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ขอ้ส�ำคญั

อำ่นค�ำเตอืนและค�ำแนะน�ำเกีย่วกบัควำมปลอดภยัในคูม่อื
นีก้อ่นตดิต ัง้และเร ิม่ใชง้ำนปั๊ม กำรไมป่ฏบิตัติำมขอ้
แนะน�ำทีร่ะบใุนคูม่อืนีอ้ำจท�ำใหป้ั๊มเสยีหำยและท�ำใหก้ำร
รบัประกนัของโรงงำนเป็นโมฆะ

เมือ่ใชก้บัสำรพษิหรอืของเหลวทีอ่อกฤทธิร์นุแรง ควรลำ้ง
ท�ำควำมสะอำดปั๊มทกุคร ัง้กอ่นถอดประกอบ

อนัตรำยจำกอนภุำคผงในอำกำศและเสยีงดงัรบกวน สวม
ใสอ่ปุกรณป้์องกนัดวงตำและหู

กอ่นบ�ำรงุรกัษำหรอืซอ่มแซม ใหปิ้ดสำยอดัอำกำศ ไลแ่รง
ดนั และถอดสำยอำกำศออกจำกปั๊มกอ่น ตอ้งใสอ่ปุกรณ์
ป้องกนัดวงตำและเสือ้ผำ้ป้องกนัตลอดเวลำ กำรไมป่ฏบิตั ิ
ตำมขอ้แนะน�ำเหลำ่นีอ้ำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บรำ้ยแรง
หรอืเสยีชวีติได้

เมือ่ใชป้ั๊มกบัวสัดทุ ีม่แีนวโนม้จะตกตะกอนหรอืแข็งตวั 
ควรลำ้งปั๊มหลงัจำกใชง้ำนเพือ่ไมใ่หเ้กดิควำมเสยีหำย ใน
อณุหภมูทิ ีเ่ป็นจดุเยอืกแข็ง ควรระบำยน�ำ้ออกจำกปั๊ม
ระหวำ่งกำรใชง้ำน

กอ่นใชง้ำนปั๊ม ใหต้รวจสอบอปุกรณย์ดึท ัง้หมดเพือ่หำ
กำรหลดุหลวมทีเ่กดิจำกปะเก็นหลดุเลือ่น ขนัอปุกรณย์ดึ
ทีห่ลวมใหแ้นน่เพือ่ป้องกนักำรร ัว่ซมึ ใชแ้รงบดิทีแ่นะน�ำ
ตำมทีร่ะบใุนคูม่อืนี้

ขอ้ควรระวงั

ค�ำเตอืน

ปั๊มอโลหะและสว่นประกอบทีเ่ป็นพลำสตกิไมท่นตอ่รงัส ี
UV รงัสอีลัตรำไวโอเลตอำจท�ำใหช้ิน้สว่นเหลำ่นีเ้สยีหำย
และมผีลกระทบตอ่คณุสมบตัขิองวสัด ุหำ้มถกูแสง UV 
เป็นระยะเวลำนำน

ในกรณีทีไ่ดอะแฟรมฉกีขำด วสัดทุ ีป่ั๊มอำจเขำ้ไปในปลำย
ชอ่งอำกำศของปั๊ม และถกูปลอ่ยออกมำในบรรยำกำศ 
หำกปั๊มผลติภณัฑท์ีเ่ป็นอนัตรำยหรอืเป็นสำรพษิ กำร
ระบำยอำกำศตอ้งมกีำรเดนิทอ่ออกไปยงัพืน้ทีท่ ีเ่หมำะสม
เพือ่กกัเก็บอยำ่งปลอดภยั

ปั๊มนีม้กีำรอดัอำกำศภำยในดว้ยแรงดนัอำกำศในระหวำ่ง
กำรท�ำงำน ตอ้งตรวจสอบใหแ้นใ่จวำ่อปุกรณย์ดึท ัง้หมด
อยูใ่นสภำพดแีละตดิต ัง้กลบัคนืในระหวำ่งกำรประกอบ
กลบั

