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Opmerkingen worden in deze handleiding aangeduid met symbolen:

xxxxxxx

Gevaar/Waarschuwing
... duidt op een directe gevaarlijke situatie die tot ernstig of dodelijk letsel bij personen kan leiden
als deze niet wordt vermeden.
Opmerking
... duidt op een instructie die absoluut in acht moet worden genomen.
Informatie
... biedt handige tips en aanbevelingen

A2

Gebruik voor het beoogde, toegelaten gebruiksdoel

Pneumatische zwenkaandrijvingen type EBX.1 SYD (dubbelwerkend) en typ EBX.1 SYS (met sluit- of
openingsveer) hebben tot doel,
 na aansluiting van de magneetklep op een aan de kant van de installatie toegevoegde besturing,
 met gasvormig stuurmedium (in de regel perslucht) met stuurdruk conform het typeplaatje,
 bij omgevingsomstandigheden tussen -20 °C en +80 °C (EBRO-standaard)
of tussen -40 °C en +120 °C (speciale EBRO-uitvoeringen)
 bij type EBX.1 SYD met dubbelwerkende functie, bij type EBx.1 SYS met „fail safe“-functie
veersluitend of veeropenend,
 armaturen met 90°-zwenkbeweging (bv. kleppen en kogelkranen) met de elektrische signalen van de
bovengenoemde besturing in de standen <OPEN> en <DICHT> te activeren.
 Een correct aangesloten aandrijving moet in de regel rechtsom (gezien vanaf de aandrijfas van de
armatuur) sluiten en linksom openen.
Het uitvoerkoppel en de karakteristieke curve (zie technische bijlage) van de aandrijving moet zijn
aangepast aan de armatuur aangepast en met behulp van de optische indicatie, de positie van de
armatuur correct aangeven.
De perslucht moet ter bescherming van de magneetklep met 40m maaswijdte (ISO 8573-1, klasse 5)
zijn gefilterd. Deze moet worden gedroogd en bij schakelcycli van meer dan 4x/min licht worden geolied.
Met behulp van een (optioneel) aan de aandrijving geïnstalleerde module “positieregelaar” wordt de
positie van de aandrijving aan de besturing aan de kant van de installatie doorgegeven.
Met behulp van een (optioneel) op de aandrijving geïnstalleerde module “positiesensor" worden ook de
tussenposities van de armatuur tussen <OPEN> en <DICHT> aangegeven en doorgegeven aan de
besturing aan de kant van de installatie.
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De aandrijving mag pas in bedrijf worden genomen na het lezen van de volgende documenten:
 de bij de levering gevoegde <Verklaring van de fabrikant met betrekking tot de EG-richtlijnen>
 deze (bij de levering gevoegde) EBRO-montagehandleiding MA4.1 – MRL.
De veiligheidsinstructies in de paragrafen B1 en C1 moeten bij het opbouwen en gebruiken van de
aandrijving
in acht worden genomen.
Het hangt van het beoogde, toegelaten gebruiksdoel van de armatuur en, bij aandrijvingen met “fail
safe”-functie, van de wijze van veergebruik van de aandrijving af welk aansluitschema wordt
gehanteerd. Dit moet worden beslist door de planner/besteller van de aandrijving en op de juiste wijze
worden geselecteerd.
Zie paragraaf B4 voor toepassingsspecifieke aansluitschema’s.
Opmerking 1:
Deze handleiding dient bij voorkeur samen te worden gebruikt met de handleiding voor de armatuur waarop de
aandrijving is gemonteerd. De handleiding van deze armatuur dient met voorrang te worden opgevolgd.
Opmerking 2:
Voor de toewijzing van een apart geleverde aandrijving aan de armatuur is de besteller verantwoordelijk. Instructies
hiervoor worden verstrekt in bijlage B van typenorm EN15714 - 3.

A3

Afwijkend gebruik

In overleg met fabrikant EBRO-Armaturen International kan de aandrijving ook met andere media dan
perslucht worden bediend.

A4

Aanduiding van de aandrijving

Iedere aandrijving is als volgt voorzien van een typeplaatje:

Het typeplaatje aan de behuizing van de aandrijving mag na montage van de aandrijving op de armatuur
en na inbouw in het leidingsegment niet worden afgedekt, zodat de aandrijving identificeerbaar blijft.

Gevaar

De overschrijding van de aangegeven maximale druk op het typeplaatje
resulteert in gevaar bij later gebruik.
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A5

Transport en opslag
Als een aandrijving reeds op de armatuur is gemonteerd:
Dezelfde transport- en opslaginstructie is van toepassing zoals is opgenomen in de
handleiding
voor
de
armatuur.
In elk geval moet de eenheid in afgesloten ruimten bij constante temperatuur worden
opgeslagen.

