserende druk of een instabiel proces (eventueel gebruik van de pressostaten
van het type PA).

1.5.

Stoom

Er zal vóór de pressostaten op een stoomcircuit een sifon worden geplaatst, om de temperatuur ter hoogte van
de sensor te beperken.

1.6.

Condensatie

Zorg voor bescherming tegen te sterke bestraling door de zon, om de gevolgen van nachtelijke condensatie
te beperken; aan zee of in vochtige omgevingen moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen voor
de keuze van de locatie.

1.7.

Trillingen

Monteer het apparaat niet rechtstreeks op trillende installaties. Kies een locatie die het materiaal optimaal
beschermt tegen de gevolgen van die installaties. Een soepele aansluiting en geluiddempende blokjes kunnen
soms noodzakelijk zijn.

6
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1.8.

Bevestiging van de behuizing (zie hoofdstuk IV.1)

Georgin raadt aan om de behuizing overeenkomstig de volgende voorschriften te bevestigen:
a. Voor de pressostaten met balgen, met een manometrische buis en thermostaten:
De richting van de behuizing heeft weinig invloed op de werking van het apparaat. Het is evenwel raadzaam
om de behuizing verticaal te plaatsen (regelschroef naar boven), om vroegtijdige slijtage te voorkomen
en de metrologische eigenschappen te behouden.
b. Voor de membraanpressostaten:
Het is ABSOLUUT NOODZAKELIJK dat de membraanapparaten (behalve type FPA) verticaal worden
gemonteerd (regelschroef naar boven) en het membraan horizontaal, op een aangepaste drager.
Wegens het gewicht en/of de vorm van het gevoelige element mag de behuizing van deze apparaten NOOIT
worden gebruikt als bevestigingsmiddel.

1.9.

Montage (zie hoofdstuk IV.2)

De bevestiging van de apparaten gebeurt naargelang van de types. Raadpleeg de specifieke matenplannen.
Voor de pressostaten moet u zich er in geval van een drukaansluiting door middel van een onbuigzame buis van
vergewissen dat deze buis zich goed in de lijn van de koppeling bevindt, zodat de behuizing en meer bepaald
het meetelement niet zodanig mechanisch worden belast dat ze vervormd kunnen raken of zelfs de drempel
kunnen verschuiven.

2.

Bijzondere aanbevelingen

2.1.

ATEX-apparaten

Voor de ATEX-apparaten is het ABSOLUUT NOODZAKELIJK dat u de “ATEX-instructiehandleiding”
raadpleegt, die bij het materiaal gevoegd is en beschikbaar is op www.georgin.com.

2.2.

Pressostaten voor differentiële druk

Om ervoor te zorgen dat de status van (het) (de) contact(en) verandert, moet de druk in de HD-ruimte hoger zijn
dan die in de LD-ruimte. Dit verschil moet groter zijn dan de som van de differentiële druk (∆P) en het verschil
van het microcontact
HD – LD > ∆P + e
Type

FD.PX

Schaal
∆P
bar
0,5 tot 10

Regelbaar verschil ≤
1 x SPDT
2 x SPDT
96
106
bar
bar
0,43
0,7

Max.
Max. stativerschil ≥ sche druk
Min. / max.
bar
bar
2
0,5 / 13

Voorbeeld: voor een FD.PX met functie 96 moet de druk in de HD-ruimte hoger zijn dan die in de LD-ruimte
met ten minste:
DR. HD – DR. LD > 0,5 + 0,43 bar
DR. HD – DR. LD > 0,93 bar

2.3.

Apparaten met manometrische buis (FPL-sensoren)

Zorg er in geval van een montage op een “starre” aansluiting voor dat de bevestiging geen restspanning
uitoefent op de proceskoppeling.

www.georgin.com
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2.4.

Thermostaten

Er moet rekening worden gehouden met elk niveauverschil tussen de behuizing en de sonde. Om het effect van
de hoogte van de vloeistofkolom te remmen, zal het in voorkomend geval noodzakelijk zijn om de ijkwaarden
te corrigeren.
Raadpleeg onze technische diensten om de correctiewaarden te bestuderen.

3.

Verboden

3.1.

Integriteit van de behuizing

Om te vermijden dat de mechanische eigenschappen van de behuizing worden aangetast en het kwalificatieniveau
ervan op losse schroeven wordt gezet, mogen deze controle-instrumenten niet worden doorboord of bewerkt.
De oppervlakken voor het lamineren van de gassen (scheidingsvlakken) worden schoongehouden, licht gesmeerd
(vb.: siliconenvet) en zijn vrij van deuken en krassen.
Toegevoegde pakkingen en verf zijn streng verboden.

4.

Voorschriften

4.1.

Thermostaten

4.1.1. Apparaten die uitgerust zijn met een thermowell
Voor sondes die met het oog op vloeiende toepassingen in gasvormige toestand in thermowells (behalve
opengewerkte thermowells) geplaatst zijn, moet er een warmtebrug worden gerealiseerd tussen de sonde
en de thermowell door toevoeging van een vloeistof (olie) of een warmtegeleidende pasta.

