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Изоляционные преобразователи IRU-420 предназначены для питания искробезопасных измерителей уровня и для 
передачи их сигнала 4...20 мА на сторону выхода. Гальванически развязывают токовый сигнал из взрывоопасной среды, 
идущий во взрывобезопасную среду. Корпуса блоков изготовлены из поликарбоната и предназначены для установки на 
планку DIN 35 мм. Производятся в исполнении на 24 В либо 230 В.

• Универсальные изоляционные преобразователи 
токовых сигналов (0/4 ... 20 мА) с возможностью 
выхода по напряжению (0 ... 10 В)

• Для питания измерителей уровня с выходом 0/4 .. 
20 мА, расположенных во взрывоопасной среде 

• Гальваническая развязка входа и выхода

• Возможность двухсторонней передачи сигнала 
связи HART

• Установка на планку DIN 35 мм

• Варианты на 24 В и 230 В

    

         

Изоляционные преобразователи IRU – 420

Области применения

 II (1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC - могут использоваться во взрывобезопасном пространстве или в глухом корпусе типа «d». Их 
наружные искробезопасные цепи с уровнем искробезопасности ia могут использоваться в опасных пространствах «зона 
0», «зона 1», «зона 2» в соответствии с EN 60079-10-1 (взрывоопасные газовые атмосферы).

 II (1)D [Ex ia Da] IIIC - могут использоваться во взрывобезопасном пространстве или в глухом корпусе типа «d». Их 
наружные искробезопасные цепи с уровнем искробезопасности ia могут использоваться в опасных пространствах «зона 
20», «зона 21», «зона 22» в соответствии с EN 60079-10-2 (взрывоопасные атмосферы с горючей пылью).

 I (M1) [Ex ia Ma] I - могут использоваться во взрывобезопасном пространстве или в глухом корпусе типа «d». Их наружные 
искробезопасные цепи с уровнем искробезопасности ia могут использоваться в подземных частях шахт и на поверхностном 
оборудовании шахт, где существует вероятность возникновения риска, связанного с метаном или легковоспламеняющейся 
пылью.

Варианты блоков

 •   IRU – 420 – I передача сигнала 0/4 ... 20 мА на 0/4 ... 20 мA из взрывоопасного пространства во взрывобезопасное 
пространство.

 •   IRU – 420 – H передача сигнала 0/4 ... 20 мА на 0/4 ... 20 мА из взрывоопасного пространства во взрывобезопасное 
пространство, двухсторонняя передача сигнала связи HART.

 •   IRU – 420 – U передача сигнала 0/4 ... 20 мA на 0 ... 10 В из взрывоопасных пространств во взрывобезопасные 
пространства. Возможность переключения реле двух состояний.
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Габаритные чертежи

Технические параметры

Основные технические параметры
IRU-420-I IRU-420-H IRU-420-U

Входная величина 0/4 ... 20 мA 0/4 ... 20 мA 0/4 ... 20 мA

Выходная величина 0/4 ... 20 мA 0/4 ... 20 мA 0 ... 10 В (нагрузка макс. 20 мA)

Двухсторонняя передача сигнала связи HART НЕТ ДА НЕТ

Номинальное на-
пряжение питания

исполнение 230 В
исполнение 24 В

60 ... 230 В перем. (+10 %) 50 ÷ 60 Гц,  85... 230 В пост. (+10 %)  
18 ... 30 В перем. (+10 %)  50 ÷ 60 Гц; 18 ... 40 В пост. (+10 %)

Номинальная потребляемая мощность (перем./пост.) 7 ВА / 4 Вт

Максимальное значение действующего переменного или 
постоянного напряжения, которое может подводиться к клем-
мам подключенного устройства, не являющимся искробезо-
пасными, без нарушения типа защиты

Um = 253 В

Напряжение на активном входе (клеммы 5 и 6) тип. 24,1 В пост. (0 мА) / мин. 18 В пост. (20 мА)

Выходное вспомогательное напряжение (клеммы 9 и 11) 24 В пост. (макс. 25 мА)

Линейность ≤ 0,05 % (4 ... 20 мА) / ≤ 0,07 % 
(0 ... 20 мA) ≤ 0,05 %

Температурный дрейф ≤ 0,05 % / K

Допустимая продолжительность короткого замыкания (вход 
и выход)

неограниченная (короткое замыкание на выходе отображается в 
виде прекращения свечения светодиода)

Рабочая температура окружающей среды -20 °C ... +60 °C

Степень защиты IP 20

Материал корпуса Поликарбонат

Материал клемм CuBe

Макс. сечение проводов подключения 1 x 2,5 мм2

Напряжение изоляции (клеммы питания/вход + выход) 3500 В

Напряжение изоляции (вход / выход) 3500 В

Масса около 0.2 кг

Классификация пространства и предельные параметры: (EN 60079-0, 14 и EN 60079-11)

Классифика-
ция

Предельные параметры искробезопасной цепи

Активный вход - клеммы 5 и 6 Пассивный вход - 6 и 7

II C U0 = 27,3 В; I0 = 93 мА; P0 = 0,64 Вт; C0 = 86 нФ; L0 = 2 мм рт. ст.
U0 = 28 В; I0 = 93 мА; P0 = 0,8 Вт; C0 ≈ 0 нФ; 

L0 ≈ 0 мм рт. ст.II B / III C U0 = 27,3 В; I0 = 93 мА; P0 = 0,64 Вт; C0 = 0,68 мкФ; L0 = 8 мм рт. ст.

I U0 = 27,3 В; I0 = 93 мА; P0 = 0,64 Вт; C0 = 1 мкФ; L0 = 10 мм рт. ст.
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Указания по установке

Блоки питания предназначены для установки в распределительные щиты на установочную планку DIN 35 мм. Надавлива-
нием на переднюю сторону производится защелкивание на планку DIN. Демонтаж осуществляется при помощи отвертки 
путем отпускания защелки. Блоки рекомендуется устанавливать в вертикальном положении.

