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B

Olvassa el ezt az üzemeltetési útmutatót, mielõtt
üzembe helyezné a készüléket. Tárolja az
üzemeltetési
útmutatót
minden
felhasználó
számára bármikor elérhetõ helyen.
Kérjük, támogasson bennünket az üzemeltetési
útmutató jobbá tételében.
Köszönettel vesszük az észrevételeit.
Elérhetõségeink mûszaki kérdésekben
Telefonos támogatás Németországban:
Telefon:
+49 661 6003-300 vagy -653 vagy -899
Telefax:
+49 661 6003-881729
E-mail:
Service@jumo.net

H

Ausztria:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

+43 1 610610
+43 1 6106140
info@jumo.at

Svájc:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

+41 1 928 24 44
+41 1 928 24 48
info@jumo.ch

Ha nehézségei lennének az üzembe helyezéskor,
akkor kérjük, ne manipulálja megengedhetetlen
módon a készüléket. Ezzel veszélyezteti a
garanciális jogait!
Kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi
képviseletünkkel vagy az anyavállalattal.
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H

Szervizeléshez a készüléket vissza kell küldeni az
anyavállalathoz.
A
Germanischer
Lloyd
ajánlása
szerint
meghatározott alkalmazásokhoz pótkészüléket kell
rendelkezésre bocsátani.
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Mûszaki adatok

1 Bevezetõ
1.1

Leírás

A (biztonsági) hõmérséklethatároló, ill. -felügyelõ ((S)TB, ill. (S)TW)
minden olyan területen használható, ahol termikus folyamatokat kell
felügyelni, ill. zavarok esetén a berendezést üzembiztos állapotba
kell helyezni. Ha a hõmérséklet meghaladja a megengedett
határértéket, vagy ha hiba lép fel (érzékelõ szakadás, érzékelõ
rövidzára, valamely alkatrész meghibásodása, hálózat kimaradás) a
megengedett hõmérséklettartományon belül, akkor a készülék
késedelem nélkül kikapcsol. Miután megszûnt a zavar, a
hõmérséklet-korlátozót vagy a biztonsági hõmérséklet-korlátozót
kézzel ki kell reteszelni. Ez vagy a készüléken lévõ, vagy egy külsõ
kireteszelõ gombbal tehetõ meg. Az energiaáramlás csak akkor
válik szabaddá, ha a hõmérséklet a kapcsolási különbözet értékével
kisebb (O-funkció), ill. nagyobb (S-funkció), mint a beállított
határérték. Ha a hálózat a berendezés jó tartományában marad ki
rövid idõre ( 1 perc), akkor a hálózat visszatérésekor automatikusan
zár az áramkör. A kapcsolási különbözet értéke 3 °C, 10 °C, 30 °C
vagy 100 °C.
Az elõoldalon található a határhõmérséklet beállítására szolgáló
analóg beállító gomb. A határérték véletlen, ill. illetéktelen elállítását
egy leplombálható, átlátszó burkolat akadályozza meg. A
készülékek olyan kivitelûek, hogy beszerelhetõ készülékekként
DIN EN 60715 szerinti tartósínekre lehessen rögzíteni õket. Az
elektromos csatlakoztatásra szolgáló csavaros kapcsok (vezeték
keresztmetszete max. 2,5 mm2) azonos huzalozási síkban vannak.
A készülékek meghatározott, 0...1800 °C hõmérséklettartományon
belül mûködnek (a „DIN“ és a “SIL“ kiegészítésû típusoknál ez
0 ... 1400°C).

1.1.1 Üzemi szabályozó- és vezérlõkészülék
TW hõmérsékletfelügyelõ*
Az üzemi hõmérsékletfelügyelõ hõfejlesztõ berendezésekhez
készült olyan készülék, amelynek a bejelzésekor automatikusan
végrehajtódik a visszaállítás, amikor az érzékelõ hõmérséklete a
kapcsolási különbözet értékével nagyobb vagy kisebb, mint a
beállított határérték.
(2B mûködési mód)
* A részletesebb magyarázatokat lásd a DIN EN 14597 szabványnál
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1 Bevezetõ
1.1.2 Védelmi szabályozó- és vezérlõkészülékek
STW biztonsági hõmérsékletfelügyelõ*
A védelmi hõmérsékletfelügyelõ hõfejlesztõ berendezésekhez
készült olyan készülék, amelynek a bejelzésekor automatikusan
végrehajtódik a visszaállítás, amikor az érzékelõ hõmérséklete a
kapcsolási különbözet értékével nagyobb vagy kisebb, mint a
beállított határérték.
(2B, 2K és 2P mûködési mód)
TB hõmérsékletkorlátozó*
A védelmi hõmérsékletkorlátozó hõfejlesztõ berendezésekhez
készült olyan készülék, amelyet csak kézzel vagy szerszámmal
lehet visszaállítani.
(2B, 2J és 2V mûködési mód, szerszámmal beállítható)
STB biztonsági hõmérsékletkorlátozó*
A védelmi hõmérsékletkorlátozó hõfejlesztõ berendezésekhez
készült olyan készülék, amelyet csak kézzel vagy szerszámmal
lehet visszaállítani.
(2B, 2J, 2V, 2K és 2P mûködési mód, speciális szerszámmal
beállítható)
* A részletesebb magyarázatokat lásd a DIN EN 14597 szabványnál
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1 Bevezetõ
1.2

Blokkstruktúra
Bemenet
J

O-funkció
(9) Zavarjelző lámpa
(8) Berendezés

Kireteszelő
gomb

S-funkció
(7)

Típus kiegészítés
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1 Bevezetõ
1.3

Típusmagyarázat
(1)

701130 /

****

(2)
–

***

(3)
–

**

(4)
/

***

(1) Alaptípus kiegészítése
0151

Hõmérsékletfelügyelõ O-funkcióval

0152

Hõmérsékletfelügyelõ S-funkcióval

0153

Hõmérsékletkorlátozó O-funkcióval

0154

Hõmérsékletkorlátozó S-funkcióval

0251

Biztonsági hõmérsékletfelügyelõ O-funkcióval

0252

Biztonsági hõmérsékletfelügyelõ S-funkcióval

0253

Biztonsági hõmérsékletkorlátozó O-funkcióval

0254

Biztonsági hõmérsékletkorlátozó S-funkcióval

(2) Mérési bemenetek
001

Pt100 ellenálláshõmérõ
kétvezetékes kapcsolásban

042

Fe-CuNi „L“

043

NiCr-Ni „K“

044

Pt10Rh-Pt „S“

046

Pt30Rh-Pt6Rh „B“

(3) Feszültségellátás
02

AC 230 V +10%/-15%, 48...63 Hz

05

AC 115 V +10%/-15%, 48...63 Hz

08

AC 24 V +10%/-15%, 48...63 Hz
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1 Bevezetõ
(4) Típus-kiegészítések
202

Kapcsolási különbözet 3°C (csak Pt 100 érzékelõnél!)

205

Kapcsolási különbözet 10°C

206

Kapcsolási különbözet 30°C

208

Kapcsolási különbözet 100°C

229

Vezeték-ellenállás 1 Ω belsõleg figyelembe véve*

231

Vezeték-ellenállás 10 Ω belsõleg figyelembe véve*

233

Vezeték-ellenállás 30 Ω belsõleg figyelembe véve*

235

Vezeték-ellenállás 50 Ω belsõleg figyelembe véve*

245

Kireteszelõ gomb belül (típus kiegészítés csak a TBnél)

056

DIN engedély

057

SIL tanúsítvány és DIN engedély

062

GL

* Vezetékkompenzáló ellenállás, LAW (10 Ω) együtt szállítva

Tartozékok
Külsõ kireteszelõ gomb, RT
Értékesítési cikkszáma: 70/97097865
Rögzítõlemez, BS
Értékesítési cikkszáma: 70/00059172
Vezetékkompenzáló ellenállás, LAW (10 Ω)
Értékesítési cikkszáma: 70/00322800

1.4

Regiszterszám

701130/... típushoz:TB/TW/STB/STW 1091 07
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1 Bevezetõ
1.5

Gyártási dátum

Lásd a gyártási számot a típustáblán.