/!\Opgelet: zorg ervoor dat de hoeveelheid vloeistof of pasta niet te groot is om te vermijden dat de sonde
wordt samengedrukt, en dat de hoeveelheid voldoende groot is om het geheel te bedekken/!\.
4.1.2. Richting van de sonde
ABSOLUUT NOODZAKELIJK: de thermostatische sondes moeten naar
beneden gericht zijn, met de uitgang van het capillair naar boven.
Het is verboden om de meetsonde horizontaal te plaatsen.*
Onze thermostaten bestaan uit twee hoofdelementen, een sonde en een
behuizing, die al dan niet met elkaar verbonden zijn door middel van een capillair.
De plaats van de sonde kan de werking van de thermostaat beïnvloeden.
Dit type sonde is bedoeld om verticaal te worden gebruikt en moet lager
geplaatst zijn dan de behuizing.
Elke afwijking van deze voorwaarden kan gevolgen hebben voor de reactietijd
en de werking van de sonde.
Dankzij het ontwerp maakt de vulling van onze thermostaten een helling van de sonde over 45° mogelijk zonder
invloed op de werking. Boven die waarde hangt alles af van de waarde van de gemeten temperatuur ten
opzichte van de omgevingstemperatuur.

8
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Aanbevolen zone:
±45° aan weerszijden van de verticale as, sonde naar beneden (uitgang
van het capillair naar boven).
Afgeraden zone:
Van 45° tot 75° hangt de werking van de sensor af van de waarde van
de gemeten temperatuur (Ts) en van de omgevingstemperatuur (Ta):
Ta > Ts: de werking kan nadelig worden beïnvloed,
Ta < Ts: de werking kan nadelig worden beïnvloed,
Ta = Ts: de werking wordt nadelig beïnvloed.
*Te verbieden zone
Boven 75° kan de werking van de sensor sterk nadelig worden beïnvloed.
Dit is moeilijk te voorspellen en hangt af van tal van fysische parameters.
Er zijn technische oplossingen beschikbaar op aanvraag (raadpleeg ons).

IV.

Inbedrijfstelling

1.

Bevestiging van de behuizing

1.1.

Pressostaten met balg, met manometrische buis, met membraan van het type FPA
en thermostaten

¾¾ Bevestig de 2 beugels op de behuizing met de M5-schroeven (2,5 N∙m)

Georgin raadt aan om een sterk schroefdraadborgmiddel te gebruiken.

¾¾ Het deksel moet worden gesloten met behulp van de 4 onverliesbare schroeven (1,2 N∙m)

Afmetingen in mm.

De standaardbehuizingen worden geleverd met speciale beugels voor FD(H) en FV (plannen op aanvraag).
Voor de apparaten van de series FP (behuizing uit polyester) en FX (behuizing uit roestvrij staal) worden
de matenplannen op aanvraag bezorgd.

1.2.

Membraanpressostaten (behalve type FPA)

Deze apparaten worden zonder muurplaat geleverd. Gebruik de volgende bevestigingswijzen:
(D)FML:
Gebruik de 4 tussenstukken die op de omtrek van het gevoelige element voorzien zijn.
(D)FMS:
Gebruik de 4 M6-schroefdraden die onder het gevoelige element voorzien zijn.
(D)FMT:
Gebruik de 4 M8-schroefdraden die onder het gevoelige element voorzien zijn.
Wij bieden speciaal aangepaste bevestigingshoekijzers aan. Raadpleeg Georgin voor meer informatie.

www.georgin.com
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1.3.

Montagekit 2 inch

De montageplannen kunnen worden gedownload op: http://www.georgin.com/pdffiles/fu-mounting_kit-fren.pdf

2.

Montage

!

2.1.

Het apparaat op een trillende wand monteren moet worden verboden, om een mogelijke
vroegtijdige elektrische storing te vermijden.
Met name wanneer de schakeldrempels bijna bereikt zijn, zijn onze apparaten bijzonder gevoelig voor
bepaalde trillingsfrequenties.
Wanneer er geen andere mogelijkheid bestaat om de behuizing af te zonderen, raden wij aan
om elastische ophangingen te gebruiken voor elk gebruik op een trillende wand, en zeker bij een
langzame verandering van de druk of de temperatuur.

Montage pressostaten

De apparaten zijn standaard uitgerust met een 1/2’’ GM- of 1/4’’ GF-koppeling (overeenkomstig ISO 228-1).
Andere koppelingen op aanvraag (NPT-koppeling overeenkomstig ASA B2-1).
Aansluiting door middel van een soldeerstaart optioneel mogelijk (zie fc-a3500-fren).
Gebruik voor de aansluiting de voor de koppelingen geschikte sleutels en gebruik nooit de behuizing voor
de aandraaiing. Aanbevolen aandraaikoppel ter hoogte van de drukkoppeling: 50 N∙m voor de 1/2’’ GM.
Ga na of de druktoevoerbuizen de koppeling en de behuizing niet mechanisch belasten.
Respecteer de omgevingseisen en de eisen met betrekking tot de niet-vaste stof die overeenstemmen met
de eigenschappen van de apparaten. Voorzie een slang of een capillair om te sterke verwarming door
geleiding te vermijden.
Overschrijd nooit de maximumdruk van het apparaat die wordt vermeld op het etiket op de zijkant van de behuizing.
2.1.1. Vloeistofdrukcontrole:
De pressostaat moet onder de drukaansluitingen worden geïnstalleerd.
De leidingen moeten zodanig worden geïnstalleerd dat er zich geen gas ophoopt in de pressostaat.
Het is raadzaam om een gasverzamelreservoir te installeren.
De aansluitleidingen van het proces naar de pressostaat moeten een minimale dalende helling van
1/10 hebben, om gasophopingen te vermijden.
2.1.2. Gasdrukcontrole:
De pressostaat moet boven de leiding worden geïnstalleerd, om condensatie in de aansluitleidingen
en in de meetruimten te vermijden.
Als de temperatuur van het gas hoog is, kan een koeler of een sifon worden gebruikt.
De aansluitleidingen van het proces naar de pressostaat moeten een minimale stijgende helling van
1/10 hebben, om vloeistof- of condensaatophopingen te vermijden.
2.1.3. Stoomdrukcontrole:
De pressostaat kan aan de zijkant of onder de drukaansluitingen worden geïnstalleerd.
Er moet een condensatiepot worden geïnstalleerd tussen de pressostaat en de drukaansluiting.
De leidingen of de sifon met jachthoornvorm (zie fc-a3000-fren) die de condensatiepot met de pressostaat
verbinden, moeten eerst worden gevuld met water.
Er moet een aftapping worden geïnstalleerd.

