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1 Obecné uživatelské informace 
 

1.1 Pojmy použité v tomto dokumentu (glosář) 
Speciální výrazy naleznete na našich webových stránkách: www.photometer.com/en/glossary/  
  
 

 

1.2 Účel tohoto manuálu 
Tento návod k obsluze poskytuje uživateli užitečné informace o celém životním cyklu zařízení Oil-
Guard 2 W a jeho periferních zařízeních. Před uvedením přístroje do provozu byste se měli se-
známit s návodem k použití. 

1.31.3     Cílová skupina dokumentace 
 

Návod k obsluze je určen všem osobám, které jsou odpovědné za provoz a údržbu přístroje. 
 

 

1.4 Dodatečná dokumentace 
DOK. Č. NÁZEV OBSAH 

14808E Stručné pokyny Nejdůležitější funkce a servisní schéma. 

14811E Referenční příručka Sofistikovanější funkce menu a pracovní postupy pro 
pokročilé uživatele. 

14790E Datový list Popisy a technické údaje o přístroji. 

14813E Servisní příručka Pokyny pro opravy a přestavby pro servisní techniky. 

14897DEF Prohlášení o shodě Dodržování základních směrnic a norem. 

11887DEF Prohlášení o shodě, SP-
C039 (napájení) 

Dodržování základních směrnic a norem. 

 
 

 

1.5 Ustanovení o autorských právech 
Tento dokument byl napsán společností SIGRIST-PHOTOMETER AG. Kopírování nebo úpravy ob-
sahu nebo předávání tohoto dokumentu třetím stranám je povoleno pouze s výslovným souhla-
sem SIGRIST-PHOTOMETER AG. 
 

 

1.6 Umístění dokumentu 
Tento dokument je součástí produktu. Měl by být uložen na bezpečném místě a pro uživatele by 
měl být vždy po ruce. 
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1.7 Objednání dokumentu 
Nejnovější verzi tohoto dokumentu si můžete stáhnout na adrese www.photometer.com (je nut-
ná první registrace). 
Lze jej také objednat u zástupce SIGRIST ve vaší zemi ( Návod k obsluze „Informace o zákaznic-
kém servisu“). 
 

 

1.8 Správné použití 
OilGuard 2 W je navržen pro měření stop olejů během úpravy vody a je optimalizován pro hodno-
ty, které se vyskytují v úpravnách vody s ohledem na rozsah měření a okolní podmínky. 
 

 

1.9 Uživatelské požadavky 
Přístroj smí obsluhovat pouze vyškolený technický personál, který si přečetl a porozuměl obsahu 
návodu k použití. 
 

 

1.10 Prohlášení o shodě 
Při navrhování a výrobě přístroje byly dodržovány současné technologické zásady. Dodržují pří-
slušné pokyny týkající se bezpečnosti a povinnosti řádné péče. 

 

EU: Měřicí přístroj splňuje všechny platné požadavky v Evropské unii (EU) na označení CE. 

 

 

Podrobnosti najdete v samostatném prohlášení o shodě.Sekce 1.4 

 
 

 

1.11 Omezení užití 

 
EXPLOSION 
HAZARD! 

Provoz v nevhodném prostředí. 

Použití ve výbušném prostředí může způsobit výbuch, který může vést ke smrti osob v okolí. 

 Není dovoleno provozovat přístroj v prostředí nebo místnostech s nebezpečím výbuchu. 

 Není dovoleno používat přístroj s výbušnými vzorky. 
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1.12 Nebezpečí při nesprávném použití 

 
DANGER! 

Provoz při nesprávném použití. 

Nesprávné použití přístroje může způsobit zranění osob, následné poškození zařízení a jeho peri-
ferních zařízení. 

 

 V následujících případech výrobce nemůže zaručit ochranu osob a přístroje, a 
proto nepřebírá žádnou právní odpovědnost: 

 Přístroj se používá způsobem, který není součástí popsané oblasti použití. 

 Přístroj není správně namontován, nastaven nebo přepravován. 

 Přístroj není nainstalován a provozován v souladu s návodem k použití. 

 Přístroj byl provozován s příslušenstvím, které společnost SIGRIST-
PHOTOMETER AG výslovně nedoporučuje. 

