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Stručné pokyny k obsluze
RN22
Jedno- nebo dvoukanálová aktivní oddělovací
bariéra pro bezpečné oddělení standardních
signálních obvodů 0/4 až 20 mA, volitelně
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pro přenos HART
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1  O tomto dokumentu

1.1  Symboly

1.1.1  Bezpečnostní symboly

NEBEZPE ÍČ

Tento symbol vás upozorní na nebezpečnou situaci. Pokud
se této situaci nevyhnete, bude to mít za následek vážné
nebo smrtelné zranění.

VAROVÁNÍ

Tento symbol vás upozorní na nebezpečnou situaci. Pokud
se této situaci nevyhnete, může to mít za následek vážné
nebo smrtelné zranění.

UPOZORN NÍĚ

Tento symbol vás upozorní na nebezpečnou situaci. Pokud
se této situaci nevyhnete, bude to mít za následek menší
nebo střední zranění.

OZNÁMENÍ

Tento symbol obsahuje informace o postupech a dalších
skutečnostech, které nevedou ke zranění osob.

1.1.2  Symboly pro určité typy informací

Symbol Význam Symbol Význam

Povoleno
Procedury, postupy a kroky, které jsou
povolené.

Upřednostňované
Procedury, postupy a kroky, které jsou
upřednostňované.

Zakázáno
Procedury, postupy a kroky, které jsou
zakázané.

Tip
Nabízí doplňující informace.

Odkaz na dokumentaci A Odkaz na stránku

Odkaz na obrázek 1. , 2. , 3.… Řada kroků

Výsledek kroku Vizuální kontrola

1.1.3  Elektrické symboly

Stejnosměrný proud Střídavý proud

Stejnosměrný proud a střídavý proud Připojení uzemnění
Uzemněná svorka, která je z hlediska
obsluhy uzemněna prostřednictvím
uzemňovacího systému.

1.1.4  Symboly v grafice

1, 2, 3, ... Čísla položek A, B, C, ... Pohledy
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1.1.5  Symboly na zařízení

Varování
Dodržujte bezpečnostní pokyny obsažené v příslušném Návodu k obsluze

1.2  Registrované ochranné známky
HART®
Registrovaná obchodní značka FieldComm Group, Austin, Texas, USA

2  Základní bezpečnostní pokyny

2.1  Požadavky na personál
Pracovníci musí splňovat následující požadavky pro jejich úkoly:
‣ Vyškolení a kvalifikovaní odborníci musí mít pro tuto konkrétní funkci a úkol odpovídající

vzdělání.
‣ Musí mít pověření vlastníka/provozovatele závodu.
‣ Musí být obeznámeni s národními předpisy.
‣ Před zahájením práce si přečtete pokyny uvedené v návodu k použití, doplňkové

dokumentaci i na certifikátech (podle aplikace) a ujistěte se, že jim rozumíte.
‣ Řiďte se pokyny a dodržujte základní podmínky.

2.2  Účel použití

2.2.1  Aktivní bariéra
Aktivní bariéra se používá pro bezpečné oddělení standardních signálních obvodů
0/4 … 20 mA. Pro provoz v zóně 2 je volitelně k dispozici jiskrově bezpečná verze. Zařízení je
navrženo pro instalaci na DIN lištu podle IEC 60715.
Použití způsobem, který není uveden v příručce výrobce, může snížit bezpečnost.

2.2.2  Odpovědnost za výrobek
Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu
s určením a nedodržení pokynů v této příručce.

2.3  Bezpečnost na pracovišti
Při práci na zařízení a s ním:
‣ Používejte předepsané osobní ochranné pomůcky podle federálních/národních předpisů.

2.4  Bezpečnost provozu
Nebezpečí zranění!
‣ Používejte výhradně přístroj, který je v dokonalém technickém stavu, nevykazuje žádné

závady a funguje bezchybně.
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‣ Obsluha je zodpovědná za provoz přístroje bez rušení.

