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2 Algemene gegevens

2.1 Fabrikant
R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg, Germany 

Telefoon: +49 7942 943-0
Telefax: +49 7942 943-4333
Internet: www.stahl.de

2.2 Gegevens over de bedieningshandleiding
ID-NR.: 204146 / 8125631300
Publicatienummer: 2009-02-16·BA00·III·nl·04
Technische wijzigingen voorbehouden.

2.3 Gebruikte symbolen
Handelingsverzoek:  
beschrijft door de gebruiker uit te voeren werkzaamheden.
Reactieteken:  
beschrijft resultaten resp. reacties op werkzaamheden.

X Opsomteken
Aanwijzingsteken: 
beschrijft aanwijzingen en aanbevelingen.
Waarschuwingsteken:  
gevaar door onder spanning staande delen

Waarschuwingsteken: 
gevaar door explosieve atmosfeer!
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Algemene veiligheidsaanwijzingen
3 Algemene veiligheidsaanwijzingen

3.1 Veiligheidsaanwijzingen voor montage- en bedienend personeel
De bedieningshandleiding bevat fundamentele veiligheidsaanwijzingen die bij de 
opstelling,  
het bedrijf en het onderhoud in acht genomen moeten worden. Het niet in acht nemen 
heeft risico's voor  
personen, installatie en milieu tot gevolg.

Voor montage/inbedrijfstelling:
Bedieningshandleiding lezen.
montage- en bedrijfspersoneel voldoende scholen.
Ervoor zorgen dat de inhoud van de bedieningshandleiding door het verantwoordelijke 
personeel volledig begrepen wordt.
De nationale montage- en inrichtingsvoorschriften (bijv. IEC/EN 60079-14) gelden.

Bij onduidelijkheden:
met de fabrikant contact opnemen.

Bij bedrijf van de apparaten:
Bedieningshandleiding op de plaats van gebruik beschikbaar houden.
Veiligheidsaanwijzingen in acht nemen.
Nationale veiligheids- en arbovoorschriften in acht nemen.
Apparaat alleen volgens de vermogensgegevens gebruiken.
Onderhoudswerkzaamheden resp. reparaties die niet in de bedieningshandleiding 
beschreven zijn, mogen niet zonder voorafgaande ruggespraak met de fabrikant 
uitgevoerd worden.
Beschadigingen kunnen de explosiebeveiliging opheffen.
Ombouw en wijzigingen aan het apparaat die de explosiebeveiliging belemmeren, zijn 
niet toegestaan.
Apparaat alleen in onbeschadigde, droge en schone toestand inbouwen en gebruiken.

3.2 Waarschuwingen
Waarschuwingen zijn in deze bedieningshandleiding onderverdeeld volgens het 
volgende schema:

Ze zijn altijd gemarkeerd met het signaalwoord "WAARSCHUWING" en gedeeltelijk met 
een specifiek symbool voor het gevaar.

WAARSCHUWING
Gevaar door onbevoegde werkzaamheden aan het apparaat!

Letsel en materiële schade dreigen.
Montage, installatie, inbedrijfstelling, bedrijf en onderhoud mogen uitsluitend 
uitgevoerd worden door daartoe bevoegd en desbetreffend geschoold personeel.

WAARSCHUWING
Soort en bron van het gevaar!

Mogelijke gevolgen.
Maatregelen ter vermijding van het gevaar.
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Beoogd toepassingsgebied
3.3 Normconformiteit
De besturing 8125/5 en de behuizing van de aansluitruimte 8125/8 voldoen aan de 
volgende bepalingen en normen:

X richtlijn 94/9/EG
X IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-11,  

IEC/EN 60079-18
X IEC/EN 61241-0, IEC/EN 61241-1
De besturingen 8125/5 en 8125/8 zijn goedgekeurd voor het gebruik in zones met 
explosiegevaar van zone 1, 2 en van 21 en 22.

4 Beoogd toepassingsgebied

De besturings- en verdeelstations en de schakel- en verdeelinstallaties 8125/5 dienen 
samen met hun inbouwapparaten voor het sturen, schakelen en wegleiden van 
elektrische energie.

De behuizing van de aansluitruimte 8125/8 dienen als aansluitruimtes (AR) voor 
behuizingen van de beschermingswijze „d“ Stofdicht.