 Byly provedeny nesprávné změny přístroje. 

 Přístroj nebyl provozován v rámci specifikací, zejména co se týče tlaku a teploty. 

Přístroj je vystaven vibracím, nárazům nebo jiným mechanickým silám. 

 
 

   
 

1.13 Význam bezpečnostních symbolů 
Všechny symboly nebezpečí použité v tomto dokumentu jsou vysvětleny níže: 

 

 
DANGER! 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může mít za následek vážné zranění nebo smrt. 

Nedodržení tohoto upozornění může vést k úrazu elektrickým proudem a smrti. 

 
 

 
EXPLOSION 
HAZARD! 

Nebezpečí výbuchu, které může mít za následek vážné zranění nebo smrt. 

Nedodržení tohoto upozornění může způsobit výbuchy, které mohou způsobit vážné poškození 
majetku a smrt. 

 
 

 
WARNING! 

Varování před poraněním nebo nebezpečím pro zdraví s dlouhodobými účinky. 
Nedodržení tohoto varování může vést ke zranění s možnými dlouhodobými účinky. 

 
 

 
CAUTION! 

Upozornění na možné materiální škody. 

Nedodržení tohoto upozornění může způsobit materiální poškození přístroje a jeho periferních 
zařízení 
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UV RADIATION 

Nebezpečí způsobené UV zářením. 
Nedodržení tohoto varování může vést k trvalému poškození očí a kůže. 

 

 
 

 

 
HOT SURFACES! 

Nebezpečí v důsledku horkých povrchů, které mohou způsobit zranění. 

Nedodržení tohoto varování může vést k popálení. 

 
 

 

1.14 Význam piktogramů 
Všechny piktogramy použité v tomto dokumentu jsou vysvětleny níže: 

 

 

Další informace o aktuálním tématu. 

 
 

 

Praktické postupy při práci s OilGuard 2 W. 

 
 

 

Manipulace na dotykové obrazovce. 

 
 

 

Snímek obrazovky je příklad a může se lišit od aktuálního zařízení. 
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2 Přehled přístroje 
 

2.1 Přehled OilGuardu 2 W 

 
Obrázek 1: Měřicí bod s volitelným příslušenstvím 

Fotometr s měřicí celou s volně pa-
dajícím paprskem vzorku. Vývod 

Vstup vzorku pro kontrolu hladiny  Přetok vzorku regulace hladiny 

Sada pro montáž na zeď Přívodní potrubí na fotometru 
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2.2 Označení fotometru 
Fotometr je vybaven tímto typovým štítkem: 

 

Obrázek 2: Typový štítek na OilGuard 2 W 

Výrobce Země původu 

Jméno výrobku Sériové číslo 

Datum výroby Provozní napětí 

Rozsah frekvencí Příkon 

Dodržujte informace o likvidaci Dodržujte návod k obsluze 
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2.3 Rozsah dodávky a příslušenství 
 

2.3.1 Standardní rozsah dodávky pro OilGuard 2 W 
KS. ART. NO. NÁZEV VYOBRAZENÍ VARIANTA 

1 121250 OilGuard 2 W se 
sadou pro montáž 
na zeď a kontrolu 
hladiny 

 

 

121316 OilGuard 2 W A se 
sadou pro montáž 
na zeď a kontrolu 
hladiny 

S automatickým na-
stavením 

 121210 OilGuard 2 W  

 

 

121315 OilGuard 2 W A S automatickým na-
stavením 

 
Dokumentace:  
 
KS. ART. Č. NÁZEV VYOBRAZENÍ VARIANTA 

1 14809 Návod k použití 

 

Němčina 
Francouzština 
Angličtina 

1 14811 Referenční příručka Němčina 
Angličtina 

1 14808 Stručné pokyny Němčina 
Francouzština 
Angličtina 
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2.3.2 Volitelné příslušenství pro OilGuard 2 W 

KS. ART. NO. NÁZEV VYOBRAZENÍ VARIANTA 

1 121233 Sada pro montáž na 
zeď a hlídání hladi-
ny 
OilGuard 2 W 

  

1 121255 Kontrolní jednotka 

OilGuard 2 W 

 