ด�ำเนนิกำรป้องกนัไมใ่หเ้กดิประกำยไฟฟ้ำสถติ อำจเกดิ
อคัคภียัหรอืกำรระเบดิได ้โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เมือ่จดักำร
กบัของเหลวไวไฟ ตอ้งตอ่กรำวดป์ั๊ม ระบบทอ่ วำลว์ ถงั
เก็บ และอปุกรณป์ระกอบอืน่ๆ อยำ่งเหมำะสม

ขอ้มลูควำมปลอดภยั

ค�ำเตอืน
ปั๊มไมไ่ดร้บักำรออกแบบ ทดสอบ หรอืรบัรองมำส�ำหรบัใช้
กบักำ๊ซอดัธรรมชำต ิกำรใชก้ำ๊ซธรรมชำตกิบัปั๊มจะท�ำให้
กำรรบัประกนัเป็นโมฆะ

ใชว้ธิปีฏบิตัทิ ีป่ลอดภยัเมือ่มกีำรยก
kg

ค�ำเตอืน
กำรใชช้ิน้สว่นเปลีย่นแทนทีไ่มใ่ชข่อง OEM จะท�ำใหก้ำร
รบัรองของหนว่ยงำนเป็นโมฆะ (หรอืเป็นกำรปฏเิสธกำร
รบัรอง) รวมถงึกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำน CE, ATEX, CSA, 3A 
และ EC1935 (วสัดทุ ีส่มัผสักบัอำหำร) Warren Rupp, Inc. 
ไมส่ำมำรถรบัรองหรอืรบัประกนัไดว้ำ่ชิน้สว่นทีไ่มใ่ชช่ิน้สว่น 
OEM จะเป็นไปตำมขอ้ก�ำหนดทีเ่ขม้งวดของหนว่ยงำนรบัรอง 

เง ือ่นไขเพือ่กำรใชง้ำนปั๊ม ATEX อยำ่งปลอดภยั
1.  อณุหภมูโิดยรอบมรีะบอุยูใ่นตารางที ่1 ถงึ 3 ในหนา้ถดัไป (ตามภาคผนวก I ของ DEKRA 18ATEX0094)

2.   ป๊ัมทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน ATEX เหมาะส�าหรับการใชง้านในสภาพบรรยากาศทีจ่ดุตดิไฟไดเ้มือ่ตอ่สายกราวดอ์ปุกรณอ์ยา่งเหมาะสมตาม
มาตรฐานทางไฟฟ้า

3.  หา้มตดิตัง้ป๊ัมทีใ่ชโ้พลโีพรพลินีน�าไฟฟ้า อะซตีลัน�าไฟฟ้า หรอื PVDF น�าไฟฟ้าในการใชง้านป๊ัมทีม่นี�้ามนั จาระบ ีและน�้ามนัไฮดรอลกิ

4.   โซลนีอยดท์ีใ่หม้าเป็นอปุกรณเ์สรมิตอ้งใชฟิ้วสป้์องกนัทีส่มัพันธก์บัพกิดักระแสไฟฟ้า (สงูสดุ 3*Irat ตามมาตรฐาน EN 60127) หรอืใช ้
สวติชป้์องกนัมอเตอรล์ดัวงจรหรอืการตดักระแสไฟฟ้า (ตัง้คา่เทา่กบัพกิดักระแสไฟฟ้า) เพือ่เป็นการป้องกนัการลดัวงจร ส�าหรับโซลิ
นอยดท์ีม่พีกิดักระแสไฟฟ้าต�า่มาก ฟิวสท์ีม่คีา่กระแสไฟฟ้าต�า่สดุตามมาตรฐานทีร่ะบถุอืวา่เพยีงพอ ฟิวสอ์าจอยูใ่นเครือ่งจา่ยไฟที่
เกีย่วขอ้งหรอืตอ้งมกีารจัดการแยกตา่งหากกนั พกิดัแรงดนัไฟฟ้าของฟิวสต์อ้งเทา่กบัหรอืมากกวา่พกิดัแรงดนัไฟฟ้าทีร่ะบขุองโซลนิอยด ์
ความสามารถในการตดักระแสของฟิวสต์อ้งสงูเทา่กบัหรอืสงูกวา่กระแสไฟฟ้าลดัวงจรสงูสดุทีค่าดการณท์ีส่ถานทีต่ดิตัง้ (ตามปกตจิะ
เทา่กบั 1,500 แอมแปร)์ การกระเพือ่มสงูสดุทีอ่นุญาตคอื 20% ส�าหรับโซลนิอยดไ์ฟฟ้ากระแสตรงทัง้หมด