F-Nr. 0030592300004010001

(Beispiel)

Jahr
Kalenderwoche

H

Megfelelõségi nyilatkozatok
A megfelelõségi nyilatkozatok a következõ internetes
címen találhatók meg: www.jumo.net rProdukte
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2 Szerelés
2.1

Szerelési hely és klimatikus feltételek

A szerelési hely és a klimatikus feltételek iránt támasztott
követelményeknek meg kell felelniük a mûszaki adatoknál (v
8. fejezet) leírt specifikációknak.

2.2

Méretek

Méretek oldalsó rögzítőelemekkel
(csak GL kivitelnél):
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2 Szerelés
2.3

Rögzítés tartósínre
vagy rögzítõlemezre

A készülékek beépíthetõ kivitelben készülnek, és sorozatszerûen
megfelelnek az IP20 védettségi osztálynak.
Helyezze be felülrõl a készüléket a tartósínbe, ill. a rögzítõlemez
nyílásába , majd hajtsa lefelé, hogy beugorjon a helyére o.




Szerelés GL kivitelnél:
Tolja be a rögzítõelemeket az oldalsó vezetékekbe.
Helyezze be felülrõl a készüléket a tartósínbe, majd hajtsa lefelé,
hogy beugorjon a helyére (mint fent).
Igazítsa a rögzítõelemeket a tartósínhez, és csavarhúzóval húzza
egyformán szorosra õket.
(Az ábrát lásd a következõ oldalon.)
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2 Szerelés

2.4

Leszerelés

Tolja a csavarhúzót a nyíl irányában a reteszelés alá .
Nyomja lefelé a reteszelést o, és egyidejûleg hajtsa felfelé a
készüléket ".
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3 Elektromos csatlakoztatás
3.1

Telepítési tudnivalók

■ Mind a vezeték anyagának kiválasztásánál, mind a készülék
telepítésénél és elektromos csatlakoztatásánál figyelembe kell
venni a VDE 0100 "Rendelkezések 1000 V névleges feszültség
alatti erõsáramú berendezések létrehozására" elõírásait, ill. a
mindenkori országos elõírásokat.
■ Az elektromos csatlakoztatást csak szakszemélyzetnek szabad
elvégeznie.
■ A készülék mindkét pólusát le kell választani a hálózatról, ha a
munkák során feszültség alatt álló részek érinthetõk meg.
■ Az elektromágneses összeférhetõség (EMV) megfelel a mûszaki
adatoknál felsorolt szabványoknak és elõírásoknak.
v 8. fejezet
■ Az érzékelõ, kimenõ és feszültségellátó vezetékeket lehetõség
szerint térben egymástól elválasztva, és egymással nem
párhuzamosan kell elvezetni.
■ Az érzékelõ vezetékeit sodort és árnyékolt kivitelben kell
elkészíteni. Lehetõség szerint ne haladjanak áram alatt álló
alkatrészek vagy vezetékek közelében.
■ A készülék hálózati kapcsaihoz ne legyenek további fogyasztók
csatlakoztatva.
■ A készülék nem alkalmas robbanásveszélyes területeken történõ
telepítésre.
■ A készülék közelében lévõ induktív fogyasztókat, mint pl. RC
kombinációjú
biztosítékok
vagy
mágnesszelepek,
zavarmentesíteni kell.
■ A készülék DIN EN 14597 szerinti engedélye csak akkor
érvényes, ha a „Mûszaki adatok” címû 8. fejezetben a *-gal jelölt
hõmérséklet-érzékelõk kerülnek alkalmazásra.
Nem megjelölt vagy nem felsorolt hõmérséklet-érzékelõk
alkalmazása esetén a készüléket és a hõmérséklet-érzékelõt az
engedély tekintetében felül kell vizsgálni.
■ Az összes, a hálózati tápfeszültséghez nem kapcsolódó be- és
kimenõ vezetéket sodrott és árnyékolt vezetékbõl kell
elkészíteni.
A készülék oldali árnyékolást földpotenciálra kell kötni.
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3 Elektromos csatlakoztatás
3.2

Csatlakoztatási terv

k

Az elektromos csatlakoztatást csak
szakszemélyzetnek szabad elvégeznie.

H

A DIN EN 14597 szerint engedélyezett
készülékeket csak a
90.1006 és a 90.2006 típuslap szerinti
hõmérséklet-érzékelõkkel szabad
alkalmazni. Más hõmérséklet-érzékelõk
alkalmazása esetén ellenõrizni kell a
regisztrációjukat.

Csatlakoztatan
dó elem

Csatlakozó kiosztása

Relékimenet

7
8
9

pólus
záró
bontó

Feszültségellátá
s
típustábla
szerint

L1
N

külsõ vezeték
nullvezeték

Külsõ
kireteszelõgomb

5
6

Ellenálláshõmér
õ
kétvezetékes
kapcsolásban

1
2
LAW= vezetékkompenzáló
ellenállás

230 V, 2 A,
ohmikus
terhelés
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3 Elektromos csatlakoztatás
Termoelem

3.3

1
2
3
4

– 1. termoelem
+
– 2. termoelem
+

Vezetékkompenzálás

Sorozatszerûen 0,5 Ω vezeték-ellenállás van belsõleg figyelembe
véve, de kívánságra ez 1 Ω,10 Ω, 30 Ω vagy 50 Ω is lehet (típuskiegészítés).
Pt 100 ellenálláshõmérõkhöz történõ csatlakoztatás esetén LAW
(10 Ω vezetékkompenzáló ellenállásra; megfelelõ típus-kiegészítés
esetén a szállítási terjedelem része) van szükség.

RLAW
Mérőkapcsolás
belsőleg
figyelembe vett
vezetékellenállással
(R L ) 0,5W, 10W,
30W vagy 50W

RLF/2

J
RLF/2

Kompenzálási feltétel: RL = RLAW + RLF
RL -

a mérõkapcsolás belsõleg figyelembe vett
vezetékellenállása
RLAW - vezetékkompenzáló ellenállás
RLF - az érzékelõ vezetékeinek ellenállása
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4 Mûködés
4.1

Kijelzõ- és kezelõelemek

(1)

Csavaros kapcsok, max. 2,5 mm2

(2)

Kireteszelõ gomb (csak TB kiegészítésû típusoknál)

(3)

Határérték-állító

(4)

Határértékskála

(5)

Zavarkijelzõ az 1. csatornához (S1) és a 2. csatornához
(S2)
S2 csak STB és STW esetén

(6)

Leplombálható átlátszó burkolat

(7)

Mûanyag ház
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4 Mûködés
4.2

O-funkció
Kapcsolási
különbözet X Sd

Relé

BE

Jó tartomány

KI
Határérték J G

J

Viselkedés normál üzemben
– ϑ<ϑG
– nõ a hõmérséklet
⇒ ϑ=ϑG esetén elenged a relé.
Viselkedés a határérték túllépése után
– ϑ>ϑG
– csökken a hõmérséklet
⇒ ϑ=ϑG–Xsd esetén önmagától behúz a relé (STW és TW), ill.
kézzel kell kireteszelni (STB és TB).
Viselkedés hiba esetén
Hiba elõfordulásakor (érzékelõ szakadása, rövidzára, elektronika
zavar, hálózat kiesése) elenged a relé.
Ha
– megtörtént a hiba elhárítása
– ϑϑG–Xsd
⇒ STW és TW esetén önmagától behúz a relé.
STB és TB esetén kézzel kell kireteszelni. Csak akkor történik
automatikus engedélyezés, ha a berendezés jó
tartományában rövid idõre ( 1 perc) esik ki a hálózat.
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4 Mûködés
4.3

S-funkció
Kapcsolási
különbözet X Sd

Relé

BE

Jó tartomány

KI
Határérték J G

J

Viselkedés normál üzemben
– ϑ>ϑG
– csökken a hõmérséklet
⇒ ϑ=ϑG esetén elenged a relé.
Viselkedés a határérték alá esés után
– ϑ<ϑG
– nõ a hõmérséklet
⇒ ϑ=ϑG+Xsd esetén önmagától behúz a relé (STW és TW), ill.
kézzel kell kireteszelni (STB és TB).
Viselkedés hiba esetén
Hiba elõfordulásakor (érzékelõ szakadása, rövidzára, elektronika
zavar, hálózat kiesése) elenged a relé.
Ha
– megtörtént a hiba elhárítása
– ϑ≥ϑG+Xsd
⇒ STW és TW esetén önmagától behúz a relé.
STB és TB esetén kézzel kell kireteszelni. Csak akkor történik
automatikus engedélyezés, ha a berendezés jó
tartományában rövid idõre ( 1 perc) esik ki a hálózat.
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5 Üzembe helyezés
Üzemi körülmények között a
határérték
beállításának
magától
nem
szabad
megváltoznia. A véletlen vagy
az
illetéktelen
elállítás
megakadályozása érdekében
ezért
egy
leplombálható,
átlátszó
burkolat
van
felhelyezve.