Installatie aan de zijkant
10
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2.2.

Montage thermostaten

Respecteer de omgevingseisen en de eisen met betrekking tot de niet-vaste stof die overeenstemmen
met de eigenschappen van de apparaten. Overschrijd nooit de maximumtemperatuur van het apparaat
die wordt vermeld op het etiket op de zijkant van de behuizing. De lengte van het eventueel in de vloeistof
geplaatste capillair is onbelangrijk.
2.2.1. Apparaat met rechte sonde (type FB):
Bevestig het apparaat door middel van de koppeling (standaard op schroefdraad G 3/8’’, andere op aanvraag).
Dompel de sonde volledig onder.
2.2.2. Apparaat voor omgevingscontrole (type FBA):
Het apparaat moet op een goed geventileerde plaats worden geplaatst, beschut tegen verwarmingsof koelbronnen. Het mag niet onderhevig zijn aan abrupte temperatuurschommelingen.
Wordt de controle uitgevoerd in bewoonde ruimten, installeer de thermostaat dan op 1,50 m van de grond
en ver van de buitenwanden.
2.2.3. Apparaat met sonde op afstand (type FC):
Belast het capillair niet, want het moet soepel blijven voor de overbrenging van het signaal.
Wikkeling van het capillair overeenkomstig een minimumdiameter van 80 mm.
OPMERKING: in sommige gevallen kunnen de afmeting van de sonde en de lengte van het capillair worden
opgelegd tijdens de bestelling.
a. Controle van niet-vaste stoffen
Dompel de sonde volledig onder.
Gebruik een aangepaste thermowell van het type GBX of GCX die volledig, loodrecht op de stroom wordt
ondergedompeld, of gebruik een PC(X)**(B)-capillairwartel overeenkomstig het bestaande type proceskoppeling
b. Controle van oppervlakken
Reinig het contactvlak en de sonde zorgvuldig.
Bevestig de sonde door middel van een beugel uit bij voorkeur
koperhoudend metaal die de lengte van de sonde bedekt.
Bekleed met isolatiemateriaal.
Respecteer de richting van de sonde (zie hoofdstuk III - 4..1.2)

bekleding met
isolatiemateriaal

flens uit koperhoudend
metaal

2.2.1. Accessoires:
Capillairwartelkit:
Moet de uitgang van het capillair ondoordringbaar zijn, gebruik dan onze speciale wartel van het type PC(X).
• Plaats de moer (E) op het capillair.
E
• Bevestig de huls (M) op de schroefdraad (1/2” GF, NPTF ...).
R
• Plaats twee sluitringen (R) in de huls (M) door de inkepingen om te keren.
• Plaats de pakking (G) die uit 5 (of 6 naargelang van het model) sluitringen uit teflon bestaat.
G
• Plaats de twee andere sluitringen zoals de eerste twee.
R
• Draai de moer (E) op de huls (M) vast.
Raadpleeg ons voor meer informatie.
M

www.georgin.com
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V.

Regeling

De regelprocedures verschillen naargelang van het apparaat. Een apparaat wordt op basis van meerdere
criteria geregeld.

1.

Selectiegids
Regelingstype

Type gevoelig element

Procedurenr.

Enkel

A1

Differentieel met membraan

A2

Enkel

Differentieel met balgen

A3

Met 2 gelijktijdige contacten

Enkel

B1

Differentieel met membraan

B2

Differentieel met balgen

B3

Enkel

C1

Differentieel met membraan

C2

Differentieel met balgen

C3

Functie

Verschil

Vast

Regelbaar

Met 2 verschoven contacten

A

L

C

Opmerking: de apparaten die uitgerust zijn met een elektrische functie met 2 gelijktijdige contacten,
worden op dezelfde manier geregeld als de apparaten met een enkele elektrische functie.
Het is niet mogelijk om zowel op de hoge als op de lage punten een perfecte gelijktijdigheid van
de contacten van de bipolaire apparaten te garanderen. Is deze voorwaarde vereist, geef dan voorrang
aan een unipolaire regelaar die een bipolair relais aanstuurt.
Als het apparaat niet werd geijkt in de fabriek, zal de gelijktijdigheid worden gegarandeerd voor de drukof temperatuurdaling.
Door in te werken op de regelschroef (RB), worden de waarden van het hoge en het lage punt gewijzigd.
Door in te werken op het wieltje voor de instelbare hysteresis (RH), wordt alleen het hoge punt of de verschuiving
veranderd. De regelplaten zijn gegraveerd in metrische en Angelsaksische eenheden.
12
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VG

Naar rechts:
Verlaagt het instelpunt en/of de verschilwaarde.