Bij onjuist transport van apart geleverde aandrijvingen moet het volgende in acht worden genomen:
 let bij het transport van de verpakkingsdozen op de symbolen op de verpakking.
 de aandrijving moet tot aan het gebruik (montage op de armatuur) in de fabrieksverpakking blijven.
 leg de aandrijving uitsluitend op de platte kant. Eventueel gemonteerde toebehoren (zoals
magneetklep/eindschakelaar of transmissie voor noodhandbediening) moeten zich aan de boven- of
zijkant bevinden.
 de aandrijving moet worden beschermd tegen vuil en vocht.
 maak indien nodig gebruik van draagbanden (geen kettingen) als transporthulp.
Bovendien moet bij de opslag op het volgende worden gelet:
 alle luchtaansluitingen en elektrische steekcontacten moet gesloten zijn.
 flenzen en onbeschermde onderdelen moeten worden beschermd met geschikt vet of olie.
 als de opslag langer dan 12 maanden duurt, moet het volgende onderhoud worden uitgevoerd:
o dichtheid en correcte werking moeten elke 6 maanden worden gecontroleerd
o de aandrijving moet elke 6 maanden worden geactiveerd. Neem daartoe de gegevens in
deze bedrijfshandleiding in acht. Vervolgens dienen alle aansluitingen weer te worden
gesloten.
o alle afdichtingen moeten na 3 jaar opslag worden vervangen.

Zorg er bij gebruik van een draagband voor dat deze niet aan extra modules wordt
bevestigd. De aandrijving moet bij het transport tegen beschadiging worden beschermd.
Alleen voor speciale aandrijvingen met opgebouwde transmissie (voor handmatige
bediening in noodgevallen):
aangezien de transmissie in de regel zwaarder is dan de aandrijving, kunnen de
draagbanden ook aan de behuizing (maar niet aan het handwiel!) van de transmissie
worden bevestigd.

Pagina 5 van 19

HANDLEIDING PNEUMATISCHE AANDRIJVINGEN EBX.1 SYD EN EBX.1 SYS

B) Opbouw van de aandrijving op de armatuur en aansluiting van extra
modules
Deze handleiding bevat veiligheidsinstructies voor voorzienbare risico’s bij de opbouw van de
aandrijving op een armatuur.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de onderstaande instructies aan te
vullen voor andere, in het bijzonder voor armaturen geldende risico's. In acht nemen van
alle vereisten voor dit systeem geldt als voorwaarde
De aansluiting van eventueel meegeleverde elektrische/elektro-pneumatische extra modules is
beschreven in de meegeleverde documentatie.
Deze gegevens gelden als aanvulling op deze handleiding.

B1

Gevaar
voor
beknelling!

Veiligheidsinstructies voor opbouw en aansluiting
 Opbouw en pneumatische/elektrische aansluiting van een aandrijving op één of
meer gebruikerssystemen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vakkundig
personeel. Vakkundig in de zin van deze handleiding zijn personen die op grond
van hun opleiding, deskundigheid en beroepservaring de aan hen opgedragen
werkzaamheden op de juiste wijze kunnen beoordelen, deze correct kunnen
uitvoeren en mogelijke gevaren kunnen identificeren en verwijderen.
De kennis van typische eigenschappen van zwenkarmaturen (kleppen,
kogelkranen) is eveneens vereist voor de opbouw. Opbouw en aansluiting dienen
eventueel ook in overleg met ter zake kundige collega’s worden uitgevoerd.
 Aandrijvingen zijn geen “ladders“: armatuur, aandrijving en toevoerleidingen
moeten worden vrijgehouden van externe lasten.
 De ingebruikname van de aandrijving die op een armatuur is gebouwd mag pas
worden geactiveerd als de armatuur aan beide kanten wordt omsloten door een
leiding- of apparaatsegment. Bij eerdere activering ontstaat gevaar voor beknelling.
Dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De installatie van toebehoren aan het bovenste asuiteinde, dat niet voor dit doel is bestemd, is niet
toegestaan.
Toegestaan zijn bijvoorbeeld eindschakelkasten of sensoren voor bewaking van de eindpositie en
positieregelaars.
Niet toegestaan zijn onder andere handhendels voor de handmatige activering van de aandrijfas en
activeringshendels voor sensoren die niet in de behuizing zijn opgenomen en waardoor dus gevaar voor
beknelling kan ontstaan.
Zorg er bij gebruik van verlengde instelschroeven voor dat deze na montage en afstelling van de
eindpositie tot een ongevaarlijke lengte (max. 10 mm uitstekend) worden ingekort of van een passende
bescherming tegen verwondingen worden voorzien.