Hajtsa felfelé, és vegye le a burkolatot.
Állítsa be a határérték-állító gombbal a kívánt határértéket a
határérték skáláján. A beállított határérték a felhelyezett
burkolaton keresztül is jól leolvasható. A tartomány kezdetét és
végét ütközõk határolják be.
A határérték beállítása után végezzen funkciópróbát
(v✟6. fejezet), és plombálja le az átlátszó burkolatot.

H

A
hálózat
minden
egyes
bekapcsolása,
ill.
megszakadása után a biztonsági áramkört a belsõ vagy
a külsõ gombbal ki kell reteszelni (csak TB és STB
esetén).
A hálózat visszatérésekor akkor válik automatikusan
szabaddá az út, ha a berendezés jó tartományában csak
rövid idõre ( 1perc) esik ki a hálózat.

A leplombáláshoz a burkolat
bal és jobb oldalán két furat
van, amelyeken keresztül át kell
fûzni a burkolatot a házzal
összekötõ huzalt. A huzalok
végeire
kell
elhelyezni
a
plombát.
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6 Funkcióvizsgálat
6.1

Vizsgálati idõközök

Az STW és az STB készülékeken évente el kell végezni a
funkcióvizsgálatot.

H

A funkcióvizsgálatot alapvetõen mindig a berendezés jó
tartományában kell elkezdeni, vagyis a zavarjelzõ
diódáknak nem szabad világítaniuk, és az STB
készülékeknek kireteszelve kell lenniük.

A funkcióvizsgálathoz a mérõkört (mérõköröket) rövidre kell zárni,
vagy meg kell szakítani. A vizsgálat során a visszaállító gombot
ugyancsak rövidre kell zárni.
A gyors funkcióvizsgálathoz ezért ajánlott az I-es, a II-es és a III-as
gombok beépítése a mérõkörbe, ill. a kireteszelõ körbe.

H
*

A termoelemek és a gombok csatlakoztatásánál ügyelni
kell arra, hogy ne keletkezzenek hõfeszültségek
(hõmérsékletkülönbségek a kapocshelyeken).
Az ellenálláshõmérõk és gombok csatlakoztatásánál
ügyelni kell arra, hogy ne keletkezzen túl nagy átmeneti
ellenállás (0,4 Ω 1 °K hiba).

Minden egyes zavar után funkciótesztet kell végezni!
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6 Funkcióvizsgálat
6.2

O-funkciójú STB és STW
vizsgálata termoelemek
csatlakoztatásakor
S1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Biztonsági
áramkör

S2

L1 N

3

Külső
zavarkijelzés

Külső kireteszelő
gomb

1.
2.
érzékelő érzékelő

✱ Zárja rövidre a kireteszelõ gombot.
✱ Szimulálja az 1. termoelem érzékelõjének szakadását:
 Ki kell gyulladnia az S1 és S2 világító diódáknak.
 Ki kell gyulladnia a külsõ zavarkijelzõnek. A biztonsági
áramkörnek megszakítva kell lennie.
 Kb. 5 mp után ki kell aludnia az S1 és S2 világító diódáknak.
 A külsõ zavarkijelzõ továbbra is világít, és a biztonsági
áramkör megszakítva marad.
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6 Funkcióvizsgálat
✱ Szüntesse meg a kireteszelõ gomb rövidzárlatát.
 Újra világít az S1 és S2 világító dióda.
 A külsõ zavarkijelzõ továbbra is világít.
✱ Az érzékelõ szakadásának elhárítása:
 Ha
az
érzékelõ
hõmérséklete
a
megengedett
hõmérséklettartományban van, ill. a hiszterézisértéknek
megfelelõen a korlátérték alatt van, akkor az S1 és S2
világító diódáknak kb. 5 mp után ki kell aludniuk.
 STW készüléknél a külsõ zavarkijelzõnek is ki kell aludnia, és
a biztonsági áramkörnek záródnia kell.
 STB készüléknél a külsõ zavarkijelzõnek továbbra is
világítania kell, és a biztonsági áramkörnek megszakítva kell
maradnia. Csak a kireteszelõ gomb megnyomásával
engedélyezhetõ a biztonsági áramkör.
✱ Ismételje meg az eljárást a 2. termoelemre.
Viselkedés ellenõrzése a hálózat kiesése után (STB)
A berendezés jó tartományában:
✱ Kapcsolja ki a hálózatot:
 Várjon kb. 1 percet
✱ Kapcsolja be a hálózatot:
 Az S1 és S2 világító diódáknak kb. 5 mp-re ki kell
gyulladniuk, majd ki kell aludniuk.
 A külsõ zavarkijelzõnek további kb. 2 mp után ki kell aludnia,
és a biztonsági áramkörnek önmagától záródnia kell.
Hiba esetén:
✱ Szimulálja az 1. termoelem érzékelõjének szakadását:
 Ki kell gyulladnia az S1 és S2 világító diódáknak.
✱ Szüntesse meg az 1. termoelem érzékelõjének szakadását:
 Az S1 és S2 világító diódáknak kb. 5 mp után ki kell aludniuk.
 A biztonsági áramkör megszakadva marad.
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6 Funkcióvizsgálat
✱ Kapcsolja ki legalább 5 mp-re a hálózatot.
✱ Kapcsolja be a hálózatot:
 Az S1 és S2 világító diódáknak kb. 5 mp-re ki kell
gyulladniuk, majd ki kell aludniuk.
 A külsõ zavarkijelzõ továbbra is világít, és a biztonsági
áramkör megszakítva marad. Csak a kireteszelõ gomb
megnyomásával engedélyezhetõ a biztonsági áramkör, és
alszik ki a külsõ zavarkijelzõ.