Naar links:
Verhoogt het instelpunt en/of de verschilwaarde.

ME

2.

Vereiste uitrustingen

»» Een meetstandaard van klasse 1%:
-- Voor de pressostaten: een manometer
-- Voor de thermostaten: een thermometer
»» Een druk- of warmteontwikkelaar:
-- Voor de pressostaten: een luchtgenerator voor drukwaarden van -1 tot 80 bar;

Hydraulica voor drukwaarden van 80 tot 1000 bar
Voor de thermostaten: een met een thermostaat geregeld bad
De warmtegeleidende niet-vaste stof moet aangepast zijn aan de temperaturen
(vb.: glycolhoudend water van -20 tot 0 °C).
Een elektrisch systeem van laag niveau (1 ohmmeter + 1 zoemer + controlelampje) met stroomtoevoer van 24 V ≈.

-»»
3.

Bewerkingen vóór de regeling (voor elk type regeling)

»» Schroef de 4 onverliesbare schroeven van het deksel los en verwijder ze.
Controleer het apparaat visueel.

»» Installeer de apparaten:
-- Voor de pressostaten: sluit het apparaat aan op een drukbank
-- Voor de thermostaten: dompel de sonde(s) onder in het bad
»» De veren voor het bereik (VB) en de instelbare hysteresis (VIH) (voor de apparaten
die ermee uitgerust zijn) moeten volledig ontspannen zijn.

»» Sluit (het) (de) aansluitblok(ken) aan op het elektrische systeem.
Voor de pressostaten zal de drukschommeling, wanneer de drempels bijna bereikt zijn, ongeveer het
volgende bedragen:
»» Voor een drempel < 2,5 mbar: ≤ 0,025 mbar/min
»» Voor een drempel < 10 mbar: ≤ 2,5 mbar/min
»» Voor een drempel < 100 mbar: ≤ 3,5 mbar/min
»» Voor een drempel > 100 mbar: ≤ 5% MB/min
Voor de thermostaten zal de temperatuurschommeling ongeveer 0,5 °C/min bedragen.
Opmerking: de onderstaande procedures beschrijven de stappen die moeten worden gevolgd
om pressostaten te ijken.
Wat de thermostaten betreft, is de methode dezelfde als voor de enkele pressostaten met balgen
of pressostaten met balgen voor differentiële druk:
-- De regeling gebeurt in °C
-- De temperatuur wordt veranderd

www.georgin.com
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4.

Regeling type A: apparaat met vast verschil
P/T

HOOG
PUNT
-uitschakeling-

VAST
VERSCHIL

LAAG
PUNT
-inschakelingt

4.1.

RB:

Regelschroef voor bereik

VB:

Veer voor bereik

BI:

Bereikindex

GE:

Gevoelig element

H:

Hoofdhefboom

C:

Contact

Procedure A1: enkel apparaat

Voorbeeld: regeling op 6 bar voor stijging
4.1.1. Regeling van het instelpunt
1. Verhoog de druk tot het niveau van de drempel (6 bar) en stabiliseer deze.
2. Gebruik de regelschroef voor de instelwaarde (RB) om de veer voor het bereik (VB) te ontspannen tot het
punt waarop de status van (het) (de) contact(en) (C) verandert.
3. Draai de schroef weer vast en stop precies op het punt waar (het) (de) contact(en) (C) voor stijging word(t)
(en) ingeschakeld.
4.1.1. Controle/aanpassing van het instelpunt
4. Laat de druk langzaam stijgen en vervolgens dalen, en meet de lage en de hoge uitschakeldrempel.
5. Verfijn de regelingen door in te werken op de regelschroef (RB) (aansturing van de lage en de hoge drempel).
6. Koppel het apparaat los van de bank.
7. Verzegel voor de F serie (behuizing uit zamak) de regelschroef (RB) met een Georgin verzegelkit.
Draai voor de series FP (behuizing uit polyester) en FX (behuizing uit roestvrij staal) de beschermdop vast
tot de aanslag en verzegel het geheel.
8. Sluit het deksel door de 4 onverliesbare schroeven weer vast te schroeven (koppel: 1,2 N∙m).

14
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4.1.

Procedure A2: apparaat met membraan voor differentiële druk

Om redenen van productieautomatisering en metrologische redenen worden de apparaten voor lage
en middelhoge differentiële druk in verhouding tot de LD-ruimte in de atmosfeer geregeld.
De methode is identiek aan de methode die wordt beschreven in het vorige punt (A.1. Enkel apparaat).
De HD-ruimte zal worden aangesloten op de drukbank en LD zal in de atmosfeer blijven.

4.2.

