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Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding 
voor 

 
 
 
 

Jola-eindschakelaars  
RK 1/K/…/Variante ./Ex-.. 

 I M2  Ex ia I Mb 
of 

 II 1 G  Ex ia IIC T6 Ga  
of 

 II 2 G  Ex ia IIC T6 Gb 

 
 
 
 

Deze montage, gebruiks- en onderhoudshandleiding 
dient aan de monteur/installateur/gebruiker/het 

servicepersoneel van onze producten in ieder geval te 
worden overhandigd, samen met alle overige 

documenten van de gebruikersinformatie! 
Deze dient samen met alle overige documenten van de 

gebruikersinformatie zorgvuldig en beschermd te 
worden bewaard om, indien nodig, te allen tijde weer te 

kunnen worden geraadpleegd! 

 
Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG 

Klostergartenstr. 11 • D-67466 Lambrecht 
Tel. +49 6325 188-01 • Fax +49 6325 6396 
kontakt@jola-info.de • www.jola-info.de 
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1. Toepassingsgebied 

 

De eindschakelaars 

 

 

JOLA 

D-67466 Lambrecht 

 

   0080 

 

RK 1/K/…/Variante ./Ex-.. 
 

(serienummer) 

(fabricagejaar) 

 

 I M2  Ex ia I Mb 
of 

 II 1 G  Ex ia IIC T6 Ga  
of 

 II 2 G  Ex ia IIC T6 Gb 
 
 

Tamb : - 20°C tot + 60°C 
 

INERIS 12ATEX0059 

IECEx INE12.0036 

 

 
zijn binaire contactgevers voor het gebruik 
 

 in ondergrondse bedrijven van mijnen en de bovengrondse systemen ervan, 
die door mijngas en/of brandbare stoffen gevaar kunnen lopen: 
 

RK 1/K/…/Variante ./Ex-M   I M2  Ex ia I Mb, 
 
 

 in bovengrondse zones, die door een explosieve atmosfeer gevaar kunnen 
lopen: 
 

RK 1/K/PURLF/Variante ./Ex-0G   II 1 G  Ex ia IIC T6 Ga: in zone 0, 1 of 2, 
 

RK 1/K/…/Variante ./Ex-1G   II 2 G  Ex ia IIC T6 Gb: in zone 1 of 2. 
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Toepassingsgebieden, montage en werking van de eindschakelaars 
RK 1/K/…/Variante ./Ex-.. 
 
Het gebruik van de eindschakelaars RK 1/K/…/Variante ./Ex-.. is overal aan te 
bevelen, waar op grond van de zware omgevingsomstandigheden het gebruik van 
traditionele eindschakelaars problematisch is. Dergelijke omgevingsomstandigheden 
zijn bijvoorbeeld een natte of vuile omgeving. 
 
De montage van de eindschakelaar RK 1/K/…/Variante ./Ex-.. vindt plaats via een 
doorlopende boring, die zich in het midden van het apparaat bevindt. 
Via deze boring wordt de eindschakelaar op een klantzijdige horizontale metalen as 
bevestigd, die echter max. +/- 180° mag draaien. Door de draaibeweging van deze as 
wordt de schakeling geactiveerd. Om de eindschakelaar niet in zijn functionaliteit te 
belemmeren en om kabelbreuk te voorkomen, moet er een dienovereenkomstig 
voldoende grote kabellus worden voorzien. Na het positioneren van de eindschakelaar 
wordt deze bevestigd op de as door middel van de in het corpus van de 
eindschakelaar aanwezige bevestigingsschroef. 
 
De eindschakelaar RK 1/K/…/Variante ./Ex-.. heeft als elektrisch schakelelement een 
microschakelaar (wisselaar), die door een binneninliggende metalen bol wordt 
geactiveerd. Het omschakelen vindt plaats zoals hieronder weergegeven is. 
 
Voor het gebruik aan draaiende assen zijn de eindschakelaars niet geschikt. 
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Schakeltoestand 1 Schakeltoestand 2 

Het schakelen vindt plaats bij het draaien rechts met de klok mee 
terwijl men op de voorkant kijkt. 
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Alle technische parameters van de eindschakelaar blijken uit deze brochure en de 
bijgevoegde productomschrijving. Ze dienen in ieder geval zonder uitzondering in 
acht te worden genomen en te worden nageleefd. Een gebruik buiten de 
technische specificaties om mag niet plaatsvinden. 

 
Mocht de productbeschrijving niet bij het product gevoegd zijn of verloren zijn gegaan, 
dan moet deze voor de montage, aansluiting of ingebruikname in ieder geval 
worden opgevraagd en door het betreffende, gekwalificeerde vakpersoneel 
worden gelezen en nageleefd. Anders mag de vlotterschakelaar niet worden 
ingebouwd, aangesloten of in gebruik worden genomen. 
 
