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Johdanto
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TÄRKEÄ ILMOITUS
Tässä pikakäyttöohjeessa on 375-käyttöliittymän perusohjeet. Se ei sisällä
yksityiskohtaisia ohjeita lähettimen konfigurointia, diagnostiikkaa, kunnossapitoa,
huoltoa, vianetsintää tai luonnostaan vaaratonta asennusta varten.
Tutustu 375-käyttöliittymän viitekäsikirjaan tarkempien ohjeiden saamiseksi.
375-käyttöliittymän lisäaineistoa on osoitteessa www.fieldcommunicator.com.

VAROITUS
Räjähdys voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman:
Asennuksissa räjähdysalttiiseen ympäristöön on noudatettava paikallisia, kansallisia
ja kansainvälisiä standardeja, menettelyjä ja käytäntöjä. Tutustu 375-käyttöliittymän
viitekäsikirjan kohtaan ”Tuotehyväksynnät”, jossa esitetään perusteelliset
menettelyohjeet.
Sähköisku voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.
© 2009 Emerson Process Management. Kaikki oikeudet pidätetään.
HART on HART Communication Foundation -säätiön rekisteröity tavaramerkki.
FOUNDATION on Fieldbus Foundationin tavaramerkki.
IrDA on Infrared Data Associationin rekisteröity tavaramerkki.
Emersonin logo on Emerson Electric Co.:n tuotemerkki.
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

JOHDANTO
375-käyttöliittymä helpottaa ja tehostaa työskentelyä, sillä se tarjoaa kaksisuuntaisen
tiedonsiirron prosessissa oleviin HART®- ja FOUNDATION™-kenttälaitteisiin. Ennen
375-käyttöliittymän käyttöönottoa on tehtävä useita valmistelevia toimintoja ja
suoritettavia varotoimia.
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Tuotteen yleiskatsaus ja varotoimet

TUOTTEEN YLEISKATSAUS JA VAROTOIMET
375-käyttöliittymä tukee HART- ja FOUNDATION-kenttäväylälaitteita, ja sitä voidaan
käyttää laitekonfigurointeihin ja vianhakuun prosessialueilla. Käytettäessä
375-käyttöliittymää kenttälaitteiden kanssa tulee noudattaa kaikkia prosessialueen
vaatimia standardeja, sääntöjä ja menettelytapoja. Virheellinen menettely voi johtaa
laitevaurioihin ja/tai loukkaantumiseen. Varmista, että ymmärrät ja toimit seuraavien
ohjeiden mukaisesti:
• Luonnostaan vaarattomalla hyväksynnällä varustettua 375-käyttöliittymää voi
käyttää 0- (vain FM ja CSA), 1- ja 2- tilaluokissa, Division 1 ja 2 (vain KL optiolla).
• Luonnostaan vaarattomalla hyväksynnällä varustettu 375-käyttöliittymä voidaan
kytkeä piireihin tai väyläsegmentteihin, jotka ovat tilaluokkien 0, 1, 2, 20, 21 ja
22 alueilla, Division 1 ja 2 (vain KL optiolla).
• 375-käyttöliittymä sisältää FSTN tyyppisen LCD kosketusnäytön, NiMH-akkuyksikön
tai litiumioni-akkumoduulin, SH3 prosessorin, muistipiirit ja sisäiset tiedonsiirto- ja
mittauspiirit.
• 375-käyttöliittymän päädyssä on kolme liitintä. Punaiset liittimet ovat protokollien
signaaliliittimet ja musta on yhteinen, molempien protokollien käytössä oleva liitin.
Liitinten päällä on liukuva suojalevy, jolla varmistetaan, että ainoastaan yhtä
protokollaa voidaan käyttää kerrallaan. Protokollien liitännät on selkeästi merkitty.
• Kosketusnäyttöä saa koskettaa vain tylpillä esineillä, mieluiten 375-käyttöliittymän
mukana toimitetulla kosketuskynällä. Terävien esineiden, kuten ruuvimeisselin,
käyttö saattaa vioittaa kosketusnäyttöä ja mitätöidä takuun. Kosketusnäytön
korjaaminen vaatii koko 375:n näyttöyksikön vaihtamista, jonka voi suorittaa
ainoastaan valtuutettu huoltokeskus.
• Kun liität 375-käyttöliittymän aktiiviseen FOUNDATION-kenttäväyläsegmenttiin, varmista, että segmentissä on riittävästi virtakapasiteettia 375-kenttäväylätoimintojen
käyttämiseen. 375-käyttöliittymän virrankulutus on noin 17 mA.
• Infrapunaportin tai kortinlukijan avulla 375-käyttöliittymä tai sen järjestelmäkortti
voidaan liittää tietokoneeseen.
• Syötä tiedot 375-käyttöliittymään näppäimistön tai kosketusnäytön avulla.
• Laajennusmoduuli (EM) (varustettu nimikyltillä Expansion Module) on irrotettava
muistikortti, joka liitetään laajennusporttiin. Laajennusmoduulin voi irrottaa tai
asentaa vaarallisella alueella.
• Laajennusporttiin saa liittää vain laajennusmoduulin tai laajennusportin peitelevyn.
Muita kortteja tai muita muisteja ei saa asettaa laajennusporttiin. Käytettäessä muita
kortteja laite menettää räjähdysvaarallisen luokituksensa ja takuunsa.
• Järjestelmäliitännässä käytettyjen korttien tulee olla 375:n valmistajan toimittamia.
Käytettäessä muita kortteja laite menettää räjähdysvaarallisen luokituksensa ja
takuunsa.

