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Úvod

VAROVÁNÍ
Výbuch může způsobit smrt nebo vážné zranění:
Použití ve výbušném prostředí musí být v souladu s odpovídajícími místními,
státními a mezinárodními normami, předpisy a praktikami. Prostudujte prosím
odkazující informace a kapitolu Certifikace výrobku v 475 Field Communicator
manuálu pro bezpečné použití.
Zásah elektrickým proudem může způsobit smrt nebo vážné zranění.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Toto zařízení odpovídá směrnicím FCC, část 15. Provoz podléhá následujícím
dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) musí připouštět
veškerá rušení, včetně těch, která mohou mít nežádoucí účinky na chod zařízení.
©2015 Emerson Process Management. Všechna práva vyhrazena.
HART je registrovaná ochranná známka společnosti HART Communication Foundation.
FOUNDATION je ochranná známka společnosti Fieldbus Foundation.
IrDA je registrovaná ochranná známka sdružení Infrared Data.
Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.
Logo Emerson je ochranná známka a servisní známka společnosti Emerson Electric Co.
Všechny ostatní známky jsou vlastnictvím jejich právoplatných vlastníků.

ÚVOD
Příručka 475 Field Communicator Jak začít poskytuje základní kroky, bezpečnostní
opatření a nastavení pro komunikátor 475 Field Communicator. Neobsahuje podrobné
pokyny pro konfiguraci, diagnostiku, údržbu, opravy a vyhledávání závad nebo
instrukce pro jiskrově bezpečné instalace. Více informací naleznete v 475 Field
Communicator manuálu na CD nebo DVD nebo na www.fieldcommunicator.com.
Komukikátor 475 Field Communicator podporuje zařízení HART a FOUNDATION
fieldbus a umožňuje jejich konfiguraci na místě. Technologie Electronic Device
Description Language (EDDL) umožňuje komunikátoru 475 Field Communicator
komunikovat se škálou různých zařízení nezávisle na výrobci.
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Přehled komunikátoru 475 Field Communicator

PŘEHLED KOMUNIKÁTORU 475 FIELD
COMMUNICATOR
Přenosný komunikátor 475 Field Communicator obsahuje barevnou LCD dotykovou
obrazovku, Lithium Ion akumulátor (Power Module), SH3 procesor, pamět,
systémovou kartu a integrované obvody pro komunikaci a měření.
Při použití přístroje 475 Field Communicator na komunikaci se zařízeními musíte
dodržet všechny standardy a postupy týkající se příslušné lokality. Jejich nedodržení
může vést k poškození zařízení nebo k osobnímu poranění. Přečtěte si a dodržujte
informace obsažené v oddílech této příručky.

Použití v nebezpečných prostředích
Provozní komunikátor 475 Field Communicator splňující požadavky na jiskrovou
bezpečnost může být použit v Zóně 0 (FM), Zóně 1 nebo Zóně 2, Group IIC a Class I,
Division 1 a Division 2, Groups A, B, C a D umístění.
Jiskrově bezpečný komunikátor 475 Field Communicator může být zapojen do smyčky
nebo k zařízením umístěným v Zóně 0, Zóně 1, Zóně 2, Group IIC; Zóna 20, Zóna 21,
Zóna 22 a Class I, Division 1 a Division 2, Groups A, B, C a D umístění.
Jiskrově bezpečný komunikátor 475 Field Communicator obsahuje dodatečný
certifikační štítek na zadní části přístroje.

UPOZORNĚNÍ
V nebezpečném prostředí je akumulátor Li-Ion možné vkládat i vyjímat. Akumulátor
v tomto prostředí není možné nabíjet, protože zdroj napájení/nabíječka
(00375-0003-0005) není jiskrově bezpečný.

Použití dotykové obrazovky a klávesnice
Dotyková obrazovka a klávesnice umožňují vybírat položky v nabídce a zadávat text.
Pro výběr položky z nabídky použijte přiložené dotykové pero nebo klávesy se
symbolem šipek nahoru a dolu. Umístění dotykového pera naleznete zde: Obrázek 1.
Pro vstup do nabídky dvakrát poklepejte odpovídající položku, ikonu nebo stiskněte
klávesu se symbolem pravé šipky.