Procedure A3: apparaat met balgen voor differentiële druk

Voorbeeld: regeling van de lage drempel op 1 bar voor daling bij een statische druk van 10 bar.
4.2.1. Regeling van de lage drempel
1. Verhoog de statische druk tot de gewenste waarde in de 2 ruimten (10 bar) en stabiliseer deze.
2. Isoleer de 2 ruimten.
3. Creëer voor de HD-ruimte een drukverschil dat overeenstemt met de waarde van de gewenste drempel
van “1 bar” (HD = 10 bar; LD = 9 bar).
4. Gebruik de regelschroef voor de instelwaarde (RB) om de veer voor het bereik (VB) te ontspannen
tot het precieze punt waarop (het) (de) contact(en) (C) voor daling word(t)(en) ingeschakeld.
4.2.1. Controle/aanpassing van de instelpunten
5. Herhaal bewerkingen 1 en 2. Zet vervolgens de HD-ruimte langzaam onder druk en maak de ruimte
langzaam drukloos, om de schakelwaarde van (het) (de) contact(en) voor daling te meten.
6. Verfijn de regeling door in te werken op de regelschroef (RB) (aansturing van de lage
en de hoge drempel).
7. Koppel het apparaat los van de bank.
8. Verzegel voor de F series (behuizing uit zamak) de regelschroef (RB) met een Georgin verzegelkit.
Draai voor de series FP (behuizing uit polyester) en FX (behuizing uit roestvrij staal) de toegangsdop
vast tot de aanslag en verzegel het geheel.
9. Sluit het deksel door de 4 onverliesbare schroeven weer vast te schroeven (koppel: 1,2 N∙m).
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1.

Regeling type B: apparaat met regelbaar verschil

VG
IG
C

RG
RE
ME

LP
ES

1.1.

RB:

Regelschroef voor bereik

VB:

Veer voor bereik

BI:

Bereikindex

VIH:

Veer voor instelbare hysteresis

RH:

Regelwieltje hysteresis

GE:

Gevoelig element

H:

Hoofdhefboom

C:

Contact

Procedure B1: enkel apparaat

Voorbeeld: 2 mbar voor daling en 6 mbar voor stijging.
1.1.1. Regeling van de lage drempel
1. Rem de veer voor de instelbare hysteresis (VIH) door het wieltje (RH) zo vast mogelijk te draaien.
2. Verhoog de druk tot het niveau van de lage drempel (2 mbar) en stabiliseer deze.
3. Gebruik de regelschroef voor de instelwaarde (RB) om de veer voor het bereik (VB) te ontspannen
tot het punt waarop (het) (de) contact(en) (C) voor daling word(t)(en) ingeschakeld.
1.1.1. Regeling van de hoge drempel
4. Houd de druk gestabiliseerd op 2 mbar.
5. Druk de veer (VIH) zo goed mogelijk samen door in te werken op het wieltje (RH) (naar links).
6. Verhoog de druk tot het niveau van de hoge drempel (6 mbar) en stabiliseer deze.
7. Gebruik het wieltje voor de instelbare hysteresis (RH) om de veer voor de instelbare hysteresis (VIH)
te ontspannen tot het precieze punt waarop (het) (de) contact(en) (C) voor stijging word(t)(en) uitgeschakeld.
1.1.1. Controle/aanpassing van de instelpunten
8. Laat de druk langzaam stijgen en vervolgens dalen, en meet de lage en de hoge uitschakeldrempel.
9. Verfijn de regelingen door in te werken op de schroef (RB) (aansturing van de lage drempel)
en het wieltje (RH) (aansturing van de hoge drempel).
10. Koppel het apparaat los van de bank.
11. Verzegel voor de F series (behuizing uit zamak) de regelschroef (RB) met een Georgin verzegelkit.
Draai voor de series FP (behuizing uit polyester) en FX (behuizing uit roestvrij staal) de toegangsdop
vast tot de aanslag en verzegel het geheel.
12. Sluit het deksel door de 4 onverliesbare schroeven weer vast te schroeven (koppel: 1,2 N∙m).
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1.1.

Procedure B2: apparaat met membraan voor differentiële druk

Om redenen van productieautomatisering en metrologische redenen worden de apparaten voor lage
en middelhoge differentiële druk in verhouding tot de LD-ruimte in de atmosfeer geregeld.
De methode is identiek aan de methode die wordt beschreven in het vorige punt (B.1. Enkel apparaat).
De HD-ruimte zal worden aangesloten op de drukbank en LD zal in de atmosfeer blijven.

1.2.

Procedure B3: apparaat met balgen voor differentiële druk

Voorbeeld: Regeling van de lage drempel op 1 bar voor daling en van de hoge drempel op 3 bar voor stijging
en een statische druk van 10 bar.
1.2.1. Regeling van de lage drempel
1. Rem de veer voor de instelbare hysteresis (VIH) door het wieltje (RH) zo vast mogelijk te draaien.
2. Verhoog de statische druk tot de gewenste waarde in de 2 ruimten (10 bar) en stabiliseer deze.
3. Isoleer de 2 ruimten.
4. Creëer voor de HD-ruimte een drukverschil dat overeenstemt met de waarde van de gewenste lage
drempel van “1 bar” (vb.: HD = 10 bar; LD = 9 bar).
5. Gebruik de regelschroef voor de instelwaarde (RB) om de veer voor het bereik (VB) te ontspannen
tot het precieze punt waarop (het) (de) contact(en) (C) voor daling word(t)(en) ingeschakeld.
1.2.1. Regeling van de hoge drempel
6. Breng de statische druk opnieuw op de gewenste waarde in de 2 ruimten (10 bar) en stabiliseer deze.
7. Isoleer de 2 ruimten.
8. Druk de veer (VIH) zo goed mogelijk samen.
9. Creëer voor de HD-ruimte een drukverschil dat overeenstemt met de waarde van de gewenste hoge
drempel van “3 bar” (HD = 10 bar; LD = 7 bar).
10. Gebruik het wieltje voor de instelbare hysteresis (RH) om de veer voor de instelbare hysteresis (VIH)
te ontspannen tot het precieze punt waarop (het) (de) contact(en) (C) voor stijging word(t)(en) uitgeschakeld.
1.2.1. Controle/aanpassing van de instelpunten
11. Herhaal bewerkingen 2 en 3. Zet vervolgens de HD-ruimte langzaam onder druk en maak de ruimte
langzaam drukloos, om de schakelwaarden van (het) (de) contact(en) voor stijging en voor daling te meten.
12. Verfijn de regelingen door in te werken op de regelschroeven voor de drempels (RB = lage drempel
en RH = hoge drempel).
13. Koppel het apparaat los van de bank.
14. Verzegel voor de F series (behuizing uit zamak) de regelschroef (RB) met een Georgin verzegelkit.
Draai voor de series FP (behuizing uit polyester) en FX (behuizing uit roestvrij staal) de toegangsdop
vast tot de aanslag en verzegel het geheel.
15. Sluit het deksel door de 4 onverliesbare schroeven weer vast te schroeven (koppel: 1,2 N∙m).
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1.