Электрическое подключение

Электрическое подключение осуществляется в обесточенном состоянии. Подключение напряжения питания (клеммы 13 и 14) 
от сети питания может осуществляться исключительно через плавкий предохранитель либо защитный автомат (макс. 16 А)! К 
клеммам 5, 6 и 7 (синяя клеммная коробка, сторона IN) подключается исключительно утвержденный датчик с токовым выходом  
0/4 ... 20 мА, отвечающий условиям данного опасного пространства. При подключении датчика к клеммам 5 и 6 он запи-
тывается с этих же клемм. Но при подключении датчика к клеммам 6 и 7 для питания датчика необходимо использовать 
внешний источник. Выходом из устройства является токовый сигнал 0/4 ... 20 мА или сигнал напряжения 0 ... 10 В с рабо-
чими контактами 9, 10, 11 (серая клеммная коробка, сторона OUT). клеммы № 4, 8 и 12, 16 (в случае версии IRU-420-H) 
предназначены для подключения внешнего коммуникатора HART (HHC - Hand-Held-Communicator).

Введение в эксплуатацию

Заключается в подключении напряжения питания. Проверка правильного функционирования сетевых цепей питания - све-
тится зеленый светодиод (POWER) на передней панели. Изоляционный преобразователь IRU-420 не требует настройки.

Передняя панель и клеммная коробка

IRU-420-I IRU-420-H IRU-420-U
1
2
3
4 HHC
5 IN IN IN
6 IN IN IN
7 IN IN IN
8 HHC
9 OUT OUT OUT

10 OUT OUT OUT
11 OUT OUT OUT
12 HHC
13 N / - N / - N / -
14 L / + L / + L / +
15
16 HHC
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Пример подключения

Подключение измерителя уровня (выход 0/4 ... 20 мА) во взрывоопас-
ном пространстве к блоку IRU-420-I с токовым выходом

взрывоопасное 
пространство

взрывобезопасное 
пространство
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Blokové schéma IRU-420

   Nebezpečný prostor  Prostor bez nebezpečí výbuchu

       Varianta 230 V:  60 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 85 ÷ 230 V DC
       Varianta 24 V:    18 ÷ 30 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 18 ÷ 40 V DC
Vysvětlivky:

HHC - Hand-held communicator (komunikátor HART® ).
  Možné pouze u varianty IRU-420-H.

* - Zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu s výstupním signálem 0/4 ÷ 20 mA (dvouvodičové jiskrově bezpečné hladinoměry, 
  např. ULM-53Xi, CLM-36Xi apod.). IRU-420-U převádí pouze 4 ÷ 20 mA na 0 ÷ 10 V.

** - Výstupní zařízení (např. programovatelý procesní kontrolér DMP, programovatelná zobrazovací jednotka PDU, analogový
  vstup PLC apod.). Pro přenos komunikačního signálu HART® musí být odpor smyčky min. 250 Ω. Pro variantu s napěťovým 
  výstupem musí být odpor zařízení min. 500 Ω.

V. Nastavení

 Izolační převodík IRU-420 se nijak nenastavuje.

VI. Používání, obsluha a údržba

 Obsluha může provádět kontrolu funkce jednotky (svítí zelená LED POWER). Údržba zařízení spočívá v odstraňování 
prachu z povrchu zařízení a kontrole neporušenosti skříňky a svorkovnic. V případě zjištění jakýchkoli viditelných 
závad neprodleně informujte výrobce nebo prodejce zařízení.
 Na zařízení je zakázáno provádět jakékoliv změny nebo zásahy bez souhlasu výrobce. Eventuální opravy musí 
být prováděny jen u výrobce nebo jím pověřenou servisní organizací. Montáž, instalace, uvedení do provozu, obsluha 
a údržba zařízení musí být prováděny v souladu s těmito technickými podmínkami a musí být dodržena ustanovení 
platných norem pro instalaci elektrických zařízení. 

Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:
Při použití v důlních podmínkách musí být izolační převodníky IRU-420 umístěny buď v prostoru bez nebezpečí vý-
buchu, anebo musí být umístěny uvnitř pevného závěru typu „d"

VII. Ochrana, bezpečnost a kompatibilita
 Jednotka je zdrojem malého bezpečného napětí dle ČSN 33 2000-4-41. Jedná se o zařízení třídy ochrany II. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je zajištěna stupněm krytí svorek IP 20. Obsluha zařízení  musí 
být musí být prokazatelně seznámena s obsluhou a údržbou zařízení.
 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zařízení jsou zajištěny shodou s požadavky platných norem: 
ČSN EN 55022, ČSN EN 61326, ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, 
ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-11.
 Elektrická bezpečnost je zajištěna shodou s požadavky normy ČSN EN 61010-1.
 Jiskrová bezpečnost vstupních svorek jednotky je zajištěna souladem s normami ČSN EN 50 014+A1+ A2, ČSN 
EN 50 020 a je ověřena: FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice protokol č.: FTZÚ 05 ATEX 0167X.

(+U) +

 (0 V) –

A) Вариант питания устройства при помощи блока IRU

IRU-420-I
Двухпроводный искробезопасный 
измеритель уровня, напр.: ULM-
70Xi, GRLM-70Xi, ULM-53Xi, 
CLM-36Xi и т.п. 

Вариант 230 В: 60 ... 230 В перем. / 50 ... 60 Гц, 85 ... 230 В пост.
Вариант 24 В: 18 ... 30 В перем. / 50 ... 60 Гц, 18 ... 40 В пост.
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взрывоопасное 
пространство

взрывобезопасное 
пространство

IRU-nav-2.3

Blokové schéma IRU-420

   Nebezpečný prostor  Prostor bez nebezpečí výbuchu

       Varianta 230 V:  60 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 85 ÷ 230 V DC
       Varianta 24 V:    18 ÷ 30 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 18 ÷ 40 V DC
Vysvětlivky:

HHC - Hand-held communicator (komunikátor HART® ).
  Možné pouze u varianty IRU-420-H.

* - Zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu s výstupním signálem 0/4 ÷ 20 mA (dvouvodičové jiskrově bezpečné hladinoměry, 
  např. ULM-53Xi, CLM-36Xi apod.). IRU-420-U převádí pouze 4 ÷ 20 mA na 0 ÷ 10 V.