Ruční kalibrační jed-
notka 

1 119102 Profibus DP, tištěné 
rozhraní 

 

 

1 119103 Modbus RTU tiště-
né rozhraní 

 

 

1 121120 Profinet IO, 

tištěné rozhraní 

 

 

1 119798 HART, 

tištěné rozhraní 

 

 

1 119041 4cestný proudový 
výstupní modul 

 

 

1 119082 I/O modul 

 

 

1 119045 Napájení 24 VDC, 
20 W, IP66, vstup 
100 až 240 VAC 

 

 

1 119081 Ethernetový kabel 
IP66 

(pro pevnou insta-
laci) 
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2.4 Technická data pro OilGuard 2 W 
 

Měření fluorescence Hodnoty 

Princip měření Měření fluorescence 

Měřící rozsah 0,50 µg / l (ppb) s kalibrací 16 EPA-PAH 

Vlnová délka Excitace: 280 nm (EN 62471 Risk Group 3 - Vysoké Riziko) 

Detekce: 300 - 400 nm 

Radiační třída LED zařízení rizikové skupiny 3 podle EN 62471 

Rozlišení 0,01 ug / l (ppb) s kalibrací 16 EPA-PAH 

Detekční limit <0,1 ug / l (ppb) s kalibrací 16 EPA-PAH 

 

Fotometr Hodnoty 

Reprodukovatelnost ± 2 % z měřeného rozsahu s 16 EPA-PAH 

Opakovatelnost ± 0.5 % z měřeného rozsahu s 16 EPA-PAH 

Provozní napětí 18 – 30 VDC 

Spotřeba energie 8 W 

Rozměry Viz. detailní rozměrový výkres 

Hmotnost 3.2 kg 

Úroveň ochrany IP54 (pouze elektronika) 

Maximální provozní nad-
mořská výška 

2,000 m nad mořem pro přístroje, které nejsou provozovány 
s nízkým napětím (síť, relé) 

Teplota okolí 0 .. 50 °C 

Okolní vlhkost 0 .. 95% rel. vlhkosti, nekondenzující 

Kapotáž Plast (ABS) 

Výstupy / vstupy  Výstupy:  

  2 x 0/4 .. 20 mA, galvanicky izolované do max. 50 V 
vzhledem k zemi, max. Zátěž 500 Ω  

  2 x reléové kontakty 250 V, 4 A Vstupy:  

  2 x 0/4 .. 20 mA, není galvanicky izolován  

  1 x digitální vstup (pro externí NO kontakt, jako je 
průtokoměr s koncovými kontakty) 

Výstupy / vstupy 

Volitelné I / O moduly 

Výstupy: 
• 2 x 0/4 .. 20 mA, galvanicky izolované až do max. 50 V vzhledem k 
zemi, max. Zátěž 500 Ω 
• 4 x digitální výstupy až do max. 30 VDC, volně konfigurovatelné 
Vstupy: 
• 5 x digitálních vstupů až do max. 30 VDC, volně konfigurovatelné 
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Fotometr Hodnoty 

Výstupy Volitelný čtyřcest-
ný proudový výstupní mo-
dul 

Výstupy:  

 4 x 0/4 .. 20 mA, galvanicky izolované až do max. 50 
V vzhledem k zemi, max. Zátěž 500 Ω 

Měřící rozsahy 8, volně konfigurovatelné 

Rozhraní Ethernet, SD karta (pro protokolování, aktualizace SW, diagnosti-
ka), Modbus TCP, volitelné: Modbus RTU, Profibus DP, Profinet IO 
nebo HART 

Displej ¼ VGA s dotykovou obrazovkou Rozlišení: 320 x 240 pixelů s úhlo-
příčkou 3,5 " 

 

Měřicí cela s volným pá-
dem 

Hodnoty 

Materiál Přívodní trubka: nerezová ocel 1.4435 nebo PVC Vývod: PVC 

Vzorkovací tlak Bez tlaku 

Teplota vzorku 0 .. 40 ° C (ne více než 30 ° C nad okolní teplotou) 

Průtok vzorku 2,5 .. 7 l / min 

Napojení Přívodní trubka: 12 mm 
Výstupní potrubí:  25 mm 

 