UPOZORNĚNÍ
Pro dotyk obrazovky používejte pouze tupé nástroje, přednostně použijte přiložené
dotykové pero pro komunikátor 475 Field Communicator. Ostré nástroje, jako
například šroubovák, mohou poškodit dotykovou obrazovku a anulovat záruku. Oprava
dotykové obrazovky vyžaduje náhradu celé sestavy displeje, kterou lze provést pouze
v autorizovaném servisním středisku.
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Přehled komunikátoru 475 Field Communicator
Obr. 1. Komunikátor 475 Field Communicator s pogumovaným
ochranným pouzdrem
IrDA® rozhranní (čelo)

Připojení řemínku
(horní část)

HART a FOUNDATION fieldbus
komunikační rozhranní
(čelo)

Displej dotykové
obrazovky

Hlavní vypínač a
kontrolka
Připojení
řemínku
(dolní část)
Navigační
tlačítka
(čtyři tlačítka
se šipkami)
Tabulátor
Li-Ion
akumulátor
(zadní část) a
Systémová karta
(interní)
Dotykové pero
(uložené
v řemínku)
Kontrolky
indikátoru nabití
(boční strana)

Bluetooth®
kontrolka
Podsvícení
Připojení
řemínku
(dolní část)
Tlačítko Enter

Tlačítko funkce
a kontrolka
(pro kombinaci
funkcí několika
tlačítek)
Alfanumerická
klávesnice
Konektor pro
napájení/nabíjení
(boční strana)

Tlačítko pro
indikátor nabití
(boční strana)
Připojení řemínku (dolní část)

Připojení řemínku (dolní část)
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Přehled komunikátoru 475 Field Communicator

Akumulátor a síťové napájení/nabíjení
Před používáním baterie nebo zdroje napájení/nabíječky si přečtěte a dodržujte níže
uvedená opatření. Viz. manuál pro napájecí zdroj/nabíječku, který obsahuje více
informací.
• Chraňte akumulátor a zdroj napájení/nabíječku před vlhkostí a dbejte na dodržování
provozních a skladovacích teplotních omezení. Viz teplotní limity komunikátoru
475 Field Communicator uvedené v uživatelském manuálu. Napájecí
zdroj/nabíječka jsou určeny pouze pro vnitřní použití.
• Nezakrívejte akumulátor ani napájecí zdroj/nabíječku, nevystavujte je přímému
slunečnímu záření ani neumisťujte blízko tepelných zdrojů.
• Akumulátor nabíjejte pouze pomocí napájecího zdroje/nabíječky. Zdroj
napájení/nabíječka nesmí být používána u jiných výrobků. Nedodržení pokynů
může trvale poškodit komunikátor 475 Field Communicator a způsobit ztrátu jiskrové
bezpečnosti a záruky.
• Neotvírejte nebo neměňte akumulátor nebo napájecí zdroj/nabíječku. Uvnitř nejsou
žádné komponenty nebo bezpečnostní prvky, které by mohl obsluhovat uživatel.
Otevření nebo změna způsobí ukončení záruky a může způsobit zranění.
• Při přepravě Li-Ion akumulátoru dodržujte veškeré příslušné předpisy.
• Vyčistěte svorky napájecího zdroje/nabíječky od hrubých nečistot. Žádné jiná údržba
není nutná.
• Pokud je napájecí zdroj/nabíječka použita jinak než je určeno společností
Emerson Process Management, ochrana přístroje může být porušena.

Nabíjení baterie
Před prvním použitím v terénu Li-Ion akumulátor plně nabijte. Zdroj napájení/nabíječka
je vybavena zeleným konektorem, který je kompatibilní s konektorem na baterii.
Akumulátor se může nabít samostatně nebo po připojení k přístroji 475 Field
Communicator. Úplné nabití akumulátoru trvá přibližně dvě až tři hodiny a během
nabíjení je komunikátor 475 plně funkční. Pokud po nabití zůstane připojen napájecí
zdroj/nabíječka, nehrozí přebití akumulátoru.
Pro zachování vysoké výkonnosti nabíjejte akumulátor nejlépe po každém použití.
Pokud je to možné, vyvarujte se úplnému vybití akumulátor. Dodatečné informace
o údržbě akumulátorů naleznete v 475 Field Communicator manuálu.

Napájecí/nabíjecí kontrolky
Trojbarevné kontrolky na zdroji napájení/nabíječce slouží k indikaci níže uvedených
situací. Každá kontrolka svítí jiným světlem.
Barva
Zelený
Blikající zelená
Žlutá
Blikající žlutá
Blikající žlutá a červená
Červený

Situace
Akumulátor je zcela nabit.
Akumulátor je téměř nabit.
Akumulátor se nabíjí.
Napájecí zdroj/nabíječka není připojena ke
komunikátoru 475 Field Communicator.
Nízký stav akumulátoru.
Nabíjení neprobíhá. Více informací získáte
kontaktováním technické podpory.
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Instalace systémové karty a baterie
Obr. 2. Spodní část komunikátoru 475 Field Communicator
Schvalovací štítek Bluetooth

