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1. Bezpečnostní pokyny
!

VAROVÁNÍ - Nebezpečí výbuchu

Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu musí být toto zařízení instalováno ve
vhodném rozvaděči s třídou krytí nejméně IP54. Vnitřek uzavřeného prostoru musí
být přístupný pouze pomocí nástroje.
Nepřipojujte nebo neodpojujte elektrické zařízení, pokud nebylo odpojeno napájení
nebo prostředí je považováno za bezpečné
!

VAROVÁNÍ

Dodržujte návod k obsluze
Výstražný symbol na zařízení (vykřičník v trojúhelníku) znamená:
Dodržujte návod k obsluze!
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Pro použití s vyšším pracovním napětím je nutno přijmout opatření, bránícím
náhodnému kontaktu a ujistit se, že je dostatečný odstup nebo izolace mezi
sousedními zařízeními.
Varování před zneužitím
Neprovozujte přístroj mimo rámec podmínek, stanovených výrobcem,
nedodržení by mohlo způsobit poruchu zařízení nebo ohrožení zdraví operátorů.
Za bezpečnost systému, v němž je přístroj instalován, je odpovedný prpvozovatel
systému.
Instalace
Ze smyčky napájený oddělovací modul P224xxP1 by měl instalovat pouze
vyškolený a kvalifikovaný personál.
Pro aplikace SIL musí být signálové vodiče 20 mA galvanicky odděleny od sítě.
Dodržujte národní zákony a předpisy při instalaci a výběru kabelů a vodičů. Ujistěte
se, že použité kabely mají dostatečnou teplotní odolnost.
Vypnutí
Vždy, když je pravděpodobné, že byla narušena ochrana, musí být přístroj vyřazen
z funkce a zajištěn proti neúmyslnému provozu.
Narušení ochrany je pravděpodobné, například
• pokud přístroj vykazuje viditelné poškození,
• neplní zamýšlenou funkci,
• je po delším skladování při teplotách mimo specifikovaný rozsah teplot,
• nebo po těžkých otřesech při dopravě.
Před opětovným uvedením přístroje do provozu musí být proveden profesionální
rutinní test. Test by měl být proveden v továrně výrobce
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POZOR
ESD - Elektrostatický výboj
Při manipulaci s oddělovacími moduly dodržujte ochranná opatření proti
elektrostatickým výbojům (ESD)!

2. Stručný popis
Použití
Ze smyčky napájený oddělovací modul se používá pro přenos a galvanické
oddělení standardního signálu 0 (4) ... 20 mA. Signál je mezi vstupem a výstupem
přenášen v poměru 1: 1. Modul nepotřebuje samostatné pomocné napájení.
Z proudové smyčky napájený modul není bez vlivu zpětné vazby, tj. přetížení
výstupního obvodu naruší i vstupní obvod.
Modul v provedení zdvojovač poskytuje dva identické výstupy z jednoho vstupního
signálu. Ani toto provedení modulu není bez zpětné vazby.
Ochrana proti přepólování
Pokud dojde k obrácení vstupní nebo výstupní polarity a proud je příliš vysoký,
vratná pojistka (PTC) obvod přeruší. Je-li přepólování odstraněno, pojistka se
obnoví a proud bude opět proudit (doba zotavení je cca 1 minuta).
Záruka
Vady v průběhu prvních 5 let od data dodání budou být odstraněny bezplatně
ve výrobním závodě (přeprava a pojištění placeny odesílatelem).
Produktová řada
Označení
Popis
ProLine P22401 P1 Smyčkou napájený oddělovací modul
standardních signálů, jednokanálový
ProLine P22402 P1 Smyčkou napájený oddělovací modul
standardních signálů, dvoukanálový
ProLine P22412 P1 Smyčkou napájený oddělovací modul a
zdvojovač standardních signálů

Objednací číslo
P22401P1
P22402P1
P22412P1

Likvidace
Dodržujte platné místní nebo národní předpisy týkající se
likvidace „elektrických a elektronických zařízení“.
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Blokové schéma P2240x P1

3. Příklady zapojení
1) Elektrické oddělení (1 nebo 2 kanály)

2a) Oddělovač napájení (1 nebo 2 kanály)
Napájecí zdroj na vstupu (vstup PLC nenapájený)
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2b) Oddělovač napájení (1 nebo 2 kanály)
Vstup a výstup zapojeny „obráceně“ (vstup PLC s napájením)

3) Elektrické oddělení a součet dvou proudových signálů

3) Zapojení zdvojovače signálů
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4. Připojovací svorky
Připojení pomocí zásuvných svorek

Svorka P22401 P1
Smyčkou napájený
oddělovací modul
standardních signálů,
jednokanálový
2.1
2.2
3.1
Výstup +
3.2
Výstup 4.1
Vstup +
4.2
Vstup 5.1
5.2