** - Výstupní zařízení (např. programovatelý procesní kontrolér DMP, programovatelná zobrazovací jednotka PDU, analogový
  vstup PLC apod.). Pro přenos komunikačního signálu HART® musí být odpor smyčky min. 250 Ω. Pro variantu s napěťovým 
  výstupem musí být odpor zařízení min. 500 Ω.

V. Nastavení

 Izolační převodík IRU-420 se nijak nenastavuje.

VI. Používání, obsluha a údržba

 Obsluha může provádět kontrolu funkce jednotky (svítí zelená LED POWER). Údržba zařízení spočívá v odstraňování 
prachu z povrchu zařízení a kontrole neporušenosti skříňky a svorkovnic. V případě zjištění jakýchkoli viditelných 
závad neprodleně informujte výrobce nebo prodejce zařízení.
 Na zařízení je zakázáno provádět jakékoliv změny nebo zásahy bez souhlasu výrobce. Eventuální opravy musí 
být prováděny jen u výrobce nebo jím pověřenou servisní organizací. Montáž, instalace, uvedení do provozu, obsluha 
a údržba zařízení musí být prováděny v souladu s těmito technickými podmínkami a musí být dodržena ustanovení 
platných norem pro instalaci elektrických zařízení. 

Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:
Při použití v důlních podmínkách musí být izolační převodníky IRU-420 umístěny buď v prostoru bez nebezpečí vý-
buchu, anebo musí být umístěny uvnitř pevného závěru typu „d"

VII. Ochrana, bezpečnost a kompatibilita
 Jednotka je zdrojem malého bezpečného napětí dle ČSN 33 2000-4-41. Jedná se o zařízení třídy ochrany II. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je zajištěna stupněm krytí svorek IP 20. Obsluha zařízení  musí 
být musí být prokazatelně seznámena s obsluhou a údržbou zařízení.
 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zařízení jsou zajištěny shodou s požadavky platných norem: 
ČSN EN 55022, ČSN EN 61326, ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, 
ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-11.
 Elektrická bezpečnost je zajištěna shodou s požadavky normy ČSN EN 61010-1.
 Jiskrová bezpečnost vstupních svorek jednotky je zajištěna souladem s normami ČSN EN 50 014+A1+ A2, ČSN 
EN 50 020 a je ověřena: FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice protokol č.: FTZÚ 05 ATEX 0167X.

B) Вариант питания устройства при помощи внешнего источника

IRU-nav-2.3

Blokové schéma IRU-420

   Nebezpečný prostor  Prostor bez nebezpečí výbuchu

       Varianta 230 V:  60 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 85 ÷ 230 V DC
       Varianta 24 V:    18 ÷ 30 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 18 ÷ 40 V DC
Vysvětlivky:

HHC - Hand-held communicator (komunikátor HART
® 

).
  Možné pouze u varianty IRU-420-H.

* - Zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu s výstupním signálem 0/4 ÷ 20 mA (dvouvodičové jiskrově bezpečné hladinoměry, 
  např. ULM-53Xi, CLM-36Xi apod.). IRU-420-U převádí pouze 4 ÷ 20 mA na 0 ÷ 10 V.

** - Výstupní zařízení (např. programovatelý procesní kontrolér DMP, programovatelná zobrazovací jednotka PDU, analogový
  vstup PLC apod.). Pro přenos komunikačního signálu HART

®
 musí být odpor smyčky min. 250 Ω. Pro variantu s napěťovým 

  výstupem musí být odpor zařízení min. 500 Ω.

V. Nastavení

 Izolační převodík IRU-420 se nijak nenastavuje.

VI. Používání, obsluha a údržba

 Obsluha může provádět kontrolu funkce jednotky (svítí zelená LED POWER). Údržba zařízení spočívá v odstraňování 
prachu z povrchu zařízení a kontrole neporušenosti skříňky a svorkovnic. V případě zjištění jakýchkoli viditelných 
závad neprodleně informujte výrobce nebo prodejce zařízení.
 Na zařízení je zakázáno provádět jakékoliv změny nebo zásahy bez souhlasu výrobce. Eventuální opravy musí 
být prováděny jen u výrobce nebo jím pověřenou servisní organizací. Montáž, instalace, uvedení do provozu, obsluha 
a údržba zařízení musí být prováděny v souladu s těmito technickými podmínkami a musí být dodržena ustanovení 
platných norem pro instalaci elektrických zařízení. 

Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:
Při použití v důlních podmínkách musí být izolační převodníky IRU-420 umístěny buď v prostoru bez nebezpečí vý-
buchu, anebo musí být umístěny uvnitř pevného závěru typu „d"

VII. Ochrana, bezpečnost a kompatibilita
 Jednotka je zdrojem malého bezpečného napětí dle ČSN 33 2000-4-41. Jedná se o zařízení třídy ochrany II. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je zajištěna stupněm krytí svorek IP 20. Obsluha zařízení  musí 
být musí být prokazatelně seznámena s obsluhou a údržbou zařízení.
 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zařízení jsou zajištěny shodou s požadavky platných norem: 
ČSN EN 55022, ČSN EN 61326, ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, 
ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-11.
 Elektrická bezpečnost je zajištěna shodou s požadavky normy ČSN EN 61010-1.
 Jiskrová bezpečnost vstupních svorek jednotky je zajištěna souladem s normami ČSN EN 50 014+A1+ A2, ČSN 
EN 50 020 a je ověřena: FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice protokol č.: FTZÚ 05 ATEX 0167X.

(0 V) –

 (+U) +

IRU-420-I

** - Устройство вывода (напр. программируемое устройство отображения PDU, аналоговый вход PLC и т.п.). 

Двухпроводный 
искробезопасный измеритель 
уровня, напр.: ULM-70Xi, GRLM-
70Xi, ULM-53Xi, CLM-36Xi и т.п. 

Источник питания Вариант 230 В: 60 ... 230 В перем. / 50 ... 60 Гц, 85 ... 230 В пост.
Вариант 24 В: 18 ... 30 В перем. / 50 ... 60 Гц, 18 ... 40 В пост.