 egeling type C: apparaat met elektrische functie met 2 verschoven
R
contacten

RB: Regelschroef voor bereik

VG
IG

VB: Veer voor bereik
C

RG

BI:

Bereikindex

VIH: Veer voor instelbare hysteresis

RE
ME

RH: Regelwieltje hysteresis
GE: Gevoelig element
LP

ES

1.1.

H:

Hoofdhefboom

C:

Contact

Procedure C1: enkel apparaat

Voorbeeld: regeling van de eerste drempel op 5 bar voor daling en van de tweede drempel op 6 bar voor stijging.
1.1.1. Regeling van de eerste drempel LD-contact
1. Rem de veer voor de instelbare hysteresis (VIH) door het wieltje (RH) zo vast mogelijk te draaien.
2. Verhoog de druk tot het niveau van de eerste drempel (5 bar) en stabiliseer deze.
3. Gebruik de regelschroef voor de instelwaarde (RB) om de veer voor het bereik (VB) te ontspannen
tot het punt waarop de eerste drempel (LD-contact) voor daling wordt ingeschakeld.
1.1.1. Regeling van de tweede drempel HD-contact
4. Verhoog de druk tot het niveau van de tweede drempel (6 bar) en stabiliseer deze.
5. Druk de veer (VIH) zo goed mogelijk samen.
6. Gebruik het wieltje voor de instelbare hysteresis (RH) om de veer voor de instelbare hysteresis
(VIH) te ontspannen tot het precieze punt waarop de tweede drempel (HD-contact) voor stijging
wordt uitgeschakeld.
1.1.1. Controle/aanpassing van de drempels
7. Laat de druk langzaam stijgen en vervolgens dalen, en meet de gewenste drempels.
8. Verfijn de regelingen door in te werken op de schroeven RB (aansturing van de 1e drempel - LD)
en RH (aansturing van de 2e drempel - HD).
9. Koppel het apparaat los van de bank.
10. Verzegel voor de F series (behuizing uit zamak) de regelschroef (RB) met een Georgin verzegelkit.
Draai voor de series FP (behuizing uit polyester) en FX (behuizing uit roestvrij staal) de toegangsdop
vast tot de aanslag en verzegel het geheel.
11. Sluit het deksel door de 4 onverliesbare schroeven weer vast te schroeven (koppel: 1,2 N∙m).
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1.1.

Procedure C2: apparaat met membraan voor differentiële druk

Om redenen van productieautomatisering en metrologische redenen worden de apparaten voor lage
en middelhoge differentiële druk in verhouding tot de LD-ruimte in de atmosfeer geregeld.
De methode is identiek aan de methode die wordt beschreven in het vorige punt (C.1. Enkel apparaat).
De HD-ruimte zal worden aangesloten op de drukbank en LD zal in de atmosfeer blijven.

1.2.

Procedure C3: apparaat met balgen voor differentiële druk

Voorbeeld: Regeling van de eerste drempel op 1 bar voor daling en van tweede drempel op 5 bar voor
stijging bij een statische druk van 10 bar.
1.2.1. Regeling van de eerste drempel LD-contact
1. Rem de veer voor de instelbare hysteresis (VIH) door het wieltje (RH) zo vast mogelijk te draaien
2. Verhoog de statische druk tot de gewenste waarde in de 2 ruimten (10 bar) en stabiliseer deze.
3. Isoleer de 2 ruimten.
4. Creëer voor de HD-ruimte een drukverschil dat overeenstemt met de daling van de vereiste 1e drempel
van “1 bar” (HD = 10 bar; LD = 9 bar).
5. Gebruik de regelschroef voor de instelwaarde (RB) om de veer voor het bereik (VB) te ontspannen
tot het precieze punt waarop de eerste drempel voor daling wordt ingeschakeld (LD-contacten).
1.2.1. Regeling van de tweede drempel HD-contact
6. Breng de statische druk opnieuw op de gewenste waarde in de 2 ruimten (10 bar) en stabiliseer deze.
7. Isoleer de 2 ruimten.
8. Druk de veer (VIH) zo goed mogelijk samen.
9. Creëer voor de HD-ruimte een drukverschil dat overeenstemt met de waarde van de gewenste 2e hoge
drempel van “5 bar” (HD = 10 bar; LD = 5 bar).
10. Gebruik het wieltje voor de instelbare hysteresis (RH) om de veer voor de instelbare hysteresis (VIH)
te ontspannen tot het precieze punt waarop de tweede drempel voor stijging wordt uitgeschakeld
(HD-contact).
1.2.1. Controle/aanpassing van de drempels
11. Herhaal bewerkingen 2 en 3. Zet de HD-ruimte langzaam onder druk en maak de ruimte langzaam
drukloos, om de schakelwaarden van de contacten voor stijging en voor daling te meten.
12. Verfijn de regelingen door in te werken op de aansturingsschroeven voor de drempels (RB = 1e drempel
en VIH = 2e drempel).
13. Koppel het apparaat los van de bank.
14. Verzegel voor de F series (behuizing uit zamak) de regelschroef (RB) met een Georgin verzegelkit.
Draai voor de series FP (behuizing uit polyester) en FX (behuizing uit roestvrij staal) de toegangsdop
vast tot de aanslag en verzegel het geheel.
15. Sluit het deksel door de 4 onverliesbare schroeven weer vast te schroeven (koppel: 1,2 N∙m).
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VI.