Al deze apparaten zijn standaard bestemd voor vaste montage.

WAARSCHUWING
Apparaat alleen volgens de voorschriften gebruiken!

Anders vervalt de aansprakelijkheid en garantie van de fabrikant.
Apparaat uitsluitend volgens de in deze bedieningshandleiding vastgelegde  
bedrijfsvoorwaarden gebruiken.
Apparaat mag in zones met explosiegevaar alleen worden gebruikt conform deze 
bedieningshandleiding.
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Technische gegevens
5 Technische gegevens

Explosiebeveiliging

Gasexplosiebeveiliging

ATEX E II 2 G Ex de ia/ib [ia/ib] mq IIA, IIB, IIC T6, T5, T4

IECEx Ex dem ia/ib [ia/ib] IIa, IIB oder IIC T6, T5 oder T4

Stofexplosiebeveiliging

ATEX E II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C, T 95 °C, T 130 °C

IECEx Ex tD A21 IP65 T 80 °C, T 95 °C oder T 130 °C

Verklaringen

Gasexplosiebeveiliging

ATEX PTB 01 ATEX 1001

IECEx IECEx PTB 06.0079

Stofexplosiebeveiliging

ATEX PTB 01 ATEX 1001

IECEx IECEx PTB 06.0079

Materiaal

Behuizing

Standaard Staalplaat verzinkt, gemoffeld RAL 7032

Optie Edelstaal 1.4404 glasparelgestraald (bestendig tegen zeewater en zuur)

Dichting Polyurethaan, geschuimd

Dekselsluiting

Standaard M 6, cilinderkopschroeven met combigleuf; geborgd; niet-roestend staal

Optie met dekselscharnieren

Meetspanning max. 1100 V

afhankelijk van klemtype en gebruikte Ex-componenten

Meetstroom max. 630 A

afhankelijk van klemtype en gebruikte Ex-componenten

Meetdiameter max. 240 mm2

afhankelijk van klemtype en gebruikte Ex-componenten

Flenzen

Standaard in de standaarduitvoering worden de behuizingen zonder flens geleverd

Optie afhankelijk van de bestelling kunnen de behuizingen aan één of meerdere zijden van de 
behuizing uitgerust worden met flenzen, flensmateriaal, staalplaat verzinkt of edelstaal

Beschermingsklasse IP66 (afhankelijk van de ingezette inbouwapparaten)

Bedrijfstemperatuurgebied  -  55  °C  ...  +  55  °C  ...  (afhankelijk van de ingezette inbouwapparaten)
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Transport, opslag en verwijdering
6 Transport, opslag en verwijdering

Transport
Trillingvrij in originele doos, nicht laten vallen, voorzichtig behandelen.

Opslag
Droog in originele verpakking opslaan.

Verwijdering
Zorgen voor een milieubewuste verwijdering van alle componenten conform de 
wettelijke bepalingen.

Maattekeningen (alle afmetingen in mm) - Wijzigingen voorbehouden

04554E00 04555E00 04556E00

8125/.04. 8125/.05. 8125/.06.

04557E00 04558E00

04560E00

Extra voor 
flens

8125/.07. 8125/.08.

04559E00

8125/.09.

Behuizingshoogte h

 
Behuizing

8125/...1 
91 mm

8125/...3 
150 mm

8125/...5 
190 mm

8125/...6 
230 mm

8125/.04. X - - -

8125/.05. X - - -

8125/.06 X X - -

8125/.07. X X - -

8125/.08. X X X X

8125/.09. X X X -

X ... leverbare uitvoering
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Montage
7 Montage

Gegevens voor de mechanische montage, zoals positie van de bevestigingspunten, 
afmetingen of gewicht van de schakelapparaatcombinaties zijn te vinden in de 
bijgevoegde installatietekening.
Montage kan plaatsvinden via de los bijgevoegde montageset of optioneel via het 
framesysteem 8298. (montage via framesysteem alleen bij behuizing 8125/.07.,  
8125/.08. en 8125/.09.)
Afhankelijk van het type en aantal inbouwdelen het gewicht van de behuizing in acht 
nemen.

WAARSCHUWING
Gevaar door niet toegestane kabelinvoeren!