Prostor s nebezpečím výbuchu
Pro vyloučení nebezpečí pro osoby nebo zařízení, když je přístroj používán v prostředí
s nebezpečím výbuchu (např. ochrana proti výbuchu):
‣ Podle štítku ověřte, že objednaný přístroj smí být uveden do provozu pro uvažované použití

v prostředí s nebezpečím výbuchu.
‣ Dodržujte specifikace v samostatné doplňující dokumentaci, jež tvoří nedílnou součást

tohoto návodu.

2.5  Bezpečnost produktu
Toto zařízení je navrženo v souladu se správnou technickou praxí tak, aby splňovalo
nejmodernější bezpečnostní požadavky, bylo testováno a ponechalo provoz v bezpečném
stavu.

2.6  Pokyny pro instalaci
• Stupeň krytí IP 20 je určen pro čisté a suché prostředí.
• Nevystavujte zařízení mechanickému a/nebo tepelnému namáhání, které překračuje

stanovené limity.
• Zařízení je určeno k instalaci do skříně nebo podobného krytu. Zařízení lze provozovat pouze

jako nainstalované zařízení.
• Z důvodu ochrany před mechanickým nebo elektrickým poškozením musí být zařízení

instalováno ve vhodném krytu s vhodným stupněm ochrany podle IEC/EN 60529.
• Zařízení splňuje předpisy EMC pro průmyslový sektor.
• NE 21: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) průmyslových procesů a laboratorních

řídicích zařízení je splněna za následujících podmínek: Výpadky napájení až do výše 20 ms
musí být překlenuty vhodným napájecím zdrojem.

LUPOZORNĚNÍ
‣ Přístroj může být napájen pouze z napájecího zdroje s obvodem s omezeným napětím

v souladu s UL/EN/IEC 61010-1, část 9.4, a s požadavky podle tabulky 18.
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3  Popis produktu

3.1  Konstrukce produktu

3.1.1  Aktivní bariéra, 1 kanál
• Aktivní bariéra se používá pro přenos a galvanickou izolaci signálů 0/4 … 20 mA. Zařízení

má aktivní/pasivní proudový vstup, ke kterému lze přímo připojit 2- nebo 4vodičový vysílač.
Výstup zařízení lze ovládat aktivně nebo pasivně. Aktuální signál je pak k dispozici pro PLC /
řídicí jednotku nebo pro jiné přístroje na šroubových svorkách nebo volitelně na zásuvných
svorkách.

• Komunikační signály HART jsou zařízením přenášeny obousměrně. Připojovací body pro
připojení komunikátorů HART jsou integrovány do přední části zařízení.

• Zařízení je volitelně k dispozici jako „přidružené zařízení“, které umožňuje připojení zařízení
v Ex zóně 0/20 [ia] a provoz v Ex zóně 2 [ec]. Dvouvodičové převodníky jsou napájeny
a přenášejí analogové naměřené hodnoty 0/4 … 20 mA z prostředí s nebezpečím výbuchu
do prostředí bez nebezpečí výbuchu. K těmto zařízením je přiložena samostatná
dokumentace Ex, která je nedílnou součástí této příručky. Dodržování pokynů k instalaci
a údajů o připojení v této dokumentaci je povinné!

3.1.2  Aktivní bariéra, 2 kanály
U možnosti „2 kanály“ má zařízení druhý kanál, který je galvanicky izolován od kanálu 1 při
zachování stejné šířky. Jinak funkce odpovídá jednokanálovému zařízení.

3.1.3  Aktivní bariéra jako zdvojovač signálu
U možnosti zdvojení signálu je aktivní bariéra použita pro galvanickou izolaci signálu
0/4 … 20 mA, který je přenášen na dva galvanicky oddělené výstupy.
• Výstup 1 je transparentní HART. Komunikační signály HART jsou přenášeny obousměrně

mezi vstupem a výstupem 1.
• Protože výstup 2 obsahuje filtr HART, je přenášen pouze galvanicky izolovaný analogový

signál 4 … 20 mA.

4  Vstupní přejímka a identifikace výrobku

4.1  Vstupní přejímka
Během vstupní přejímky zkontrolujte následující aspekty:
• Jsou objednací kódy na dodacím listě a štítek na zařízení identické?
• Je zboží nepoškozené?
• Souhlasí údaje na štítku s objednacími informacemi na dodacím listu?

