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1  Tietoja tästä asiakirjasta

1.1  Symbolit

1.1.1  Turvallisuussymbolit

VAARA

Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Varoituksen huomiotta jättäminen aiheuttaa vakavia
vammoja tai jopa kuoleman.

VAROITUS

Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavia
vammoja tai jopa kuoleman.

HUOMIO

Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa lieviä tai
keskivaikeita vammoja.

HUOMAUTUS

Tämä symboli sisältää tietoa menettelyistä ja muita
faktoja, jotka eivät aiheuta henkilövahinkoja.

1.1.2  Tiettyjen tietotyyppien symbolit

Symboli Tarkoitus Symboli Tarkoitus

Sallittu
Sallitut menettelyt, prosessit tai
toimenpiteet.

Etusijaiset
Etusijaiset menettelyt, prosessit tai
toimenpiteet.

Kielletty
Kielletyt menettelyt, prosessit tai
toimenpiteet.

Vinkki
Ilmoittaa lisätiedoista.

Asiakirjaviite A Sivuviite

Kuvaviite 1. , 2. , 3.… Toimintavaiheiden sarja

Toimintavaiheen tulos Silmämääräinen tarkastus

1.1.3  Sähkösymbolit

Tasavirta Vaihtovirta

Tasavirta ja vaihtovirta Maadoitusliitäntä
Maadoitettu liitin, joka maadoitetaan
maadoitusjärjestelmän kautta, mitä
käyttäjään tulee.

1.1.4  Kuvien symbolit

1, 2, 3,... Kohtien numerot A, B, C, ... Näkymät
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1.1.5  Laitteen symbolit

Varoitus
Noudata oheisen käyttöoppaan sisältämiä turvallisuusohjeita

1.2  Rekisteröidyt tavaramerkit
HART®
FieldComm Groupin Teksasin Austinissa Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki

2  Turvallisuuden perusohjeet

2.1  Henkilökuntaa koskevat vaatimukset
Henkilökunnan täytyy täyttää tehtävissään seuraavat vaatimukset:
‣ Koulutetuilla ja pätevillä ammattilaisilla täytyy olla asiaankuuluva pätevyys kyseiseen

toimenpiteeseen ja tehtävään.
‣ Laitoksen omistajan/käyttäjän valtuuttama.
‣ Tunnettava kansainväliset/maakohtaiset säännökset.
‣ Ennen kuin ryhdyt töihin, lue käyttöohjeen ja lisäasiakirjojen ohjeet ja todistukset

(sovelluksesta riippuen) läpi ja varmista, että ymmärrät niiden sisällön.
‣ Noudata ohjeita ja varmista, että käyttöolosuhteet vastaavat määräyksiä.

2.2  Käyttötarkoitus

2.2.1  Aktiivinen barrieri
Aktiivista barrieria käytetään 0/4 … 20 mA:n standardisignaalipiirien turvalliseen
eristämiseen. Luonnostaan vaaraton versio on vaihtoehtoisesti saatavana käytettäväksi
alueella 2. Laite on suunniteltu asennettavaksi DIN-kiskoille IEC 60715:n mukaan.
Käyttö tavalla, jota ei ole määritetty valmistajan käyttöoppaassa, voi vaarantaa turvallisuuden.

2.2.2  Tuotevastuu
Valmistaja ei vastaa virheistä, jotka ovat seurausta käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä tai
tämän käsikirjan ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

2.3  Työpaikan turvallisuus
Laitteen luona ja kanssa tehtävissä töissä:
‣ Pue vaadittavat henkilösuojaimet kansainvälisten/maakohtaisten säännöstöjen mukaan.

2.4  Käyttöturvallisuus
Loukkaantumisvaara!
‣ Käytä laitetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa eikä siinä ole häiriöitä

eikä vikoja.
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‣ Käyttäjä on vastuussa laitteen häiriöttömästä toiminnasta.

Räjähdysvaarallinen tila
Ihmisille tai laitokselle aiheutuvan vaaran välttämiseksi, kun laitetta käytetään
räjähdysvaarallisella alueella (esim. räjähdyssuojaus):
‣ Tarkasta laitekilvestä, saako tilattua laitetta ottaa käyttötarkoituksensa mukaiseen

käyttöön räjähdysvaarallisella alueella.
‣ Huomioi tämän käyttöoppaan liitteenä olevissa erillisissä lisäasiakirjoissa ilmoitetut

tekniset tiedot.