B2

Interfaces

De besteller moet ervoor zorgen dat de volgende verbindingen compatibel zijn:
a) flensverbinding aandrijving/armatuur: met afmetingen conform ISO 5211 (aandrijving en/of
armatuur kunnen meerdere boorgaten hebben!),
b) aandrijfas armatuur/boorgat binnenvierkant/pasveer in aandrijving:
► vorm (= vierkant of met pasveer) moeten overeenkomen,
► de fabrikant van de armatuur moet de passende maten en toleranties voor de armatuuras
hebben vastgelegd.
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c) Wanneer toebehoren (bv. magneetklep/eindschakelaar) niet door EBRO-Armaturen International
zijn meegeleverd, moet de besteller de verbinding controleren van de functies/interfaces met de
aandrijving en toebehoren. Hiervoor is VDI/VDE 3845 bepalend.

B3

Opbouw van apart geleverde aandrijving op de armatuur

 Aandrijving (via provisorische) persluchttoevoer, afhankelijk van de positie van de armatuur, in de
positie <DICHT> of <OPEN> brengen, aandrijving op de armatuur plaatsen en centreren.
De positie van de aandrijving op de armatuur is willekeurig en kan door de klant worden bepaald.
 De schroefverbinding moet zo vast zijn aangetrokken dat het aandrijfmoment via wrijvingskracht wordt
overgebracht. Zie de onderstaande tabel. De flensgrootte van de aandrijving wordt op het typeplaatje
vermeld.
Bouten kruiselings aandraaien.
Flensmaat ISO
Aantrekken met
[Nm]

F04

5-6 Nm

F05

8-10 Nm

F07

20-23Nm

F10

44-48 Nm

F12

F16

78-85 Nm 370-390 Nm

 De positie-indicator moet passend voor de positie van de armatuur zijn/worden afgesteld:
► wijzer dwars op de as van pijpleiding:
armatuur is gesloten,
► wijzer parallel aan de as van pijpleiding:
armatuur is geopend.

Gevaa
r

B4

Door een onjuiste positieaanduiding kunnen bij later gebruik gevaarlijke situaties
ontstaan.

Aansluiting op de persluchttoevoer
Bij het begin van de opbouw moet worden gecontroleerd of de installatiegegevens voor
stuurdruk, stuurspanning en frequentie bij alle modules overeenkomen met de
technische gegevens die staan vermeld op de typeplaatjes van aandrijving en extra
module(s).

De aansluitingsdiagrammen conform VDI/VDE 3845 (Namur) van EB4.1 t/m EB18.1 voorzien van G ¼“
schroefdraad, terwijl de formaten EB20.1 t/m EB26.1 zijn uitgerust met G1/2“ schroefdraad.
Bij de aandrijvingsformaten EB4.1 – 12.1 is een draaiende plaat aangebracht, waarmee de instelrichting
kan worden omgekeerd. In de volgende afbeelding wordt de standaard opbouwrichting getoond. Daarbij
geeft de afgeronde hoek linksonder de sluitrichting NC (normally closed) aan.
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De stuurdiagrammen voor
► dubbelwerkende aandrijvingen EBX.1 SYD worden weergegeven op afbeelding 1
► enkelwerkende aandrijvingen met terugstelveer EBX.1 SYS op afbeelding 2.
Zie de handleiding van de magneetklep voor aanvullende informatie.

Afbeelding 1: schakelschema voor dubbelwerkende aandrijvingen EBX.1 SYD

Afbeelding 2: Schakelschema voor enkelwerkende aandrijvingen EBX.1 SYS
In de standaarduitvoering van de aandrijving moet bij toevoer van de stuurlucht via de
aansluiting links een activering linksom plaatsvinden en bij toevoer via de aansluiting
rechts een activering rechtsom.
Aandrijvingen met terugstelveer kunnen uitsluitend via de aansluiting rechts worden
gevoed. Zie afbeelding 2
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B5

Smoorklepblok voor verlenging van de cyclustijd

Het pneumatische smoorklepblok voor verlenging van de cyclustijd is optioneel accessoire en wordt
eventueel gemonteerd of apart geleverd.
In elk smoorklepblok bevinden zich twee smoorspoelen, die de volumestroom van de aandrijving regelen.
Alle smoorklepblokken van EBRO worden gemonteerd tussen aandrijving en eventuele extra modules.
Daartoe is aan beide zijden een Namur-aansluiting beschikbaar.
De instellingen moet als volgt worden uitgevoerd:
Enkelwerkend
smoorklepblok

Dubbelwerkend smoorklepblok
Namuraansluitng aan beide kanten

Enkelwerkend smoorklepblok
Namuraansluitng aan beide kanten

Aangezien het om een onderdeel van de aandrijving gaat, worden smoorklepblokken niet apart
aangegeven.
Bij de montage en ingebruikname moeten alle instructies in dit document in acht worden genomen.