P22402 P2
Smyčkou napájený
oddělovací modul
standardních signálů,
dvoukanálový
K2 Výstup +
K2 Výstup K1 Výstup +
K1 Výstup K1 Vstup +
K1 Vstup K2 Vstup +
K2 Vstup -
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P22412 P1
Smyčkou napájený
oddělovací modul a
zdvojovač
standardních signálů
Výstup 2 +
Výstup 2 Výstup 1 +
Výstup 1 Vstup +
Vstup -

5. Rozměry

6. Technické údaje
Vstup
Vstup
Proudový odběr
Úbytek napětí
Přetížitelnost
Výstup
Výstup
Přetížitelnost
Zbytkové zvlnění
Vlastnosti přenosu
Chyba přenosu
Vliv zátěže
Doba odezvy (10-90%)
Vliv teploty 1)

0(4)…20 mA / max. 30,5 V
Chybový signál až do 23 mA (NAMUR NE 43)
cca 30 µA (P22412: cca 40 µA)
cca 2,9 V při 20 mA (P22412: cca 5,8 V při 20 mA)
30 mA, 31 V, max. 1 min. (omezeno Z-diodou)
Ochrana proti přepólování PTC prvkem, doba zotavení cca 1 min.
0(4)…20 mA / max. 27,5 V (zátěž 1375 Ω při 20 mA)
P22412P1: 2x 0(4)…20 mA / max. 24 V v součtu obou výstupů
30 mA, 30 V, max. 1 min. (omezeno Z-diodou)
Ochrana proti přepólování PTC prvkem, doba zotavení cca 1 min.
<10 mVeff při zátěži 500 Ω
< 0,08 % z rozsahu
< 0,015 % / zátěž 100 Ω
cca 5 ms při zátěži 500 Ω
TK< 8 ppm/K zátěž 100 Ω (referenční teplota 23 °C)
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Vlastnosti přenosu při zapojení jako oddělovač napájení
Chyba přenosu
< 0,08 % z rozsahu
Vliv zátěže
< 0,08 % z rozsahu / vstupní napětí 10 V
Doba odezvy (10cca 5 ms při zátěži 500 Ω
90%)
Vliv teploty 1)
TK< 40 ppm/K měř. hodn. /10 V vstupní napětí (ref. tepl. 23 °C)
Izolace
Vstup proti výstupu: 5,4 kVac, 50 Hz
Zkušební napětí
Mezi kanály: : 3,6 kVac, 50 Hz
Pracovní napětí
Až 600 Vac/dc, bezpečné oddělení dle ČSN EN 61140
(Ochrana před
zesílenou izolací dle ČSN EN 61010-1:2010 pro kategorii přepětí
nebezpečným
III a stupeň znečištění 2
dotykem)
Až 600 Vac/dc, bezpečné oddělení dle ČSN EN 61140
zesílenou izolací dle ČSN EN 61010-1:2010 pro kategorii přepětí
III a stupeň znečištění 2 mezi dvěma kanály
Při použití s vyšším pracovním napětím nutno dbát na dostatečný
odstup resp. izolaci mezi sousedními přístroji.
Certifikáty
EMC
Produková norma ČSN EN 61326-1
Vyzařování: Třída B
Odolnost proti rušení: Pro průmyslové prostředí
Certifikáty
ATEX
Zóna 2 nA, IIC, T4 (funkční oddělení)
II 3G Ex nA T4 Gc X
UL
cULus listed Open-type Process Control
(USA, Kanada) Equipment also listed Proc. Contr. Eq. for Use in
Haz. Loc.
UL OrdLoc listed ANSI/UL 61010-1
UL HazLoc marking: Class I Div. 2
Groups A,B,C,D T4
GL
GL EMC 2 C
Funkční bezpečnost 2)
Použitelné až do SIL 3
Úroveň vlastností PL c nebo PL e
(viz dále uvedený SIL bezpečnostní manuál)
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Ostatní údaje
RoHS-konformita
MTBF3)