5.   เมือ่ใชง้านป๊ัมทีต่ดิตัง้ไดอะแฟรมไมน่�าไฟฟ้าทีเ่กนิกวา่พืน้ทีส่งูสดุที่อ่นุญาตตามทีร่ะบใุนมาตรฐาน EN 80079-36-1: 2016 สว่นที ่6.7.5 
ตารางที ่8 ตอ้งใชว้ธิกีารป้องกนัดงัตอ่ไปนี้
- ใชอ้ปุกรณใ์นการถา่ยของเหลวน�าไฟฟ้าเสมอ หรอื 
- ป้องกนัสภาพบรรยากาศทีจ่ดุตดิไฟไดไ้มใ่หเ้ขา้ไปในสว่นของป๊ัม กลา่วคอื ไมใ่หม้กีารเดนิเครือ่งเปลา่

6.   ป๊ัมทีใ่หม้าพรอ้มกบั ชุดเอำตพ์ตุแบบพลัส ์และใชใ้นสภาพบรรยากาศทีอ่าจจดุตดิไฟไดอ้นัเนือ่งมาจากการมฝีุ่ นเผาไหมไ้ด ้ตอ้งตดิตัง้
ป๊ัมดงักลา่วในลกัษณะทีป้่องกนั ชุดเอำตพ์ตุแบบพลัส ์ไมใ่หไ้ดรั้บผลกระทบ
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ตำรำงอณุหภมู ิ

ชว่งอณุหภมูโิดยรอบ 
[°C]

ชว่งอณุหภมูกิารท�างาน 
[°C]1 ระดบัอณุหภมูิ อณุหภมูพิืน้ผวิสงูสดุ 

[°C]

-20°C ถงึ +60°C

-20°C ถงึ +80°C T5 T100°C

-20°C ถงึ +108°C T4 T135°C

-20°C ถงึ + 160°C T3
T200°C

-20°C ถงึ +177°C (225°C) T2

ตำรำงที ่1  ปั๊มพกิดัตำมมำตรฐำน ATEX ประเภทที ่1 และประเภทที ่2

ชว่งอณุหภมูโิดยรอบ [°C] ชว่งอณุหภมูกิารท�างาน 
[°C] ระดบัอณุหภมูิ อณุหภมูพิืน้ผวิสงูสดุ 

[°C]

ตวัเลอืก

ชดุอปุกรณ์
เอาตพ์ตุแบบพัลส์ โซลนิอยดใ์นตวั

-20°C ถงึ +60°C -20°C ถงึ +100°C T5 T100 X

-20°C ถงึ +50°C -20°C ถงึ +100°C T5 T100 X

ตำรำงที ่2  ปั๊มพกิดัตำมมำตรฐำน ATEX ประเภทที ่2 ทีม่ชุีดอปุกรณเ์อำตพ์ตุแบบพลัสห์รอืโซลนิอยดใ์นตวั:

ชว่งอณุหภมูโิดยรอบ [°C] ชว่งอณุหภมูกิารท�างาน [°C]

-20°C ถงึ +60°C -20°C ถงึ +150°C

1ตามมาตรฐาน CSA เอกสารดา้นเทคนคิ ANSI LC6-2018 ของสหรัฐอเมรกิาและแคนาดา R14 รุน่ G-Series ทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตจิ�ากดัอณุหภมูกิารท�างานอยูท่ี ่(-20°C ถงึ + 80°C)

ตำรำงที ่3  ปั๊มพกิดัตำมมำตรฐำน ATEX ประเภทที ่M1 ส�ำหรบักำรท�ำเหมอืงแร่

หมายเหต:ุ ชว่งอณุหภมูโิดยรอบและชว่งอณุหภมูกิารท�างานไมค่วรเกนิชว่งคา่อณุหภมูกิารปฏบิตังิานของชิน้สว่นทีไ่มเ่ป็น
โลหะทีใ่ช ้ตามรายการทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืของป๊ัม.
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ป๊ัมไดอะแฟรมคูร่ะบบอากาศอดั (AODD) ท�างานโดยใช ้
อากาศอดัหรอืไนโตรเจน