Подключение измерителя уровня (выход 0/4 ... 20 мА) во взрывоопас-
ном пространстве к блоку IRU-420-U с выходом по напряжению

взрывоопасное 
пространство

взрывобезопасное 
пространство
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Blokové schéma IRU-420

   Nebezpečný prostor  Prostor bez nebezpečí výbuchu

       Varianta 230 V:  60 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 85 ÷ 230 V DC
       Varianta 24 V:    18 ÷ 30 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 18 ÷ 40 V DC
Vysvětlivky:

HHC - Hand-held communicator (komunikátor HART® ).
  Možné pouze u varianty IRU-420-H.

* - Zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu s výstupním signálem 0/4 ÷ 20 mA (dvouvodičové jiskrově bezpečné hladinoměry, 
  např. ULM-53Xi, CLM-36Xi apod.). IRU-420-U převádí pouze 4 ÷ 20 mA na 0 ÷ 10 V.

** - Výstupní zařízení (např. programovatelý procesní kontrolér DMP, programovatelná zobrazovací jednotka PDU, analogový
  vstup PLC apod.). Pro přenos komunikačního signálu HART® musí být odpor smyčky min. 250 Ω. Pro variantu s napěťovým 
  výstupem musí být odpor zařízení min. 500 Ω.

V. Nastavení

 Izolační převodík IRU-420 se nijak nenastavuje.

VI. Používání, obsluha a údržba

 Obsluha může provádět kontrolu funkce jednotky (svítí zelená LED POWER). Údržba zařízení spočívá v odstraňování 
prachu z povrchu zařízení a kontrole neporušenosti skříňky a svorkovnic. V případě zjištění jakýchkoli viditelných 
závad neprodleně informujte výrobce nebo prodejce zařízení.
 Na zařízení je zakázáno provádět jakékoliv změny nebo zásahy bez souhlasu výrobce. Eventuální opravy musí 
být prováděny jen u výrobce nebo jím pověřenou servisní organizací. Montáž, instalace, uvedení do provozu, obsluha 
a údržba zařízení musí být prováděny v souladu s těmito technickými podmínkami a musí být dodržena ustanovení 
platných norem pro instalaci elektrických zařízení. 

Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:
Při použití v důlních podmínkách musí být izolační převodníky IRU-420 umístěny buď v prostoru bez nebezpečí vý-
buchu, anebo musí být umístěny uvnitř pevného závěru typu „d"

VII. Ochrana, bezpečnost a kompatibilita
 Jednotka je zdrojem malého bezpečného napětí dle ČSN 33 2000-4-41. Jedná se o zařízení třídy ochrany II. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je zajištěna stupněm krytí svorek IP 20. Obsluha zařízení  musí 
být musí být prokazatelně seznámena s obsluhou a údržbou zařízení.
 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zařízení jsou zajištěny shodou s požadavky platných norem: 
ČSN EN 55022, ČSN EN 61326, ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, 
ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-11.
 Elektrická bezpečnost je zajištěna shodou s požadavky normy ČSN EN 61010-1.
 Jiskrová bezpečnost vstupních svorek jednotky je zajištěna souladem s normami ČSN EN 50 014+A1+ A2, ČSN 
EN 50 020 a je ověřena: FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice protokol č.: FTZÚ 05 ATEX 0167X.

(+U) +

 (0 V) –

Вариант 230 В: 60 ... 230 В перем. / 50 ... 60 Гц, 85 ... 230 В пост.
Вариант 24 В: 18 ... 30 В перем. / 50 ... 60 Гц, 18 ... 40 В пост.

взрывоопасное 
пространство

взрывобезопасное 
пространство
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Blokové schéma IRU-420

   Nebezpečný prostor  Prostor bez nebezpečí výbuchu

       Varianta 230 V:  60 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 85 ÷ 230 V DC
       Varianta 24 V:    18 ÷ 30 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 18 ÷ 40 V DC
Vysvětlivky:

HHC - Hand-held communicator (komunikátor HART® ).
  Možné pouze u varianty IRU-420-H.

* - Zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu s výstupním signálem 0/4 ÷ 20 mA (dvouvodičové jiskrově bezpečné hladinoměry, 
  např. ULM-53Xi, CLM-36Xi apod.). IRU-420-U převádí pouze 4 ÷ 20 mA na 0 ÷ 10 V.

** - Výstupní zařízení (např. programovatelý procesní kontrolér DMP, programovatelná zobrazovací jednotka PDU, analogový
  vstup PLC apod.). Pro přenos komunikačního signálu HART® musí být odpor smyčky min. 250 Ω. Pro variantu s napěťovým 
  výstupem musí být odpor zařízení min. 500 Ω.

V. Nastavení

 Izolační převodík IRU-420 se nijak nenastavuje.

VI. Používání, obsluha a údržba

 Obsluha může provádět kontrolu funkce jednotky (svítí zelená LED POWER). Údržba zařízení spočívá v odstraňování 
prachu z povrchu zařízení a kontrole neporušenosti skříňky a svorkovnic. V případě zjištění jakýchkoli viditelných 
závad neprodleně informujte výrobce nebo prodejce zařízení.
 Na zařízení je zakázáno provádět jakékoliv změny nebo zásahy bez souhlasu výrobce. Eventuální opravy musí 
být prováděny jen u výrobce nebo jím pověřenou servisní organizací. Montáž, instalace, uvedení do provozu, obsluha 
a údržba zařízení musí být prováděny v souladu s těmito technickými podmínkami a musí být dodržena ustanovení 
platných norem pro instalaci elektrických zařízení. 

Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:
Při použití v důlních podmínkách musí být izolační převodníky IRU-420 umístěny buď v prostoru bez nebezpečí vý-
buchu, anebo musí být umístěny uvnitř pevného závěru typu „d"

VII. Ochrana, bezpečnost a kompatibilita
 Jednotka je zdrojem malého bezpečného napětí dle ČSN 33 2000-4-41. Jedná se o zařízení třídy ochrany II. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je zajištěna stupněm krytí svorek IP 20. Obsluha zařízení  musí 
být musí být prokazatelně seznámena s obsluhou a údržbou zařízení.
 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zařízení jsou zajištěny shodou s požadavky platných norem: 
ČSN EN 55022, ČSN EN 61326, ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, 
ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-11.
 Elektrická bezpečnost je zajištěna shodou s požadavky normy ČSN EN 61010-1.
 Jiskrová bezpečnost vstupních svorek jednotky je zajištěna souladem s normami ČSN EN 50 014+A1+ A2, ČSN 
EN 50 020 a je ověřena: FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice protokol č.: FTZÚ 05 ATEX 0167X.

A) Вариант питания устройства при помощи блока IRU

B) Вариант питания устройства при помощи внешнего источника
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Blokové schéma IRU-420

   Nebezpečný prostor  Prostor bez nebezpečí výbuchu

       Varianta 230 V:  60 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 85 ÷ 230 V DC
       Varianta 24 V:    18 ÷ 30 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 18 ÷ 40 V DC
Vysvětlivky:

HHC - Hand-held communicator (komunikátor HART
® 

).
  Možné pouze u varianty IRU-420-H.

* - Zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu s výstupním signálem 0/4 ÷ 20 mA (dvouvodičové jiskrově bezpečné hladinoměry, 
  např. ULM-53Xi, CLM-36Xi apod.). IRU-420-U převádí pouze 4 ÷ 20 mA na 0 ÷ 10 V.

** - Výstupní zařízení (např. programovatelý procesní kontrolér DMP, programovatelná zobrazovací jednotka PDU, analogový
  vstup PLC apod.). Pro přenos komunikačního signálu HART

®
 musí být odpor smyčky min. 250 Ω. Pro variantu s napěťovým 

  výstupem musí být odpor zařízení min. 500 Ω.

V. Nastavení

 Izolační převodík IRU-420 se nijak nenastavuje.

VI. Používání, obsluha a údržba

 Obsluha může provádět kontrolu funkce jednotky (svítí zelená LED POWER). Údržba zařízení spočívá v odstraňování 
prachu z povrchu zařízení a kontrole neporušenosti skříňky a svorkovnic. V případě zjištění jakýchkoli viditelných 
závad neprodleně informujte výrobce nebo prodejce zařízení.
 Na zařízení je zakázáno provádět jakékoliv změny nebo zásahy bez souhlasu výrobce. Eventuální opravy musí 
být prováděny jen u výrobce nebo jím pověřenou servisní organizací. Montáž, instalace, uvedení do provozu, obsluha 
a údržba zařízení musí být prováděny v souladu s těmito technickými podmínkami a musí být dodržena ustanovení 
platných norem pro instalaci elektrických zařízení. 

Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:
Při použití v důlních podmínkách musí být izolační převodníky IRU-420 umístěny buď v prostoru bez nebezpečí vý-
buchu, anebo musí být umístěny uvnitř pevného závěru typu „d"

VII. Ochrana, bezpečnost a kompatibilita
 Jednotka je zdrojem malého bezpečného napětí dle ČSN 33 2000-4-41. Jedná se o zařízení třídy ochrany II. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je zajištěna stupněm krytí svorek IP 20. Obsluha zařízení  musí 
být musí být prokazatelně seznámena s obsluhou a údržbou zařízení.
 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zařízení jsou zajištěny shodou s požadavky platných norem: 
ČSN EN 55022, ČSN EN 61326, ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, 
ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-11.
 Elektrická bezpečnost je zajištěna shodou s požadavky normy ČSN EN 61010-1.
 Jiskrová bezpečnost vstupních svorek jednotky je zajištěna souladem s normami ČSN EN 50 014+A1+ A2, ČSN 
EN 50 020 a je ověřena: FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice protokol č.: FTZÚ 05 ATEX 0167X.

(0 V) –

 (+U) +

IRU-420-U

IRU-420-U

** - Устройство вывода (напр. программируемое устройство отображения PDU, аналоговый вход PLC и т.п.). 
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Blokové schéma IRU-420

   Nebezpečný prostor  Prostor bez nebezpečí výbuchu

       Varianta 230 V:  60 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 85 ÷ 230 V DC
       Varianta 24 V:    18 ÷ 30 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 18 ÷ 40 V DC
Vysvětlivky:

HHC - Hand-held communicator (komunikátor HART® ).
  Možné pouze u varianty IRU-420-H.

* - Zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu s výstupním signálem 0/4 ÷ 20 mA (dvouvodičové jiskrově bezpečné hladinoměry, 
  např. ULM-53Xi, CLM-36Xi apod.). IRU-420-U převádí pouze 4 ÷ 20 mA na 0 ÷ 10 V.

** - Výstupní zařízení (např. programovatelý procesní kontrolér DMP, programovatelná zobrazovací jednotka PDU, analogový
  vstup PLC apod.). Pro přenos komunikačního signálu HART® musí být odpor smyčky min. 250 Ω. Pro variantu s napěťovým 
  výstupem musí být odpor zařízení min. 500 Ω.

V. Nastavení

 Izolační převodík IRU-420 se nijak nenastavuje.

VI. Používání, obsluha a údržba

 Obsluha může provádět kontrolu funkce jednotky (svítí zelená LED POWER). Údržba zařízení spočívá v odstraňování 
prachu z povrchu zařízení a kontrole neporušenosti skříňky a svorkovnic. V případě zjištění jakýchkoli viditelných 
závad neprodleně informujte výrobce nebo prodejce zařízení.
 Na zařízení je zakázáno provádět jakékoliv změny nebo zásahy bez souhlasu výrobce. Eventuální opravy musí 
být prováděny jen u výrobce nebo jím pověřenou servisní organizací. Montáž, instalace, uvedení do provozu, obsluha 
a údržba zařízení musí být prováděny v souladu s těmito technickými podmínkami a musí být dodržena ustanovení 
platných norem pro instalaci elektrických zařízení. 

Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:
Při použití v důlních podmínkách musí být izolační převodníky IRU-420 umístěny buď v prostoru bez nebezpečí vý-
buchu, anebo musí být umístěny uvnitř pevného závěru typu „d"

VII. Ochrana, bezpečnost a kompatibilita
 Jednotka je zdrojem malého bezpečného napětí dle ČSN 33 2000-4-41. Jedná se o zařízení třídy ochrany II. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je zajištěna stupněm krytí svorek IP 20. Obsluha zařízení  musí 
být musí být prokazatelně seznámena s obsluhou a údržbou zařízení.
 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zařízení jsou zajištěny shodou s požadavky platných norem: 
ČSN EN 55022, ČSN EN 61326, ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, 
ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-11.
 Elektrická bezpečnost je zajištěna shodou s požadavky normy ČSN EN 61010-1.
 Jiskrová bezpečnost vstupních svorek jednotky je zajištěna souladem s normami ČSN EN 50 014+A1+ A2, ČSN 
EN 50 020 a je ověřena: FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice protokol č.: FTZÚ 05 ATEX 0167X.
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Blokové schéma IRU-420

   Nebezpečný prostor  Prostor bez nebezpečí výbuchu

       Varianta 230 V:  60 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 85 ÷ 230 V DC
       Varianta 24 V:    18 ÷ 30 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 18 ÷ 40 V DC
Vysvětlivky:

HHC - Hand-held communicator (komunikátor HART® ).
  Možné pouze u varianty IRU-420-H.

* - Zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu s výstupním signálem 0/4 ÷ 20 mA (dvouvodičové jiskrově bezpečné hladinoměry, 
  např. ULM-53Xi, CLM-36Xi apod.). IRU-420-U převádí pouze 4 ÷ 20 mA na 0 ÷ 10 V.

** - Výstupní zařízení (např. programovatelý procesní kontrolér DMP, programovatelná zobrazovací jednotka PDU, analogový
  vstup PLC apod.). Pro přenos komunikačního signálu HART® musí být odpor smyčky min. 250 Ω. Pro variantu s napěťovým 
  výstupem musí být odpor zařízení min. 500 Ω.

V. Nastavení

 Izolační převodík IRU-420 se nijak nenastavuje.

VI. Používání, obsluha a údržba

 Obsluha může provádět kontrolu funkce jednotky (svítí zelená LED POWER). Údržba zařízení spočívá v odstraňování 
prachu z povrchu zařízení a kontrole neporušenosti skříňky a svorkovnic. V případě zjištění jakýchkoli viditelných 
závad neprodleně informujte výrobce nebo prodejce zařízení.
 Na zařízení je zakázáno provádět jakékoliv změny nebo zásahy bez souhlasu výrobce. Eventuální opravy musí 
být prováděny jen u výrobce nebo jím pověřenou servisní organizací. Montáž, instalace, uvedení do provozu, obsluha 
a údržba zařízení musí být prováděny v souladu s těmito technickými podmínkami a musí být dodržena ustanovení 
platných norem pro instalaci elektrických zařízení. 

Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:
Při použití v důlních podmínkách musí být izolační převodníky IRU-420 umístěny buď v prostoru bez nebezpečí vý-
buchu, anebo musí být umístěny uvnitř pevného závěru typu „d"

VII. Ochrana, bezpečnost a kompatibilita
 Jednotka je zdrojem malého bezpečného napětí dle ČSN 33 2000-4-41. Jedná se o zařízení třídy ochrany II. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je zajištěna stupněm krytí svorek IP 20. Obsluha zařízení  musí 
být musí být prokazatelně seznámena s obsluhou a údržbou zařízení.
 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zařízení jsou zajištěny shodou s požadavky platných norem: 
ČSN EN 55022, ČSN EN 61326, ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, 
ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-11.
 Elektrická bezpečnost je zajištěna shodou s požadavky normy ČSN EN 61010-1.
 Jiskrová bezpečnost vstupních svorek jednotky je zajištěna souladem s normami ČSN EN 50 014+A1+ A2, ČSN 
EN 50 020 a je ověřena: FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice protokol č.: FTZÚ 05 ATEX 0167X.

Двухпроводный 
искробезопасный измеритель 
уровня, напр.: ULM-70Xi, 
GRLM-70Xi, ULM-53Xi, CLM-
36Xi и т.п. 

Двухпроводный 
искробезопасный измеритель 
уровня, напр.: ULM-70Xi, GRLM-
70Xi, ULM-53Xi, CLM-36Xi и т.п. 

Источник питания

U

U

Вариант 230 В: 60 ... 230 В перем. / 50 ... 60 Гц, 85 ... 230 В пост.
Вариант 24 В: 18 ... 30 В перем. / 50 ... 60 Гц, 18 ... 40 В пост.
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Blokové schéma IRU-420

   Nebezpečný prostor  Prostor bez nebezpečí výbuchu

       Varianta 230 V:  60 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 85 ÷ 230 V DC
       Varianta 24 V:    18 ÷ 30 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 18 ÷ 40 V DC
Vysvětlivky:

HHC - Hand-held communicator (komunikátor HART® ).
  Možné pouze u varianty IRU-420-H.

* - Zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu s výstupním signálem 0/4 ÷ 20 mA (dvouvodičové jiskrově bezpečné hladinoměry, 
  např. ULM-53Xi, CLM-36Xi apod.). IRU-420-U převádí pouze 4 ÷ 20 mA na 0 ÷ 10 V.

** - Výstupní zařízení (např. programovatelý procesní kontrolér DMP, programovatelná zobrazovací jednotka PDU, analogový
  vstup PLC apod.). Pro přenos komunikačního signálu HART® musí být odpor smyčky min. 250 Ω. Pro variantu s napěťovým 
  výstupem musí být odpor zařízení min. 500 Ω.

V. Nastavení

 Izolační převodík IRU-420 se nijak nenastavuje.