B6
Indien nodig: aansluiting van elektrische/pneumatische uitbreidingsmodules voor de
besturing
Als dergelijke modules worden aangesloten, moeten de meegeleverde handleidingen van de fabrikanten
van de onderdelen in acht worden genomen.
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B7

Alle aandrijvingen: afstelling van de basispositie <DICHT>

Deze paragraaf mag alleen worden gebruikt als de fabrikant van de armatuur de posities <DICHT>
en <OPEN> nog niet exact heeft ingesteld.
Vanaf de fabriek wordt de eindaanslag in de aandrijving voor de positie <DICHT> afgesteld: indien nodig:

Aanslagschroef justieren.
Het instellen van de eindposities mag uitsluitend in drukloze toestand plaatsvinden.
Gevaar


Draai beide afsluitmoeren los en draai de eindaanslagbouten enkele slagen
los.



Wijzig de zuigerpositie door aan de aandrijfas te draaien totdat de groef
van het asvierkant zich parallel aan de lengteas van de cilinder bevindt.



Draai de eindaanslagbouten aan beide kanten zover vast tot u weerstand
voelt en draai vervolgens de afdichtingsmoeren vast

B8
Testrun voor alle aandrijvingen: controlestappen als afsluiten van montage en
aansluiting
Ten behoeve van een storingsvrije werking van de aandrijving bij automatisch bedrijf moeten na montage
de volgende controlestappen worden uitgevoerd op elke eenheid armatuur/aandrijving:
 Komen de positie-indicatoren op de aandrijving en de positie van de armatuur overeen?
Als dit niet het geval is, moet de positie van de wijzer opnieuw worden afgesteld.
Door een onjuiste terugmelding (en onjuiste optische indicatie) kunnen bij later gebruik
gevaarlijke situaties ontstaan.
Gevaar




Is de stuurdruk “ter plaatse” voldoende?
Direct bij de magneetklep moet minimaal de stuurdruk beschikbaar zijn die op het typeplaatje op de
aandrijving staat vermeld en die een “schokvrije” activering van een armatuur onder bedrijfscondities
garandeert.
Is de magneetklep correct aangesloten?
Bij aanwezige stuurdruk, maar uitval van het stuursignaal (ter controle: bijvoorbeeld stekker lostrekken)
moet de armatuur in de door de besteller vastgelegde positie worden geplaatst:
Aandrijvingstype
dubbelwerkend
veersluitend
veeropenend

Typeaanduiding

De armatuur moet
Als bij bestelling niets anders wordt vastgelegd:

EBX.1 SYD in de positie “DICHT” worden geplaatst.
In de veiligheidspositie “DICHT’ worden
geplaatst.
EBX.1 SYS
In de veiligheidspositie “OPEN’ worden
geplaatst.

Als dit niet klopt, moet de aansturing en/of de schakeling van de magneetklep dienovereenkomstig
worden gecorrigeerd. Hulpmiddel: zie paragraaf C3: Verhelpen van storingen.
Pagina 10 van 19

HANDLEIDING PNEUMATISCHE AANDRIJVINGEN EBX.1 SYD EN EBX.1 SYS



Verbinding aandrijving/armatuur correct aangetrokken?
Bij de functietest mogen geen relatieve bewegingen te zien zijn tussen armatuur, montagebrug (indien
aanwezig) en pneumatische aandrijving. Trek indien nodig alle bouten van de flensverbinding aan. Zie
tabel in paragraaf B3.



Activeringsfunctie en weergave controleren:
Bij aanwezige stuurdruk moet de armatuur met de stuuropdrachten “DICHT” en “OPEN” in de
desbetreffende instelling worden geplaatst. De optische indicatie op de aandrijving (en eventueel op
de armatuur) moet dit correct aangeven.
Indien dit niet klopt, moet de aansturing van de aandrijving en/of de positie van de wijzer worden
gecorrigeerd.
(Indien module beschikbaar) Elektrische positieterugmelding controleren:
De elektrische signaalindicatie “OPEN” en "DICHT” (in de schakelcentrale aan de kant van de
installatie) kan met de optische indicatie van de armatuur worden vergeleken. Signaal en indiatie
moeten overeenstemmen. Als dit niet het geval is, moet de besturing en/of de afstelling van de
positieregelaar worden gecontroleerd. De inbouwaanwijzingen van de fabrikant van de onderdelen
moeten in acht worden genomen.



B9

Aanvullende informatie: demontage van de aandrijving

Dezelfde veiligheidsvoorschriften als voor het leidingsysteem moeten in acht worden genomen, voor de
persluchttoevoer en voor het (elektrische/elektrisch-pneumatische) stuursysteem.
Voer daarna de volgende stappen uit:
 Toewijzing van de positie van aandrijving en armatuur markeren en documenteren voor hermontage.
 Toevoer van perslucht gecontroleerd onderbreken, armatuur eventueel drukloos maken.
 Persluchttoevoer- en stuuraansluitingen afklemmen.


Flensverbinding armatuur/aandrijving losmaken en aandrijving van de armatuur tillen.
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C)

Handleiding voor omgevingen met explosiegevaar

Conform MRL 2006/42/EG moet de fabrikant een uitgebreide risicoanalyse uitvoeren. Daarvoor stelt de
fabrikant EBRO Armaturen de volgende documenten ter beschikking:
 deze montage- en gebruikshandleiding
 de als bijlage opgenomen verklaring met betrekking tot de EG-richtlijnen.
Deze handleiding bevat bij industriële toepassing veiligheidsinstructies voor voorzienbare risico’s
bij gebruik van de aandrijving.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze instructies te voltooien voor
andere, speciale armatuurspecifieke risico’s.