Napájení 24 VDC Hodnoty 
Provozní napětí 100 .. 240 VAC, 47 .. 63 Hz 

Spotřeba energie Max. 25 W (příkon připojených senzorů nesmí překročit 21 W) 

Maximální pracovní nad-
mořská výška 

2000 m nadmořskou úrovní 

Třída ochrany IP66 

Váha 0.66 kg 

Rozměry cca. 130 x 155 x 55 mm (W x H x D) 

Materiál schránky přístroje PC 

 
 

 

2.4.1 Typické hodnoty měření a výpočtové faktory 
 
Typické hodnoty měření a výpočtové faktory najdete na naší domovské 
stránce:www.photometer.com 
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3 Obecné bezpečnostní body 
 

3.1 Nebezpečí při správném použití 
 

 
DANGER! 

Poškozený přístroj nebo kabeláž. 

 Dotyk poškozených kabelů může způsobit úraz elektrickým proudem nebo smrt. 

 Přístroj lze provozovat, pouze pokud jsou kabely nepoškozené. 

 Přístroj může být provozován, pouze pokud byl správně nainstalován nebo opra-
ven. 

 
 

 
DANGER! 

Nebezpečné napětí uvnitř přístroje. 

Dotykem součástí pod napětím uvnitř nástroje může dojít k úrazu elektrickým proudem, což mů-
že vést ke smrti. 

 Pokud je kryt vyjmutý nebo otevřený, nesmí se používat. 

 
 

 
DANGER! 

Poškození přístroje v důsledku nesprávného provozního napětí. 

 Pokud je přístroj připojen k nesprávnému provoznímu napětí, může dojít k jeho 
poškození. 

 Přístroj může být připojen pouze ke zdrojům napětí, jak je uvedeno na štítku 

 
 

 
DANGER! 

Chybějící návod k použití poté, co přístroj změní uživatele. 

Používání přístroje bez znalosti návodu k použití může vést ke zranění osob a poškození přístroje. 

Pokud přístroj změní uživatele, vždy přiložte návod k použití. 
Pokud dojde ke ztrátě návodu k použití, můžete požádat o náhradní. 

 Registrovaní uživatelé si mohou stáhnout aktuální verzi na 
www.photometer.com. 

 
 

 
CAUTION! 

Únik vody z netěsností na přístroji nebo vodovodních přípojkách. 

Unikající voda může vést k zaplavení místnosti a věcným škodám na budově a vybavení. 

 Zkontrolujte, zda nedochází k únikům. 

 
 

 
CAUTION! 

Vlhkost a kondenzace na elektronických součástkách během provozu. 

Po vniknutí vlhkosti do vnitřku OilGuard 2 W může dojít k poškození. 

 
 

 
CAUTION! 

Průnik vlhkosti a kondenzace na elektrických součástkách během údržby. 

Pokud do přístroje vnikne vlhkost, může dojít k poškození OilGuard 2 W. 

 Práce uvnitř přístroje lze provádět pouze v suché místnosti a při pokojové teplotě. 
Přístroj by měl mít provozní nebo pokojovou teplotu (vyhněte se kondenzaci na 
optických a elektrických površích). 
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CAUTION! 

Použití agresivních chemikálií při čištění. 
 Použití agresivních chemikálií může způsobit poškození součástí přístroje. 
 Při čištění nepoužívejte agresivní chemikálie ani čisticí prostředky. 

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s agresivními chemikáliemi, důkladně jej očistěte neutrál-
ním čisticím prostředkem. 
 
 

   
 

3.2 Nebezpečí z důvodu UV záření 

 
UV RADIATION! 

 OilGuard je vybaven UV LED s emisní vlnovou délkou 280 nm. 

 Podle normy IEC / EN 62471 (Fotobiologická bezpečnost světel a lampových sys-
témů) je tato LED klasifikována do rizikové skupiny 3 (vysoké riziko). Expozice 
delší než 3 sekundy může vést k trvalému poškození očí a kůže. UV LED je pří-
stupná pouze při otevřeném krytu. OilGuard je vybaven automatickým vypínacím 
zařízením, které vyřadí LED z provozu, když je kryt otevřený.  Při provádění 
servisních prací vypněte zařízení OilGuard nebo noste ochranné brýle a rukavice 
UV. 