วาลว์ควบคมุทศิทาง (อากาศ) หลกั ① จะกระจาย
อากาศอดัไปยงัชอ่งอากาศ ซึง่จะสง่แรงดนัผา่นพืน้ผวิ
ภายในของไดอะแฟรม ② ในขณะเดยีวกนั อากาศเสยี 
③ จากดา้นหลงัไดอะแฟรมทีอ่ยูต่รงขา้มจะผา่นชดุ
วาลว์อากาศไปยงัชอ่งไอเสยี ④

เมือ่แรงดนัชอ่งภายใน (P1) เกนิกวา่แรงดนัชอ่ง
ของเหลว (P2) กา้น ⑤ ทีเ่ชือ่มตอ่กบัไดอะแฟรมจะ
ยกขึน้พรอ้มกนัท�าใหเ้กดิการสง่ทีด่า้นหนึง่และดดูทีด่า้น
ตรงขา้ม ทศิทางการสง่และลอ่ของเหลวจะถกูควบคมุ
โดยทศิทางของวาลว์กนักลบั (ลกูกลมหรอืแผน่กัน้) ⑥ 

ป๊ัมจะลอ่ของเหลวซึง่เป็นผลมาจากระยะดดู ระยะดดูจะ
ลดแรงดนัในชอ่ง (P3) ท�าใหป้รมิาตรในชอ่งเพิม่ขึน้ ซึง่
ท�าใหเ้กดิแรงดนัตา่งทีจ่�าเป็นส�าหรับแรงดนับรรยากาศ 
(P4) เพือ่ดนัของเหลวผา่นทอ่ดดูและผา่นวาลว์กนักลบั
ดา้นดดูเขา้ไปในชอ่งของเหลวดา้นนอก ⑦

ระยะ (ดา้น) ดดูจะสรา้งการสบูชกั (การยก การชกั หรอื
การหมนุ) ของป๊ัม การเคลือ่นไหวของไดอะแฟรมดดูจะ
ถกูดงึทางกลผา่นระยะชกั แผน่ดา้นในของไดอะแฟรมจะ
สมัผัสกบัลกูสบูหวัขบัทีอ่ยูใ่นแนวเพือ่ยกวาลว์ให ้
สญัญาณน�ารอ่ง เมือ่ท�างานแลว้ วาลว์น�ารอ่งจะสง่
สญัญาณแรงดนัไปปลายดา้นตรงขา้มของวาลว์หลกั
ควบคมุทศิทางอากาศซึง่จะควบคมุทศิทางอากาศอดัไป
ยงัชอ่งดา้นในทีอ่ยูต่รงขา้ม

หลกักำรท�ำงำนของปั๊มตำรำงอณุหภมู ิ

ทอ่ลม

ของเหลวทีส่ง่

ระยะสง่ ระยะดดู

ของเหลวทีล่อ่

อากาศเสยี
ที�ปลอดภยั
พื�นที�
กําจัดทิ�ง

พื�นที�ตดิตั �งปั� ม

ทอ่อากาศเสยี
เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 1”

ทอ่อากาศเสยี
เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 1”

ทอ่อากาศเสยี
เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 1”

ทอ่ไอเสยี

ระดบั
ของเหลว

ทอ่
ดดู

ระดบั
ของเหลว

ทอ่
ดดู

ทอ่ไอเสยี

ทอ่ไอเสยี

ภำพแสดงลกัษณะปั๊มแบบจุม่

ป๊ัมสามารถจุม่ลงในน�้าไดห้ากโครงสรา้งวสัดขุองป๊ัมใชง้าน
รว่มกนัไดข้ณะทีก่�าลงัมกีารป๊ัมของเหลว อากาศเสยีจะผา่น
ทอ่เหนอืระดบัน�้า เมือ่แหลง่ผลติภณัฑท์ีจ่ะป๊ัมอยูใ่นระดบัที่
สงูกวา่ป๊ัม (สภาวะการสบูน�้าทว่ม) ใหเ้ดนิทอ่ไอเสยีใหส้งู
กวา่แหลง่ผลติภณัฑ ์เพือ่ป้องกนัการลน้แบบกาลกัน�้า
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กำรตดิต ัง้และกำรเร ิม่ใชง้ำน
วางป๊ัมใหใ้กลก้บัผลติภณัฑท์ีจ่ะป๊ัมมากทีส่ดุ รักษาระยะหา่งระหวา่งทอ่ดดูกบัชดุตดิตัง้ใหม้รีะยะนอ้ยทีส่ดุ หา้มลดเสน้ผา่นศนูยก์ลางของทอ่ดดู

