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EARTH-RITE II

JORDNINGSSYSTEM
  
SYSTEM MED EN EXD IIC-KONTROLLENHET

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 effektiv statisk 
jordpunkt. Det även att klämman är ansluten till en tankbil 
direkt till jordade konstruktioner eller isolerade metallföremål. 
När godkänns, fortsätter systemet att övervaka den resistiva 
kretsen mellan tankbil och statisk jordpunkt.

Earth-Rite II RTR är avsett för användning på tankbilar. Det 
är inställt för att godkänna endast när systemet känner av 
tankbilar och när motstånd till jord är lägre än 10 ohm.  
Om detta ej uppnås tillåts ej tankning eller tömning.

RTR testmodul finns som tillbehör för att simulera en tankbil.

Som tillbehör finns en omkopplare/tankbilsväljare som kan 
slå av/på tankbilsidentifieringen. Används när andra föremål 
än tankbil skall jordas.

Montering

Monteringen ska utföras av utbildad personal enligt de rele-
vanta avsnitten i IEC 60079 och EN 60079.

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

Dessa förskruvningar ska monteras på ett sådant sätt att 
IP-klassen hos kapslingen bibehålls.

Systemet ska anslutas enligt bifogat elschema.

Systemet ska skyddas av en 2A snabb säkring.

Övervakningsenheten ska monteras med indikatorfönstret 
bortvänt från direkt solljus, på en lämplig plats, fullt synlig för 
användaren.

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

För att arbetet ska utföras korrekt får inte kabeln mellan kop-
plingsdosan (eller kabeltrumman) och övervakningsenheten 
överstiga 3 m i längd.  En godkänd (Exd) förskruvning skall 
användas.  Se den senaste utgåvan av EN IEC 60079-14 för 
mer information.

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

Underhåll: Kontrollera med jämna mellanrum att kablage och 
kapslingens hölje inte är skadat.

 
OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR OM 
OVANSTÅENDE PUNKTER VAR GOD  
KONTAKTA MALUX

RTR-testare

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

Det här etiketten sitter bakom fönstret på Earth-Rite II Exd-kapslingen

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.

Newson Gale Ltd
Nottingham NG4 2JX  UK

Sira 09ATEX2047

0518 II 2 (1) GD

Earth-Rite II

DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE GAS
AND/OR DUST ATMOSPHERE MAY BE PRESENT

Um = vvvvv

Model Number mmmmm

Serial Number: YY/XXXXX

Ex d[ia] IIC T6 Gb(Ga)
Ex tb IIIC T80°C IP66 Db

Ta = -40°C to +55°C
IECEx SIR 09.0018 
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KABELSPECIFIKATION
 
Kabel från ERII-övervakningsenhet till ERII-kopplingsdosa 
1,0 mm² Blå eller blåmärkt 2-ledare.

Kabel från ERII-enhet till pumpens startanordning 
1,0 mm² 2-ledare + PE

Kabel från tillförsel till ERII-styrenheten 
1,0 mm² 2-ledare + PE

Kablar från ERII-enheten till platsens statiska jordpunkt 
4 mm² 1-ledare.

Kabel från ERII-enheten till lägesväljare  
1,0 mm² 2-ledare.

Kabelförskruvningar

Se specifikationerna IEC 60079-14 eller EN 60079-14 för mer 
information om lämpliga Ex- kabelförskruvningar och max 
kabellängd. Förskruvningssats finns som tillbehör.

 
OM DU ÄR OSÄKER PÅ MONTERINGEN VAR 
GOD KONTAKTA MALUX. 
 
 

TANKBILSVÄLJARE

Väljare med 2 lägen som ger möjlighet att välja att jorda tank-
bil eller andra kärl / föremål. I och med detta kan tankbilsiden-
tifiering slås av och på.

TANKBILSIDENTIFIERING

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

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

Detta alternativ övervakar föremålets motstånd i förhållande till 
platsens statiska jordtag.

RTR (TRI-MODE) ANVÄNDNING

I det normala vilande tillståndet, med klämman i förvaringslä-
get på den isolerade sprinten, kommer den röda LED-lampan 
att lysa.