Pokud některá z těchto uvedených podmínek není splněna, kontaktujte prodejní místo
výrobce.
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4.2  Identifikace výrobku
Pro identifikaci zařízení jsou k dispozici následující možnosti:
• specifikace typového štítku
• rozšířený objednací kód s rozpisem funkcí zařízení na dodacím listu

4.2.1  Název a adresa výrobce

Název výrobce: Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

Adresa výrobce: Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang

Odkaz na model/typ: RN22

4.3  Certifikáty a schválení
Certifikáty a schválení platná pro zařízení: Viz údaje na typovém štítku.

Údaje a dokumenty související se schválením: www.endress.com/deviceviewer → (zadejte
sériové číslo)

4.3.1  Funkční bezpečnost
Volitelně je k dispozici verze SIL zařízení. Může být použit v bezpečnostních zařízeních
v souladu s IEC 61508 až do SIL 2 (SC 3).

Přečtěte si prosím Bezpečnostní příručku FY01034K pro použití zařízení
v bezpečnostních přístrojových systémech podle IEC 61508.

5  Montáž

5.1  Montážní požadavky

5.1.1  Rozměry
Šířka (š) × délka (d) × výška (h) (se svorkami): 12,5 mm (0,49 in) × 116 mm (4,57 in) ×
107,5 mm (4,23 in)

5.1.2  Montážní poloha
Zařízení je navrženo pro instalaci na DIN lištu 35 mm (1,38 in) podle IEC 60715 (TH35).

OZNÁMENÍ
‣ Při použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je třeba dodržovat limitní hodnoty certifikátů

a schválení.
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5.2  Důležité podmínky prostředí

Rozsah okolní teploty –40 … 60 °C (–40 … 140 °F) Teplota skladování –40 … 80 °C (–40 … 176 °F)

Stupeň krytí IP 20 Kategorie přepětí II

Stupeň znečištění 2 Vlhkost vzduchu 5 … 95 %

Nadmořská výška ≤ 2 000 m (6 562 ft) Třída izolace Třída III

5.3  Montáž konektoru sběrnice DIN
Při použití konektoru sběrnice na lištu DIN pro napájení jej zacvakněte na lištu DIN PŘED
montáží zařízení. Je důležité zajistit, aby modul a konektor sběrnice na lištu DIN byly
namontovány ve správném směru: zaklapávací patka dole a zástrčka vlevo.

1. 2. 3.

  A0041738

 1 Montáž konektoru sběrnice DIN 12,5 mm (0,5 in)

5.4  Instalace zařízení na lištu DIN
Zařízení lze instalovat v libovolné poloze (vodorovně nebo svisle) na lištu DIN bez boční vůle
způsobené sousedními zařízeními. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje. K upevnění
zařízení se doporučuje použití koncových držáků (typ „WEW 35/1“ nebo podobných) na liště
DIN.

Při instalaci několika zařízení vedle sebe je důležité zajistit, aby nedošlo k překročení
maximální teploty boční stěny jednotlivých zařízení, tj. teploty 80 °C (176 °F). Pokud to
nelze zaručit, namontujte zařízení ve vzájemné vzdálenosti nebo zajistěte dostatečné
chlazení.
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1.

2.

3.

  A0041736

 2 Instalace na lištu DIN

6  Elektrické připojení

6.1  Požadavky na připojení
K vytvoření elektrického připojení k šroubovým nebo zásuvným svorkám je nutný plochý
šroubovák.

0,5-0,6 Nm
5-7 lb In

7 mm (0,28")

AWG 24-14
0,2 -2,5 mm5 ²

AWG 24-14
0,2 - ,5 mm5 2 ²

10 (0,39")mm
1.

2.

1.

1. 2.

3.