เครือ่งจำ่ยอำกำศ
เชือ่มตอ่ทอ่อากาศเขา้ของป๊ัมกบัเครือ่งจา่ยอากาศโดยใหม้คีวามจแุละแรงดนัทีเ่พยีงพอเพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพการท�างานตามทีต่อ้งการ ควรตดิตัง้วาลว์
ควบคมุแรงดนัเพือ่ใหแ้น่ใจวา่แรงดนัในการจา่ยอากาศจะไมเ่กนิขดีจ�ากดัทีแ่นะน�า

กำรหลอ่ลืน่วำลว์จำ่ยอำกำศ
ระบบกระจายอากาศไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ท�างานโดยไมม่กีารหลอ่ลืน่ ซึง่เป็นรปูแบบการท�างานมาตรฐาน หากตอ้งการหลอ่ลืน่ ใหต้ดิตัง้ชดุหลอ่ลืน่
ทอ่อากาศเพือ่สง่น�้ามนัทีไ่มม่สีารท�าความสะอาด SAE 10 หนึง่หยดทกุๆ 20 SCFM (9.4 ลติร/วนิาท)ี ของอากาศทีป๊ั่มใช ้ดกูราฟประสทิธภิาพการ
ท�างานเพือ่ระบกุารใชอ้ากาศ

ควำมชืน้ของทอ่อำกำศ
น�้าในเครือ่งจา่ยอากาศอดัอาจท�าใหอ้ากาศเสยีเป็นน�้าแข็งหรอืถงึจดุเยอืกแข็ง ซึง่เป็นผลใหป๊ั้มหมนุไมส่ม�า่เสมอหรอืหยดุท�างาน สามารถลดน�้าในเครือ่ง
จา่ยอากาศไดโ้ดยใชเ้ครือ่งท�าลมแหง้ทีจ่ดุใชง้าน

ทอ่อำกำศเขำ้และกำรลอ่น�ำ้
หากตอ้งการเริม่ใชง้านป๊ัม ใหเ้ปิดวาลว์ปิดอากาศเบาๆ หลงัจากทีป๊ั่มลอ่น�้า วาลว์ระบายอากาศจะสามารถเปิดไดเ้พือ่เพิม่การไหลของอากาศตามที่
ตอ้งการ หากการเปิดวาลว์เป็นการเพิม่อตัราการหมนุ แตไ่มเ่พิม่อตัราการไหล แสดงวา่เกดิโพรง ควรปิดวาลว์เบาๆ เพือ่ใหอ้ากาศไหลอยา่งมี
ประสทิธภิาพตามอตัราการไหลของป๊ัม

อปุกรณป้์องกนัไฟกระชาก

วาลว์ปิด

เครื�องวดัแรงดนั

ชอ่งระบาย วาลว์
ปิด

วาลว์
กนักลบั

ทอ่อากาศเขา้

 ดา้นสง่

อากาศที�ไมม่กีารควบคมุ
ที�สง่ไปยงั

อปุกรณป้์องกนัไฟกระชาก

การเชื�อมตอ่ทอ่
(รปูแบบทางเลอืก)

ขอ้ตอ่แบบยดืหยุน่

ขอ้ตอ่แบบยดืหยุน่

เครื�องวดั
สญุญากาศ

ดา้นดดู

วาลว์ปิด

ชอ่งระบาย

เครื�องทําลมแหง้

ตวัควบคมุตวักรอง

ทอ่ไอเสยี
(ทอ่ไอเสยีที�เป็นอปุกรณเ์สรมิ)