C1

Veiligheidsinstructies voor het gebruik
 De functie van een op een armatuur gemonteerde pneumatische aandrijving moet
overeenkomen met het <beoogde, toegelaten gebruiksdoel>, dat in paragraaf A2 is
beschreven.
 Er moet worden voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van de aanduiding op het
typeplaatje van de aandrijving.
Een aandrijving in standaarduitvoering mag uitsluitend worden gebruik binnen de
toegestane
temperatuurgrenzen van -20 °C ot +80 °C (EBRO-Standard).
 Alle werkzaamheden aan de aandrijving mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
vakkundig personeel. Vakkundig in de zin van deze handleiding zijn personen die op
grond van hun opleiding, deskundigheid en beroepservaring de aan hen opgedragen
werkzaamheden op de juiste wijze kunnen beoordelen, deze correct kunnen uitvoeren
en mogelijke gevaren kunnen identificeren en verhelpen.

Gevaar voor
beknelling!
C2

Een aandrijving die op een armatuur is gebouwd mag alleen worden geactiveerd als de
armatuur aan beide kanten wordt omsloten door een leiding- of apparaatsegment. Bij
eerdere activering ontstaat gevaar voor beknelling. Dit is uitsluitend de
verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Automatische bediening/handmatige bediening

Als de aandrijving correct is aangesloten conform paragraaf B, werkt deze automatisch en is deze conform
EN15714-3, tabel 1, ontworpen voor permanent gebruik.
 Voor een stabiele werking heeft de aandrijving bij pneumatisch bedrijf een permanente
toevoer van perslucht nodig.
 <Fail-safe>-aandrijvingen zetten na onderbreking (of uitschakeling) van de
persluchttoevoer de armatuur in de vooraf bepaalde stand DICHT of OPEN.

C3

Verhelpen van storingen

Voor de uitvoering van maatregelen voor het opsporen van storingen moeten de veiligheidsinstructies voor
montageen servicewerkzaamheden in acht worden genomen. Maatregelen voor het opsporen van storingen mogen
alleen door geschoold personeel
worden uitgevoerd.
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De gebruikte gereedschappen moeten aan de relevante voorschriften voldoen en in perfecte staat
verkeren.
Voordat de zwenkaandrijving wordt gedemonteerd om naar de storing te zoeken, moet de
verantwoordelijke
bedrijfsafdeling voor vrijgave zorgen (vrijschakeling).
De onderstaande tabel voor het opsporen van storingen bevat een selectie van veelvoorkomende
storingsoorzaken en maatregelen voor correctie hiervan:

Storing

Oorzaak van de storing

Storingscorrectie

Zwenkaandrijving
reageert niet

Stroomvoorziening voor 5/2wegs magneetklep onderbroken
Toevoer van stuurmedium
onderbroken
Stuurdruk van aandrijving te
laag

Stroomvoorziening tot stand
brengen; werking controleren
Toevoer van stuurmedium
herstellen; werking controleren
Toevoer van stuurmedium
controleren (eventueel
bijstellen)
Magneetklep vrijschakelen en
vernieuwen resp. service
uitvoeren; werking controleren
Zie “Verhelpen van storingen”
voor armatuur
Aandrijving demonteren en
service uitvoeren; aandrijving
monteren; werking controleren

Magneetklep defect

Armatuur defect (klemt)
Aandrijving defect (verlies van
stuurdruk)

Zwenkaandrijving kan niet Aanslagschroeven verdraaid
naar de eindposities
worden verplaatst
Armatuur defect (klemt)
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C4

Aanvulling op de handleiding voor het ATEX-bereik

Algemeen:
Het ATEX-symbool
geeft aan dat apparaten geschikt zijn voor gebruik in explosiegevaarlijke
omgevingen (ATEX, EG-richtlijn 94/9/EG).
De gebruiks- en onderhoudshandleiding BA 4.1 – MRL, moeten naast de aanvullende BA 4.1 –
ATEX/MRL in acht worden genomen.
De toegestane toepassingsgrenzen (temperatuur, bedrijfsdruk, bouwmaterialen etc.) moeten
worden aangehouden.
De specificaties en categorie staan vermeld in de conformiteitsverklaring.
Bij montage en bij onderhoudswerkzaamheden, moet geschoold personeel met kennis van EXactiviteiten worden ingeschakeld.
De aanduiding van het apparaat staat vermeld op het typeplaatje.
II 2GD c Tx
-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Inbouw:
De inbouw moet worden uitgevoerd door geschoold personeel met inachtneming van BA 4.1 –
MRL, en de aanvullende BA 4.1 – ATEX/MRL.
De aanvullende BA 4.1 – ATEX/MRL is beschikbaar via de fabrikant en is gepubliceerd op de
homepage www.ebro-armaturen.com.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het toegelaten gebruik van het apparaat.
De potentiaalvereffening tussen alle geleidende materialen van metaal moet in acht worden
genomen.
Gebruik:
De toegestane toepassingsgrenzen moeten absoluut in acht worden genomen. De toepassing is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Verontreinigingen zoals stof- en vuilafzettingen moeten worden vermeden.
Onderhoud en service:
Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd, geschoold
personeel.
Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt.
De verantwoordelijkheid voor onderhouds- en servicewerkzaamheden ligt bij de gebruiker.
Er moet worden gezorgd voor het gebruik van geschikte materialen en gereedschappen.
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D)