Tuotteen yleiskatsaus ja varotoimet
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• 375-käyttöliittymä tukee kahdenlaisia akkuja. NiMH-akkuja ja litiumioniakkumoduuleja. NiMH-akkuyksikössä on musta, 4-napainen tehonsyötön liitin
ja litiumioni-akkumoduulissa on vihreä, 6-napainen liitin. Katso liittimen sijainti
Kuvasta 1. Tässä viitekäsikirjassa termiä ”akku” käytetään kuvaamaan molemmille
akkutyypeille yhteistä toiminnallisuutta. Mahdollisista eroista huomautetaan.
• Noudata kaikkia soveltuvia säädöksiä litiumioni-akkumoduulia kuljettaessasi.
• Akun voi irrottaa tai asentaa vaarallisella alueella.
• Akkua ei saa ladata räjähdysvaarallisilla alueilla.
• Käytä 375-käyttöliittymän laturia (00375-0003-0005) vain 375-käyttöliittymän
kanssa.
• Käytä akun lataamiseen vain 375:n omaa laturia. Muiden latauslaitteiden käyttö
voi vaurioittaa 375-käyttöliittymää pysyvästi ja laite menettää räjähdysvaarallisen
luokituksensa.
• Suojaa akku ja laturi kosteudelta ja noudata käyttö- ja varastointilämpötilarajoja.
• Älä peitä akkua tai laturia tai altista niitä suoraan auringonpaisteeseen tai aseta
niitä kuumuudelle herkkien materiaalien päälle tai viereen.
• Älä avaa tai muuntele akkua tai laturia. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia eikä
suojauskomponentteja. Avaaminen tai muunteleminen mitätöi takuun.

Tuotteen yleiskatsaus ja varotoimet
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Kuva 1. 375-käyttöliittymä

IrDA® liityntä
(päädyssä)

Kosketusnäyttö

HART ja FOUNDATION kenttäväyläkommunikoinnin
liittimet (päädyssä)

Kosketuskynä
(takana)
Laajennusliitäntä
(sivulla)

Navigointipainikkeet
(neljä
nuolinäppäintä)
Tabulointipainike
Akku (takana) ja
järjestelmäkortti
(sisäinen)
Aakkosnumeeriset
painikkeet
Käynnistys/
sammutus
painike
Monitoiminen
LED

Enter-painike
Toimintopainike
(useiden painikkeiden
käyttöyhdistelmät)

Laturin liitin
(sivulla) akussa
(litiumioniakkumoduuleissa
vihreä, NiMHakuissa musta)
Taustavalon
voimakkuuden
asettelupainike

Käyttöönotto
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KÄYTTÖÖNOTTO
Ennen kuin ryhdyt käyttämään 375-käyttöliittymää, varmista että:
•
•
•
•
•

Laite ei ole vaurioitunut.
Akku on tiiviisti kiinni käyttöliittymässä.
Kaikki kiinnitysruuvit ovat riittävän kireällä.
Laajennusmoduuli on paikallaan tai laajennusliitännässä on peitelevy.
Kommunikointiliitännän aukossa ei ole roskia tai likaa.