Bij gebruik van niet toegestane kabelinvoeren is de explosiebeveiliging niet 
meer gewaarborgd.
Alleen kabel- en leidingsinvoeren gebruiken die goedgekeurd zijn voor de 
vereiste beschermingswijze.
Bij de keuze van de kabel- en leidingsinvoeren moet het soort en de 
grootte van het schroefdraad uit de bedrijfsmiddeldocumentatie in acht 
genomen worden.

WAARSCHUWING
Gevaar door open boringen of niet gebruikte kabelinvoeren aan de  
Ex „e“ behuizing!

Door open boringen of niet gebruikte kabelinvoeren aan de Ex „e“ 
behuizing is de explosiebeveiliging niet meer gewaarborgd.
Open boringen moeten volgens de goedkeuring van de besturing 
afgesloten worden met apart daarvoor geschikte sluitdoppen.

WAARSCHUWING
Gevaar door hoog gewicht van de behuizingsdelen!

Geschikt hefgereedschap gebruiken.
Beveiligen tegen kantelen.

Bij blootstelling aan weersinvloeden wordt aanbevolen, het tegen explosie 
beschermde apparaat met een afdak of een beschermwand uit te rusten.

Ter vermijding van condensaatvorming in de behuizing adviseren wij het 
gebruik van de klimaatplug type 8162 van de fa. R. STAHL Schaltgeräte 
GmbH. Door de inbouw van de klimaatplug wordt de beschermingsklasse 
volgens IEC 60529 gereduceerd.
Bij een willekeurige montagewijze bedraagt de beschermingsklasse IP 64, bij 
verticale montage, met klimaatplug naar beneden, IP 66.
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Installatie
8 Installatie

WAARSCHUWING
Installatiewerkzaamheden alleen door vakpersoneel!

Installatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door daartoe bevoegd en 
desbetreffend geschoold personeel.
Geldende nationale bepalingen in het land van gebruik in acht nemen.

WAARSCHUWING
Gevaar door het niet in acht nemen van waarschuwings- en aanwijzingsbordjes 
op het apparaat!

Voor de installatie alle op het apparaat aangebrachte waarschuwings- en 
aanwijzingsbordjes lezen en in acht nemen.

WAARSCHUWING
Nicht correct geïnstalleerde componenten!

Bij niet correct geïnstalleerde componenten is de explosiebeveiliging niet 
meer gewaarborgd.
Bij gebruik van adereindhulzen moeten deze beslist gasdicht aangebracht 
worden met geschikt gereedschap.

WAARSCHUWING
Gebruik van kabelinvoeren zonder trekontlasting!

Bij gebruik van kabelinvoeren zonder trekontlasting en een gelijktijdige 
vrije ligging van kabels en leidingen is de explosiebeveiliging niet meer 
gewaarborgd.
Kabel en leidingen vastgemaakt leggen.
Bij een vrije ligging alleen kabelinvoeren gebruiken die goedgekeurd zijn 
voor een vrije ligging.

WAARSCHUWING
Gevaar door niet toegestane kabelinvoeren!

Bij gebruik van niet toegestane kabelinvoeren is de explosiebeveiliging niet 
meer gewaarborgd.
Bij de keuze resp. bij de vervanging van de kabel- en leidingsinvoeren 
moet het soort en de grootte van het schroefdraad uit de 
bedrijfsmiddeldocumentatie in acht genomen worden.
Alleen kabel- en leidingsinvoeren gebruiken die goedgekeurd zijn voor de 
vereiste beschermingswijze.

Ter vermijding van een ophoping van vochtigheid en vuil binnen in de 
schakelapparaatcombinatie moet de elektrische installatie plaatsvinden 
onder schone en droge omgevingsvoorwaarden. De behuizingen mogen 
alleen voor de uitvoering van installatiewerkzaamheden geopend worden en 
moeten na afsluiting van de werkzaamheden weer zorgvuldig afgesloten 
worden.
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Installatie
Behuizingsdeksel openen en sluiten

Schroeven aan het behuizingsdeksel losmaken.
Eventueel letten op de dekselvergrendeling aan de draaigreep.
Behuizingsdeksel voorzichtig openen resp. wegnemen.
Om de behuizingsdeksel te sluiten in omgekeerde volgorde te werk gaan.
Vastgelegd aanhaalmoment aanhouden.