Fäst jordningsklämman först på tankbilen på en lämplig plats 
och se till att båda de spetsiga kontakterna har kontakt. 

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

Produktöverföringen kan nu inledas.

Om jordanslutningen bryts under överförings-

/blandningsprocessen lyser den röda LED-lampan och förreg-
lingskontakterna öppnas.

Efter avslutat arbete bör jordningsklämman avlägsnas från 
tankbilen och på den isolerade pinnen på framsidan placeras 
av kopplingsdosan. Den röda LED-lampan lyser.

Viktig information – Jordningsklämman skall monteras innan 
andra åtgärder påbörjas enligt CLC/TR-rekommendationerna: 
50404, NFPA 77 och API RP 2003. Det är viktigt att klämman 
är monterad innan slangar ansluts till tankbilen och innan 
släpets stödben placeras ut. Annars är risken att kapaci-
tanstestet ej går att genomföra.

AVANCERAD SÄKERHETSFUNKTION

Earth-Rite II RTR har en omstartfunktion som svar på strömav-
brott. Denna säkerhetsfunktion är utformad för att bibehålla 
en hög arbetsplatssäkerhet under förreglat överföringsarbete 
med slangar. Om det sker strömavbrott under överföringen 
avbryts överföringsarbetet. 

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 godkän-
nande. Om detta händer bör ovanstående rutin tillämpas så 
att överföringsarbetet kan fortsätta på ett säkert sätt. 

EXD-ÖVERVAKNINGSENHET

Kopparfri aluminiumgjut gods.

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.

Kontrollera med jämna mellanrum att kapslingens hölje inte är 
skadat eller i nedsatt skick.

OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR OM OVANSTÅENDE 
PUNKTER VAR GOD KONTAKTA MALUX.



Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik |  Växel 0660-29 29 00 | www.malux.se

Se
na

st
 u

pp
da

te
ra

d 
20

18
-1

2-
03

FELSÖKNING VID MONTAGE

Innan du kontaktar Malux, 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 rätt spänning.

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

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

Kontrollera att systemet är monterat enligt den medföljande 
bruksanvisningen.

Kontrollera att en slang inte redan 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 före-
kommande fall) inte har stödbenen nedfällda. 

Kontrollera korrekt användning med hjälp av RTR-testaren.

Kontrollera att jordningsklämman är i gott skick: att spetsarna 
är på samma nivå, skarpa och att de inte sitter löst.

Var försiktig – Kontrollera att alla hälso- och säkerhetsfö-
reskrifter följs under ovan nämnda förfaranden.  
OM SYSTEMET FORTFARANDE INTE VÄXLAR TILL 
GODKÄNNANDE NÄR KLÄMMAN ÄR MONTERAD 
PÅ TANKBILEN, KONTAKTA MALUX. 
 

Serienummer __________________________________________

Företag som beställt systemet

______________________________________________________

Beställningsdatum _____________________________________

Övrig Information

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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EARTH-RITE II SYSTEM 

KOPPLINGSCHEMA
220-240 VAC 50/60 HZ

nc

1 2

2

PL3

PL2

1

+v
PL1

PL4

PL1

PL2 PL3

no no ncc c

G1

C1

0v
sw

N120V L2

G2

C2

S1
S2

N L

240V

Zon 1, 21, 2, 22 OMRÅDE

Zon 1, 21, 2, 22 OMRÅDE

OBS! PL2-anslutningar (S1 och S2)
är plintar för inkoppling av tank-
bilsväljare för val av tankbilsjordnin eller
annan jordning.  