6.3

S-funkciójú STB és STW
vizsgálata termoelemek
csatlakoztatásakor
S1

1

I

2

3

4

5

6

7

8

9

S2

L1 N

II
Biztonsági
áramkör
Külső
zavarkijelzés

Külső kireteszelő
gomb

1.
2.
érzékelő érzékelő
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6 Funkcióvizsgálat
✱ Zárja rövidre a kireteszelõ gombot.
✱ Szimulálja az 1. termoelem érzékelõjének rövidzárát:
 Ki kell gyulladnia az S1 és S2 világító diódáknak.
 Ki kell gyulladnia a külsõ zavarkijelzõnek. A biztonsági
áramkörnek megszakítva kell lennie.
 Kb. 5 mp után ki kell aludnia az S1 és S2 világító diódáknak.
 A külsõ zavarkijelzõ továbbra is világít, és a biztonsági
áramkör megszakítva marad.
✱ Szüntesse meg a kireteszelõ gomb rövidzárlatát.
 Újra világít az S1 és S2 világító dióda.
 A külsõ zavarkijelzõ továbbra is világít.
✱ Az érzékelõ rövidzárának elhárítása:
 Ha
az
érzékelõ
hõmérséklete
a
megengedett
hõmérséklettartományban van, ill. a hiszterézisértéknek
megfelelõen a korlátérték felett van, akkor az S1 és S2
világító diódáknak kb. 5 mp után ki kell aludniuk.
 STW készüléknél a külsõ zavarkijelzõnek is ki kell aludnia, és
a biztonsági áramkörnek záródnia kell.
 STB készüléknél a külsõ zavarkijelzõnek továbbra is
világítania kell, és a biztonsági áramkörnek megszakítva kell
maradnia. Csak a kireteszelõ gomb megnyomásával
engedélyezhetõ a biztonsági áramkör.
✱ Ismételje meg az eljárást a 2. termoelemre.
Viselkedés ellenõrzése a hálózat kiesése után (csak STB)
A berendezés jó tartományában:
✱ Kapcsolja ki a hálózatot:
 Várjon kb. 1 percet
✱ Kapcsolja be a hálózatot:
 Az S1 és S2 világító diódáknak kb. 5 mp-re ki kell
gyulladniuk, majd ki kell aludniuk.
 A külsõ zavarkijelzõnek további kb. 2 mp után ki kell aludnia,
és a biztonsági áramkörnek önmagától záródnia kell.
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Hiba esetén:
✱ Szimulálja az 1. termoelem érzékelõjének rövidzárát:
 Ki kell gyulladnia az S1 és S2 világító diódáknak.
✱ Szüntesse meg az 1. termoelem érzékelõjének rövidzárát
 Az S1 és S2 világító diódáknak kb. 5 mp után ki kell aludniuk.
 A biztonsági áramkör megszakadva marad.
✱ Kapcsolja ki legalább 5 mp-re a hálózatot.
✱ Kapcsolja be a hálózatot:
 Az S1 és S2 világító diódáknak kb. 5 mp-re ki kell
gyulladniuk, majd ki kell aludniuk.
 A külsõ zavarkijelzõ továbbra is világít, és a biztonsági
áramkör megszakítva marad. Csak a kireteszelõ gomb
megnyomásával engedélyezhetõ a biztonsági áramkör, és
alszik ki a külsõ zavarkijelzõ.
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6.4

O- vagy S-funkciójú STB és STW
vizsgálata ellenálláshõmérõk
csatlakoztatása esetén
S1

1

2

3

4

5

6

7

8

S2

9

L1 N

Biztonsági
áramkör

3

Külső
zavarkijelzés

Külső kireteszelő
gomb

✱ Zárja rövidre a kireteszelõ gombot.
✱ Szimulálja az érzékelõ szakadását:
 Ki kell gyulladnia az S1 és S2 világító diódáknak.
 Ki kell gyulladnia a külsõ zavarkijelzõnek. A biztonsági
áramkörnek megszakítva kell lennie.
 Kb. 5 mp után ki kell aludnia az S1 és S2 világító diódáknak.
 A külsõ zavarkijelzõ továbbra is világít, és a biztonsági
áramkör megszakítva marad.
✱ Szüntesse meg a kireteszelõ gomb rövidzárlatát.
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 Újra világít az S1 és S2 világító dióda.
 A külsõ zavarkijelzõ továbbra is világít.
✱ Az érzékelõ szakadásának elhárítása:
 Ha
az
érzékelõ
hõmérséklete
a
megengedett
hõmérséklettartományban van, ill. a hiszterézisértéknek
megfelelõen a korlátérték alatt (O-funkció) vagy felett (Sfunkció) van, akkor az S1 és S2 világító diódáknak kb. 5 mp
után ki kell aludniuk.
 STW készüléknél a külsõ zavarkijelzõnek is ki kell aludnia, és
a biztonsági áramkörnek záródnia kell.
✱ STB készüléknél a külsõ zavarkijelzõnek továbbra is világítania
kell, és a biztonsági áramkörnek megszakítva kell maradnia.
Csak a kireteszelõ gomb megnyomásával engedélyezhetõ a
biztonsági áramkör.
✱ Zárja rövidre a kireteszelõ gombot.
✱ Szimulálja az érzékelõ rövidzárát:
 Ki kell gyulladnia az S1 és S2 világító diódáknak.
 Kb. 5 mp után ki kell aludnia az S1 és S2 világító diódáknak.
✱ Szüntesse meg a külsõ kireteszelõ gomb rövidzárlatát:
 Újra világít az S1 és S2 világító dióda.
✱ Az érzékelõ rövidzárának elhárítása:
 Ha
az
érzékelõ
hõmérséklete
a
megengedett
hõmérséklettartományban van, ill. a hiszterézisértéknek
megfelelõen a korlátérték alatt (O-funkció) vagy felett (Sfunkció) van, akkor az S1 és S2 világító diódáknak kb. 5 mp
után ki kell aludniuk.
 STW készüléknél a külsõ zavarkijelzõnek is ki kell aludnia, és
a biztonsági áramkörnek záródnia kell.
 STB készüléknél a külsõ zavarkijelzõnek továbbra is égnie
kell, és a biztonsági áramkörnek megszakítva kell maradni.
Csak a kireteszelõ gomb megnyomásával engedélyezhetõ a
biztonsági áramkör.
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Viselkedés ellenõrzése a hálózat kiesése után (STB)
A berendezés jó tartományában:
✱ Kapcsolja ki a hálózatot:
 Várjon kb. 1 percet
✱ Kapcsolja be a hálózatot:
 Az S1 és S2 világító diódáknak kb. 5 mp-re ki kell
gyulladniuk, majd ki kell aludniuk.
 A külsõ zavarkijelzõnek további kb. 2 mp után ki kell aludnia,
és a biztonsági áramkörnek önmagától záródnia kell.
Hiba esetén:
✱ Szimulálja az érzékelõ szakadását:
 Ki kell gyulladnia az S1 és S2 világító diódáknak.
✱ Szüntesse meg az érzékelõ szakadását:
 Az S1 és S2 világító diódáknak kb. 5 mp után ki kell aludniuk.
 A biztonsági áramkör megszakadva marad.
✱ Kapcsolja ki legalább 5 mp-re a hálózatot.
✱ Kapcsolja be a hálózatot:
 Az S1 és S2 világító diódáknak kb. 5 mp-re ki kell
gyulladniuk, majd ki kell aludniuk.
 A külsõ zavarkijelzõ továbbra is világít, és a biztonsági
áramkör megszakítva marad. Csak a kireteszelõ gomb
megnyomásával engedélyezhetõ a biztonsági áramkör, és
alszik ki a külsõ zavarkijelzõ.
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7 Tesztelés hiba esetén
Ha valamilyen zavar van a berendezésben, akkor a készülék
kikapcsolja a berendezést. Ezt az állapotot az S1 világító dióda
(kiterjesztett biztonságú készülékeknél S1 és S2) világítása jelzi.
Ezzel egyidejûleg a külsõ zavarkijelzõ is jelzi a berendezés zavarát.
Ebben az állapotban a hõmérséklet-korlátozó készülék (STB, TB,
STW, TW) reléje nem kap vezérlést.
Kiindulási állapot: Az STB kikapcsolta a berendezést.
Világítanak a zavarjelzõk

Nem
világítanak
zavarjelzõk

Még meglévõ hiba van a
berendezésben
(megengedettnél
nagyobb/
kisebb hõmérséklet, érzékelõ
szakadása/rövidzára)
✱ Nyomja meg a kireteszelõ
gombot (min. 5 mp), hogy
kialudjon az S1 és az S2.
Ha megszakítva marad a
biztonsági
áramkör,
akkor
ellenõrizni kell a berendezést és
az érzékelõ áramkörét.

a

✱ Nyomja meg a kireteszelõ
gombot.
Ha a készülék a kireteszelõ
gomb megnyomása után is
reteszelve
marad,
akkor
pótkészüléket kell beépíteni, és
el kell végezni a funkciótesztet.
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8 Biztonsági kézikönyv
8.1

