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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неспазването на инструкциите за безопасен монтаж може да доведе до смърт
или сериозно нараняване.






Контролният уред Rosemount серия 3490 („контролният уред“) не трябва да бъде
инсталиран в опасна зона. Контролният уред може да бъде свързан с трансмитери,
които са инсталирани в опасна зона.
Използвайте контролния уред само както е посочено в това ръководство и в
справочното ръководство за продукта. Вижте Справочното ръководството за
Rosemount серия 3490 (документ номер 00809-0100-4841) за повече инструкции.
Контролният уред трябва да бъде монтиран, свързан, пуснат в експлоатация,
използван и поддържан само от персонал с подходяща квалификация при спазване
на всички приложими национални и местни изисквания.

Електрическият удар може да причини смърт или сериозно нараняване.
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Уверете се, че контролният уред не е захранен, когато сваляте капака на клемите
и правите свързвания към клемите.
Ако контролният уред е монтиран в среда с високо напрежение и възникне
неизправно състояние или грешка при инсталиране, в кабелите и клемите може
да има високо напрежение.
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Информация относно директивите на ЕС
Декларацията на ЕО за съответствие относно всички директиви на ЕС,
приложими за този продукт, може да бъде намерена на страница 9.
Най-новата версия може да бъде намерена на www.rosemount.com.

Директива ATEX (94/9/ЕО) относно оборудването и защитните
системи, предназначени за използване в потенциално
експлозивна атмосфера
Emerson Process Management спазва изискванията на директива ATEX.

Директива (2006/95/ЕО) за ниско напрежение
Rosemount Контролен уред серия 3490 отговаря на изискванията на EN61010,
Част 1.

Директива PED (97/23/EО) за съоръжения под налягане
Rosemount Контролен уред серия 3490 e извън обхвата на Директивата за
съоръжения под налягане.

Директива EMC (2004/108/EО) относно електромагнитната
съвместимост
Rosemount Контролен уред серия 3490 отговаря на изискванията на
EN61326-1: 2006.

Ограничение за употреба на опасни вещества (RoHS)
Rosemount Контролен уред серия 3490 не попада в обсега на действие на
ограничението.

Сертификати за опасни места
Одобрения за Европа
Одобрение за искробезопасност по ATEX
I1 Номера на сертификати:
SIRA 06ATEX7128 (стенен монтаж), SIRA 06ATEX7129X (панелен монтаж)
Искробезопасност за II(1) G D, [Ex ia] IIC, [Ex ia Da] IIIC
Температура на околната среда –40°C до +55°C
Uo = +27,3 V, lo = 96,9 mA, Po = 0,66 W, Li = 0,22 mH, Ci = 0,6 nF
(вижте и „Условия за безопасна употреба съгласно ATEX и IECEx (I1 и I7):” на
страница 5)

Специални условия за безопасна употреба (сертификат SIRA 06ATEX7129X):

Клема 30 трябва да бъде свързана към високонадеждна точка на
заземяване в неопасна зона.
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Одобрения за Северна Америка и Канада
Одобрения за искробезопасност на
Underwriters Laboratories Inc. (UL)
I5 Идентификационни номера на проектите: E308780, E308781
Искробезопасен за клас I, раздел 1, групи A, B, C и D
Искробезопасен за клас 1, зона 0, група IIC
Температура на околната среда –40°C до +55°C
Контролен чертеж: 71097/1210
Uo = +27,3 V, lo = 96,9 mA, Po = 0,66 W, La = 2,26 mH, Ca = 70 nF

Одобрения за искробезопасност от Канадската асоциация по
стандартизация (CSA)
I6 Идентификационен номер на проекта: 1830310
Искробезопасен за клас I, раздел 1, групи A, B, C и D
Искробезопасен за клас 1, зона 0, група IIC [Ex ia]
Температура на околната среда: –40°C до +55°C
Контролен чертеж: 71097/1201
Uo = +27,3 V, lo = 96,9 mA, Po = 0,66 W, La = 2,26 mH, Ca = 70 nF

Забележка

Контролни чертежи 71097/1210 и 71097/1201 са в справочното ръководство
(документ номер 00809-0100-4841). Ръководствата са налични в електронен
вид на www.rosemount.com.