Hlavní štítek
Podstavec

Pojistné šrouby akumulátoru

Štítek
jiskrové
bezpečnosti
(varianta KL)

Piny konektoru
Připojení řemínku

Připojení řemínku
Systémová karta částečně
zasunutá do čtečky
Li-Ion akumulátor

INSTALACE SYSTÉMOVÉ KARTY A BATERIE
Pokud jste obdrželi komunikátor 475 Field Communicator s instalovanou systémovou
kartou, postupujte podle části „Zapnutí komunikátoru 475 Field Communicator“.
1. Odstraňte případný ochranný gumový kryt.
2. Položte přístroj 475 Field Communicator lícem dolů na rovný, bezpečný povrch.
3. Vyjměte akumulátor a zasuňte systémovou kartu Secure Digital (s etiketou System
Card) v poloze s kontakty na kartě směrem nahoru do určené zásuvky, dokud
neuslyšíte cvaknutí. Zásuvka pro systémovou kartu obsahuje pružinu. Viz.
Obrázek 2 s umístěním systémové karty. Na Obrázku 2 není systémová karta
zajištěna ve čtečce karet.

UPOZORNĚNÍ
Systémová karta musí být dodána výrobcem komunikátoru 475 Field Communicator.
V opačném případě dojde k anulaci schválení jiskrové bezpečnosti.
4. S komunikátorem 475 Field Communicator obráceným čelem dolů se ujistěte,
že šrouby zajišťující akumulátor jsou povolené.
5. Opatrně zasuňte akumulátor dokud bezpečně nezapadne na místo.

UPOZORNĚNÍ
Piny konektoru se mohou poškodit pokud nebude akumulátor do přístroje rovně
zasunut.
6. Opatrně ručně utáhněte oba pojistné šrouby akumulátoru. (Nesmíte je přetáhnout,
použijte maximální krouticí moment 0,5 Nm) Hlavy šroubů by měly být téměř
v rovině s krytem komunikátoru 475 Field Communicator.
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Vyjmutí akumulátoru a systémové karty

VYJMUTÍ AKUMULÁTORU A SYSTÉMOVÉ KARTY
1.
2.
3.
4.

Odstraňte případný ochranný gumový kryt.
Položte přístroj 475 Field Communicator lícem dolů na rovný, bezpečný povrch.
Povolte oba dva šrouby přidržující akumulátor, dokud nedojde k jejich vytočení.
Vysuňte akumulátor z přístroje 475 Field Communicator.

UPOZORNĚNÍ
Pokud správně nevysunete akumulátor, může dojít k poškození pinů konektoru.
5. Zatlačte na systémovou kartu směrem k zásuvce na systémovou kartu, dokud
neuslyšíte cvaknutí a karta se neuvolní.
6. Vysuňte systémovou kartu ze zásuvky.

ZAPNUTÍ KOMUNIKÁTORU 475 FIELD
COMMUNICATOR
Před zapnutím komunikátoru 475 Field Communicator se ujistěte, že není poškozen,
akumulátor je správně usazen, všechny šrouby jsou dobře dotaženy a komunikační
svorky jsou bez větších nečistot.
Pro zapnutí přístroje 475 Field Communicator:
1. Stiskněte a držte hlavní vypínač (přibližně dvě sekundy). Během startu upozorní
komunikátor 475 Field Communicator na případné aktualizace systémové karty.
Zobrazí se Hlavní nabídka přístroje.
2. Pro výběr ikony nebo položky menu použijte dotykovou obrazovku nebo tlačítka se
šipkou nahoru a dolu.
3. Pro vypnutí, stiskněte hlavní vypínač a poklepejte na Shut down nápis na vypínací
obrazovce. Klepněte na OK.

KOMUNIKACE S POČÍTAČOVÝMI APLIKACEMI
Pomocí IrDA rozhranní, Bluetooth rozhranní (pokud je licencováno) a pomocí
podporované čtečky karet může komunikátor 475 Field Communicator komunikovat
s PC. Viz Obrázek 1 zobrazující umístění IrDA rozhranní a systémové karty. Čtečku
karet lze použít pouze s utilitou Easy Upgrade. Viz 475 Field Communicator manuál
obsahující více infirmací.