Alkalmazási terület

A (biztonsági) hõmérséklethatároló, ill. -felügyelõ ((S)TB, ill. (S)TW)
minden olyan területen használható, ahol termikus folyamatokat kell
felügyelni, ill. zavarok esetén a berendezést üzembiztos állapotba
kell helyezni.
Ha a hõmérséklet meghaladja a megengedett határértéket, vagy ha
hiba lép fel (érzékelõ szakadás, érzékelõ rövidzára, valamely
alkatrész meghibásodása, hálózat kimaradás) a megengedett
hõmérséklettartományon belül, akkor a készülék késedelem nélkül
kikapcsol.
Miután megszûnt a zavar, a hõmérséklet-korlátozót vagy a
biztonsági hõmérséklet-korlátozót kézzel ki kell reteszelni. Ez vagy
a készüléken lévõ, vagy egy külsõ kireteszelõ gombbal tehetõ meg.
Az energiaáramlás csak akkor válik szabaddá, ha a hõmérséklet a
kapcsolási különbözet értékével kisebb (O-funkció), ill. nagyobb (Sfunkció), mint a beállított határérték.
Ha a hálózat a berendezés jó tartományában marad ki rövid idõre
( 1 perc), akkor a hálózat visszatérésekor automatikusan zár az
áramkör.
A kapcsolási különbözet értéke 3 °C, 10 °C, 30 °C vagy 100 °C.
Az elõoldalon található a határhõmérséklet beállítására szolgáló
analóg beállító gomb. A határérték véletlen, ill. illetéktelen elállítását
egy leplombálható, átlátszó burkolat akadályozza meg.
A készülékek olyan kivitelûek, hogy beszerelhetõ készülékekként
DIN EN 60715 szerinti tartósínekre lehessen rögzíteni õket. Az
elektromos csatlakoztatásra szolgáló csavaros kapcsok (vezeték
keresztmetszete max. 2,5 mm2) azonos huzalozási síkban vannak.
A készülékek meghibásodása személyek és/vagy a környezet
biztonságát befolyásolhatja.
Az ilyen rendszerek a világszerte történõ alkalmazásuk miatt IEC
61 508 szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek.
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A „057” típuskiegészítésû hõmérsékletfelügyelõ egység teljesíti a
következõ szabványok szerinti követelményeket:
- biztonsági funkció a SIL 3 fokozatig az IEC 61508 szerint
- DIN EN 14597
- EN 60730-2-9
- EN 61326
- nyomáskészülékekre vonatkozó irányelv

8.2

H

A Biztonsági kézikönyv érvényessége
Az ebben a Biztonsági kézikönyvben leírt értékelés a
funkcionális biztonságot és a tanúsítványt illetõen a
hõmérsékletfelügyelõ egységekre megadott kivitelekre
érvényes, beleértve az érzékelõk kivitelét is.
A
szenzorika
figyelembevétele
megfelelõen meg vannak jelölve.
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nélküli

adatok

STB-S, w
TB-S, w
STW-S, w
TW-S, w
STB-S, t
TB-S, t
STW-S, t
TW-S, t

701130/0254-001-XX/XXX
701130/0154-001-XX/XXX
701130/0252-001-XX/XXX
701130/0152-001-XX/XXX
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701130/0254-0XX-XX/XXX
701130/0154-0XX-XX/XXX
701130/0252-0XX-XX/XXX
701130/0152-0XX-XX/XXX

3
2
3
2

2
2
2
2
1oo2D
1oo1
1oo2D
1oo1

1oo2D
1oo1
1oo2D
1oo1
1oo2
1oo1
1oo2
1oo1

1oo1
1oo1
1oo1
1oo1

1oo2
1oo1
1oo2
1oo1

701130/0253-0XX-XX/XXX
701130/0153-0XX-XX/XXX
701130/0251-0XX-XX/XXX
701130/0151-0XX-XX/XXX

1oo2D
1oo1
1oo2D
1oo1

STB-O, t
TB-O, t
STW-O, t
TW-O, t

701130/0253-001-XX/XXX
701130/0153-001-XX/XXX
701130/0251-001-XX/XXX
701130/0151-001-XX/XXX
3
2
3
2

Architektúra
Megnevez SIL
és
készülé
k
szenzor
ral
együtt Logik Szenzo
a
r
STB-O, w 2
1oo2D 1oo1
TB-O, w
2
1oo1 1oo1
STW-O, w 2
1oo2D 1oo1
TW-O, w 2
1oo1 1oo1

Típus

PFD átl.
készülék
szenzorik
ával
együtt

73,12 90,04
76,20
72,24 90,04
74,84

71,11 95,53
76,92
70,21 95,53
75,37

1,85E-04
9,55E-03
1,94E-04
9,55E-03

2,12E-03
8,43E-03
2,15E-03
8,43E-03

1,95E-04
8,56E-03
2,04E-04
8,56E-03

Szenzo
r
95,60 1,19E-03
6,72E-03
95,60 1,22E-03
6,72E-03

72,23 90,04
74,38
71,38 90,04
72,97

Logik
a
69,98
77,46
69,09
75,87

SFF

116,74
55,07
116,74
46,07

86,11
42,1
86,11
33,1

102,46
35,91
102,46
26,91

64,55
20,16
64,55
11,16

203,46
153,48
212,46
162,48

206,47
129,73
215,47
138,73

213,71
158,21
222,71
167,21

212,71
124,33
221,71
133,33

λdd λdu

A csatorna
készülék
szenzorika
nélkül
in fit

8 Biztonsági kézikönyv

8 Biztonsági kézikönyv
A megbízhatósággal (Proof-Check) és az élettartammal kapcsolatos
követelmények csak a funkcionális biztonság tekintetében
érvényesek.
A DIN EN14597 szerinti követelményeket a B 701130 üzemeltetési
útmutató definiálja, és ezek függetlenek az ebben a Biztonsági
kézikönyvben leírt követelményektõl.
Hõmérsékletérzékelõ
A DIN EN 14597 szerint engedélyezett és SIL tanúsítványú
készülékeknél
figyelembe
kell
venni
a
megengedett
méréstartományokat. Ha a JUMO 901006 és 902006 számú
típuslapjától eltérõ hõmérsékletérzékelõk kerülnek alkalmazásra,
akkor ellenõrizni kell a regisztrációjukat, ill. az alkalmazhatóságukat.
Ellenálláshõmérõ:
Pt 100 kétvezetékes kapcsolásban:
0 ...600 °C
Környezeti hõmérséklet befolyása: 0,8K/10K
Vezetékkompenzáció:
Sorozatszerûen 0,5 Ω vezeték-ellenállás van belsõleg figyelembe
véve, de kívánságra ez 1 Ω, 10 Ω, 30 Ω vagy 50 Ω is lehet.
Max.
700
°C
üzemi
hõmérsékletû
ellenálláshõmérõk
csatlakoztatásakor szükség van egy LAW (10Ω) vezetékkompenzáló
ellenállásra.
Kettõs termoelemek:
NiCr-Ni „K“:
200...600 °C, 400 ...800 °C, 600 ...1000 °C
Pt10Rh-Pt „S“:
400...800 °C, 800 ...1200 °C
Pt30Rh-Pt6Rh „B“:
800...1200 °C, 1000 ...1400 °C
Fe-CuNi „L“:
50...450 °C, 200 ...600 °C
Környezeti hõmérséklet befolyása: 2,0K/10K
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8.3

Meghatározások:

8.3.1

Vonatkozó szabványok

- DIN EN 61508, 1 - 7. rész:
funkcionális biztonság, biztonsággal összefüggõ elektromos /
elektronikus / programozható elektronikus rendszerek
- DIN EN 61511, 1 - 3. rész:
funkcionális biztonság – biztonságtechnikai rendszerek
folyamatirányításokban
- DIN EN 14597:2005-12
hõmérsékletszabályozó berendezések és hõmérséklet-korlátozók
hõfejlesztõ berendezésekhez
- DIN EN 60730-2-9
automatikus elektromos szabályozó- és vezérlõkészülékek házi
használatra és hasonló alkalmazásokhoz, 2-9. rész: különleges
követelmények hõmérséklettõl függõ szabályozó- és
vezérlõkészülékekkel szemben

8.3.2

Fogalmak

Az itt felsorolt fogalmak a DIN EN 61508, 4. része és a DIN EN
61511, 1. része szerinti meghatározások.
Név

Leírás

Aktor

Egy biztonságtechnikai rendszernek az a része,
amely beavatkozásokat hajt végre a
rendszerben a biztonságos állapot eléréséhez.