Одобрения за останалия свят
Одобрение за искробезопасност по IECEx
I7 Сертификат номер: IECEx SIR 06.0104X
Искробезопасен за [Ex ia] IIC, [Ex ia Da] IIIC
Температура на околната среда: –40°C до +55°C
Uo = +27,3 V, lo = 96,9 mA, Po = 0,66 W, Li = 0,22 mH, Ci = 0,6 nF
(вижте и „Условия за безопасна употреба съгласно ATEX и IECEx (I1 и I7):” на
страница 5)
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Условия за безопасна употреба съгласно ATEX
и IECEx (I1 и I7):
Включени номера на модели: 349*****I1*** и 349*****I7***
(„*“ обозначава опции на структурата, функцията и материалите)
Следните инструкции важат за оборудването, включено в сертификати с
номера
Sira 06ATEX7128, Sira 06ATEX7129X и IECEx SIR 06.0104X:
1. Контролният уред Rosemount серия 3490 („контролният уред“) може
да бъде свързан към трансмитер, разположен в опасна зона. Самият
контролен уред серия 3490 не трябва да бъде разполаган в опасна зона.
2. Общи съображения
а) Не монтирайте контролния уред върху структура, която е подложена
на вибрации, или в позиция, в която могат да бъдат причинени щети
поради удар, термично напрежение или навлизане на течности.
б) Предпазителят трябва да се подменя единствено с друг от посочения тип.
в) Отговорност на потребителя е да гарантира, че границите на
напрежението и тока за това оборудване не са надвишени.
г) Ако има вероятност оборудването да влиза в контакт с предизвикващи
корозия вещества, потребителят носи отговорност за предприемане
на необходимите предпазни мерки за предотвратяване на
неблагоприятното им въздействие, като по този начин се осигурява
предпазване от влошаване на типа защита.
Предизвикващи корозия вещества:
например киселинни течности или газове, които могат да разяждат
метали, или разтворители, които могат да въздействат на полимерни
материали.
Подходящи предпазни мерки:
например редовни проверки като част от рутинните инспекции или
установяване от спецификацията на материала, че той е устойчив на
определени химикали.
д) Потребителят не трябва да ремонтира това оборудване.
3. Инструкции относно окабеляването
а) Клема 30 на контролния уред трябва да бъде свързана към
искробезопасна точка на заземяване.
б) Контролният уред не трябва да бъде свързван към електрозахранване,
надвишаващо 250 волта средно квадратна стойност или прав ток, или
към апаратура, съдържаща източник на напрежение по-висок от
250 волта средно квадратна стойност или прав ток.
в) Искробезопасните изходи на контролния уред могат да бъдат свързвани
към сертифицирано оборудване, използвано в опасна зона, за която се
изисква ниво на защита на оборудването Ga или Da (категория 1), със
запалим газ и пара от групи IIC, IIB и IIA и със запалим прах от групи IIIC,
IIIB и IIIA.
Не се изисква допълнителна искробезопасна бариера.
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г) Ако веригата, свързана към клеми 1 и 2, не отговаря на IEC60079-11
(EN60079-11) клауза 6.4.12 (изолиране на вериги от земя или шини),
тогава трябва да бъде осигурено равнопотенциално заземяване на
контролния уред към искробезопасна точка на заземяване.
Пример за равнопотенциално заземяване е кабел с площ на напречното
сечене по-голяма от 4 мм2 и съпротивление по-малко от 1 ом.
д) Година на производство: отпечатана на етикета на продукта.
4. Технически данни
а. Кодове:
ATEX:

II (1) GD
[Ex ia] IIC (–40°C ≤ Ta ≤ 55°C)
[Ex ia Da] IIIC (–40°C ≤ Ta ≤ 55°C)

IECEx:

[Ex ia] IIC (–40°C ≤ Ta ≤ 55°C)
[Ex ia Da] IIIC (–40°C ≤ Ta ≤ 55°C)

б. Параметри на безопасност:
Клеми T1 (24 волта) във връзка с
T2 (Iin) и T1 (24 волта), във връзка с
T3 (земя)
Ui = 0, Uo = 27,3 V, lo = 96,9 mA,
Po = 0,66 W, Li = 0,22 mH, Ci = 0,6 nF