Technische bijlage/planningsdocumenten

Opmerking:
Deze bijlage maakt geen deel uit van de <originele montagehandleiding>, maar biedt alleen aanvullende informatie
hierover)

De aandrijving moet door de planner/besteller van
► de armatuur waarop deze is gemonteerd
► zijn aangepast aan de persluchtvoorziening aan de kant van de installatie en het besturingssysteem.
Belangrijke technische gegevens hierover worden hieronder weergegeven.

D1

Standaarduitvoering van de aandrijvingen

D1-1 Aanpassing aan de armatuur
De pneumatische zwenkaandrijvingen type EBX.1 SYD (dubbelwerkend) en type EBX.1 SYS (met sluit- of
openingsveer) kunnen worden gemonteerd op alle armaturen met zwenkbeweging (90°) die zijn uitgerust
met een opbouwflens conform EN ISO 5211.
D1-2 Uitgangsmomenten van de aandrijvingen
De in paragraaf D5 aangegeven uitgangsmomenten van de zwenkaandrijvingen zijn nominale momenten.
Deze worden bereikt bij persluchttoevoer met een nominale druk van 6,0 bar.
Het uitvoerkoppel verandert naargelang de huidige persluchttoevoer.

► Het ontwerp van de aandrijving voorziet in een overdruk tot 8 bar,
► De planner/besteller moet bij de selectie van de aandrijfgrootte rekening houden met
mogelijke onderdruk. Zie ook D 1.4 hieronder.
D1-3 Draairichting van de aandrijving
Conform de typenorm EN 15714-3 is gedefinieerd dat de armatuur rechtsom sluit. Dit moet bij de klant
worden gerealiseerd door correcte aansluiting van de magneetklep op de stroomvoorziening en de
besturing. Zie ook paragraaf B4. De documentatie van de magneetklep moet de daarvoor benodigde
informatie bieden.
D1-4 Toewijzing van armatuur
De relevante invloedfacturen voor het benodigde activeringsmoment worden bepaald door de armatuur
(nominale diameter), de bedrijfsdruk en het medium. Met inachtneming van deze parameter wordt het
vereiste activeringsmoment voor de armatuur bepaald, dat door de fabrikant van de armatuur moet worden
gespecificeerd.
Er wordt geadviseerd aan deze waarde een veiligheidsreserve toe te voegen voor de uitlezing van de
aandrijving.
D1-5 Zelfvergrendeling bij stilstand
► Alle dubbelwerkende zwenkaandrijvingen hebben alleen bij aanwezige stuurdruk
► en alle <fail-safe>-aandrijvingen met veren in de eindposities het aandrijfmoment dat staat vermeld in de
technische gegevens in paragraaf D3.

Het hydraulische moment van het medium kan de positie van het afsluitapparaat in de
regel niet beïnvloeden.
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D1-6 Duurzaamheid
Het ontwerp van de aandrijving conform EN 15714-3, tabel 1, is gebaseerd op de typecontrole van de
aandrijving tijdens een duurtest bij 60% van het nominale vermogen onder laboratoriumomstandigheden.
Het hangt van de bedrijfsomstandigheden af, met name van de druk en de zuiverheid van de perslucht, of
en wanneer onderhoud moet worden uitgevoerd op de aandrijving:
In de regel geldt dat het onderhoudsinterval van een aandrijving duidelijk langer is dan het
onderhoudsinterval van de armatuur:

► Als onderhoud wordt uitgevoerd op de armatuur, dient de aandrijving
minimaal te worden gecontroleerd op een storingsvrije werking en dient dit te worden
gewaarborgd.
D1-7 Handmatige bediening in noodgevallen
De handmatige bediening in noodgevallen met een extra transmissie met vrijloop is niet standaard voor
pneumatische aandrijvingen.
D1-8 Inbouwpositie
De inbouwpositie van de eenheid armatuur/zwenkaandrijving kan willekeurig worden bepaald.
► Plaatsing boven de armatuur is gebruikelijk voor een aandrijving,
► eventueel beperkt de bouwwijze van de armatuur de mogelijke inbouwposities,
► bij horizontale positie van de armatuuras bij een aandrijving met een extra handmatige aandrijving moet
de installatieplanner of de fabrikant van de armatuur beslissen of een aandrijving een ontoelaatbaar
draaimoment uitoefent op de armatuur en/of de pijpleiding en moet worden ondersteund.
D1-9 Corrosiebescherming
Conform de norm EN 15714-3 voor pneumatische aandrijvingen voldoet deze aan corrosiecategorie C4.