EUC

EUC (angolul: equipment under control)
Olyan eszköz, gép, készülék vagy berendezés,
amelyet gyártásra, anyagátalakításra,
szállításra, gyógyászati vagy egyéb
tevékenységek végrehajtására alkalmaznak.

E / E / EP

Elektromos/elektronikus/elektronikusan
programozható (E/E/EP):
elektromos (E) és / vagy elektronikus (E) és/
vagy elektronikusan programozható (EP)
technológia
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Név

Leírás

Kiesés

Megszûnik valamely funkcióegység képessége
a kívánt funkció végrehajtására.

Diagnosztikai fedezeti ráta

Veszélyt hordozó hardverkiesések
valószínûségének részleges csökkenése az
automatikus diagnosztikai alkalmazások
alapján.

Hiba

Olyan, nem normális körülmény, amely egy
funkcióegység képességének csökkenését
vagy elvesztését okozhatja a kívánt funkció
végrehajtását illetõen.

Funkcionális biztonság

Az össz-biztonság része az EUC és EUC
irányító- vagy vezérlõrendszerre vonatkoztatva,
amely a biztonsággal kapcsolatos E/E/EP
rendszer vagy más technológiájú, biztonsággal
kapcsolatos rendszerek és külsõ berendezések
kockázatcsökkentésére irányuló helyes
mûködésétõl függ.

Funkcióegység

Hardverbõl vagy szoftverbõl vagy mindkettõbõl
álló olyan egység, amely egy meghatározott
feladat végrehajtására alkalmas.

Veszélyt hordozó kiesés

Olyan veszéllyel járó kiesés, amely a
biztonsággal kapcsolatos rendszert veszélyes
vagy mûködésképtelen állapotba helyezi.

Veszélytelen kiesés

Olyan kiesés, amely a biztonsággal
kapcsolatos rendszert nem helyezi veszélyes
vagy mûködésképtelen állapotba.

Veszélyeztetés

Potenciális károkozó forrás

Biztonság

Elfogadhatatlan kockázatoktól mentes állapot

Biztonsági funkció

Olyan funkció, amelyet egy biztonsággal
kapcsolatos E / E / EP rendszer vagy más
technológiájú, biztonsággal kapcsolatos
rendszer vagy külsõ berendezések kockázat
csökkentésére hajtanak végre azzal a céllal,
hogy egy meghatározott, veszélyes körülményt
figyelembe véve el lehessen érni, vagy fenn
lehessen tartani az EUC egység számára a
biztonságos állapotot.
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Név

Leírás

Biztonsági integritás

Annak a valószínûsége, hogy egy biztonsággal
kapcsolatos rendszer a kívánt biztonsági
funkciót minden meghatározott körülmény
között és meghatározott idõtartamon belül a
követelményeknek megfelelõen végrehajtja.

Biztonsági integritási szint
(SIL)

A biztonsági funkciók biztonsági integritása
iránti követelményt specifikáló négy diszkrét
fokozat egyike, amely a biztonsággal
kapcsolatos E/E/EP rendszerhez van rendelve.
A biztonsági integritás 4-es szintje a biztonsági
integritás legmagasabb, míg az 1-es szintje a
legalacsonyabb fokozatát jelenti.

Biztonsággal kapcsolatos
rendszer

Olyan rendszer, amely egyrészt
- mindazokat a szükséges biztonsági
funkciókat végrehajtja, amelyek az EUC egység
biztonságos állapotának eléréséhez vagy
fenntartásához kellenek, másrészt
- arra szolgál, hogy saját maga vagy más,
biztonsággal kapcsolatos E / E / EP
rendszerekkel, más technológiájú, biztonsággal
kapcsolatos rendszerekkel vagy külsõ
berendezéssel a kockázatcsökkentésre
irányuló biztonsági integritást a szükséges
biztonsági funkciókhoz elérje.

Biztonságtechnikai
rendszer (SIS)

Egy vagy több biztonságtechnikai funkció
végrehajtására szolgáló biztonságtechnikai
rendszer. Egy SIS szenzor(ok)ból, logikai
rendszerbõl és aktor(ok)ból áll.
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8.3.3

Rövidítések

Rövidíté Leírás (angol)
s

Leírás (magyar)

λ

Failure rate per hour

Kiesési ráta/óra

λD

Dangerous failure rate per hour

Veszélyt hordozó kiesési ráta/
óra

λDD

Detected Dangerous failure rate Felismert veszélyt hordozó
per hour
kiesések rátája/óra

λDU

Undetected Dangerous failure
rate per hour

Fel nem ismert veszélyt hordozó
kiesések rátája/óra

λS

Safe failure rate per hour

Veszélytelen kiesések rátája/óra

λSD

Detected Safe failure rate per
hour

Felismert veszélytelen kiesések
rátája/óra

λSU

Undetected Safe failure rate per Fel nem ismert veszélytelen
hour
kiesések rátája/óra

BPCS

Basic process control system

Üzemi és felügyelõ
berendezések egy rendszerként

DC

Diagnostic coverage

Diagnosztikai fedezeti ráta

FIT

Failure in Time (1x10-9 per h)

Hiba/idõ (1 x 10-9/óra)

HFT

Hardware fault tolerance

Hardver hibatûrése

PFD

Probability of failure on demand Kiesés valószínûsége
követelmény esetén

PFDavg

Average probability of failure on Kiesés közepes valószínûsége
demand
követelmény esetén

MooN

Architecture with M out of N
channels

Architektúra M csatornával N
közül

MTBF

Mean Time Between Failures

Két kiesés közötti közepes
idõtartam

MTTR

Mean Time To Repair

Egy hiba fellépése és kijavítása
közötti közepes idõtartam

SFF

Safe failure fraction

Veszélytelen kiesések hányada

SIL

Safe integrity level

Biztonsági integritási szint

SIS

Safety instrumented system

Biztonságtechnikai rendszer
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8.4

A biztonsági integritási szint (SIL)
meghatározása

A biztonsági integritás elérhetõ szintjét
biztonságtechnikai jellemzõk határozzák meg:

a

következõ

- egy biztonsági funkció veszélyes kieséseinek közepes
valószínûsége követelmény esetén (PFDavg),
- hardverhiba tûrése (HFT) és
- a veszélytelen kiesések hányada (SFF)
A 701130 mérõrendszerre vonatkozó specifikus biztonságtechnikai
jellemzõket a "Biztonságtechnikai jellemzõk" fejezet táblázata
tartalmazza.
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy mennyire függ a „biztonsági
integritási szint” (SIL) a „teljes biztonságtechnikai rendszer egy
biztonsági
funkciója
veszélyes
kieséseinek
közepes
valószínûségétõl” (PFDavg a DIN EN 61 508 szerint). Itt a "kis igényû
mód" (Low demand mode) van figyelembe véve, vagyis a
biztonsággal kapcsolatos rendszer iránti követelményi ráta
átalagosan évi egy eset.
Biztonsági integritási szint
(SIL)

Üzemmód kis követelményi rátával,
PFDavg (Low demand mode)

4

≥10-5 ... <10-4

3

≥10-4 ... <10-3

2

≥10-3 ... <10-2

1

≥10-2 ... <10-1
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A szenzor, a logikai egység és az aktor együtt olyan, biztonsággal
kapcsolatos rendszert alkotnak, amely egy biztonsági funkciót hajt
végre. A „biztonsággal kapcsolatos teljes rendszer veszélyes
kieséseinek közepes valószínûsége” (PFDavg a következõ ábrán
látható szenzor, logikai egység és aktor alrendszerekre oszlik.

Szenzor,
pl. hőmérsékletérzékelő
PFD avg

35%

Logikai
egység,
pl. 701130
PFD avg

15%

Aktor,
pl. megszakító

PFD avg

50%

Az „egy biztonsági funkció veszélyes kieséseinek közepes valószínûsége
követelmény esetén” (PFDavg) szokásos felosztása részrendszerekre

Az ebben a biztonsági kézikönyvben a funkcionális biztonságra
vonatkozó elemek a szenzorikát (ellenálláshõmérõ érzékelõje,
termoelemek), a logikai egységet (701130) és jelzõ érintkezõként a
relékimenetet tartalmazzák a 701130 rendszerben.
Az aktort, ami pl. egy megszakító lehet, és az adott berendezéstõl
függ, a biztonsági hurokra vonatkozó szabvány értelmében külön
kell figyelembe venni.