2.5  Tuoteturvallisuus
Tämä laite on suunniteltu huolellisesti tekniikan nykyistä tasoa vastaavien
turvallisuusmääräysten mukaan, testattu ja toimitettu tehtaalta käyttöturvallisessa kunnossa.

2.6  Asennusohjeet
• Laitteen IP20-suojausluokka on tarkoitettu puhtaaseen ja kuivaan ympäristöön.
• Älä altista laitetta mekaaniselle ja/tai lämpökuormitukselle, joka ylittää määritetyt rajat.
• Laite on tarkoitettu asennettavaksi laitekaappiin tai vastaavaan koteloon. Laitetta saa

käyttää vain asennettuna laitteena.
• Mekaaniselta ja sähkövauriolta suojaamiseksi laite on asennettava asianmukaiseen

koteloon, jossa on soveltuva suojaus IEC/EN 60529:n mukaan.
• Laite täyttää teollisen sektorin EMC-säädökset.
• NE 21: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) teollisuusprosesseille ja

laboratoriovalvontalaitteille täyttyy seuraavissa olosuhteissa: virransyötön viat 20 ms
saakka on silloitettava sopivalla virransyötöllä.

LHUOMIO
‣ Laitteelle saa antaa virtaa ainoastaan virtalähteestä, jossa käytetään energiarajoitettua

virtapiiriä IEC 61010-1, osa 9.4:n ja taulukon 18 vaatimusten mukaan.
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3  Tuotekuvaus

3.1  Tuotteen malli

3.1.1  Aktiivinen barrieri, 1-kanavainen
• Aktiivista barrieria käytetään 0/4 … 20 mA-signaalien lähettämiseen ja galvaaniseen

eristämiseen. Laitteessa on aktiivinen/passiivinen virtatulo, johon 2- tai 4-johtiminen
lähetin voidaan liittää suoraan. Laitteen lähtöä voidaan käyttää aktiivisesti tai passiivisesti.
Nykyinen signaali on sen jälkeen PLC:n / ohjaimen tai muiden mittalaitteiden käytettävissä
liitettävissä ruuviliittimissä tai lisävarusteisissa sisääntyönnettävissä ruuviliittimissä.

• Laite lähettää HART-tietoyhteyssignaaleja kaksisuuntaisesti. HART-kommunikaattoreiden
liitäntäpisteet ovat laitteen edessä.

• Laite on vaihtoehtoisesti saatavana "liitettävänä laitteena", mikä mahdollistaa laitteen
liittämisen Ex-vyöhykkeelle 0/20 [ia] ja sen käyttämisen Ex-vyöhykkeellä 2 [ec]. 2-
johtimisissa lähettimissä on virta ja ne lähettävät analogia 0/4 … 20 mA mitattuja arvoja
räjähdysvaaralliselta alueelta ei-räjähdysvaaralliselle alueelle. Näiden laitteiden mukana
toimitetaan erillinen Ex-dokumentaatio, joka on olennainen osa tätä käyttöopasta. Tämän
dokumentin asennusohjeiden ja kytkentätietojen noudattaminen on pakollista!

3.1.2  Aktiivinen barrieri, 2-kanavainen
"2-kanavaisessa" vaihtoehdossa laitteella on toinen kanava, joka on galvaanisesti erotettu
kanavasta 1, samalla leveys säilyy samana. Muutoin toiminta vastaa 1-kanavaisen laitteen
toimintaa.

3.1.3  Aktiivinen barrieri signaalin kahdentajana
Signaalin kahdentaja -vaihtoehdon kanssa aktiivista barrieria käytetään 0/4 … 20 mA -
signaalin galvaaniseen erotukseen. Signaali lähetetään kahteen galvaanisesti erotettuun
lähtöön.
• Lähtö 1 on HART-transparentti. Laite lähettää HART-tietoyhteyssignaaleja

kaksisuuntaisesti tulon ja lähdön 1 välillä.
• Koska lähtö 2 sisältää HART-suodattimen, ainoastaan galvaanisesti erotettu analoginen

4 … 20 mA-signaali lähetetään.