Voorzekering

Installatie met aangegeven elektrische voorzekering beveiligen.
Op het netpunt voor een betrouwbare activering van de zekering voor voldoende 
kortsluitstroom zorgen.

8.1 Inwendige bedrading
Leidingen

Temperatuurklassen bij verschillende leidingstypes:

Voor een correcte aderaansluiting de draagrails of elementen losmaken.
Na het aansluiten van de aders de draagrails resp. elementen vakkundig bevestigen.

Draaigrepen die aangebracht zijn aan de deksel, kunnen optioneel 
beschikken over een dekselvergrendeling. In dit geval kan de deksel alleen 
op een bepaalde stand weggenomen resp. afgesloten worden.

Type Aanhaalmoment [Nm] Schroeftype
8125 4,5 Schroeven met platte kop  

M6 x 28

WAARSCHUWING
Voor de inwendige bedrading alleen leidingen gebruiken van de types volgens de 
tabel.

Type Temperatuurklasse Leidingsdiameter
H07G T5

) 1 mm2, CuH05V2 T6
of vergelijkbare types

WAARSCHUWING
Niet correct gelegde leidingen in de Ex „e“ behuizing!

Bij niet correct gelegde leidingen is de explosiebeveiliging niet meer 
gewaarborgd.
Noodzakelijke kruip- en luchttrajecten moeten vrijgehouden worden.
Draagrails of elementen moeten vakkundig bevestigd zijn.
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Installatie
Intrinsiek veilige stroomkringen

Isolatietestspanning

Neem met betrekking tot isolatie en scheiding bij klemmen en leidingen in acht dat de 
isolatietestspanning uit de som van de meetbedrijfsspanning van intrinsiek veilige 
stroomkringen berekend wordt.

„intrinsiek veilig tegen aarde“

Voor het geval „intrinsiek veilig tegen aarde“ levert dit een isolatiespanningswaarde op 
van minstens 500 V (in het andere geval dubbele waarde van de meetbedrijfsspanning 
van intrinsiek veilige stroomkringen).

„intrinsiek veilig tegen niet intrinsiek veilig“

Voor het geval „intrinsiek veilig tegen niet intrinsiek veilig“ levert dit een 
isolatiespanningswaarde op van minstens 1500 V (in het andere geval de dubbele som 
van de meetbedrijfsspanning van intrinsiek veilige stroomkringen plus 1000 V).

WAARSCHUWING
Gevaar door verkeerde indeling van kabels en leidingen!

Zwaar letsel dreigt
Er mogen alleen geïsoleerde kabels en leidingen gebruikt worden, 
waarvan de testspanning minstens 500 V AC bedraagt en die voldoen aan 
de minimumkwaliteit H05.
De diameter van de losse aders mag niet minder zijn dan 0,1 mm.
De diameter van losse aders van fijndradige aders mag niet minder zijn 
dan 0,1 mm.

WAARSCHUWING
Gevaar door het verkeerd leggen van kabels en leidingen!

Kortsluitingen dreigen
Kabels en leidingen moeten gelegd worden met een afstand van minstens 
8 mm tot kabels en leidingen van andere intrinsiek veilige stroomkringen.

WAARSCHUWING
Gevaar door het verkeerd leggen van kabels en leidingen!

Kortsluitingen dreigen
Tussen de aansluitpunten van intrinsiek veilige en niet intrinsiek veilige 
stroomkringen moet een scheidingsplaat gepland worden die tot ( 1,5 mm 
aan de behuizingswand reikt.
Tussen de aansluitpunten van intrinsiek veilige en niet intrinsiek veilige 
stroomkringen moet een afstand of vrije ruimte van 50 mm rond een 
isolerende () 1 mm) of geaarde metalen () 0,45 mm) scheidingsplaat 
gepland worden.

De aders van de intrinsiek veilige of de aders van de niet intrinsiek veilige 
stroomkringen zijn omgeven door een geaard scherm.
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Installatie
Serieklemmen in de Ex „e“ behuizing

8.2 Uitwendige bedrading
Aansluitkabel met complete uitwendige isolatie door de kabeldoorvoer in de behuizing 
voeren
Ervoor zorgen dat de kabeldiameter overeenstemt met de klemdiameter van de 
kabeldoorvoer.
Zeskantmoer van de kabeldoorvoer vastdraaien. Er daarbij voor zorgen dat de 
dichtheid van de behuizing en de trekontlasting van de aansluitpunten gewaarborgd is.
Aanhaalmomenten zijn te vinden in de bedieningshandleidingen van de componenten.

