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Veiligheidsinstructies: 
 Batterij gebruik: 

Er mogen alleen toegestane 9V batterijen worden gebruikt!  
Het vervangen van de batterij mag alleen buiten de explosiegevaarlijke zone geschieden! 
Toegestane batterijen zijn: 

Batterij type fabrikant Batterij aanduiding 

6F22 GP GREENCELL , 9V  (1604G) 

6LF22 
of 

6LR61 

GP SUPER Alkaline, 9V  (1604A) 

Duracell DURACELL PLUS, Alkaline, 9V 

Varta powerone alkaline, 9V  (No. 4122) 

Varta INDUSTRIAL, Alkaline, 9V  (No. 4022) 

 Netvoeding gebruik: 

Er mogen alleen netvoedingen worden gebruikt van het type GNG 10/3000 ! 
Het gebruik van het toestel met externe voeding is in de Ex-zone niet 
toegestaan! 

 Druksensor:  (voor GMH 3111 - ex, GMH 3151 - ex en GMH 3156 - ex) 

1) Er mogen alleen sensoren van de GMSD...-Ex -serie resp. MSD…-Ex -serie worden gebruikt!  
Het gebruik van andere sensoren kan leiden tot storingen aan het toestel en de druksensor. 

2) Bij het toestel GMH 3156-Ex bij gebruik van 2 RVS sensoren dient men er op te letten, dat deze 

niet op oppervlakken worden gelegd, resp. geschroefd, die veschillende potentialen aangeven! 

 Interne druksensor:  (bij GMH 3161 - ex und GMH 3181 - ex) 

De sensoren zijn geschikt voor lucht en niet corrosieve, niet ionisierende gassen! 

Het meten van vloeistoffen is niet toegestaan, ook niet als dit in de 
gebruiksinstructie of elders is vermeld! 

   Uitgang = COM-poort aansluiting:

Als COM-poort omvormer mogen alleen de typen GRS3100, USB3100 en GRS3105 worden 
gebruikt! 

Het gebruik van de seriële COM-poort is in de Ex-zone niet toegestaan. 

    Uitgang = analoge uitgang: 

 Aan analoge uitgang mogen alleen passieve spanningsmeters worden aangesloten!  

Het gebruik van de analoge uitgang is in de Ex-zone niet toegestaan. 

 Ex-gebruik: 

Het toestel mag in de Ex-zone alleen gebruikt worden met de bijbehorende leren tas! 

 Temperatuurbereik: 
Het toestel mag niet gebruikt worden onder -10°C. 
De toelaatbare omgevingstemperatuur is, in afwijking van de gebruiksinstructie:
 -10°C tot +50°C 
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 Omgevingscondities:  

Zorg er voor, dat het toestel niet wordt blootgesteld aan omgevingscondities, die het binnendringen 
van vochtigheid, water, geleidende vloeistoffen of stof in het toestel mogelijk maken. 

    Potentiaalnivelering, aarding: 
De met het toestel verbonden componenten (druksensor, netvoeding, interface) 
mogen niet in verbinding zijn met verschillende potentialen! Mocht dit niet  
zeker zijn, dan moeten deze op een spanningsnivelleringsleiding worden aangesloten. 

 Niet-intrinsiekveilig gebruik:  

De toestellen mogen ook als niet-intrinsiekveilige apparaten worden gebruikt voor aansluiting aan 
passende niet-intrinsiekveilige toebehoren (b.v. netvoeding, interface adapter).  
Er mogen echter, ook onder deze gebruiksomstandigheden, alleen toegestane  

accessoires worden gebruikt! 
Bij hernieuwd gebruik van het toestel als intrinsiekveilig apparaat, dient men voordat men het toestel 
in de leren etui steekt,  het toestel te controlern op uitelijke schade en goede werking! 

Gebruiksaanwijzing: 
 Alarmfunctie:  (bij GMH 3151 - Ex, GMH 3156 - Ex und GMH 3181 - Ex) 

Wees erop bedacht, dat de toestellen, anders dan vermeld in de gebruiksinstructie geen interne 
 zoemer hebben. De in de gebruiksinstructie beschreven alarminstelling „on“ is bij de Ex-
toestellen daarom niet beschikbaar!  

Algemene aanbevelingen voor veilig werken: 
Dit toestel is gebouwd en getest overeenkomstig de veilgheidsvoorschriften voor elektronische instrumenten.  
De werking en de bedrijfszekerheid van het toestel kan alleen  dan worden gewaarborgd, als  de algemeen 
geldende veiligheidsvoozieningen en de veiligheidsinstructies van de  handleiding in acht worden genomen. 

1. De storingsvrije werking en de bedrijfszekerheid van het toestel kan alleen worden gegarandeerd bij  
gebruik onder omgevingscondities, zoals gespecificeerd onder "technische gegevens"  van de 
gebruiksinstructie. 
Wordt het toestel verplaatst van een koude naar een warme omgeving, dan kan door condensaatvorming 

een storing aan het toestel optreden. In dit geval moet men de aanpassing van de toesteltemperatuur aan 

de ruimtetemperatuur afwachten, alvorend het toestel opnieuw in gebruik te nemen. 
2.   Neem de gebruiksaanwijzingen in acht alsmede de betreffende nationale voorschriften 

 betreffende Ex-toepassingen (b.v. VDE0165)
3.   Ontwerp de opstelling zorgvuldig, vooal bij het aansluiten van andere toestellen (b.v. via een 

seriële interface). Onder bepaalde omstandigheden kunnen interne verbindingen in externe apparaten  
(b.v. verbinding GND met aarde) tot ongeoorloofde spanningsverschillen leiden, die het toestel zelf of 
 een aangesloten toestel in zijn werking kan beïnvloeden of zelfs totaal kan verstoren. 