8.4.1

A hardver biztonsági integritása

A DIN EN 61 508 szerint különbséget kell tenni az A és a B típusú
rendszerek között.
Egy részrendszer akkor tekinthetõ A típusúnak, ha azon
alkatrészekre, amelyek a biztonsági funkció eléréséhez
szükségesek,
a) az összes alkalmazott alkatrész kiesési viselkedése kielégítõen
definiálva van, és
b) a részrendszer hibakörülmények közötti viselkedése teljes körûen
meghatározható, és
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c) a terepi tapasztalatok alapján léteznek a részrendszerre olyan
megbízható kiesési adatok, amelyek alapján ki lehet mutatni,
hogy a felismert és a fel nem ismert, veszélyt hordozó kiesések
elérik a feltételezett kiesési rátákat.
Egy részrendszer akkor tekinthetõ B típusúnak, ha azon
alkatrészekre, amelyek a biztonsági funkció eléréséhez
szükségesek,
a legalább egy alkalmazott alkatrészre nincs kielégítõen definiálva a
kiesési viselkedés, vagy
b) a részrendszer hibakörülmények közötti viselkedése nem
határozható meg teljes körûen, vagy
c) a terepi tapasztalatok alapján nincsenek a részrendszerhez
megfelelõen megbízható kiesési adatok ahhoz, hogy a felismert
és fel nem ismert, veszélyt hordozó kiesésekhez indokolni
lehessen az igénybe vett kiesési rátákat.
A 701130 hõmérsékletfelügyelõ egység A típusú rendszernek felel
meg.
A következõ táblázat az elérhetõ biztonsági integritási szintet (SIL)
adja meg a veszélytelen kiesések aránya (SFF) és a hardver
hibatûrése (HFT) függvényében a biztonsággal kapcsolatos, A
típusú részrendszerekhez.
A 701130 rendszerre az A táblázat vonatkozik.
Veszélytelen kiesések
hányada (SFF)

Hardver hibatûrése (HFT) A típushoz
0

1

2

<60%

SIL 1

SIL 2

SIL 3

60 ... <90%

SIL 2

SIL 3

SIL 4

90 ... <99%

SIL 3

SIL 4

SIL 4

≥99%

SIL 3

SIL 4

SIL 4
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8.4.2

Biztonsággal kapcsolatos
rendszertulajdonságok

A készülékek a következõ architektúrák szerint különböznek
egymástól:
A 701130 kiértékelõ egysége az STW és az STB kivitelekben 1oo2D
architektúraként van megvalósítva.
A Pt ellenállás-hõmérséklet érzékelõkkel készült típusok
egycsatornás szenzorikaként vannak megvalósítva (1oo1).

1oo2D
A csator na
alrendszer

1oo1
Szenzorika
alrendszer

B csator na
alrendszer

Az
- érzékelõ szakadása, az
- érzékelõ rövidzára és
- egy csatornában a hardver esetleges kiesése
áll felügyelet alatt.
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- A kettõs termoelemes változatok kétcsatornás, átmenõ
felépítésûek.

1oo2D
Szenzorika
alrendszer

A csator na
alrendszer

Szenzorika
alrendszer

B csator na
alrendszer

Az
- érzékelõ szakadása, az
- érzékelõ rövidzára, az
- érzékelõk hibás polaritása és
- egy csatornában a hardver esetleges kiesése
áll felügyelet alatt.
A 701130 kiértékelõ egysége a TW és a TB kivitelekben 1oo1
architektúraként van megvalósítva, a szenzorikától függetlenül.

1oo1
Szenzorika
alrendszer

A csator na
alrendszer

- Az
- érzékelõ szakadása, az
- érzékelõ rövidzára és az
- érzékelõk hibás polaritása
(csak kettõs termoelem csatlakoztatása esetén)
áll felügyelet alatt.
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A rendszerek élettartama 10 év.
A SIL 2 szerint tanúsított rendszerek megbízhatósága ugyancsak 10
év, a SIL 3 szerint tanúsított rendszereké ez két év 72 óra MTTR
esetén.
Ha a hõmérséklet felfelé / lefelé eltér a megengedett határtól, akkor
a rendszert késlekedés nélkül a biztonsági állapotába kell kapcsolni.
Felfedezett hiba esetén megengedett az idõ elõtti bekapcsolás.

8.5

További vonatkozó dokumentáció

A 701130 hõmérséklet-felügyelõ egységhez be kell tartani az ebben
az
üzemeltetési
útmutatóban
a
szerelésre,
elektromos
csatlakoztatásra, mûködtetésre és üzembe helyezésre megadott
intézkedéseket, értékeket és követelményeket.

8.6

Viselkedés üzemelés közben és zavar
esetén

Ez az üzemeltetési útmutató ismerteti, hogy miként kell viselkedni
üzemelés közben és zavar esetén.
A szükséges funkcióvizsgálatokat az üzemeltetési útmutató 6.
fejezete tartalmazza.
A hiba esetén elvégzendõ tesztet az üzemeltetési útmutató 7.
fejezete ismerteti.
A biztonsági rendszer üzembe helyezése, javítása vagy a
biztonságtechnikai
jellemzõk
megváltoztatása
után
funkcióvizsgálatot kell végezni.
Ha a funkcióvizsgálat során valamilyen hibára derül fény, akkor meg
kell tenni a szükséges intézkedéseket, hogy ismét helyreálljon a
biztonsági rendszer mûködõképessége. Ehhez esetleg ki kell
cserélni pl. a logikai egységet.
Ajánlatos az elvégzett vizsgálatok megfelelõ dokumentálása.

8.7

Ismétlõdõ vizsgálatok

A SIL 2 tanúsítványú rendszereknél nincs szükség vizsgálatra, mert
a megbízhatóság idõtartama megegyezik a rendszer élettartamával.
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Ez mindkét esetben 10 év.
Típus

Megnevezés

SIL
készülék
szenzorral

Megbízhatós
ági idõköz

Élettarta
m

701130/0253-001-XX/XXX

STB-O, w

2

10 év

10 év

701130/0153-001-XX/XXX

TB-O, w

2

10 év

10 év

701130/0251-001-XX/XXX

STW-O, w

2

10 év

10 év

701130/0151-001-XX/XXX

TW-O, w

2

10 év

10 év

701130/0153-0XX-XX/XXX TB-O, t

2

10 év

10 év

701130/0151-0XX-XX/XXX TW-O, t

2

10 év

10 év

701130/0254-001-XX/XXX

STB-S, w

2

10 év

10 év

701130/0154-001-XX/XXX

TB-S, w

2

10 év

10 év

701130/0252-001-XX/XXX

STW-S, w

2

10 év

10 év

701130/0152-001-XX/XXX

TW-S, w

2

10 év

10 év

701130/0154-0XX-XX/XXX TB-S, t

2

10 év

10 év

701130/0152-0XX-XX/XXX TW-S, t

2

10 év

10 év

A SIL 3 szerint tanúsított rendszereknél a két éves megbízhatósági
idõköznek megfelelõen minden két évben megfelelõ vizsgálatot kell
végezni. Az élettartam 10 év.
Típus

Megnevezés

SIL
készülék
szenzorral

Megbízhatós
ági idõköz

Élettarta
m

701130/0253-0XX-XX/XXX STB-O, t

3

2 év

10 év

701130/0251-0XX-XX/XXX STW-O, t

3

2 év

10 év

701130/0254-0XX-XX/XXX STB-S, t

3

2 év

10 év

701130/0252-0XX-XX/XXX STW-S, t

3

2 év

10 év

Az élettartam lejárta után a rendszerek már nem tesznek eleget a
SIL tanúsítvány szerinti követelményeknek.
A megbízhatósági vizsgálat elvégzése
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A
vizsgálatok
megfelelnek
az
üzemeltetési
útmutató
Funkcióvizsgálatok címû 6. pontjában leírt vizsgálatoknak. A
vizsgálatokat a mindenkori rendszerre megadott elõírások szerint
kell elvégezni.
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2
2
3
2
3
2