    Leg de aansluitkabels in de aansluitruimte zo, dat:

de voor de desbetreffende leidingsdiameter toegestane minimale buigradiussen niet 
onderschreden worden.
mechanische beschadigingen van de aderisolatie aan scherpe of bewegelijke metalen 
delen uitgesloten zijn.

Neem het testrapport van de klemmen in acht.
Per klempunt mag slechts één ader geklemd worden. Bruggen mogen alleen 
uitgevoerd worden met originele Ex-accessoires.
Breng indien nodig de daarvoor noodzakelijke scheidingswanden aan.
Gebruik bij een extra noodzakelijke bescherming tegen uit elkaar gaan 
adereindhulzen of kabelschoenen.
De diameter van de bescherming moet overeenstemmen met de 
leidingsdiameter.

WAARSCHUWING
Niet correct uitgevoerde installatie!

Zwaar letsel dreigt
Neem de schroefdraadgroottes voor de leidingsinvoeren in de 
documentatie van het bedrijfsmiddel in acht.
De aansluitkabel moet voldoen aan de geldende voorschriften en 
beschikken over de noodzakelijke diameter. De diameter moet 
overeenstemmen met de gegevens op de kabeldoorvoer.
Door een geschikte keuze van de gebruikte leidingen en door de wijze van 
leggen moet ervoor gezorgd worden dat maximaal toegestane 
kabeltemperaturen niet overschreden worden.
De toegestane omgevingstemperatuur aan de ingebouwde intrinsiek 
veilige apparaten en componenten mag niet overschreden worden.
Er moet voor gezorgd worden dat bij het afstrippen de aderisolatie tot aan 
de klemmen reikt.
De ader mag bij het afstrippen niet beschadigd worden.
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Installatie
Aardedraad

Aardedraad principieel aansluiten.
Alle blanke niet onder spanning staande metalen delen onafhankelijk van de 
bedrijfsspanning bij de aardedraad betrekken.
N-kabel als onder spanning staand zien en dienovereenkomstig leggen.
Inactieve delen zijn conform IEC/EN 60439-1 geïsoleerd en niet met PE verbonden.

Aardedraad voor kabeldiameter tot 70 mm2

Aardingsbout (1) door een passende boring in de behuizingswand (2) voeren en met 
zeskantmoer (3) borgen.
Inwendige PE-kabelschoen (4) op de aardingsbout (1) schuiven.
PE-kabelschoen met veerring en zeskantmoer (5) borgen.
Uitwendige PE-kabelschoen (6) op de aardingsbout (1) schuiven.
PE-kabelschoen met veerring en zeskantmoer (7) borgen.

Aardedraad voor kabeldiameter tot 35 mm2 (M6) tot 70 mm2 (M8)

Uitwendige PE-aansluitkabel tussen de platen (2) klemmen en met zeskantmoeren (1) 
fixeren.
Inwendige PE-aansluitkabel tussen de platen (3) klemmen en met zeskantmoeren (4) 
fixeren.

Gegevens met betrekking tot equipotentiaal (PA), beschermingsleiding (PE) 
en intrinsiek veilige stroomkringen vindt u in de documentatie van de 
ingebouwde apparaten.

inwendige 
aansluiting

07855E00

uitwendige 
aansluiting

uitwendige 
aansluiting

07873E00

inwendige 
aansluiting

5 4

1
6

7

3 2

1a

5a

7a

1 2 3 4
12 204146 / 8125631300
2009-02-16·BA00·III·nl·04

Besturing en verdeling
8125/5, 8125/8



Inbedrijfstelling
 
Na afsluiting van de elektrische installatie moeten de volgend werkzaamheden 
uitgevoerd worden:

Aanbrengen van de aanraakbescherming.
Instelling van de triggerapparaten op de doelwaarde.
Visuele controle op het voorhanden zijn van losse metalen delen, vervuiling en 
vochtsporen.
Eventueel reinigen en drogen van de behuizingen.