Bedrading

1.

Elektrisch contact

Status van (het) (de) contact(en) in rusttoestand:
NO
C

Positie boven de drempel

NC Positie onder de drempel

2.

In rusttoestand wordt het contact tot stand
gebracht tussen C-NC. Voer afhankelijk van
het type actie (opening of sluiting van het
elektrische circuit) de elektrische aansluiting
op het aansluitblok tussen C-NC of C-NO uit.

Kabelingangen

De apparaten (exclusief explosieveilige behuizingen) worden geleverd met 1 of 2 wartels. Raadpleeg
de leveringsbon van het product voor de overeenkomstige kabeldiameter. Andere wartelmodellen zijn
verkrijgbaar op aanvraag. Het apparaat kan ook zonder kabelingang worden geleverd. In dat geval wordt het
apparaat standaard geleverd met een schroefdraad van het type M16 x 1,5 voor de F serie (behuizing uit zamak),
of M20 x 1,5 voor de series FP (behuizing uit polyester) en FX (behuizing uit roestvrij staal). De wartel moet
in overeenstemming met de aanbevelingen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing worden gemonteerd.
Geval van de explosieveilige behuizingen: de behuizing wordt standaard geleverd met een kabelingang
van het type 3/4” NPT. Wartels zijn als optie verkrijgbaar. De gekozen wartel heeft een rechtstreekse
invloed op de certificering en kan ertoe leiden dat het materiaal wordt gedeclasseerd. Raadpleeg
de ATEX-instructiehandleiding. De wartel moet in overeenstemming met de aanbevelingen van de bijbehorende
gebruiksaanwijzing worden gemonteerd. Er moet grafietvet worden aangebracht op de schroefdraad
van de kabelingang, voordat de wartel wordt vastgedraaid.
Zorg ervoor dat de wartel correct vastgedraaid is, en voorzie ter hoogte van de kabel een “druppelstop”
om de IP-graad te handhaven.

3.

Interne aansluitblokken

De aansluitblokken zijn bedoeld voor een draad van max. 2,5 mm² voor standaardmodellen en 1,5 mm² voor
ATEX-modellen.
Contact nr. 1

Standaardcontacten
4 / 6 / 10 / 16 (D) (T)
34 / 54 (D) (T)
Hermetische contacten onder stikstof
96 (D)
106 / 116 (D)
Explosieveilige contacten
60 (D) / 160 (D) /170 (D)
62 (D) / 162 (D) /172 (D)
Explosieveilige contacten met kabeluitgang
60C / 160C / 170C
62C / 162C / 172C

Contact nr. 2

NC

C

NO

NC

C

NO

blauw
3

rood
2

wit
1

blauw
3

rood
2

wit
1

groen
groen

wit
wit

rood
rood

•
groen

•
wit

•
rood

2

1

4

2

1

4

groen
grijs

wit kastanjebruin groen wit
kastanjebruin
zwart kastanjebruin grijs zwart kastanjebruin

Raadpleeg in geval van specifieke elektrische aansluitingen de bijbehorende technische plannen.
Sluiting van de behuizing (exclusief explosieveilige behuizingen):
Om de IP-beschermingsgraad van het apparaat te handhaven, moet het deksel worden gesloten door middel van
het volgende koppel: 1,2 N∙m.
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4.

Schakelvermogen (weerstandscircuits)

4.1.

Schakelvermogen

Contact nr.
4/6/34/54
10/30/50
16/36/56
96/106/116
4D/6D/34D/54D
10D/30D/50D
16D/36D/56D/60D/62D
62/62C/162/162C/172/172C
60/60C/160C/170C (series F en FP)
60/160/170 (FX serie)
18D/20D

Wisselstroom/-spanning Gelijkstroom/-spanning
10 A
240 V
0,5 A
110 V
5A
240 V
0,5 A
130 V
2A
240 V
1A
130 V
2,5 A
240 V
1A
130 V
1 mA / 100 mA 4 V / 30 V
50 mA
30 V
10 mA / 100 mA 6 V / 24 V
5A
240 V
0,4 A
250 V
7A
240 V
0,25 A
250 V
5A
240 V
0,4 A
250 V
10 mA / 50 mA 6 V / 30 V

BELANGRIJK
Vergulde contacten worden voorzien op apparaten die als intrinsiek veilig gecertificeerd zijn (Ex ia).
Het is absoluut noodzakelijk dat deze apparaten worden gekoppeld door middel van een intrinsiek veilig
relais. Georgin raadt het RDN-model aan – zie fc-rdn-fren op www.georgin.com.
Het is absoluut noodzakelijk dat explosieveilige contacten met uitgang via kabel worden aangesloten
op een gehomologeerd aansluitblok en een gehomologeerde aansluitdoos.