AKUN LATAAMINEN
VAROITUS
Aiempi 4-napainen laturi ei ole yhteensopiva litiumioni-akkumoduulin kanssa.
Lataa akku täyteen varaukseen ennen ensimmäistä käyttöä. Laturi on yhteensopiva
litiumioni-akkumoduulin ja NiMH-akkuyksikön kanssa. NiMH-sovitinkaapelia on käytettävä, kun NiMH-akkuyksikkö ladataan laturilla. Laturissa on vihreä liitin, joka sopii
litiumioni-akkumoduulin tai NiMH-sovitinkaapelin vastaavaan liittimeen. Ks. Kuva 2.
Akku voidaan ladata erikseen tai sen ollessa liitettynä 375-käyttöliittymään. Täysi lataus
osoitetaan pysyvällä vihreällä merkkivalolla monitoiminäytössä ja täyteen latautuminen
kestää normaalisti 2–3 tuntia. 375-käyttöliittymää voi käyttää latauksen aikana.
Kuva 2. NiMH-sovitinkaapelia käytetään NiMH-akkuyksikön lataamiseen

NiMH-sovitinkaapeli
Laturin vihreä liitin

Laturi
Valot

Järjestelmäkortin ja akun asennus
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Kuva 3. 375-käyttöliittymän taustapuoli
Laitteen nimikilpi

Tuki/kiinnitin

Akun kiinnitysruuvit

Luokituskilpi
(KL-optio)

Järjestelmäkortti
Akku

JÄRJESTELMÄKORTIN JA AKUN ASENNUS
1. Aseta 375-käyttöliittymä tasaiselle pinnalle näyttö ja näppäimistö alaspäin.
2. Lukitse taustatuki ylöspäin ”kiinnitin” asentoon. (Taustatuki kääntyy pitemmälle,
kun sen reunoja puristetaan sisäänpäin nivelen läheltä, katso Kuva 3.)
3. Akun ollessa irti aseta järjestelmäkortti (nimikyltti System Card), korttiliittimet
suunnattuna ylöspäin, 375-käyttöliittymän korttirakoon (sijaitsee suoraan akun
liittimien alapuolella). Työnnä korttia, kunnes se asettuu tiiviisti paikalleen.

VAROITUS
Järjestelmäkorttia ei saa asettaa laajennusporttiin. Käytettäessä muita kortteja laite
menettää räjähdysvaarallisen luokituksensa ja takuunsa.
4. Pitäen 375-käyttöliittymä edelleen näyttö ja näppäimistö alaspäin varmista, että
akun kiinnitysruuvit eivät estä akun paikalleen asettamista. Liu’uta akku varovasti
ohjaimia pitkin, kunnes se on tiiviisti paikallaan.
VAROITUS
Mikäli akku ja 375-käyttöliittymän runko eivät ole oikein kohdistettu, sähköiset liittimet
voivat vaurioitua.
5. Kiristä akku huolellisesti paikalleen kahdella akun kiinnitysruuvilla. (Älä kiristä liikaa,
kiristysmomentti enintään 0,5 Nm.) Kiinnitysruuvien kantojen tulee asettua taustatuen uran seinämän tasolle.