Övre 
(övervakande) 

PCB

Kopp-

Nedre 
(strömförsörjande) 

PCB

lingsdosa

Snabb-
koppling

Jordningsklämma

Jordskruv 
 

 
(PE)

Crimpkontakt

Skyddsjord 
 (PE)

Earth-Rite II

Exd-kapslingen

Icke egensäkra 
kretsar

2 växlande  
hjälp- kontakter

220–240 VAC 50/60 Hz 
strömtillförsel

Statisk jordpunkt (Motstånd måste vara <10 ohm)

KUNDENS JORDSKENA / JORDTAG

Crimp-
kontakt

VERIFIERING AV JORDPUNKTEN / JORDTAG

Systemet övervakar kretsen från jordtag till jordklämman och tillbaka igen. Det är kundens ansvar att tilhandahålla ett jordtag 
med motstånd < 10 ohm.
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EGENSÄKRA KRETSKORT PCB-ANSLUTNINGAR

 
 

ÖVRE KRETSKORT/ÖVERVAKNINGS-PCB

INTERNA ANSLUTNINGAR TILL NEDRE (PSU) PCB

PL3

 PL1

PL4

+v

G1

C1

0v
sw

G2

C2

PL2
S1
S2

PLINTAR FÖR TANKBILSVÄLJARE

TILL JORD TAG

JORDKLÄMMA, VIA KOPPLINGSDOSA

Övre (övervakande) RTR PCB

INTERNA ANSLUTNINGAR TILL 
ÖVRE (ÖVERVAKANDE) PCB

nc

21

PL4

PL1

Lower (PSUNedre (PSU) PCB – växelström) PCB - AC

PL2

no no ncc c

+v
0v
sw

PL3

N120V L2240V

2 VÄXLANDE HJÄLPKONTAKTER STRÖMFÖRSÖRJNING 

UNDRE KRTSKORT STRÖMFÖRSÖRJANDE PCB
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MONTERING AV INTERNA KOMPONENTER

Metallstolpar

Isolerade stolpar
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MONTERING AV INTERNA KOMPONENTER

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

1. Avlägsna kapslingens lock och avlägsna den blå front-
skivan. Detta görs genom att skruva de vänstra skruvar-
na fyra varv moturs och ta bort den högra skruven helt.

2. Koppla loss bandkabelns tre ledningar från kopplings-
plinten. Avlägsna den övere PCB:n genom att skruva 
loss de tre sexkantiga metallpelarna. Placera PCB:n i  
en antistatisk påse och håll den säker.

3. Avlägsna den grå skyddskåpan.

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

5. Montera tillbaka den grå skyddskåpan.

6. Montera tillbaka den övre - PCB:n och säkra den med 
de tre sexkantiga metallpelarna. Återanslut bandkabeln 
och koppla de utvändiga IS-ledningarna till kopplings-
plinten.

7. Montera tillbaka den blå frontskivan med de medföljan-
de skruvarna. Sätt tillbaka kapslingens lock.
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VILA Jordklämman hänger på den isolerande pinnen.

RÖD lysdiod lyser med fast sken.

FÖRE överföring av produkt sätt fast jordklämman på  
tankbilen. 

3st GRÖNA lysdioder blinkar och indikerar att tankbil är iden-
tifierad och det finns kontakt till tankbilen och att jordkretsen 
är intakt. Hjälpkontakterna (no) växlar från öppen till sluten.
 
KLART för överföring av produkt. 
 

Om jordningen av tankbilen avbryts under överföring av pro-
dukt visas RÖD lysdiod och hjälpkontakterna öppnar.  

 

EFTER överföring av produkt är klar flyttas jordklämman från 
tankbilen till den isolerade upphängninspinnen och lysdioden 
lyser rött.

ANVÄNDARINSTRUKTION FÖR TANKBIL

OBS! SLANGAR, STEGAR ELLER STÖDBEN FÖR EJ ANSLUTAS FÖRE JORDKLÄMMAN!