4.2.

Grenzen van het schakelvermogen

Vergulde contacten:
Minimumdrempel: 10 mA - 6 VDC
Maximumdrempel: 100 mA - 24 VDC
Nooit gebruiken of testen boven de maximumdrempel.
Standaardcontacten: nooit gebruiken onder 100 mA - 24 VAC.

5.

Pneumatisch contact

Markering van de aansluiting van de cel:
NO-functie
Aansluiting:

A:

Voeding

U:

Gebruik

E:

Ontluchting

U

NC-functie
A

E

Druk/temperatuur

U

A
E

Druk/temperatuur

www.georgin.com

21

Gebruiksaanwijzing - F serie

VII.

Onderhoud

1.

Controlefrequentie

De onderhoudsfrequentie hangt af van meerdere criteria:
»» De mechanische en/of elektrische levensduur van het microcontact
»» De mechanische levensduur van het gevoelige element
»» De bedrijfsfrequentie en -omstandigheden van het apparaat
Standaard* raadt Georgin aan om als volgt te werk te gaan:
1. Visuele controle van het apparaat
(zie hoofdstuk II. Vóór de installatie)
2. IJking
0

1

1. Visuele controle
2. Controle van de dekselpakking
3. Controle/aanpassing van de ijking
6

1. Visuele controle
2. Controle van de dekselpakking
3. Controle/aanpassing van de ijking

12

Jaar

1. Vervanging
te overwegen
na volledige controle

»» Jaar 0:
1. Ga na of de verf niet beschadigd is, en ga na of de behuizing niet vervormd of gedeukt is.
2. IJking:
Als het apparaat geregeld wordt geleverd: ga na of de ijking conform is, en voer indien nodig
aanpassingen uit.
Als het apparaat niet-geregeld wordt geleverd: ijk het apparaat in overeenstemming met de procedures
in deze gebruiksaanwijzing.
»» Jaar 1:

Na 1 jaar standaardwerking kan de mechanische constructie als beproefd worden beschouwd.
De volgende punten moeten dan worden gecontroleerd:
1. Ga na of de verf niet beschadigd is, en ga na of de behuizing niet vervormd of gedeukt is.
2. Open het deksel en ga na of de dekselpakking niet beschadigd is (haarscheurtjes ...)
3. Controleer de ijking en voer indien nodig aanpassingen uit (volg daarvoor de procedures
in deze gebruiksaanwijzing).

»» Jaar 6:

Voer na 6 jaar standaardwerking een nieuwe controle uit, om na te gaan of het apparaat op de juiste
manier veroudert.
1. Ga na of de verf niet beschadigd is, en ga na of de behuizing niet vervormd of gedeukt is.
2. Open het deksel en ga na of de dekselpakking niet beschadigd is (haarscheurtjes ...)
3. Controleer de ijking en voer indien nodig aanpassingen uit (volg daarvoor de procedures
in deze gebruiksaanwijzing).
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»» Jaar 12:

Na 12 jaar standaardwerking raadt Georgin aan om het apparaat terug te sturen naar onze
onderhoudsdienst, om een diagnose te laten opmaken die aanleiding kan geven tot de vervanging
van (een) onderde(e)l(en) of tot de afdanking van het apparaat.
Na 12 jaar werking moet het apparaat jaarlijks worden gecontroleerd.

Opmerking: als het apparaat al meer dan 20 jaar werkt, zullen er geen reparaties meer worden uitgevoerd
en zal het apparaat systematisch worden afgedankt als het defect raakt.
* Rekening houdend met de talrijke en uiteenlopende gebruiksmogelijkheden in industriële vestigingen,
zal de onderhoudsfrequentie moeten worden verkort als het apparaat zwaar wordt belast.
Bijvoorbeeld:
-- Hoge slagfrequentie > 4 cycli/minuut
-- Corrosieve of kristallijne niet-vaste stof of omgevingen
!

1.

Met het oog op de veiligheid moeten de apparaten jaarlijks worden gecontroleerd,
of overeenkomstig de bijbehorende eisen van de Safety Instrumented Function.

In acht te nemen voorzorgsmaatregelen bij het onderhoud

Het apparaat moet worden gedemonteerd met behulp van een voor de koppeling geschikte sleutel,
WANNEER DE STROOMTOEVOER UITGESCHAKELD IS.
GEORGIN garandeert de geschiktheid van het materiaal dat de fabriek verlaat. Alle andere ingrepen aan het
materiaal dan de regeling van het apparaat zullen GEORGIN buiten vervolging stellen, wanneer het apparaat
defect raakt.
Wanneer het materiaal vermoedelijk of daadwerkelijk defect is, moet u het terugsturen naar onze diensten
of vertegenwoordigers, die als enige bevoegd zijn om een expertise of een reparatie uit te voeren.
Het is ABSOLUUT NOODZAKELIJK dat bij elk teruggestuurd materiaal een voor de onderhoudsdienst
bestemd, correct ingevuld en ondertekend retourformulier wordt gevoegd. Dit formulier is terug te vinden
op www.georgin.com (rubriek “Download”/“After Sale Service”).
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