  A0040201

 3 Elektrické připojení pomocí šroubových svorek (vlevo) a zasunovacích svorek (vpravo)

LUPOZORNĚNÍ
Zničení částí elektroniky
‣ Před instalací a připojením zařízení vypněte přívod proudu.
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OZNÁMENÍ
Zničení nebo porucha částí elektroniky
‣  ESD – elektrostatický výboj. Chraňte svorky a konektory HART na přední straně před

elektrostatickým výbojem.
‣ Pro komunikaci HART se doporučuje stíněný kabel. Dodržujte koncepci zemnění v daném

závodě.

Jako připojovací kabel používejte pouze měděné kabely s minimální teplotní specifikací
75 °C (167 °F).

6.2  Důležitá data pro připojení

6.2.1  Výkonnostní charakteristiky

Napájení 1)

Napájecí napětí 24 VDC (−20 % / +25 %)

Napájení konektoru sběrnice na liště DIN max. 400 mA

Spotřeba energie při 24 VDC 1kanálový: ≤ 1,5 W (20 mA) / ≤ 1,6 W (22 mA)
2kanálový: ≤ 3 W (20 mA) / ≤ 3,2 W (22 mA)
Zdvojovač signálu: ≤ 2,4 W (20 mA) / ≤ 2,5 W (22 mA)

Aktuální spotřeba v 24 VDC 1kanálový: ≤ 0,07 A (20 mA) / ≤ 0,07 A (22 mA)
2kanálový: ≤ 0,13 A (20 mA) / ≤ 0,14 A (22 mA)
Zdvojovač signálu: ≤ 0,1 A (20 mA) / ≤ 0,11 A (22 mA)

Ztráta napájení při 24 VDC 1kanálový: ≤ 1,2 W (20 mA) / ≤ 1,3 W (22 mA)
2kanálový: ≤ 2,4 W (20 mA) / ≤ 2,5 W (22 mA)
Zdvojovač signálu: ≤ 2,1 W (20 mA) / ≤ 2,2 W (22 mA)

1) Data platí pro následující provozní scénář: aktivní vstup / výstup aktivní / výstupní zátěž 0 Ω. Když je na výstup
připojeno externí napětí, může dojít k zvýšení ztráty energie v zařízení. Ztrátu energie v zařízení lze snížit
připojením externího výstupního zatížení.

6.2.2  Vstupní údaje

Rozsah vstupního signálu (podlimit/nadlimit) 0 … 22 mA

Rozsah funkcí, vstupní signál 0/4 … 20 mA

Napájecí napětí převodníku ≥ 16,5 V / (20 mA)

6.2.3  Výstupní údaje

Rozsah výstupního signálu (podlimit/nadlimit) 0 … 22 mA

Rozsah funkcí, výstupní signál 0/4 … 20 mA

Chování přenosu 1 : 1 na vstupní signál

Kroková odezva (10 … 90 %) 1 ms
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Výstup 2 zdvojovače signálu: zpoždění signálu díky filtru
HART

< 40 ms

Zatížení ≤ 500 Ω (pro aktivní režim)

Přenosné komunikační protokoly HART

Přesné údaje

Přenosová chyba max. (0 … 20,5 mA) < 0,1 % / hodnoty celé stupnice (< 20 µA)

Teplotní koeficient < 0,01 % / K

Galvanické oddělení

Napájení/vstup; napájení/výstup
Vstup/výstup; výstup/výstup

Zkušební napětí: 1 500 VAC 50 Hz, 1 min

Vstup/vstup Zkušební napětí: 500 VAC 50 Hz, 1 min

Podrobné technické údaje najdete v Návodu k obsluze

6.3  Rychlý průvodce zapojením vodičů

+24V
GND

n.c.
n.c.

n.c.

GND+24V

6.1 6.2 5.2

Ch1 Ch2

4.1

2-W 2-W

4-W 4-W

4.2 5.1

Out

In

1.21.13.1 2.13.2 2.2

HART

Ch1

Ch2

+24V
GND

Out

In

Ch1 Ch2

4.1 4.2 5.1

GND+24V

n.c.

n.c.
n.c.