 

2. Voorwaarden voor het veilige gebruik 

 

 Maximale kenwaarden van de  
eindschakelaars RK 1/K/…/Variante ./Ex-..: 
 
 

Sensortype Typeomschrijving Li Ci 

Iedere 
eindschakelaar 

RK 1/K/…/Variante ./Ex-.. 
1 µH per meter 
aansluitkabel 

200 pF per meter 
aansluitkabel 

 

 Bijzondere voorschriften/voorwaarden voor het veilige gebruik van de 
eindschakelaars RK 1/K/…/Variante ./Ex-..: 
 
Om een veilig gebruik te garanderen, moet de eindschakelaar  
RK 1/K/…/Variante ./Ex-.. :. door een gecertificeerde Ex ia – spanningsbron 
worden gevoed, waarvan de uitgangsstroomkringen als intrinsiek beveiligde 
elementen voor het gebruik in de explosiegevaarlijke zone toegestaan zijn, 
die overeenkomt met de gasgroep, waarvoor het bedrijfsmiddel wordt 
gebruikt: IIC, IIB, IIA resp. I. 
 
Alle voor de spanningsbron gemaakte beperkingen dienen in ieder geval te 
worden nageleefd. 
 
De uitgangskenwaarden van de spanningsbron moeten aan de hieronder 
gedefinieerde ingangskenwaarden van de apparaten voldoen of lager zijn dan 
deze. 
 
Maximale ingangskenwaarden op de aders: 

 

Variante Ui (V) max. Ii (A) max. 

Variante 0 42 0,1 

Variante 1 42 0,1 

Variante 2 13 0,1 
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3. Verdere bepalingen voor een veilige toepassing 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het gebruik van de eindschakelaar RK 1/K/…/Variante ./Ex-.. moet 
gegarandeerd zijn dat de gebruikte materialen tegen alle uitwendige invloeden 
voldoende chemisch en mechanisch bestand zijn.  
 
In geval van twijfel moet voor het gebruik een dienovereenkomstige deskundige 
worden geconsulteerd. Voordat de vragen definitief beantwoord zijn, mag het product 
niet worden gebruikt. 

 

 

4. Montage, aansluiting, ingebruikname en onderhoud, overkoepelende 
voorschriften 

 

De montage, aansluiting, ingebruikname en het onderhoud van de 
eindschakelaars mogen uitsluitend plaatsvinden door dienovereenkomstig 
gekwalificeerd personeel met complete inachtneming van alle bijgevoegde 
informatie- en documentatiematerialen en met strikte naleving van de daar 
gegeven instructies. 

 

Het gekwalificeerde vakpersoneel dient zich met betrekking tot alle geldende 
normen, voorschriften, plaatselijke bepalingen en speciale omstandigheden en 
hierbij met name met betrekking tot de normen, voorschriften, plaatselijke 
bepalingen en speciale omstandigheden die betrekking hebben op de 
explosieveiligheid, te informeren en dienovereenkomstig te handelen. 

 

De gehele installatie van de eindschakelaar RK 1/K/…/Variante ./Ex-.. en van zijn 
montagetoebehoren moet in ieder geval volgens de norm IEC/EN 60 079-14 resp. 
de betreffende opvolgende norm geschieden. 
 

Het gele DIN A 5 - vouwblad "Gebruikerinformatie/gebruiksaanwijzing met montage-, 
gebruiks- en onderhoudsvoorschriften voor het product..." moet in ieder geval geheel 
worden gelezen en nageleefd. Mocht het niet bij de levering gevoegd zijn of verloren 
zijn geraakt, moet het in ieder geval bij Jola worden opgevraagd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de met een antistatische kabel uitgeruste eindschakelaars  
RK 1/K/PURLF/Variante ./Ex-.. 

mag de antistatische kabel in geen geval langer zijn dan 30 m. 
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5. Montage van de eindschakelaars RK 1/K/…/Variante ./Ex-.. 
 
De montage van de eindschakelaar RK 1/K/…/Variante ./Ex-.. vindt plaats via een 
doorlopende boring, die zich in het midden van het apparaat bevindt. 

 
 

Befestigungsschraube mit Inbus SW3 Bevestigingschroef met inbus SW3 

auf Wunsch ist eine Bohrung von ᴓ10,2 
oder ᴓ12,2 anstelle von ᴓ8,2 möglich  

Op verzoek is er een boring van ᴓ10,2 of 
ᴓ 12,2 in plaats van ᴓ 8,2 mogelijk. 

 
 
Via deze boring wordt de eindschakelaar op een klantzijdige horizontale metalen as 
bevestigd, die echter max. +/- 180° mag kunnen draaien. Door de draaiende beweging 
van deze as wordt de schakeling geactiveerd. Om de eindschakelaar niet in zijn 
functionaliteit te belemmeren en om kabelbreuk te voorkomen, moet er een 
dienovereenkomstig voldoende grote kabellus worden voorzien.  
 