VI. Používání, obsluha a údržba

 Obsluha může provádět kontrolu funkce jednotky (svítí zelená LED POWER). Údržba zařízení spočívá v odstraňování 
prachu z povrchu zařízení a kontrole neporušenosti skříňky a svorkovnic. V případě zjištění jakýchkoli viditelných 
závad neprodleně informujte výrobce nebo prodejce zařízení.
 Na zařízení je zakázáno provádět jakékoliv změny nebo zásahy bez souhlasu výrobce. Eventuální opravy musí 
být prováděny jen u výrobce nebo jím pověřenou servisní organizací. Montáž, instalace, uvedení do provozu, obsluha 
a údržba zařízení musí být prováděny v souladu s těmito technickými podmínkami a musí být dodržena ustanovení 
platných norem pro instalaci elektrických zařízení. 

Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:
Při použití v důlních podmínkách musí být izolační převodníky IRU-420 umístěny buď v prostoru bez nebezpečí vý-
buchu, anebo musí být umístěny uvnitř pevného závěru typu „d"

VII. Ochrana, bezpečnost a kompatibilita
 Jednotka je zdrojem malého bezpečného napětí dle ČSN 33 2000-4-41. Jedná se o zařízení třídy ochrany II. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je zajištěna stupněm krytí svorek IP 20. Obsluha zařízení  musí 
být musí být prokazatelně seznámena s obsluhou a údržbou zařízení.
 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zařízení jsou zajištěny shodou s požadavky platných norem: 
ČSN EN 55022, ČSN EN 61326, ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, 
ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-11.
 Elektrická bezpečnost je zajištěna shodou s požadavky normy ČSN EN 61010-1.
 Jiskrová bezpečnost vstupních svorek jednotky je zajištěna souladem s normami ČSN EN 50 014+A1+ A2, ČSN 
EN 50 020 a je ověřena: FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice protokol č.: FTZÚ 05 ATEX 0167X.

Подключение измерителя уровня (выход 0/4 ... 20 мА + Hart) во 
взрывоопасном пространстве к блоку IRU-420-H с токовым выходом 
и связью Hart

взрывоопасное 
пространство

взрывобезопасное 
пространство

(+U) +

 (0 V) –

Вариант 230 В: 60 ... 230 В перем. / 50 ... 60 Гц, 85 ... 230 В пост.
Вариант 24 В: 18 ... 30 В перем. / 50 ... 60 Гц, 18 ... 40 В пост.

IRU-420-HДвухпроводный 
искробезопасный измеритель 
уровня с HART, напр.: ULM-
70Xi, GRLM-70Xi.

HHC - Ручной коммуникатор (коммуникатор HART)
** - Устройство вывода (напр. программируемое устройство отображения PDU, аналоговый вход PLC и т.п.). 
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Blokové schéma IRU-420

   Nebezpečný prostor  Prostor bez nebezpečí výbuchu

       Varianta 230 V:  60 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 85 ÷ 230 V DC
       Varianta 24 V:    18 ÷ 30 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 18 ÷ 40 V DC
Vysvětlivky:

HHC - Hand-held communicator (komunikátor HART® ).
  Možné pouze u varianty IRU-420-H.

* - Zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu s výstupním signálem 0/4 ÷ 20 mA (dvouvodičové jiskrově bezpečné hladinoměry, 
  např. ULM-53Xi, CLM-36Xi apod.). IRU-420-U převádí pouze 4 ÷ 20 mA na 0 ÷ 10 V.

** - Výstupní zařízení (např. programovatelý procesní kontrolér DMP, programovatelná zobrazovací jednotka PDU, analogový
  vstup PLC apod.). Pro přenos komunikačního signálu HART® musí být odpor smyčky min. 250 Ω. Pro variantu s napěťovým 
  výstupem musí být odpor zařízení min. 500 Ω.

V. Nastavení

 Izolační převodík IRU-420 se nijak nenastavuje.

VI. Používání, obsluha a údržba

 Obsluha může provádět kontrolu funkce jednotky (svítí zelená LED POWER). Údržba zařízení spočívá v odstraňování 
prachu z povrchu zařízení a kontrole neporušenosti skříňky a svorkovnic. V případě zjištění jakýchkoli viditelných 
závad neprodleně informujte výrobce nebo prodejce zařízení.
 Na zařízení je zakázáno provádět jakékoliv změny nebo zásahy bez souhlasu výrobce. Eventuální opravy musí 
být prováděny jen u výrobce nebo jím pověřenou servisní organizací. Montáž, instalace, uvedení do provozu, obsluha 
a údržba zařízení musí být prováděny v souladu s těmito technickými podmínkami a musí být dodržena ustanovení 
platných norem pro instalaci elektrických zařízení. 

Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:
Při použití v důlních podmínkách musí být izolační převodníky IRU-420 umístěny buď v prostoru bez nebezpečí vý-
buchu, anebo musí být umístěny uvnitř pevného závěru typu „d"

VII. Ochrana, bezpečnost a kompatibilita
 Jednotka je zdrojem malého bezpečného napětí dle ČSN 33 2000-4-41. Jedná se o zařízení třídy ochrany II. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je zajištěna stupněm krytí svorek IP 20. Obsluha zařízení  musí 
být musí být prokazatelně seznámena s obsluhou a údržbou zařízení.
 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zařízení jsou zajištěny shodou s požadavky platných norem: 
ČSN EN 55022, ČSN EN 61326, ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, 
ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-11.
 Elektrická bezpečnost je zajištěna shodou s požadavky normy ČSN EN 61010-1.
 Jiskrová bezpečnost vstupních svorek jednotky je zajištěna souladem s normami ČSN EN 50 014+A1+ A2, ČSN 
EN 50 020 a je ověřena: FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice protokol č.: FTZÚ 05 ATEX 0167X.

Система лимитного датчика уровня (выход 4/20 мА) во взрывоопас-
ном пространстве, блоки IRU-420-U с выходом по напряжению и реле 
двух состояний

взрывоопасное 
пространство

взрывобезопасное 
пространство

(+U) BN(1)

 (0 V) BU (2)

Вариант 230 В: 60 ... 230 В перем. / 50 ... 60 Гц, 85 ... 230 В пост.
Вариант 24 В: 18 ... 30 В перем. / 50 ... 60 Гц, 18 ... 40 В пост.

IRU-420-UДвухпроводный 
искробезопасный измеритель 
уровня ULS-53Xi.