4.  Als is aan te nemen, dat het toestel niet langer zonder gevaar kan worden gebruikt, moet het buiten 
bedrijf worden gesteld en dusdanig worden gemarkeed dat het niet opnieuw in bedrijf wordt genomen. 
De veiligheid van de gebruiker kan door het toestel in het geding zijn, als het bijvoorbeeld: 

- zichtbaar is beschadigd. 

- niet meer op de voorgescheven wijze functioneert. 
- lange tijd onder niet geschikte condities is opgeslagen geweest. 

In geval van twijfel het toestel principieel terugzenden naar de leveracier voor reparatie of onderhoud. 

5. Er mogen aan het toestel geen veranderingen of reparaties door de gebruiker worden uitgevoerd.  
Voor onderhoud of reparatie moet het toestel naar de leverancier worden teruggezonden. 
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Safety Instructions: 
 Battery operation: 

Only the usage of approved batteries is allowed! 
Battery exchange must only be made outside of the hazardous area! 
Approved batteries are:  

Battery type Manufacturer Battery name 

6F22 GP GREENCELL , 9V  (1604G) 

6LF22 
or 

6LR61 

GP SUPER Alkaline, 9V  (1604A) 

Duracell DURACELL PLUS, Alkaline, 9V 

Varta powerone alkaline, 9V  (No. 4122) 

Varta INDUSTRIAL, Alkaline, 9V  (No. 4022) 

 Mains operation: 

only use power supply’s of the type GNG 10/3000! 
The operation with external power supply is not allowed in ex Protection-Zone! 

 Pressure sensor:  (for GMH 3111 - ex, GMH 3151 - ex and GMH 3156 - ex) 

1) You must only use sensors of the GMSD...-ex or GMXD...-ex series!  
Usage of other sensors may result in destruction of sensor and device. 

2) When using a GMH 3156-ex with 2 stainless steel sensors take care, that the sensors are not 
screwed in or have contact to surfaces with different electrical potentials. 

 Internal pressure sensor:  (at GMH 3161 - ex and GMH 3181 - ex) 

The sensors are suitable for use with air and non-corrosive and non-ionic working gases! 

It cannot be permitted to use the sensor in liquids, even if there is a different statement 
in the manual of the device! 

 Output = serial interface: 

 Only use interface converters of the type GRS3100, USB3100 and GRS3105! 

The operation of serial interface is not allowed in Ex Protection-Zone. 

 Output = analog output: 

Only use the analog output with passive voltmeter !  

The operation of the analog output is not allowed in Ex Protection-Zone. 

 Ex-Zone operation: 

The operation in Ex-Zone is only allowed in the accompanying leather case! 

 Temperature range: 
 The operation is not allowed below -10°C. 
The permissible ambient temperature range is deviant to the device manual: -10°C to 
+50°C 
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 Ambient conditions:  

Take care that the device is not exposed to environments that make the intrusion of humidity, water, 
conducting liquids or dust possible. 

 Potential equalisation: 
All components (pressure sensor, power supply unit, interface, etc.) connected to the 
device must be on the same potentials! If this is not guaranteed, you have to connect 
them for a potential equalisation. 

 Non intrinsically safe use:  

The devices can also be used as non intrinsically safe device for connection of non intrinsically safe 
devices (i.e. power supply unit, interface converter, etc.).  
Only approved accessories must be used at this operation mode, too! 

Before the device is used as intrinsically safe device again, you have to check for visible damages and 
control functionality before you put it to the leather bag. 

Operating Instructions: 
 Alarm function:  (for GMH 3151 - ex, GMH 3156 - ex and GMH 3181 - ex) 

Please note that the horn, which is described in the users manual does not exist in these devices. 
The alarm setting “on”, described in the standard manual, does not exist in the devices with Ex ! 

General Safety Instructions: 
This device has been designed and tested in accordance with the safety regulations for electronic devices. 
However, its trouble-free operation and reliability cannot be guaranteed unless the standard safety measures 
and special safety advises given in the operating manual will be adhered to when using the device. 

1. Trouble-free operation and reliability of the device can only be guaranteed if the device is not subjected to 
any other climatic conditions than those stated under "Specification" in the operating manual. 
If the device is transported from a cold to a warm environment condensation may cause a failure of the 
function. In such a case make sure the device temperature has adjusted to the ambient temperature 
before trying a new start-up.  

2. Consider the operating instructions and the regulations referring the use of electrical equipment 
for hazardous areas (e.g. VDE0165) 

3. If device is to be connected to other devices (e.g. via serial interface) the circuitry has to be designed 
most carefully. Internal connection in third party devices (e.g. connection GND and earth) may result in 
not-permissible voltages impairing or destroying the device or another device connected. 

4. If there is a risk whatsoever involved in running it, the device has to be switched off immediately and to be 
marked accordingly to avoid re-starting. 
Operator safety may be risk if: 

- there is visible damage to the device 

- the device is not working as specified 

- the device has been stored under unsuitable conditions for a longer time. 

In case of doubt, please return device to manufacturer for repair or maintenance.  

5. Any changes or repair of the device is not allowed.  
Please return device to manufacturer for repair or maintenance. 
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