Na het positioneren van de eindschakelaar vindt het bevestigen ervan plaats op de as 
via de in het corpus van de eindschakelaar aanwezige bevestigingsschroef. 
 
Voor het gebruik aan draaiende assen zijn de eindschakelaars niet geschikt. 
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Bij de inbouw van de eindschakelaars dient erop te worden gelet dat deze en in 
het bijzonder de kabels ervan niet door scherpe kanten worden beschadigd. 
 
 

 
 
 
 
 

6. Aansluiting 

 

Het contact van de eindschakelaar RK 1/K/…/Variante ./Ex-.. dient volgens het 
schakelschema van de bijgevoegde productinformatie te worden aangesloten.  
Wanneer er dienovereenkomstig intrinsiek beveiligde contactbeschermrelais 
worden gebruikt, dan dienen de eindschakelaars volgens de in de betreffende 
productbeschrijving vermelde gegevens te worden aangesloten. 

 

Bij  

 de eindschakelaars RK 1/K/…/Variante ./Ex-.. 
en 

 de metalen accessoires of van accessoires van antistatische, elektrisch 
geleidende kunststof 

 
moet er in ieder geval een integratie in het equipotentiaalsysteem worden 
uitgevoerd: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De aansluiting van alle componenten op het equipotentiaalsysteem is voor het 
veilige gebruik van zeer groot belang en mag daarom in geen geval worden 
nagelaten. 
 
Er moet in ieder geval ook op worden gelet dat er werkelijk sprake is van het 
equipotentiaalsysteem (PA) en niet van een potentiaalaarde (PE). 

 

 
De aansluiting moet in ieder geval volgens de norm IEC/EN 60 079-14 resp. de 

betreffende navolgende norm plaatsvinden. 

 

De horizontale metalen as moet op het equipotentiaalsysteem orden 

aangesloten. 

 
De groengele geleider of de metalen geleider zonder isolatie (afhankelijk van 
het gebruikte kabeltype) van de eindschakelaar RK 1/K/…/Variante ./Ex-.. 
moet op het equipotentiaalsysteem worden aangesloten. 
 
De horizontale metalen as en alle accessoires van metaal of van geleidende 
kunststof moeten eveneens op het equipotentiaalsysteem worden 

aangesloten. 
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7. Ingebruikname 
 

Voor de ingebruikname moet de correctheid van de inbouwpositie, van de 
mechanische bevestiging en van de elektrische aansluiting nogmaals worden 
gecontroleerd. 
 
In het bijzonder moet nogmaals worden gecontroleerd dat het apparaat ook op de 
dienovereenkomstige toegestane intrinsiek beveiligde stroomkring aangesloten is (zie 
onder punt 2!). 
 
Verder dient te worden gecontroleerd en te worden geverifieerd dat er in geen 
geval gevaarlijke toestanden door het niet naleven van een van de betreffende 
instructies, normen of overheidsvoorschriften kunnen ontstaan. 
 
Pas daarna mag het apparaat elektrisch in gebruik worden genomen. 
 
 

8. Onderhoud 

 

Onder voor het betreffende apparaat niet-agressieve omgevingsomstandigheden 
werken de eindschakelaars onderhoudsvrij.  
 
Een tenminste jaarlijkse visuele inspectie en functiecontrole van de 
eindschakelaar dient echter voor het uitsluiten van risico´s in ieder geval door 
gekwalificeerd vakpersoneel te worden uitgevoerd. 

Waar risico´s niet uit te sluiten zijn, dient een aan de betreffende toepassing 
aangepast, met de betreffende toezichthoudende overheid afgestemd 
bewakingsritme te worden nageleefd. 

 

Als de eindschakelaar als veiligheidselement in een installatie toegepast is, moet hij in 
ieder geval in met de plaatselijke toezichthoudende overheid af te stemmen intervallen 
worden geïnspecteerd en worden gecontroleerd. 
 
Voor iedere onderhoudsbeurt dient het gekwalificeerde vakpersoneel zich t.a.v. 
alle geldende normen, voorschriften, plaatselijke bepalingen en speciale 
omstandigheden en hierbij met name t.a.v. de normen, voorschriften, plaatselijke 
bepalingen en speciale omstandigheden die betrekking hebben op de 
explosieveiligheid, te informeren en dienovereenkomstig te handelen. 
 

 

9. Reparatie 
 

Iedere ingreep en iedere reparatie aan de eindschakelaar moet door vakkundig 
personeel van de fabrikant worden uitgevoerd. Eigenhandige ingrepen of 
reparaties door andere personen of firma´s mogen in geen geval plaatsvinden. 