4  Tulotarkastus ja tuotteen tunnistaminen

4.1  Tulotarkastus
Tarkasta seuraava tulotarkastuksen yhteydessä:
• Ovatko saapumisilmoituksessa ja tuotteen tarrassa olevat tilauskoodit identtisiä?
• Ovatko tuotteet vauriottomia?
• Vastaavatko laitekilven tiedot saapumisilmoituksessa olevia tilaustietoja?

Jos toimitus on joltakin osin puutteellinen, ota yhteyttä valmistajan myyntiin.
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4.2  Tuotteen tunnistetiedot
Laitteen tunnistamiseen on käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:
• Laitekilven erittelyt
• Laajennettu tilauskoodi ja laitteen ominaisuuksien erittely saapumisilmoituksessa

4.2.1  Valmistajan nimi ja osoite

Valmistajan nimi: Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

Valmistajan osoite: Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang

Malli/tyyppireferenssi: RN22

4.3  Sertifikaatit ja hyväksynnät
Laitteelle voimassa olevat sertifikaatit ja hyväksynnät: katso laitekilven tiedot

Hyväksyntään liittyvät tiedot ja asiakirjat: www.endress.com/deviceviewer → (syötä
sarjanumero)

4.3.1  Toiminnallinen turvallisuus
Laitteen SIL-versio on saatavana vaihtoehtoisesti. Sitä voidaan käyttää turvallisuusvarusteessa
IEC 61508:n mukaan SIL 2:teen (SC 3) saakka.

Katso turvallisuuskäyttöopas FY01034K, kun laitetta käytetään
turvallisuusinstrumentoidussa järjestelmässä IEC 61508:n mukaan.

5  Asennus

5.1  Asennusvaatimukset

5.1.1  Mitat
Leveys (W) x pituus (L) x korkeus (H) (liittimien kanssa): 12.5 mm (0.49 in) x
116 mm (4.57 in) x 107.5 mm (4.23 in)

5.1.2  Asennuspaikka
Laite on tarkoitettu asennettavaksi 35 mm (1.38 in)DIN-kiskoihin IEC 60715 (TH35):n
mukaan.

HUOMAUTUS
‣ Kun käytetään räjähdysvaarallisessa tilassa, noudatettava todistusten ja hyväksyntöjen

raja-arvoja.
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5.2  Tärkeät ympäristöä koskevat vaatimukset

Ympäristön lämpötila-alue –40 … 60 °C (–40 … 140 °F) Varastointilämpötila –40 … 80 °C (–40 … 176 °F)

Suojausluokka IP 20 Ylijänniteluokka II

Epäpuhtausluokka 2 Kosteus 5 … 95 %

Korkeus keskimääräisestä
merenpinnasta

≤ 2 000 m (6 562 ft) Eristysluokka Luokka III

5.3  DIN-kiskon väyläliittimen asentaminen
Kun käytät DIN-kiskon väyläliitintä virransyötölle, kiinnitä se DIN-kiskoon ENNEN
laitteen asentamista. On tärkeää varmistaa, että moduuli ja DIN-kiskon väyläliitin on
asennettu oikeaan suuntaan: kiinni napsautettava alaosa pohjalla ja pistokeosa
vasemmalla.

1. 2. 3.

  A0041738

 1 DIN-kiskon väyläliittimen asentaminen 12.5 mm (0.5 in)

5.4  DIN-kiskolaitteen asentaminen
Laite voidaan asentaa mihin tahansa asentoon (vaakasuoraan tai pystysuoraan) DIN-kiskossa
ilman sivuttaisvälystä viereisiin laitteisiin. Asentamiseen ei tarvita työkaluja.
Päätekiinnikkeiden (tyyppi "WEW 35/1" tai vastaava) käyttöä suositellaan DIN-kiskossa
laitteen kiinnittämiseksi.

Kun useita laitteita asennetaan vierekkäin, on tärkeää varmistaa, että yksittäisten
laitteiden sivuseinien lämpötila 80 °C (176 °F) ei ylity. Jos tätä ei voida taata, asenna
laitteet toisistaan etäälle tai huolehdi riittävästä jäähdytyksestä.
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1.

2.

3.

  A0041736

 2 Asennus DIN-kiskoon

6  Sähköliitäntä

6.1  Liitäntävaatimukset
Uraruuvitalttaa tarvitaan ruuviliittimien tai sisääntyönnettävien liittimien sähköliitäntää
varten.