Dle směrnice 2011/65/EU
Průměrná teplota okolí:
MTFB (cca):
40 °C
1106 roků
60 °C
639 roků
85 °C
274 roků
Teplota okolí
Provoz:
-40…+85 °C při montáži v řadě
Skladování:
-45…+85 °C
Podmínky prostředí Montáž do vnitřních prostorů4)
Rel. vlhkost:
5…95 %, bez kondenzace
Nadm. výška
do 2000 m (tlak vzduchu 790…1060 hPa)5)
Konstrukce: Kompaktní modul s odnímatelnými bločky svorek
Kryt
Rozměry: 99 x 114,5 x 12,5 mm (DxVxŠ)
Průměr testovacích 2,1 mm
zdířek
Krytí
Kryt a svorky IP 20
Způsob montáže
Na DIN lištu 35 mm
Připojení
Vodiče průměr max. 2,5 mm2, AWG 20-12, utah. moment 0,6 Nm
Hmotnost
Jednokanálová verze cca 60 g, dvoukanálová cca 90 g
1) Střední hodnota pro provozní rozsah teploty
2) U aplikací SIL musí být vodiče signálu 20 mA galvanicky odděleny od napájení.
3) Střední doba mezi poruchami – dle ČSN EN 61709
4) Uzavřené, proti povětrnosti chráněné prostory (stacionární),
voda nebo větrem hnané srážky (déšť, sníh) vyloučeny.
5) Nižší tlak omezuje povolené pracovní napětí.
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7. Bezpečnostní manuál SIL
Rozsah
Tento bezpečnostní manuál je platný pro smyčkou napájené oddělovací moduly
řady ProLine P224xx P1. Definované bezpečnostní funkce zařízení jsou pro rozsah
vstupního signálu 4 - 20 mA. Smyčkou napájené oddělovací moduly řady ProLine
P224xx P1 výrobce Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG jsou
certifikovány TÜV.
Obecný popis
Smyčkou napájené oddělovací moduly řady ProLine P224xx P1 byly vyvinuty
v souladu se SIL 3. Moduly nemají žádné diagnostické funkce.
V jednokanálovém provedení jsou kategorie 1 a mají výkonnostní úroveň C
podle směrnice 2006/42 / EC.
Použitelné standardy
Smyčkou napájené oddělovací moduly mohou být použity v bezpečnostních
aplikacích až do SIL 3 (systematická vhodnost). Standardy k aplikaci relevantní
(např. EN 61508, EN 61511, EN 62061 a ČSN EN ISO 13849) musí být použity
Bezpečnostní funkce
Oddělovací modul přenáší měřený signál 4 až 20 mA na výstup galvanicky
oddělený. Vstupní signály jsou přenášeny lineárně v poměru 1: 1. Chybový signál
je definován pro rozsah < 3,6 mA nebo > 21 mA. Analogový výstupní signál musí
být vyhodnocen následnou logickou jednotkou (např. PLC). S dvoukanálového
redundantního provozu (1oo2), musí být hodnoty porovnány. Při překročení dané
tolerance musí být dosažen bezpečný stav.
Úroveň signálu měřené hodnoty a chybové informace
Informace
Měřená hodnota
Chybová informace

Úroveň signálu
4…20 mA
< 3,6 mA; > 21 mA
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Zjištěné bezpečnostní hodnoty
Pro stanovení bezpečnostních hodnot byly přijaty následující předpoklady:
Okolní podmínky odpovídají průměrnému průmyslovému prostředí.
Safety Integrity Level (SIL) podle normy EN 61508: 2010 nebo
Performance Level (PL) podle EN ISO 13849-1: 2008
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1) FIT = poruchy za 109 hodin
2) Diagnostické pokrytí: DC = λDD / (λDU + λDD)
3) Výpočet nejnepříznivějšího případu pro vysoké nebo trvalé požadavky.
Míra selhání elektronických součástek se po 8mi až 12ti letech zvyšuje,
čímž se odvozené hodnoty PFD a PFH zhorší (IEC 61508-2,
vydání 2.0, 7.4.9.5, poznámka 3).
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Instalace a uvedení do provozu
Při instalaci a provozu oddělovacích modulů uvažte poznámky, okrajové podmínky
a limity, obsažené v tomto návodu k obsluze.
• Instalujte oddělovací modul na DIN lištu (35 mm).
• Připojte oddělovací modul podle zvoleného zapojení (viz strana xx).
• Správnou funkci oddělovacího modulu ověřte (viz níže).
Opakovaná zkouška
Opakovaná zkouška se používá ke zjištění poruchy v bezpečnostních systémech.
Funkce oddělovacího modulu by se měla testovat ve vhodných intervalech. Typ
testu a volba intervalu je na zodpovědnosti provozovatele. Intervaly testů jsou mj.
určovány při výpočtu každého bezpečnostního okruhu (hodnoty PFD).
Test musí být proveden tak, aby správná funkce bezpečnostního systému byla
detekována v interakci všech jeho složek.
Kontrola funkčnosti
Dokumentované hodnoty PFD platí pro intervaly kontrol T1 = 1, 2 nebo 3 roky.
Funkce oddělovacího modulu musí být testována takto:
• Nastavte počátek, konec a střední hodnotu rozsahu (např. 50% hodnoty)
a ověřte, zda nedošlo k chybě v rámci specifikovaných tolerancí.
• Prověřte přechod do bezpečného stavu. Tento test je vhodné provést simulací
přerušení vodiče (rozpojený vstup). Výstupní signál se musí snížit na hodnotu
≤ 3,6 mA.
Pokud je kontrola funkčnosti negativní, musí být oddělovací modul vyřazen
z funkce a proces jinými opatřeními uveden do bezpečného stavu. Oddělovací
modul samotný je bezúdržbový.
Údržba
Oddělovací moduly řady P224xx P1 jsou bezúdržbové.
Opravy
Vadný přístroj prosíme zašlete na servisem výrobce určenou adresu.
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