(i så fall går capacitansmätningen förlorad och det går ej att få grön signal) 
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EARTH-RITE II MÅTT
14
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Earth-Rite II Exd-kapsling
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155 mm

   Ø 7 mm

with 
window

140 mm

Kopplingsdosa
80 mm

68 mm

75
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m

45
 m

m

57 mm

          Ø 4,5 mm 

Förvarings pinne

FÄSTHÅLEN ÄR 
ÅTKOMLIGA NÄR 

LOCKET 
AVLÄGSNAS



Övervakningsenhet

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

Efekt 10 watt

Omgivningstemperaturområde -40 C till +55ºC

IP-klass   IP66

Vikt 4,5 kg (netto)

Material 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

 Jordningsmotstånd </= 10 Ohm

Reläkontakt 2 voltfria växelande kontakter, 
250Vac, 5A, 500VA max resistiv 
30Vdc, 2A, 60W max resistiv

Öppningar i kapsling 7 xM20 + 2xM20 Blindade

FAKTA
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EARTH-RITE II 

VÄXELSTRÖM TEKNISK SPECIFIKATION

Upphängningsdosa

Kapsling Glasfiberarmerad polyester

Anslutningar 2 x 2,5² mm ledarkapacitet

Förvaringsenhet Isolerad Ø 20 mm sprint

Öppningar i dosan  1 x M20 (hona/hane)

Klämma/kabelanslutning Snabbanslutning

Jordningsklämma

Utformning av klämma 2-polig med kontakter i volframkarbid

Stomme  Rostfritt stål

Spiralkabel

Hölje  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 längder tillgängliga)

Tankbilsväljare (tillbehör)

Certifiering Enkel apparat

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.
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BRUKSANVISNINGEN ÖVERENSSTÄMMER MED

IEC 60079-0:2007 PARAGRAF 30
  
Anvisningarna nedan gäller endast Earth-Rite II 
jordövervakningsenheten, ex d [ia], som omfat-
tas av certifikatnummer IECEx- SIR 09,0018 och 
Sira 09atex2047.

ANVISNINGAR FÖR SÄKERT VAL, MONTERING, 

ANVÄNDNING, UNDERHÅLL OCH REPARATION

Utrustningen kan användas i zon 1, 2, 21 och 22 med brand-
farliga 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 maxima-
la externa yttemperaturen 80 °C.

Utrustningen är certifierad för användning vid omgivnings-
temperaturer i intervallet -40 °C till +55 °C. 

Utrustningen ska monteras av behörig personal..

Ingen justering behöver utföras av användaren. 

Regelbunden besiktning av utrustningen ska utföras av läm-
pligt utbildad personal.

(vanligtvis IEC/EN 60079-17) för att säkerställa att ett till-
fredsställande skick bibehålls. 

Utrustningen är inte avsedd att repareras av användaren. 
Reparation av utrustningen får endast utföras av tillverkaren 
eller deras godkända ombud. 

Utrustningen innehåller inga delar som kan bytas ut av 
användaren.  

MÄRKSKYLT 
 

Newson Gale Ltd
Nottingham NG4 2JX  UK

Sira 09ATEX2047
nnnn II 2 (1) GD

DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE GAS 
AND/OR DUST ATMOSPHERE MAY BE PRESENT

Earth Rite ER II

Um = vvvvv
Model Number: mmmmm

dddd
Serial Number: YY/XXXXX

Control Drg. CCCCCC

Ex d[ia] IIC T6 Gb(Ga)
Ex tb IIIC T80oC IP66 Db

Ta = -40oC to +55oC
IECEx SIR 09.0018 

 

VERIFIERING AV JORDPUNKTEN 

Systemet övervakar kretsen att leda statisk el, 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 95, ATEX 137, 
EN 60079-14, CLC/TR 50404 eller annan likvärdig internatio-
nell standard angående vägledning om monteringen av en 
lämplig statisk jordpunkt.

Ovanstående gäller inte system som enbart övervakar anslut-
ning.

OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR OM OVANSTÅENDE 
PUNKTER VAR GOD KONTAKTA MALUX.

Egensäker uteffekt vid PL3/PL4 kombinerat:
Tri-Mode: Uo = 8.61V, Io = 0.060A, Po = 0.129W, Co = 1.0µF, Lo = 9868µH 

OBS!

vvvvv = UM = 125/250Vac 
mmmmm = RTRMEA 
ddddd = RTR 
YY = Tillverkningsår 
XXXXX = Specifikt serienummer 
CCCCC = ERII-Q-09246-2 Al
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