375-käyttöliittymän käynnistäminen

375-KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYNNISTÄMINEN
1. Paina näppäimistön Käynnistys/Sammutus -painiketta, kunnes monitoiminen
LED-merkkivalo alkaa vilkkua (noin kaksi sekuntia). 375-käyttöliittymä tarkistaa
käynnistyksen yhteydessä järjestelmäkortin mahdollisten ohjelmistopäivitysten
varalta ja ilmoittaa mikäli päivitys tarvitaan. Tämän jälkeen tulee näkyviin
päävalikko.
2. Päävalikossa voit valita kohteita ylös/alas -nuolinäppäimillä ja aktivoida kohteet
oikealla nuolinäppäimellä. Asetukset ja järjestelmätiedot löytyvät Asetukset-valikosta. Yksityiskohtaiset ohjeet on esitetty uusimmassa 375-käyttöliittymän
viitekäsikirjassa.

AKUN JA JÄRJESTELMÄKORTIN IRROTTAMINEN
JA VAIHTAMINEN
1. Aseta pois päältä kytketty 375-käyttöliittymä tasaiselle pinnalle näyttö alaspäin.
2. Avaa akun kiinnitysruuveja, kunnes ruuvien kannat ovat 375-käyttöliittymän
seinämän tasolla.
3. Liu’uta akku irti käyttöliittymästä.
VAROITUS
Älä nosta akkua ylöspäin, koska tämä saattaa vahingoittaa sähköisiä liittimiä.
4. Ota kiinni järjestelmäkortista ja liu’uta se suorassa ulos 375-käyttöliittymästä.
VAROITUS
Älä nosta järjestelmäkorttia ylöspäin, sillä se voi vaurioittaa korttia tai liittimiä.

TIEDONSIIRTOLIITTIMET
375-käyttöliittymän päädyssä oleva suojalevy voidaan asettaa kahteen asentoon.
Käytä suojalevyssä ja liittimien välissä olevia merkintöjä valitessasi halutun
protokollan. Käytä mukana toimitettuja johdinsarjoja kytkeytyessäsi piiriin tai
segmenttiin. Lisätietoja löydät uusimmasta 375-käyttöliittymän viitekäsikirjasta.
VAROITUS
375-käyttöliittymä on sallittua liittää ainoastaan HART-viestipiiriin ja FOUNDATIONkenttäväyläsegmenttiin.

TEKNINEN TUKI
Teknisen tuen yhteystiedot saat jälleenmyyjältä tai osoitteesta
http://www.fieldcommunicator.com/supp.htm.
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Kunnossapito, korjaus ja vianhaku

KUNNOSSAPITO, KORJAUS JA VIANHAKU
Kaikki kunnossapito, korjaus ja osien vaihto, jota ei ole lueteltu alla, on suoritettava
erityisesti koulutetun henkilöstön toimesta valtuutetussa huoltokeskuksessa. Käyttäjä
voi itse suorittaa yleisimmät kunnossapitotoimenpiteet 375-käyttöliittymälle alla
esitetyillä menettelyillä:
• Ulko-osien puhdistus. Käytä ainoastaan kuivaa, nukkautumatonta pyyhettä tai
miedolla saippualla kostutettua pyyhettä.
• Akun lataaminen, irrottaminen ja vaihtaminen.
• Järjestelmäkortin irrottaminen ja vaihtaminen.
• Laajennusmoduulin tai laajennusliitännän suojakannen irrottaminen ja vaihtaminen.
• Taustatuen irrottaminen ja vaihtaminen.
• Kaikkien laitteen ulkokuoren ruuvien riittävän kireyden tarkastaminen.
• Kommunikointiliityntöjen aukkojen tarkastaminen roskien tai lian varalta.

JÄTTEIDEN LAJITTELU
Seuraavalla merkinnällä varustetut tuotteet noudattavat sähkö- ja elektroniikkaromusta
(WEEE) annettua direktiiviä, 2002/96/EY, joka koskee ainoastaan Euroopan unionin
(EU) jäsenmaita.
Merkintä osoittaa, että tuote tulee kierrättää eikä sitä saa käsitellä
talousjätteenä. EU:n jäsenvaltioissa asuvat asiakkaat voivat ottaa yhteyttä
Emersonin myyntiedustajaan saadakseen tietoa 375-käyttöliittymän osien
hävittämisestä.
Jos 375-käyttöliittymän osia joudutaan jossain vaiheessa vaihtamaan, pois heitettävien
osien osalta on muualla maailmassa noudatettava voimassa olevia paikallisia jätteiden
lajittelusäädöksiä.