Реле Schrack ST3P3LB2 
1P/12VDC *

U

* - Реле подключается к блоку IRU при помощи панельки типа ST3P3LB2 со светодиодной индикацией. 
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Blokové schéma IRU-420

   Nebezpečný prostor  Prostor bez nebezpečí výbuchu

       Varianta 230 V:  60 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 85 ÷ 230 V DC
       Varianta 24 V:    18 ÷ 30 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 18 ÷ 40 V DC
Vysvětlivky:

HHC - Hand-held communicator (komunikátor HART® ).
  Možné pouze u varianty IRU-420-H.

* - Zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu s výstupním signálem 0/4 ÷ 20 mA (dvouvodičové jiskrově bezpečné hladinoměry, 
  např. ULM-53Xi, CLM-36Xi apod.). IRU-420-U převádí pouze 4 ÷ 20 mA na 0 ÷ 10 V.

** - Výstupní zařízení (např. programovatelý procesní kontrolér DMP, programovatelná zobrazovací jednotka PDU, analogový
  vstup PLC apod.). Pro přenos komunikačního signálu HART® musí být odpor smyčky min. 250 Ω. Pro variantu s napěťovým 
  výstupem musí být odpor zařízení min. 500 Ω.

V. Nastavení

 Izolační převodík IRU-420 se nijak nenastavuje.

VI. Používání, obsluha a údržba

 Obsluha může provádět kontrolu funkce jednotky (svítí zelená LED POWER). Údržba zařízení spočívá v odstraňování 
prachu z povrchu zařízení a kontrole neporušenosti skříňky a svorkovnic. V případě zjištění jakýchkoli viditelných 
závad neprodleně informujte výrobce nebo prodejce zařízení.
 Na zařízení je zakázáno provádět jakékoliv změny nebo zásahy bez souhlasu výrobce. Eventuální opravy musí 
být prováděny jen u výrobce nebo jím pověřenou servisní organizací. Montáž, instalace, uvedení do provozu, obsluha 
a údržba zařízení musí být prováděny v souladu s těmito technickými podmínkami a musí být dodržena ustanovení 
platných norem pro instalaci elektrických zařízení. 

Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:
Při použití v důlních podmínkách musí být izolační převodníky IRU-420 umístěny buď v prostoru bez nebezpečí vý-
buchu, anebo musí být umístěny uvnitř pevného závěru typu „d"

VII. Ochrana, bezpečnost a kompatibilita
 Jednotka je zdrojem malého bezpečného napětí dle ČSN 33 2000-4-41. Jedná se o zařízení třídy ochrany II. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je zajištěna stupněm krytí svorek IP 20. Obsluha zařízení  musí 
být musí být prokazatelně seznámena s obsluhou a údržbou zařízení.
 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zařízení jsou zajištěny shodou s požadavky platných norem: 
ČSN EN 55022, ČSN EN 61326, ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, 
ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-11.
 Elektrická bezpečnost je zajištěna shodou s požadavky normy ČSN EN 61010-1.
 Jiskrová bezpečnost vstupních svorek jednotky je zajištěna souladem s normami ČSN EN 50 014+A1+ A2, ČSN 
EN 50 020 a je ověřena: FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice protokol č.: FTZÚ 05 ATEX 0167X.

Сигнализация состояний и неисправностей

индикатор цвет функция

POWER 
(питание) зеленый

светится - подключение к питанию, правильное функционирование
не светится - внутренняя неисправность, выходные клеммы 9 и 
11 перегружены

Порядок маркировки

тип выхода: I – токовый выход
H – токовый выход с двухсторонней связью HART
U – выход по напряжению

напряжение питания: 230 В – 60 ... 230 В перем. (85 ... 230 В пост.)
24 В – 18 ... 30 В перем. (18 ... 40 В пост.)

IRU    420 – – –



Dinel, s.r.o.
U Tescomy 249
760 01 Zlín (Злин), Чешская республика 

Телефон: 
Факс:

+420 577 002 003
+420 577 002 007

sale@dinel.cz
www.dinel.cz

ве
рс

ия
 1

1/
20

10

ве
рс

ия
 0

5/
20

18

IRU-420-dat-6.3

Изоляционный преобразователь оснащен защитой от перегрузки по току входных и выходных клемм.

Подключение к сети питания может осуществляться исключительно через плавкий предохранитель либо защитный автомат 
(макс. 16 A). Рабочая зона согласно EN 60079-10 взрывобезопасная, либо в глухом корпусе типа «d».

Устройство защищено внутренним плавким предохранителем T80 мА (версия 230 В) и T500 мА (версия 24 В).

Электрическое устройство класса защиты II. Электробезопасность согласно EN 61010-1. 

Электромагнитная совместимость обеспечивается соответствием со стандартами EN 55022, EN 61326, EN 61000-6-2, EN 
61000-4-2, -3,  -4, -5, -6 и -11. 

Искробезопасность входных клемм блока соответствует стандартам EN 60079-0 и EN 60079-11.

Взрывобезопасность проверена Физико-техническим испытательным институтом – AO 210, г. Острава – Радванице, про-
токол №: FTZÚ 05 ATEX 0167X. 

К данному устройству была выдана декларация соответствия согласно закону № 90/2016 Сборника законодательных актов 
ЧР, в последней редакции. Поставляемое электрооборудование соответствует требованиям действующих постановлений 
правительства по безопасности и электромагнитной совместимости.

Особые условия для безопасного применения

При использовании в условиях шахт блоки IRU-420 должны находиться либо во взрывобезопасном пространстве, либо 
должны помещаться в глухой корпус типа «d».

Защита, безопасность, совместимость и взрывобезопасность

Упаковка, транспортировка и хранение

Устройство IRU-420 поставляется упакованным в картонную коробку, защищающую его от механических повреждений.

При манипуляциях и транспортировке необходимо избегать ударов и падений.

Электрическое устройство IRU-420 должно храниться в сухих крытых помещениях с влажностью до 85 % без агрессивных 
испарений при температурах от -10°C до + 50°C и должно быть защищено от воздействия климатических условий.