Připojení k zařízení
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PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ
Použijte dodanou sadu vodičů pro připojení komunikátoru 475 Field Communicator
do smyčky nebo k zařízení. Svorky pro připojení sady vodičů jsou na vrchní straně
komunikátoru 475 Field Communicator. Červené svorky pro připojení jednotlivých
protokolů jsou kladné a černá svorka je společná pro oba protokoly. Pohyblivý kryt
zaručuje, že přístupný je vždy jen jeden pár svorek. Značky označují, který pár
kontaktů je pro který protokol.
Je povoleno pouze připojení do HART smyčky a FOUNDATION fieldbus segmentu. Je
zapotřebí také popis příslušného zařízení. Viz nejaktuálnější 475 Field Communicator
manuál obsahující více podrobností.

UPOZORNĚNÍ
Komunikátor 475 Field Communicator odebírá z fieldbus segmentu přibližně12 mA.
Ujistěte se, že zdroj napětí nebo baterie segmentu sběrnice bude schopná poskytovat
dostatek proudu pro tuto dodatečnou zátěž. Pokud nebude fieldbus segment
poskytovat dostatek proudu, dojde ke ztrátě komunikace.

TECHNICKÁ PODPORA
Kontaktujte dodavatele nebo jděte na http://www.fieldcommunicator.com pro informace
týkající se technické podpory.

ÚDRŽBA A OPRAVY
Údržbu, opravy a výměnu součástí, které nejsou uvedeny níže, musí provádět
speciálně vyškolený personál v autorizovaném servisním středisku. Můžete provádět
níže uvedenou běžnou údržbu přístroje:
• Čištění vnějšku přístroje. Použijte suchou netřepivou osušku nebo ji navlhčete
slabým roztokem mýdla ve vodě.
• Nabíjení, vytahování a výměna akumulátoru.
• Vytažení a výměna systémové karty.
• Vytažení a výměna podstavce.
• Kontrola dostatečného utažení všech vnějších šroubů.
• Kontrola, zda výklenek komunikační svorky není zanesen prachem a nečistotami.
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Likvidace odpadu

LIKVIDACE ODPADU
Výrobky s následujícím štítkem vyhovují směrnici Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE), 2002/96/EC, která se vztahuje pouze na členské státy EU.
Štítek značí, že tento výrobek by měl být recyklován a nemělo by s ním být
zacházeno jako s běžným odpadem. Informace o vyřazení jakékoliv části
přístroje 475 Field Communicator poskytne zákazníkům v členských státech
EU jejich prodejce.
Zákazníci v ostatních zemích při likvidaci jakékoliv části přístroje 475 Field Communicator
se řídí platnými nařízeními v jejich zemi.

NEBEZPEČNÉ LÁTKY
Výrobky s následujícím štítkem jsou bezolovnaté a vyhovují směrnici Restriction of the
Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS),
2002/95/EC, která se vztahuje pouze na členské státy EU.

Pb

Účelem této směrnice je omezit používání olova, mědi, rtuti, šestimocného
chrómu, PBB, PBDE a samozhášecích přísad.

RoHS

CERTIFIKACE VÝROBKU
Přehled
Všechny komunikátory 475 Field Communicators obsahují hlavní štítek (viz Obrázek 2).
Jiskrově bezpečné komunikátory (varianta KL) 475 Field Communicators obsahují rovněž
štítek naproti hlavnímu štítku. Pokud přístroj 475 Field Communicators neobsahuje tento
štítek (varianta NA) není jiskrově bezpečný. Viz 475 Field Communicator manuál nebo
www.fieldcommunicator.com pro další informace.
Schválení od Industry Canada (IC), Federal Communications Commission (FCC),
Telecommunications Regulatory Authority (TRA) a Radio and Telecommunications
Terminal Equipment (R&TTE) se vztahují pouze na komunikátor 475 Field Communicators
licencovaný pro Bluetooth. V tom případě je štítek umístěn na zadní straně přístroje.

Schválené výrobní lokality
R. STAHL HMI Systems GmbH – Cologne, Německo

IC
Toto digitální zařízení třídy A vyhovuje kanadské normě ICES-003.

Certifikace výrobku
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FCC
Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení
Třídy A na základě části 15 Pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby
poskytovala dostatečnou míru ochrany před škodlivým rušením při používání tohoto
zařízení na veřejném prostranství. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat
energii na rádiové frekvenci a pokud není nainstalováno a používáno s ohledem na
příručku s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Používání
tohoto zařízení v obydlené oblasti bude pravděpodobně příčinou vzniku škodlivého
rušení a uživatel bude v takovém případě povinen rušení zabránit na vlastní náklady.
Jakékoliv úpravy provedené na tomto zařízení, které nejsou schválené společností
Emerson Process Management může učinit neplatným oprávnění uživatele provozovat
toto zařízení, které bylo uděleno Americkým federálním výborem pro telekomunikace
(FCC).