VAARALLISET AINEET
Seuraavalla merkinnällä varustetut tuotteet ovat lyijyttömiä ja noudattavat tiettyjen
vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS)
koskevaa direktiiviä, 2002/95/EY, joka koskee ainoastaan EU:n jäsenvaltioita.
Direktiivin tarkoituksena on rajoittaa lyijyn, kadmiumin, elohopean, kuuden
arvoisen kromin, polybromibifenyylin (PBB) sekä polybromidifenyylieetteriä
(PBDE) sisältävien liekinestoaineiden käyttöä elektronisissa laitteissa.

Pb

RoHS

Tuotehyväksynnät
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TUOTEHYVÄKSYNNÄT
Yleiskatsaus
375-käyttöliittymä toimitetaan varustettuna laitekilvellä (kts. Kuva 3). Luonnostaan
vaarattomassa (KL optio) 375-käyttöliittymässä on myös luokituskilpi, vastapäätä
laitekilpeä. Jos 375-käyttöliittymä ei sisällä tätä kilpeä (NA optio), sillä ei silloin ole
luonnostaan vaaratonta hyväksyntää.

Hyväksytyt valmistuspaikat
Emerson Process Management — Leicester, Englanti

EU:n direktiivit
CE-merkintä
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (2004/108/EY)
Testattu määrittelyjen EN 61000-6-3, EN 61000-6-2 ja EN 61326-1 mukaisesti.
ATEX direktiivi (94/9/EY) (vain KL optio)
Emerson Process Management noudattaa ATEX-direktiiviä.
Tarkemmat ATEX direktiiviä koskevat tiedot on esitetty tässä dokumentissa ja
375-käyttöliittymän viitekäsikirjassa.
Soveltuvat standardit EN 60079-0, EN 60079-11, and EN 60079-26.

Vaarallisten alueiden luokitukset (vain KL optio)
Kansainväliset luokitukset
IECEx
Luokitusnumero.: IECEx BVS 08.0044
Ex ia IIC T4 (–10 °C ≤ Ta ≤ 50 °C)

Pohjois-Amerikan luokitukset
Factory Mutual (FM)
Luonnostaan vaaraton Class I, Division 1, Groups A, B, C, ja D ja Class I,
Zone 0, AEx ia IIC T4 (Ta = 50 °C) räjähdysvaaralliset alueet kytkettäessä
375-käyttöliittymän viitekäsikirjassa olevan piirustuksen 00375-1130
mukaisesti. Katso lähtö- ja tuloparametrit piirustuksesta.
Canadian Standards Association (CSA)
Luonnostaan vaaraton Class 1, Zone 0, Ex ia IIC T4 räjähdysvaaralliset
alueet kytkettäessä 375-käyttöliittymän viitekäsikirjassa olevan
piirustuksen 00375-1130 mukaisesti. Katso lähtö- ja tuloparametrit
piirustuksesta.

Tuotehyväksynnät
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Eurooppalaiset luokitukset
ATEX luonnostaan vaaraton
Luokitusnumero.: BVS 03 ATEX E 347
Ex ia IIC T4 (–10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C)
1180

II 2 G (1 GD)

HART luonnostaan vaarattomat sähköiset parametrit
Tuloarvot
Ui
= 30 V DC
= 200 mA
Ii
Pi
= 1,0 W
Li
=0
Ci
=0
Lähtöparametrit
U0
= 1,9 V DC
= 32 µA
I0
FOUNDATION-kenttäväylä:
Luonnostaan vaaraton FISCO
UiIIC = 17,5 V DC
IiIIC = 215 mA
UiIIB = 17,5 V DC
IiIIB = 380 mA
U0 = 1,9 V DC
I0
= 32 µA
Luonnostaan vaaraton ilman FISCOA
Ui
= 30 V DC
Ii
= 380 mA
U0 = 1,9 V DC
I0
= 32 µA
Li
=0
Ci
=0

PiIIC = 1,9 W
PiIIB = 5,3 W

Pi

= 1,3 W