701130/0252-001-XX/XXX STW-S, w

701130/0152-001-XX/XXX TW-S, w

701130/0254-0XX-XX/XXX STB-S, t

701130/0154-0XX-XX/XXX TB-S, t

701130/0252-0XX-XX/XXX STW-S, t

701130/0152-0XX-XX/XXX TW-S, t

3

701130/0251-0XX-XX/XXX STW-O, t

2

2

701130/0153-0XX-XX/XXX TB-O, t

701130/0154-001-XX/XXX TB-S, w

3

701130/0253-0XX-XX/XXX STB-O, t

2

2

701130/0151-001-XX/XXX TW-O, w

701130/0254-001-XX/XXX STB-S, w

2

701130/0251-001-XX/XXX STW-O, w

2

2

701130/0153-001-XX/XXX TB-O, w

701130/0151-0XX-XX/XXX TW-O, t

2

Megnevezés SIL

10
10

10
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10

10
10

10
1oo1

10

1oo2D 10

1oo1

1oo2D 10

1oo1

1oo1D 10

1oo1

1oo1D 10

1oo1

1oo2D 10

1oo1

1oo2D 10

1oo1

1oo1D 10

1oo1

1oo1D 10

Archite Életktúra
tarta
m
/év

10

2

10

2

10

10

10

10

10

2

10

2

10

10

10

10

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

PFDavg

74,84 9,55E-03

72,24 1,94E-04

76,20 9,55E-03

73,12 1,85E-04

75,37 8,43E-03

70,21 2,15E-03

76,92 8,43E-03

71,11 2,12E-03

72,97 8,56E-03

71,38 2,04E-04

74,38 8,56E-03

72,23 1,95E-04
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69,09 1,22E-03

77,46 6,72E-03

69,98 1,19E-03

Megbíz- MTTR SFF
hatóság /ó
i
idõköz

8.8

701130/0253-001-XX/XXX STB-O, w

Típus

8 Biztonsági kézikönyv

Biztonságtechnikai jellemzõk
a hõmérsékletelügyelõ egységre
vonatkozóan
(kiértékelõ egység és szenzorika)

8 Biztonsági kézikönyv
FMEDA hardver
- Hibamodellek az IEC 61508 követelményeinek
megfelelõen a SIL 2-höz, ill. SIL 3 megfelelõség
- Komponensek kiesési rátája
az RDF 2000 UTE C 80-810 standard szerint
- Szenzorika alrendszerként modellezve:
egycsatornás ellenálláshõmérõ
kétcsatornás, kettõs termoelemek
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8 Biztonsági kézikönyv
8.9

Tanúsítványok
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8 Biztonsági kézikönyv
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9 Mûszaki adatok
Bemenetek
A DIN EN 14597 szerint engedélyezett és SIL tanúsítványú
készülékeknél
figyelembe
kell
venni
a
megengedett
méréstartományokat. A rendelkezésre álló méréstartományok és
hõmérséklet-érzékelõk „h“-gal vannak megjelölve. Ha a JUMO
901006 és 902006 számú típuslapjától eltérõ hõmérsékletérzékelõk kerülnek alkalmazásra, akkor ellenõrizni kell ezeknek a
regisztrációját, ill. az alkalmazhatóságát.
Ellenálláshõmérõ:
Pt 100 kétvezetékes kapcsolásban:
0 ... 120 °C*, 0 ... 300 °C*, 0 ... 400 °C*, 0 ... 600 °C*, 200 ... 500
°C*
az érzékelõk megengedett hõmérséklettartománya DIN-hez és SILhez: 0 ... 600 °C
Környezeti hõmérséklet befolyása: 0,8K/10K
Vezetékkompenzálás:
Sorozatszerûen 0,5 Ω vezeték-ellenállás van belsõleg figyelembe
véve, de kívánságra ez 1 Ω, 10 Ω, 30 Ω vagy 50 Ω is lehet.
Ellenálláshõmérõk csatlakoztatása esetén LAW (10 Ω)
vezetékkompenzáló ellenállásra van szükség.
Kettõs termoelemek:
NiCr-Ni „K“:
200 ... 600 °C*, 400 ... 800 °C*, 600 ... 1000 °C*, 800 ... 1200 °C
az érzékelõk megengedett hõmérséklettartománya DIN-hez és SILhez: 200 ... 1000 °C
Pt10Rh-Pt „S“:
400 ... 800 °C*, 800 ... 1200 °C*, 1000 ... 1400 °C, 1200 ... 1600 °C
az érzékelõk megengedett hõmérséklettartománya DIN-hez és SILhez: 400 ... 1300 °C
Pt30Rh-Pt6Rh „B“:
800 ... 1200 °C*, 1000 ... 1400 °C*, 1200 ... 1600 °C, 1400 ... 1800
°C
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9 Mûszaki adatok
az érzékelõk megengedett hõmérséklettartománya DIN-hez és SILhez: 800 ... 1500 °C
Fe-CuNi „L“:
50 ... 450 °C*, 200 ... 600 °C*, 500 ... 900 °C
az érzékelõk megengedett hõmérséklettartománya DIN-hez és SILhez: 50 ... 700 °C
Környezeti hõmérséklet befolyása: 2,0K/10K
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9 Mûszaki adatok
Kimenetek
Relé
potenciálmentes átkapcsoló érintkezõvel
Kapcsolási teljesítmény:2 A, 230 VAC, ohmikus terhelés

2 A M biztosítékkal védve
Érintkezõk élettartama: 100 000 kapcsolás névleges terhelésnél

Általános jellemzõ értékek
Kapcsolási pont pontossága: ±2% a teljes skálára vonatkoztatva
Kapcsolási különbözet: 3K (csak Pt100 esetén), 10K, 30K vagy
100K
Feszültségellátás:

- AC 230 V +10% / -15%, 48...63 Hz
- AC 115 V +10% / -15%, 48...63 Hz
- AC 24 V +10% / -15%, 48...63 Hz
Teljesítményfelvétel: kb. 4 VA
Megengedett környezeti hõmérséklettartomány: 0...55 °C
Megengedett tárolási hõmérséklet: -40...+80 °C
Klímaállóság: rel. nedvesség 75% harmatképzõdés nélkül
Védelmi osztály: IP20 (EN 60529 szerint)
Elektromos biztonság:

EN 60730-1 szerint
Kúszóutak:
Hálózattól az elektronikához és az érzékelõhöz ≥ 8 mm
Hálózattól a reléhez ≥ 3 mm
Relétõl az elektronikához és az érzékelõhöz ≥ 8 mm
A készülék csatlakoztatható SELV körökhöz.
Vizsgálófeszültségek:
EN 60730-1 szerint
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Elektromágneses összeférhetõség:

EN 61 326 szerint
Zavarkibocsátás: B osztály
Zavarállóság: ipari követelmény
Környezeti feltételek: EN 60 730-1 szerint
3. szennyezõdési fok
III. túlfeszültségi kategória
Alkalmazási feltételek:
A készülék beszerelhetõ kivitelben készült a
- DIN EN 50 178 5.5.1.3 szerint
Alkalmazási helyzet: tetszõleges
Súly: kb. 250 g
Méretek (sz x ma. x mé): 54 mm x 70 mm x 110 mm
Ház:
mûanyag
Éghetõségi osztály V0
„GL” kiegészítésû típusnál:

A készülék megfelel a C alkalmazási kategóriának
a GL irányelv szerint
Hõmérséklet: 0...55 °C
rel. páratartalom: 100% r.H.
Rezgés:
0,7 g

Sorozatszerû tartozékok
- üzemeltetési útmutató, B 70.1130
- 2 rögzítõelem (csak a GL kivitelnél)
- LAW (csak a 229, 231, 233, 235 kiegészítésû típusoknál!)
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