D2

Optionele toevoegingen

D2-1 Magneetklep
Op verzoek van de klant kan een magneetklep worden meegeleverd en direct gemonteerd. Voor deze klep
moeten het fabricaat, de spanning en het type van de elektrische voorziening (DC of AC) worden
vastgelegd.
D2-2 Eindschakelaar (voor positiemelding)
Op verzoek van de klant kunnen 2 (of meer) eindschakelaars voor terugmelding van “OPEN” en “DICHT”
worden meegeleverd en direct gemonteerd. Voor de magneten moeten fabricaat, spanning en type van de
elektrische voorziening (DC of AC) worden vastgelegd.
D2-3 Handmatige bediening in noodgevallen (met extra transmissie)
Naar wens van de klant kan een wormaandrijving met handmatig in te schakelen koppeling op de
zwenkaandrijving worden gemonteerd.
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D3

Technische kenmerken van de aandrijving

Aandrijfmomenten en activeringstijden voor alle typen zijn opgenomen in het technische gegevensblad
(catalogusblad), dat beschikbaar is op www.ebro-armaturn.com

D4





Opmerkingen over risico's bij permanent gebruik
De aandrijving is onder verwijzing naar EN15714-3, tabel 1, ontworpen voor permanent gebruik.
De aandrijving is volgens ISO5211 in de verbinding vastgeschroefd aan de armatuur. Paragraaf B2
bevat de noodzakelijke aandraaimomenten van de schroefverbinding.
Aandrijvingen met hoge gebruiksfrequentie dienen in passende intervallen (uiterlijk tijdens het
onderhoud aan de armatuur) via een visuele inspectie op een vastzittende schroefverbinding worden
gecontroleerd. Indien nodig kan deze worden aangetrokken.
De aandrijving is ontworpen voor gebruik met schone en droge perslucht conform paragraaf 1 <Gebruik
voor het beoogde, toegelaten gebruiksdoel>.
De aandrijfas van de armatuur moet door de fabrikant van de armatuur conform de
gegevens in EN 5211 wat betreft hun materiaalselectie en fabricagetolerantie aan de
frequentie van de werkcycli zijn aangepast:
De stand <DICHT> van de armatuur wordt in de regel afgesteld bij montage van de
aandrijving. Zolang de armatuur dicht is, dient deze instelling ongewijzigd te blijven.
Indien bijstellen is vereist, bevat de montagehandleiding van EBRO MA4.1-MRL
paragraaf B6 en/of de bijbehorende handleiding van de armatuur nauwkeurige
informatie hierover.

D5

Opmerkingen over andere risico's


Vergrendeling van de voorgespannen veren:
de veerpakketten van het type EBX.1 SYS zijn voorgespannen vergrendeld. Deze
vergrendelingshuls mag niet door de gebruiker worden aangepast. Er geldt als voorwaarde dat
veren niet worden blootgesteld aan corrosieve stuurmedia.



Vervanging van veerpakketten:
indien nodig kunnen veerpakketten van het type EBX.1 SYS worden vervangen als het benodigde
koppel van de armatuur dit vereist.



Mechanische belastingen:
► Aandrijvingen zijn geen “ladders“: armatuur, aandrijving en toebehoren moeten worden
vrijgehouden van externe lasten.
► De aandrijving is ontworpen voor een statische belasting in het leidingsysteem. De risico's van
belastingen bij vibraties in het systeem zijn niet afgedekt. In een dergelijk geval moet minimaal de
duurzame bevestiging van de boutverbindingen aan de aandrijving met de fabrikant EBROArmaturen worden afgestemd.
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De fabrikant

EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH, D58135 Hagen

verklaart dat de EBRO pneumatische aandrijvingen EBX.1 SYD/SYS aan de volgende voorschriften voldoen:
Vereisten volgens bijlage I van de machinenrichtlijn 2006/42/EG
1.1.1, g) Gebruik voor het beoogde,
Zie handleiding
toegelaten gebruiksdoel
1.1.2, c) Waarschuwingen onjuist gebruik Zie handleiding
1.1.2, c) Vereiste veiligheidsuitrusting
Precies als voor het leidingsegment waarin de armatuur is ingebouwd
1.1.2, e) Toebehoren
Geen speciale gereedschappen vereist voor vervanging van slijtageonderdelen
De materialen die in contact komen met het medium worden voorafgaand aan de levering
afgestemd en worden zowel in het typegegevensblad als in de opdrachtbevestiging van EBRO
1.1.3 Onderdelen die in contact komen
gespecificeerd. De uitvoering van een passende risicoanalyse met betrekking tot de mate
met het medium
waarin de materialen bestand zijn tegen het bedrijfsmedium door de gebruiker geldt als
vereiste.
1.1.5 Gebruik
Hieraan wordt voldaan via de instructies in de installatiehandleiding
De verantwoordelijkheid van de gebruiker onder raadpleging van de installatiehandleiding van
1.2 en 6.2.11 Besturing
de aandrijving
Voor functieonderdelen: bevestigd bij gebruik van de aandrijving voor het beoogde, toegelaten
1.3.2 Verhindering risico van defecten
gebruiksdoel
1.3.4 Scherpe hoeken en randen
Aan vereiste voldaan
Er is voldaan aan de vereiste voor gebruik voor het beoogde, toegelaten gebruiksdoel.
1.3.7/.8 Verwonding door bewegende
Onderhoud en reparatie zijn alleen toegestaan bij stilstaande aandrijving en uitgeschakelde
delen
energietoevoer op de aandrijving.
De verantwoordelijkheid van de gebruiker. Raadpleeg ook de handleiding van de aandrijving
1.5.1 – 1.5.3 Energievoorziening
Waarschuwing tegen ontoelaatbare overschrijding: zie handleiding, paragraaf <Gebruik voor
1.5.5. Bedrijfstemperatuur
het beoogde, toegelaten gebruiksdoel>
1.5.7 -Explosie
1.5.13 Emissiegevaarlijke substanties
1.6.1 Onderhoud
1.7.3 Aanduiding
1.7.4 Handleiding
Bijlage III
Bijlagen IV, VIII-XI

-Bescherming vereist. Moet uitdrukkelijk in het koopcontract zijn overeengekomen.
In dit geval: gebruik alleen zodanig als gespecificeerd op de aandrijving.
Niet van toepassing
Zie de gebruiksaanwijzing. Op voorraad houden van slijtageonderdelen met EBRO Armaturen
International Est. + Co.KG bespreken.
Armatuur: conform montagehandleiding. Aandrijving: zie documentatie van de fabrikant van de
aandrijving.
Deze inbouwhandleiding bevat tevens instructies voor het gebruik van de aandrijving.
Noodzakelijke aanvullingen voor de handleiding van de <volledige machine> zijn de
verantwoordelijkheid van de planner/gebruiker.
De aandrijving is geen <volledige machine>. Daarom is er geen CE-keurmerk beschikbaar
voor conformiteit met de machinerichtlijn.
Niet van toepassing

Conform EN 12100
Basis vormt de ervaring van tientallen jaren bij het gebruik van de op pagina 1 genoemde
aandrijvingstypen. Opmerking: Als voorwaarde moet gelden dat de gebruiker voor het leidingsegment
1. Toepassingsgebied

plus de daarin opgenomen armaturen een speciaal op de bedrijfssituatie afgestemde risicoanalyse uitvoert
conform paragrafen 4 t/m 6 van EN 12100. Dit is voor fabrikant EBRO ARMATUREN niet mogelijk bij
standaardarmaturen.

3.20, 6.1 Inherent veilige constructie

De aandrijvingen zijn uitgevoerd volgens het principe van de <inherent veilige constructie>.
Ervaringen met bij de fabrikant gedocumenteerde storingen en onjuist gebruik in het kader van
schadegevallen (documentatie conform ISO9001) zijn als basis gebruikt.
De begrenzing van de onvolledige machine heeft plaatsgevonden op basis van het <gebruik
voor het beoogde, toegelaten gebruiksdoel> van de aandrijving
Behoort niet tot het verantwoordelijkheidsgebied van de fabrikant
EBRO Armaturen International Est. + Co.KG.
Aangezien armatuur en aandrijving bij gebruik voor het beoogde, toegelaten gebruiksdoel deel
uitmaken van de functieonderdelen, is deze paragraaf niet van toepassing.
Indien van toepassing, uitsluitend vereist voor toebehoren. Zie opdrachtbevestiging.
Aangezien armaturen met aandrijving na de opdrachten van de besturing “automatisch”
werken, worden in de gebruiksaanwijzing de aspecten beschreven die <aandrijvingsspecifiek>
zijn en aan de fabrikant van het (leiding)systeem ter beschikking moeten worden gesteld
De uitgevoerde risicoanalyse is conform MRL Bijlage VII, B) van de fabrikant EBRO Armaturen
International Est. + Co.KG uitgevoerd en is gedocumenteerd conform MRL bijlage VII B).

Analyse conform paragrafen 4, 5 en 6
5.3 Grenzen van de machine
5.4 Buitengebruikstelling, afvoer
6.2.2 Geometrische factoren
6.3 Technische beschermingsinstallaties
6.4.5 Handleiding
Risicoanalyse
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