คูม่อืแนะน�ำกำรตดิต ัง้

อปุกรณเ์สรมิทีม่:ี
    1. อปุกรณป้์องกนัไฟกระชาก
    2. ตวักรอง/ตวัควบคมุ
    3. เครือ่งท�าลมแหง้

1

2

3

หมำยเหต:ุ อปุกรณป้์องกนัไฟ
กระชากและระบบทอ่ตอ้งมกีารรองรับ
หลงัการเชือ่มตอ่แบบยดืหยุน่

ขอ้ควรระวงั
อำกำศเสยีควร ผ่ำนท่อ
ไปยงัพื้นที่ท ี่ปลอดภยั 
 ส� ำหร ับกำรก� ำจ ัดทิ้ง
ผลติภณัฑ ์ ทีป่ั๊ม ในกรณี
ทีไ่ดอะแฟรมท�ำงำนผดิ
พลำด



คูม่อืแนะน�ำกำรตดิต ัง้

ใบรบัรองการปฏบิตัติามมาตรฐาน

ลายมอืชื�อของผูม้อํีานาจหนา้ที� วนัที�ออกใบรับรอง

ตวัแทนที�มอํีานาจหนา้ที�:
IDEX Pump Technologies 
R79 Shannon Industrial Estate
Shannon, Co. Clare, Ireland

ถงึ Barry McMahon

ระดบัของฉบบัปรับปรงุ: F

ตําแหน่ง
ผูอํ้านวยการฝ่ายวศิวกรรม

20 ตลุาคม 2548

วนัที�ปรับปรงุ
27 กมุภาพันธ ์2560

ผูผ้ลติ: Warren Rupp, Inc., 800 N. Main Street
Mansfield, Ohio, 44902 USA 

รับรองวา่ปั� มซรีสีไ์ดอะแฟรมคูร่ะบบอากาศอดั: HDB, HDF, M อโลหะ, 
S อโลหะ, M โลหะ, S โลหะ, ซรีสี ์T, ซรีสี ์G, ซรีสี ์U, EH และ SH แรงดนัสงู, ซรีสี ์RS, ซรีสี ์W, 

SMA และ SPA แบบจุม่, และอปุกรณ์ป้องกนัไฟกระชาก Tranquilizer® เป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรป 
2006/42/EC เกี�ยวกบัเครื�องจักรตามภาคผนวกที� VIII ผลติภณัฑน์ี�ใชม้าตรฐานความสอดคลอ้ง 

EN809:1998+A1:2009 ปั� มและเครื�องปั� มสําหรับของเหลว - ขอ้กําหนดทั�วไปเรื�องความปลอดภยั 
เพื�อยนืยันความสอดคลอ้งตามขอ้กําหนด

การรบัประกนัผลติภณัฑเ์ป็นระยะเวลา 5 ปี

Warren Rupp, Inc. (“Warren Rupp”) รับประกนัสําหรับผูซ้ ื�อที�เป็นผูใ้ชเ้ดมิวา่ หากมกีารใชง้านและซอ่มบํารงุตามปกต ิ
ผลติภณัฑท์ี�จําหน่ายโดย Warren Rupp ที�ใชแ้บรนด ์Warren Rupp 

จะไมม่คีวามบกพรอ่งอนัเนื�องมาจากขอ้บกพรอ่งของวสัดหุรอืฝีมอืแรงงานภายในเวลาหา้ปีนับจากวนัที�จัดสง่จากโรงงานของ 
Warren Rupp แบรนด ์Warren Rupp ประกอบดว้ย Warren Rupp®,SANDPIPER®, 

SANDPIPER Signature Series™, MARATHON®, Porta-Pump®, SludgeMaster™ และ Tranquilizer®

การใชช้ ิ�นสว่นเปลี�ยนแทนที�ไมใ่ชข่อง OEM จะทําใหก้ารรับรองของหน่วยงานเป็นโมฆะ (หรอืเป็นการปฏเิสธการรับรอง) 
รวมถงึการปฏบิตัติามมาตรฐาน CE, ATEX, CSA, 3A และ EC1935 (วสัดทุี�สมัผัสกบัอาหาร) Warren Rupp, Inc. 