Telekomunikační regulační úřad
OMAN – TRA
TRA/TA-R/0089/11
D080273

Informace o evropských směrnicích
Elektromagnetická kompatibilita (2004/108/EC)
Testováno podle EN 61326-1:2006 a ETSI EN 301489-17:2002-08 požadavků.

Nízké napětí (2006/95/EC)
Testováno podle EN 61010-1:2001 požadavků.

R&TTE (1999/5/EC)
Zařízení je ve shodě se směrnicí 1995/5/EC Radio and Telecommunications
Terminal Equipment (R&TTE), ETSI EN 300328 V1.81:2012-06 a IEC
62209-2:2007 standardy.

ATEX směrnice (94/9/EC) (varianta KL)
Toto zařízení vyhovuje směrnici ATEX. Příslušné standardy: EN 60079-0:2012,
EN 60079-11:2012 a EN 60079-26:2007. Konkrétní informace o směrnici ATEX
jsou v tomto dokumentu a v 475 Field Communicator manuálu.
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Certifikace výrobku

Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
(pouze varianta KL)
Schválení pro jiskrovou bezpečnost, která jsou uvedena v této části vyhovují
požadavkům FISCO.

Osvědčení pro severní Ameriku
Certifikáty Factory Mutual (FM)
Jiskrová bezpečnost pro Class I, Division 1, Groups A, B, C a D a Class I,
Zone 0, AEx ia IIC T4 (Tokolí = 50 °C) nebezpečné prostředí pokud je zařízení
zapojeno podle výkresu 00475-1130 uvedeného v 475 Field Communicator
manuálu. Viz kontrolní výkres pro vstupní a výstupní parametry.

Certifikáty Kanadské normalizační společnosti
(CSA– Canadian Standards Association)
Jiskrová bezpečnost pro Class I, Ex ia [ia Ga] [ia Da IIIC] IIC T4 Gb (-10°C ≤
Ta ≤ +50°C) nebezpečné prostředí pokud je zařízení připojeno podle výkresu
00475-1130 uvedeného v 475 Field Communicator manuálu. Viz kontrolní
výkres pro vstupní a výstupní parametry.

Mezinárodní certifikace
IECEx
Certifikát č.: IECEx BVS 10.0094
Ex ia [ia Ga] [ia Da IIIC] IIC T4 Gb (–10 °C ≤ Tokolí ≤ 50 °C)

Elektrotechnické parametry HART pro jiskrovou bezpečnost
Vstupní parametry
= 30 VDC
Ui
= 200 mA
Ii
= 1,0 W
Pi
=0
Li
=0
Ci
Výstupní parametry
= 1,9 VDC
U0
= 32 μA
I0

FOUNDATION fieldbus
Jiskrová bezpečnost podle norem FISCO
UiIIC
= 17,5 VDC
IiIIC = 215 mA
PiIIC
= 17,5 VDC
IiIIB = 380 mA
PiIIB
UiIIB
U0
= 1,9 VDC
I0
= 32 µA
Jiskrová bezpečnost jinak než podle norem FISCO
= 30 VDC
Ii
= 380 mA
Pi
Ui
= 1,9 VDC
I0
= 32 µA
U0
=0
Ci
=0
Li

= 1,9 W
= 5,3 W

= 1,3 W
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Osvědčení pro Evropu
ATEX Jiskrová bezpečnost
Certifikát č.: BVS 09 ATEX E 022
II 2 G (1 GD) Ex ia [ia Ga] [ia Da IIIC] IIC T4 Gb (–10 °C ≤ Tokolí ≤+50 °C)
0158

Elektrotechnické parametry HART pro jiskrovou bezpečnost
Vstupní parametry
= 30 VDC
Ui
= 200 mA
Ii
= 1,0 W
Pi
=0
Li
=0
Ci
Výstupní parametry
= 1,9 VDC
U0
= 32 μA
I0

FOUNDATION fieldbus
Normy FISCO se vztahují na certifikace FM, CSA, IECEx a ATEX.
Jiskrová bezpečnost podle norem FISCO
UiIIC
= 17,5 VDC
IiIIC = 215 mA
PiIIC = 1,9 W
= 17,5 VDC
IiIIB = 380 mA
PiIIB = 5,3 W
UiIIB
= 1,9 VDC
I0
= 32 µA
U0
Jiskrová bezpečnost jinak než podle norem FISCO
= 30 VDC
Ii
= 380 mA
Pi
= 1,3 W
Ui
= 1,9 VDC
I0
= 32 µA
U0
=0
Ci
=0
Li
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