HART

Ch1

2-W

4-W

1.21.13.1 2.13.2 2.2

  A0040202

 4 Přiřazení svorek: 1- a 2kanálová verze (vlevo), zdvojovač signálu (vpravo)

Komunikátory HART lze připojit k připojovacím bodům HART. Zajistěte dostatečný vnější
odpor (≥ 230 Ω) ve výstupním obvodu.
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6.4  Připojení napájení
Napájení lze napájet přes svorky 1.1 a 1.2 nebo přes konektor sběrnice na lištu DIN.

Přístroj může být napájen pouze z napájecího zdroje s obvodem s omezeným napětím
v souladu s UL/EN/IEC 61010-1, část 9.4, a s požadavky podle tabulky 18.

6.4.1  Použití modulu napájení a chybových zpráv k napájení
Doporučujeme, aby byl modul napájení a chybových zpráv RNF22 používán k napájení napětí
do konektoru sběrnice na DIN liště. S touto možností je možný celkový proud 3,75 A.

6.4.2  Napájení konektoru sběrnice na liště DIN prostřednictvím svorek
Zařízení instalovaná vedle sebe mohou být napájena přes svorky zařízení až do celkové
spotřeby proudu 400 mA. Připojení se provádí pomocí konektoru sběrnice na lištu DIN.
Doporučuje se instalace pojistky 630 mA (zpožďovací nebo přepěťová) proti proudu.

OZNÁMENÍ
Současné použití svorek a konektorů sběrnice na DIN liště k napájení není povoleno!
Odběr energie z konektoru sběrnice na lištu DIN pro další distribuci není povolen.
‣ Napájecí napětí nesmí být nikdy připojeno přímo ke konektoru sběrnice na DIN lištu!

6.5  Kontrola po připojení

Stav a specifikace přístroje Poznámky

Jsou zařízení a kabely nepoškozené (vizuální kontrola)? --

Odpovídají podmínky prostředí specifikacím přístroje
(např. teplota prostředí, rozsah měření)?

Viz „Technické údaje“

Elektrické připojení Poznámky

Souhlasí napájecí napětí s informacemi na typovém štítku? Aktivní oddělovací bariéra: U = např. 19,2 … 30 VDC

 Přístroj může být napájen pouze z napájecího zdroje
s obvodem s omezeným napětím.

Jsou napájecí a signální kabely správně zapojené? --

Jsou všechny šroubovací svorky dobře utažené a jsou
zkontrolována připojení zásuvných svorek?

--
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7  Zobrazovací a ovládací prvky

1

2

3

5

6

4

  A0040188

 5 Zobrazovací a ovládací prvky

1 Šroubovací nebo zásuvná svorka
2 Zelená LED „Zapnuto“, napájecí zdroj
3 Připojovací konektory pro komunikaci HART (kanál 1)
4 Připojovací konektory pro komunikaci HART (kanál 2, volitelné)
5 Spona na DIN lištu pro montáž na DIN lištu
6 Konektor sběrnice na lištu DIN (volitelný)

7.1  Místní provoz

7.1.1  Nastavení hardwaru / konfigurace
Pro uvedení do provozu není na zařízení vyžadováno žádné ruční nastavení hardwaru.
Při připojování 2-/4vodičových převodníků je třeba věnovat pozornost odlišnému obsazení
svorek. Na výstupní straně je detekován připojený systém a probíhá automatické přepínání
mezi aktivním a pasivním režimem.

8  Uvedení do provozu

8.1  Kontrola po instalaci
Před uvedením zařízení do provozu se ujistěte, že byly provedeny všechny kontroly po montáži
a po připojení.
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OZNÁMENÍ
‣ Před uvedením zařízení do provozu se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá specifikacím

napětí na typovém štítku. Neprovedení těchto kontrol může mít za následek poškození
zařízení v důsledku nesprávného napájecího napětí.

8.2  Zapínání zařízení
Zapněte napájení. Zelený LED displej na přední straně zařízení indikuje, že je zařízení funkční.

Aby se zabránilo nesprávnému zapojení, měl by být výstupní proud ověřen při simulaci
vysokého alarmu na vstupu.

9  Údržba
Zařízení nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.
Čištění
K čištění přístroje lze použít čistou, suchou utěrku.
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