ไมส่ามารถรับรองหรอืรับประกนัไดว้า่ช ิ�นสว่นที�ไมใ่ชช่ ิ�นสว่น OEM จะเป็นไปตามขอ้กําหนดที�เขม้งวดของหน่วยงานรับรอง

~ ด ูsandpiperpump.com/content/warranty-certifications สําหรับการรับประกนัฉบบัสมบรูณ ์
รวมถงึขอ้กําหนดและเงื�อนไข ขอ้จํากดัและขอ้ยกเวน้ ~



วนัที�/ผูอ้นุมตั/ิตําแหน่ง:
26 กนัยายน 2561

David Roseberry ผูอํ้านวยการฝ่ายวศิวกรรม

การรบัรองการปฏบิตัติามมาตรฐาน EU
ผูผ้ลติ:

Warren Rupp, Inc.
A Unit of IDEX Corporation

800 North Main Street
Mansfield, OH 44902 USA

Warren Rupp, Inc. ขอชี�แจงวา่ปั� มไดอะแฟรมคูท่ี�ใชร้ะบบอากาศอดั (AODD) และอปุกรณป้์องกนัไฟกระชาก 
ตามรายการดา้นลา่งเป็นไปตามขอ้กําหนดของมาตรฐาน 2014/34/EU และมาตรฐานทั �งหมดที�มผีลบงัคบัใช ้

มาตรฐานที�มผีลบงัคบัใช้
•     EN80079-36:   2016  •     EN80079-37:   2016  •     EN60079-25:   2010

ตําแหน่งที�ตั �งที�เป็นอนัตราย:

 II 2 G Ex h IIC T5...225°C (T2) Ga
 II 2 D Ex h IIIC T100°C...T200°C Da 
 II 2 G Ex h IIB T5...225°C (T2) Gb
 II 2 D Ex h IIIB T100°C...T200°C Db 

 •     ปั� มรุน่โลหะที�มสีว่นประกอบภายนอกเป็นอะลมูเินยีม (ซรีสี ์S ซรีสี ์HD ซรีสี ์G ซรีสี ์DMF ซรีสี ์MSA ซรีสี ์U)
      •     ปั� มรุน่พลาสตกินําไฟฟ้าที�มทีอ่ไอเสยีในตวั (ซรีสี ์S ซรีสี ์PB)
      •     อปุกรณป้์องกนัไฟกระชาก Tranquilizer®

ตําแหน่งที�ตั �งที�เป็นอนัตราย:

 I M1 Ex h I Ma 
 II 1 G Ex h IIC T5...225°C (T2) Ga
 II 1 D Ex h IIIC T100°C...T200°C Da
 II 2 G Ex h ia IIC T5 Gb
 II 2 D Ex h ia IIIC T100°C Db
 II 2 G Ex h mb IIC T5 Gb
 II 2 D Ex  mb tb IIIC T100°C Db

 •     ปั� มรุน่โลหะที�ไมม่สีว่นประกอบภายนอกเป็นอะลมูเินยีม (ซรีสี ์S ซรีสี ์HD ซรีสี ์G)
 •     ปั� มรุน่พลาสตกินําไฟฟ้าที�มทีอ่ไอเสยีโลหะ (ซรีสี ์S ซรีสี ์PB)
 •     ปั� มรุน่ตามมาตรฐาน ATEX ที�ตดิตั �งชดุอปุกรณเ์อาตพ์ตุแบบพัลสห์รอืชดุอปุกรณโ์ซลนิอยดพ์กิดัตามมาตรฐาน ATEX 

 

MEANDER 1051
6825 MJ ARNHEM
THE NETHERLANDS

1.  ปั�ม AODD และอปุกรณป้์องกนัไฟกระชาก - ไฟลด์า้นเทคนคิเลขที�  20310400-1410/MER

2.  ปั�ม AODD - ใบรับรองการตรวจสอบประเภทของ EU เลขที� DEKRA 18ATEX0094X - DEKRA Certification B.V. (0344)

     ดหูนา้ “รายละเอยีดมาตรฐาน ATEX” ในคูม่อืการใชง้านสาํหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ
      ดหูนา้ “ขอ้มลูความปลอดภยั” สาํหรับสภาพการใชง้านที�ปลอดภยั