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 Sähköliitäntä ruuviliittimillä (vasen) ja sisääntyönnettävillä liittimillä (oikea)

LHUOMIO
Elektroniikkaosien rikkoutuminen
‣ Katkaise virta ennen laitteen asennusta ja kytkemistä.
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HUOMAUTUS
Elektroniikkaosien rikkoutuminen tai toimintahäiriö
‣  ESD - sähköstaattiset purkaukset. Suojaa liittimet ja HART-korvakkeet edessä sähkön

purkaukselta.
‣ HART-tietoyhteyteen suositellaan kaapelisuojusta. Noudata laitoksen

maadoitusperiaatetta.

Käytä kuparikaapeleita ainoastaan sallitulla minimilämpötila-alueella 75 °C (167 °F)
liitäntäkaapeleina.

6.2  Tärkeä kytkentätieto

6.2.1  Suoritusarvot

Virransyöttö 1)

Syöttöjännite 24 VDC (-20% / +25%)

Syöttövirta DIN-kiskon väylän liittimeen maks. 400 mA

Virrankulutus, kun 24 VDC 1-kanavainen: ≤ 1.5 W (20 mA) / ≤ 1.6 W (22 mA)
2-kanavainen: ≤ 3 W (20 mA) / ≤ 3.2 W (22 mA)
Signaalin kahdentaja: ≤ 2.4 W (20 mA) / ≤ 2.5 W (22 mA)

Virran kulutus, kun 24 VDC 1-kanavainen: ≤ 0.07 A (20 mA) / ≤ 0.07 A (22 mA)
2-kanavainen: ≤ 0.13 A (20 mA) / ≤ 0.14 A (22 mA)
Signaalin kahdentaja: ≤ 0.1 A (20 mA) / ≤ 0.11 A (22 mA)

Virtahäviö, kun 24 VDC 1-kanavainen: ≤ 1.2 W (20 mA) / ≤ 1.3 W (22 mA)
2-kanavainen: ≤ 2.4 W (20 mA) / ≤ 2.5 W (22 mA)
Signaalin kahdentaja: ≤ 2.1 W (20 mA) / ≤ 2.2 W (22 mA)

1) Seuraavan toimintaskenaarion tietojen soveltaminen: tulo aktiivinen / lähtö aktiivinen / lähtö kuormitus 0 Ω.
Kun ulkoiset jännitteensyötöt liitetään lähtöön, laitteen virtahäviö voi kasvaa. Laitteen virtahäviötä voidaan
vähentää liittämällä ulkoinen kuormitus.

6.2.2  Tulotiedot

Tulosignaalin mittausalue (mittausalueen alitus /
mittausalueen ylitys)

0 … 22 mA

Toiminnan mittausalue, tulosignaali 0/4 … 20 mA

Lähettimen syöttöjännite ≥ 16.5 V / (20 mA)

6.2.3  Lähtötiedot

Lähtösignaalin mittausalue (mittausalueen alitus /
mittausalueen ylitys)

0 … 22 mA

Toiminnan mittausalue, lähtösignaali 0/4 … 20 mA

Lähetyskäyttäyminen 1:1 tulosignaaliin
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Vaihe vastaus (10 … 90 %) 1 ms

Signaalin kahdentajan lähtö 2: signaaliviive HART-
suodattimen vuoksi

< 40 ms

Kuormitus ≤ 500 Ω (aktiiviselle tilalle)

Lähetettävät tietoliikenneprotokollat HART

Tarkkuudet

Lähetysvirhe maks. (0 … 20.5 mA) < 0.1 % / täysimittaisesta arvosta (<20 µA)

Lämpötilakerroin < 0.01 % /K

Galvaaninen erotus

Virransyöttö / tulo; virransyöttö / lähtö
Tulo / lähtö; lähtö / lähtö

Testijännite: 1 500 VAC 50 Hz, 1 min

Tulo / tulo Testijännite: 500 VAC 50 Hz, 1 min

Katso yksityiskohtaiset tekniset tiedot käyttöohjeista
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6.3  Pikajohdotusopas

+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 Liitinjärjestys: 1- ja 2-kanavainen versio (vasen), signaalin kahdentaja (oikea)

HART-kommunikaattorit voidaan liittää HART-liitäntäpisteisiin. Varmista sopiva
ulkoinen vastus (≥230 Ω) lähtöpiirissä.