Клеми T2 (Iin) във връзка с T3 (земя)1
Ui = 30 V, li = 120 mA, Li = 0,1 mH, Ci = 0,6 nF,
Uo = 6,51 V (само капацитивно зареждане),
Io = 0, Po = 0

1. Клема T2 (Iin) във връзка с клема T3 (земя) трябва да се третира като източник на
6,51 волта. 6,51 волта се счита за теоретичния максимум, до който капацитивно
натоварване през тези клеми може да се зарежда чрез утечка през вътрешна серия
от блокиращи диоди. Това напрежение не допринася за риск от късо съединение във
веригата на който и да било външен източник, свързан към тези клеми.

в. Капацитетът и индуктивността на свързаното натоварване не трябва
да надвишават следните стойности:
Група

Капацитет

IIC

0,082 µF1
0,65 µF
2,15 µF

IIB
IIA

Индуктивност (mH) или коефициент L/R
(µH/Ohm)
1,2 mH
10,9 mH
21,9 mH

42 µH/Ohm
172 µH/Ohm
346 µH/Ohm

1. 0,082 mF, от който общия Ci на свързаната в опасната зона апаратура не трябва
да надвишава 0,020 µF.

г. Предпазител: 200 милиампера (T) 5 x 20 милиметра 250 волта.
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д. Конструктивни материали:
349***P6*

Кутия и капак от поликарбонат
Фиксиращи винтове за капака от неръждаема
стомана, качество 304
Устойчива на ултравиолетови лъчи клавиатура с
поликарбонатна мембрана.
Полиамидни щуцери и уплътняващи тапи

349***P4*

Кутия и капак от поликарбонат
Закрепващи средства от полиестер и сплав 400
Устойчива на ултравиолетови лъчи клавиатура с
поликарбонатна мембрана.

349***P7*

Кутия и капак от полифенилен (полифенилен оксид).
Фиксиращи винтове за панела, покрити с въглеродна
стомана/цинк
Устойчива на ултравиолетови лъчи клавиатура с
поликарбонатна мембрана
Клеморедове от полиамид и
полибутилентерефталат с галванизирани фитинги

е. Година на производство: отпечатана на етикета на продукта.
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Декларация на ЕО за съответствие
Фигура 1. Декларация на ЕО за съответствие (страница 1)
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Фигура 2. Декларация на ЕО за съответствие (страница 2)
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Фигура 3. Декларация на ЕО за съответствие (страница 3)
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Фигура 4. Декларация на ЕО за съответствие (страница 1)

ȾɟɤɥɚɪɚɰɢɹɧɚȿɈɡɚɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ʋRMD ɪɟɞC
ɇɢɟ
Mobrey Ltd.
158 Edinburgh Avenue
Slough, SL1 4UE
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ
ɞɟɤɥɚɪɢɪɚɦɟɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɚɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɱɟɩɪɨɞɭɤɬɴɬ

ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɟɧɤɨɧɬɪɨɥɟɧɭɪɟɞRosemount ɫɟɪɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨɬ
Mobrey Ltd.
158 Edinburgh Avenue
Slough, SL1 4UE
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ
ɡɚɤɨɣɬɨɫɟɨɬɧɚɫɹɬɚɡɢɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɟɜɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢɬɟɧɚɞɢɪɟɤɬɢɜɢɬɟɧɚ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɨɛɳɧɨɫɬɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɢɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɢɦɢɡɦɟɧɟɧɢɹɢɡɛɪɨɟɧɢɜ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɬɨ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟɬɨɡɚɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɟɨɫɧɨɜɚɜɚɧɚɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨɧɚɯɚɪɦɨɧɢɡɢɪɚɧɢɬɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɢɤɨɝɚɬɨɟɩɪɢɥɨɠɢɦɨɧɚɚɬɟɫɬɢɪɚɧɟɨɬɧɨɬɢɮɢɰɢɪɚɧɢɨɪɝɚɧɢɧɚ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɨɛɳɧɨɫɬɤɚɤɬɨɟɩɨɤɚɡɚɧɨɜɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɬɨ

ɚɜɝɭɫɬɝ

David J. Ross-Hamilton

ɞɚɬɚɧɚɢɡɞɚɜɚɧɟ

ɢɦɟ– ɩɟɱɚɬɧɢɛɭɤɜɢ

Ʉɨɧɫɭɥɬɚɧɬ„Ƚɥɨɛɚɥɧɢɨɞɨɛɪɟɧɢɹ”
ɞɥɴɠɧɨɫɬ– ɩɟɱɚɬɧɢɛɭɤɜɢ
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Фигура 5. Декларация на ЕО за съответствие (страница 2)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋRMD ɪɟɞC
ȾɢɪɟɤɬɢɜɚEMC (2004/108/EɈ ɨɬɧɨɫɧɨɟɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɬɚɫɴɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬ
ɆɨɞɟɥL*******, 3492L*******, 3493L*******
EN 61326-ɤɥɚɫA ɝɪɚɧɢɰɢɧɚɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɨɢɡɥɴɱɜɚɧɢɟɦɢɫɢɢ

ȾɢɪɟɤɬɢɜɚLVD (2006/95/EɈ ɡɚɧɢɫɤɨɧɚɩɪɟɠɟɧɢɟ
ɆɨɞɟɥL1******, 3492L1******, 3493L1******
EN61010-1:2000

ȾɢɪɟɤɬɢɜɚATEX ȿɈ ɨɬɧɨɫɧɨɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟɬɨɢɡɚɳɢɬɧɢɬɟɫɢɫɬɟɦɢ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɡɚɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɜɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɨɟɤɫɩɥɨɡɢɜɧɚɚɬɦɨɫɮɟɪɚ
Ɇɨɞɟɥ 349*L*P4I1**, 349*L*P6I1**
Sira 06ATEX7128 – ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɡɚɢɫɤɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɪɚɯ
ɈɛɨɪɭɞɜɚɧɟɨɬɝɪɭɩɚIIɤɚɬɟɝɨɪɢɹ  GD ([Ex ia] IIC [Ex ia Da] IIIC)
EN 60079-26:2007
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɫɚɫɥɟɞɧɢɬɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɫɬɚɧɞɚɪɬɢɢɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011
Ɇɨɞɟɥ 349*L*P7I1**
Sira 06ATEX7129X – ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɡɚɢɫɤɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɪɚɯ
ɈɛɨɪɭɞɜɚɧɟɨɬɝɪɭɩɚIIɤɚɬɟɝɨɪɢɹ  GD ([Ex ia] IIC [Ex ia Da] IIIC)
EN 60079-26:2007
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɫɚɫɥɟɞɧɢɬɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɫɬɚɧɞɚɪɬɢɢɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011

ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢɬɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɞɢɡɚɣɧɚɫɰɟɥɩɨɤɪɢɜɚɧɟɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɧɚɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɬɨɢɢɥɢ
ɦɨɧɬɢɪɚɧɟɬɨɫɚɩɨɫɨɱɟɧɢɫɛɭɤɜɟɧɨ-ɱɢɫɥɨɜɢɡɧɚɰɢɧɚɦɟɫɬɚɬɚɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɫ ɩɨ-ɝɨɪɟ

ɋɬɪ2 ɨɬ
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Фигура 6. Декларация на ЕО за съответствие (страница 3)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋRMD ɪɟɞC

ɇɨɬɢɮɢɰɢɪɚɧɨɪɝɚɧɩɨATEX ɡɚɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢɧɚȿɈɡɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɧɚɬɢɩɚ
SIRA Certification Service >ɇɨɬɢɮɢɰɢɪɚɧɨɪɝɚɧɧɨɦɟɪ@
Rake Lane, Eccleston, Chester
Cheshire, CH4 9JNȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ

ɇɨɬɢɮɢɰɢɪɚɧɨɪɝɚɧɩɨȺɌȿɏɡɚɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɧɚɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ
SIRA Certification Service >ɇɨɬɢɮɢɰɢɪɚɧɨɪɝɚɧɧɨɦɟɪ@
Rake Lane, Eccleston, Chester
Cheshire, CH4 9JN, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ

ɋɬɪ3 ɨɬ
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