Net aansluiten

Open de behuizing.
Voer de aansluitkabels met de complete uitwendige isolatie door de kabelinvoer.
Leg de aansluitkabels zo dat de toegestane minimale buigradiussen niet 
onderschreden worden.
Sluit in ieder geval de aardedraad aan.
Verwijder eventueel losse metalen deeltjes, vervuiling en vochtsporen uit de 
aansluitbehuizing.
Sluit de behuizing na afsluiting van de werkzaamheden zorgvuldig.
Voer een isolatietest conform IEC/EN 60439-1 uit.

9 Inbedrijfstelling

Voor inbedrijfstelling

Vergewissen dat het apparaat niet beschadigd is.
Vergewissen dat het apparaat volgens de voorschriften geïnstalleerd is.
Vreemde voorwerpen uit het apparaat verwijderen.
Controleren of kabelinvoeren en sluitdoppen goed vastzitten.
Controleren of schroeven en moeren goed vast zitten.
Kabelinvoer onderzoeken op schade.
Aanhaalmoment controleren.
Ervoor zorgen dat niet gebruikte leidingsinvoeren met conform 94/9/EG gekeurde 
pluggen en niet gebruikte boringen met conform 94/9/EG gekeurde pluggen afgedicht 
zijn.
Controleer of alle afdekkingen en scheidingswanden aan onder spanning staande 
delen voorhanden en bevestigd zijn.

Neem ook de bijgevoegde documentatie zoals bedradingsschema's en 
dergelijke in acht

Wij adviseren u voor de niet gebruikte boringen in de behuizing de pluggen 
8290 en voor de niet gebruikte leidingsinvoeren de stop van het type 8161 
van de fa. R. STAHL Schaltgeräte GmbH.
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Onderhoud
10 Onderhoud

10.1 Regelmatige onderhoudswerkzaamheden
Soort en omvang van de controles zijn te vinden in de desbetreffende nationale 
voorschriften (bijv. IEC/EN 60079-17)
De termijnen zo berekenen, dat gebreken die ontstaan in de installatie en waarmee 
gerekend kan worden, op tijd vastgesteld worden.

In het kader van het onderhoud controleren:

X Of de kabels goed vast zitten.
X Apparaat op zichtbare schade.
X Inachtneming van de toegestane temperaturen conform IEC/EN 60079-0
X Functie volgens de voorschriften.

10.2 Reiniging
X Reiniging met een doek, bezem, stofzuiger o.i.d.

WAARSCHUWING
Gevaar door onder spanning staande delen!

Zwaar letsel dreigt
Voor begin van de onderhoudswerkzaamheden apparaat spanningsvrij 
schakelen.
Apparaat beveiligen tegen ongeoorloofd inschakelen.

Uitzondering: Apparaten met intrinsiek veilige en niet intrinsiek veilige 
stroomkringen met de aanwijzing „Niet intrinsiek veilige stroomkringen 
beveiligd door IP 30-afdekking“ mogen ook onder spanning geopend worden.

WAARSCHUWING
Gevaar door onbevoegde werkzaamheden aan het apparaat!

Letsel en materiële schade dreigen.
Montage, installatie, inbedrijfstelling, bedrijf en onderhoud mogen uitsluitend 
uitgevoerd worden door daartoe bevoegd en desbetreffend geschoold personeel.
De afmetingen van de onstekingsdoorslagveilige spleet komen niet overeen met de 
tabellen uit de norm IEC/EN 60079 - 1. Voor begin van de bewerking van de 
spleetvlakken contact opnemen met de fabrikant.
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Onderhoud
10.3 Controles/onderhoudsschema
Controleschema voor Ex „d“, „e“ en „n“ 
(D = detailcontrole, N = nauwkeurige controle, S = visuele controle)
Het volgende moet gecontroleerd worden: Be-