6.4  Syöttöjännitteen kytkeminen
Virta voidaan syöttää liittimien 1.1 ja 1.2 tai DIN-kiskon väylän liittimen kautta.

Laitteelle saa antaa virtaa ainoastaan virtalähteestä, jossa käytetään energiarajoitettua
virtapiiriä IEC 61010-1, osa 9.4:n ja taulukon 18 vaatimusten mukaan.

6.4.1  Virta- ja virheviestimoduulin käyttö virransyöttöön
RNF22-virran ja virheviestimoduulin käyttöä suositellaan DIN-kiskon väyläliittimen
syöttöjännitteen tuottamiseen. Tämän vaihtoehdon yhteydessä yleisvirta 3.75 A on
mahdollinen.

6.4.2  Syöttö DIN-kiskon väyläliittimelle napojen kautta
Rinnakkain asennetut laitteet voivat saada virtaa laitteen liittimistä niin, että virran
yhteiskulutus on 400 mA. Liitäntä DIN-kiskon liittimen kautta. Sulakkeen 630 mA (puoliviive
tai hidas) asennusta suositellaan ylävirtaan.
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HUOMAUTUS
Liittimien ja DIN-kiskon väyläliittimien samanaikainen käyttö virransyöttöön on
kiellettyä! Energian hyödyntäminen DIN-kiskon väyläliittimestä pidemmälle jaettavaksi
ei ole sallittua.
‣ Syöttöjännitettä ei saa koskaan liittää suoraan DIN-kiskon väyläliittimeen!

6.5  Tarkastukset liitännän jälkeen

Laitteen kunto ja erittelyt Tarkastukset

Ovatko laite ja kaapelit ehjät (silmämääräinen tarkastus)? --

Vastaavatko olosuhteet laitteen erittelyjä (esim.
ympäristön lämpötila, mittausalue, jne.)?

Katso "Tekniset tiedot"

Sähkökytkentä Huomautukset

Vastaako syöttöjännite laitekilvessä annettuja tietoja? Aktiivinen barrieri: U = esim. 19.2 … 30 VDC

 Laite voi saada virtaa vain energiarajoitetusta
virtayksiköstä.

Onko virransyöttö- ja signaalikaapelit liitetty oikein? --

Ovatko kaikki ruuviliittimet kunnolla kiinni ja onko
sisääntyönnettävien liittimien kytkennät tarkastettu?

--
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7  Näyttö- ja käyttöelementit

1

2

3

5

6

4

  A0040188

 5 Näyttö- ja käyttöelementit

1 Liitettävä ruuvi tai sisääntyönnettävä liitin
2 Vihreä LED "Päällä", virransyöttö
3 Liitäntäkorvakkeet HART-tietoyhteydelle (kanava 1)
4 Liitäntäkorvakkeet HART-tietoyhteydelle (kanava 2, lisävaruste)
5 DIN-kiskon kiinnike DIN-kiskon asennusta varten
6 DIN-kiskon liitin (lisävaruste)

7.1  Paikalliskäyttö

7.1.1  Laitteistoasetukset/määritys
Laitteen käyttöönotto ei edellytä manuaalisia asetuksia.
Eri liitinjärjestykseen on kiinnitettävä huomiota, kun liität 2/4-johtimisia lähettimiä. Liitetty
järjestelmä havaitaan lähtöpuolella ja automaattinen kytkentä tapahtuu aktiivisen ja
passiivisen tilan välissä.

8  Käyttöönotto

8.1  Asennuksen jälkeen tehtävä tarkastus
Varmista ennen laitteen asennusta, että kaikki asennus- ja lopputarkastukset on tehty.

HUOMAUTUS
‣ Ennen laitteen käyttöönottoa varmista, että syöttöjännite vastaa laitekilven jännite-

erittelyjä. Näiden tarkastusten tekemättä jättämisestä voi seurata laitteen rikkoutuminen
virheellisen syöttöjännitteen vuoksi.
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8.2  Laitteen kytkeminen päälle
Kytke syöttöjännite päälle. Vihreä LED-näyttö laitteen edessä tarkoittaa, että laite on
toiminnallinen.

Virheellisen johdotuksen estämiseksi syöttöjännite tulee tarkastaa simuloimalla tulon
korkeaa hälytystä.

9  Kunnossapito
Laite ei tarvitse erikoishuoltoa.
Puhdistus
Puhdasta kuivaa liinaa voidaan käyttää laitteen puhdistukseen.
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