scher-
mings-
wijze „d“

Be-
scher-
mings-
wijze „e“

Be-
scher-
mings-
wijze „n“

Controlediepte

D N S D N S D N S

A Bedrijfsmiddel

1 Bedrijfsmiddel komt overeen met de zone x x x x x x x x x

2 Bedrijfsmiddelgroep is correct x x x x x x

3 Bedrijfsmiddel-temperatuurklasse is correct x x x x x x

4 Omschrijving van de bedrijfsmiddelstroomkring is correct x x x

5 Omschrijving van de bedrijfsmiddelstroomkring is voorhanden x x x x x x x x x

6 Behuizing, glazen ruiten en glas-metaal-afdichting en/of -verbinding zijn 
tevredenstellend

x x x x x x x x x

7 geen ontoelaatbare wijzigingen x x x

8 geen zichtbare ontoelaatbare wijzigingen x x x x x x

9 Schroeven, kabel- en leidingsinvoeren (direct en indirect) blinde stoppen zijn correct, 
volledig en dicht

- lichamelijke controle x x x x x x

- Visuele controle x x x

10 Spleetvlakken zijn schoon en onbeschadigd, dichtingen (indien voorhanden) zijn 
tevredenstellend

x

11 Spleetwijdtes zijn binnen de toegestane maximum waarden x x

12 Berekende waarde lampen, lamptype en -indeling zijn correct x x x

13 Elektrische aansluiting zijn dicht en vast x x

14 Toestand van de behuizingsdichting is tevredenstellend x x

15 Breukveilig kapsel en hermetisch afgedichte apparaten zijn onbeschadigd x

16 Beperkt ademende behuizingen zijn in orde x

17 Motorventilatoren hebben voldoende afstand tot de behuizing en/of afdekkingen x x x

18 Ademings- en ontwateringsinrichting zijn tevredenstellend

B Installatie

1 Kabel- en leidingstype zijn passend voor hun doel x x x

2 aan kabels en leidingen zijn geen zichtbare beschadigingen x x x x x x x x x

3 Afdichting van schachten, kanalen, buizen en/of „conduits“ is tevredenstellend x x x x x x x x x

4 Mechanische ontstekingsblokkeringen en kabeleindafsluitingen zijn correct gevuld x

5 Conduitsysteem en overgang naar het gemengde systeem zijn onbeschadigd x x x

6 Aardverbindingen, inclusief extra equipotentiaalaansluitingen zijn tevredenstellend 
(bijv. aansluitingen zijn vast, leidingsdiameters zijn voldoende)

- lichamelijke controle x x x

- Visuele controle x x x x x x

7 Foutlus-impedantie (TN-systeem) of aardingsweerstand (IT-systeem) is 
tevredenstellend

x x x

8 Isolatieweerstand is tevredenstellend x x x

9 de automatische elektrische veiligheidsinrichting reageert binnen toegestane 
grenswaarden

x x x

10 de automatische elektrische veiligheidsinrichting is correct ingesteld, automatische 
terugzetting is niet mogelijk

x x x

11 speciale bedrijfsvoorwaarden (indien van toepassing) worden nagekomen x x x
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Onderhoud
Controleschema voor Ex „i“

12 Kabels en leidingen die niet gebruikt worden, zijn niet correct afgesloten x x x

13 Hindernissen in de nabijheid van onstekingsdoorslagveilige verbindingen zijn in 
overeenstemming met IEC/EN 60079-14

14 Installaties met veranderbare spanning/frequentie in overeenstemming 

C Omgevingsinvloeden

1 het bedrijfsmiddel is voldoende beschermd tegen corrosie, weer, trilling en andere 
stoorfactoren

x x x x x x x x x

2 geen overmatige stof- of vuilophoping x x x x x x x x x

3 elektrische isolatie is schoon en droog x x

OPMERKING 1 Algemeen: De controle aan bedrijfsmiddelen met de beide beschermingswijzen „d“ en „e“ vormen een 
combinatie van beide spleten.

OPMERKING 2 Positie B7 en B8: Men moet bij het gebruik van elektrische testapparaten de mogelijkheid in aanmerking nemen 
dat in de nabijheid van het bedrijfsmiddel een explosieve atmosfeer kan zijn.

Het volgende moet gecontroleerd worden: Controlediepte

Detail-
controle

Nauw-
keurige- 
controle

Visuele 
controle

A Bedrijfsmiddel
1 Documentatie voor stroomkring en/of bedrijfsmiddel komt overeen met de zone-indeling x x x

2 Geïnstalleerd bedrijfsmiddel komt overeen met de in de documentatie vastgelegde - 
alleen voor vaste bedrijfsmiddelen

x x

3 Categorie en groep van de stroomkring en/of van het bedrijfsmiddel zijn correct x x

4 Temperatuurklasse van het bedrijfsmiddel is correct x x

5 Installatie is duidelijk gemarkeerd x x

6 geen ontoelaatbare wijzigingen x

7 geen zichtbare ontoelaatbare wijzigingen x x

8 Veiligheidsbarrières, relais en andere energiebegrenzingsinrichtingen  
komen overeen met het gekeurde type, zijn geïnstalleerd in overeenstemming met de  
eisen uit de verklaring en, indien noodzakelijk, goed geaard.

x x x

9 elektrische verbindingen zijn vast x

10 gedrukte schakelingen zijn schoon en onbeschadigd x

B Installatie
1 Kabels en leidingen zijn geïnstalleerd volgens de documentatie x

2 Kabels en leidingsafschermingen zijn geaard volgens de documentatie geaard x

3 geen zichtbare beschadigingen aan kabels en leidingen x x x

4 Afdichting van schachten, kanalen, buizen en/of „conduits“ is tevredenstellend x x x

5 Punt-punt-verbindingen zijn alle correct x

6 Aardingsdoorgang is tevredenstellend (bijv. verbindingen zijn vast en de 
leidingsdiameters voldoende)

x

7 Aardverbindingen hebben de correcte functie van de beschermingswijze x x x

8 intrinsiek veilige stroomkring is geïsoleerd tegen aarde of slechts op één punt geaard  
(volgens de documentatie)

9 Scheiding tussen intrinsiek veilige en niet intrinsiek veilige stroomkringen is nog  
voorhanden in gemeenschappelijke verdeelstations of relaisstations

x

10 Indien van toepassing, kortsluitbeveiliging van de energievoorziening stemt overeen 
met de  
documentatie

x

11 speciale bedrijfsvoorwaarden (indien van toepassing) worden nagekomen x

12 Kabels en/of leidingen die niet gebruikt worden, zijn correct afgesloten x x x

C Omgevingsinvloeden
1 Bedrijfsmiddelen zijn voldoende beschermd tegen corrosie, weer, trilling en andere 

stoorfactoren
x x x

2 geen overmatige stof- of vuilophoping x x x
16 204146 / 8125631300
2009-02-16·BA00·III·nl·04

Besturing en verdeling
8125/5, 8125/8



Accessoires en reserveonderdelen
11 Accessoires en reserveonderdelen 

WAARSCHUWING
Gebruik van ontoelaatbare accessoires en reserveonderdelen!

Aansprakelijkheid en garantie van de fabrikant vervalt.
Alleen originele accessoires en originele reserveonderdelen van de fa. R. STAHL 
gebruiken.

Benaming Afbeelding Beschrijving Bestelnummer: Gewicht

kg

Flens
05740E00

134216 0.200

135051 0.340

05738E00

134245 1.050

135093 1.310

05739E00

134274 1.050

135125 0.630

Afstandsframe

04901E00

136012 0.010

135974 0.020

136031 0.040

136235 0.100

Dekselscharnieren

05737E00

8125 om aan de behuizing te bouwen
Montageset bestaande uit:

2 scharnieren 134943 0.034

3 scharnieren 134949 0.051

Montageset

09019E00

2 montagesets 134937 0.080

Grootte 1 Staalplaat

Grootte 1 Edelstaal

monteerbaar aan behuizing Zijde

8125/.051 C/D

8125/.061 A/B/C/D

8125/.071 A/B/C/D

8125/.S71 C/D

8125/.081 A/B/C/D

Grootte 2 Staalplaat

Grootte 2 Edelstaal

monteerbaar aan behuizing Zijde

8125/.073 C/D

8125/.083; /.085 A/B/C/D

8125/.093; /.095 A/B/C/D

Grootte 3 Staalplaat

Grootte 3 Edelstaal

monteerbaar aan behuizing Zijde

8125/.063 A/B/C/D

8125/.073 A/B

Grootte 0 (68 x 68 mm)

Grootte 1 (68 x 128 mm)

Grootte 2 (126 x 266 mm)

Grootte 3 (126 x 126 mm)
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EG-typekeuringscertificaat (1e pagina)
12 EG-typekeuringscertificaat (1e pagina)
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