 
 

 

3.3 Zbytkové riziko 

 
WARNING! 

Podle posouzení rizika dle aplikované bezpečnostní směrnice DIN EN 61010-1 zůstává riziko, že 
zobrazené měřené hodnoty budou nesprávné. Toto riziko lze snížit pomocí následujících opat-
ření: 
• Použijte přístupový kód, abyste zabránili neoprávněným osobám ve změně parametrů. 
• Proveďte stanovené servisní povinnosti. 
 
 

 
 

3.4 Výstražné a bezpečnostní symboly na přístroji 

 
WARNING! 

Na přístroji nejsou žádné výstražné nebo výstražné symboly. 
Uživatelé musí zajistit, aby při práci s přístrojem a jeho periferními zařízeními vždy dodržovali 
bezpečnostní opatření uvedená v návodu k použití, i když k přístroji nejsou připojeny výstražné 
nebo varovné symboly. 
Následující oddíly musí být internalizovány: 
• Oddíl 1.11 
• Oddíl 1.12 
• Oddíl 1.13 
• Oddíl 3.1 
• Oddíl 3.3 

• Při provádění popsaných postupů dodržujte bezpečnostní ukazatele. 

• Dodržujte místní bezpečnostní ukazatele. 
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3.5 Prevence nežádoucích pokusů o online přístup 

 
 

 
WARNING! 

Přístroje SIGRIST jsou vybaveny integrovaným webovým uživatelským rozhraním a rozhraním 
Modbus TCP, což nabízí nejmodernější možnosti správy a řízení. Jsou-li však připojeny přímo k 
Internetu, může k vašemu pčístroji v zásadě přistupovat každý uživatel internetu a změnit kon-
figuraci. 
Abyste tomu zabránili, vezměte na vědomí následující body: 
• Nikdy nepřipojujte přístroj přímo k internetu. 
• Provozujte jej za bránou firewall a blokujte přístup k přístroji. 
• Připojte se k pobočkám pouze přes VPN. 
• Při uvedení do provozu změňte standardní heslo. 
• Vždy mějte přehled o nejnovějších změnách týkajících se zabezpečení Internetu, abyste mohli v 
případě změn okamžitě reagovat. 
• Nainstalujte nejnovější aktualizace okamžitě (také pro router a firewall). 
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4 Montáž 
 

4.1 Výběr umístění 
Vezměte na vědomí následující body pro místo obsluhy: 
 Musí být zajištěno elektrické napájení. 
 Přívod vody musí být zajištěn, jak je popsáno v technických údajích. 
 Výstup vody nesmí být rušený. 
Během měření by systém neměl být vystaven přímému slunečnímu záření; měření může být 

zkresleno nadměrným vnějším světlem. 
 

 

4.2 Montáž OilGuardu 2 W 

 

Rozměrové specifikace podle montážních výkresů připojených ke kroužkovému pořadači OilGu-
ard 2 W. 

 
Namontujte OilGuard 2 W následujícím způsobem: 
 

 POSTUP DODATEČNÉ INFO A OBRÁZKY 

1. Přišroubujte montážní držák v požadované polo-
ze. Montážní držák musí být vodorovně zarovnán 
vodováhou. 

 

2. Zarovnejte OilGuard 2 W se dvěma polohovacími 
kolíky (kruhy) a poté našroubujte montážní kon-
zolu. 

 

3. Demontujte optickou jednotku z OilGuard 2 W 
podle bodu 9.1.1.  
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 POSTUP DODATEČNÉ INFO A OBRÁZKY 

4.  Zarovnejte OilGuard 2 W takto: 
 
1. Povolte upevňovací matici (X) 
podpora (Y). 
 
2. Otočením podpěry (Y, obrázek vpravo) upravte 
nástroj pomocí vodováhy tak, aby byl rovný. 
 Pouzdro měřící cely použijte jako nosnou plochu 
pro vodováhu (obrázek níže). 
 
3. Utáhněte upevňovací matici (X) 
podpora (Y). 

 

 

 
  

4.3 Montážová dokovací stanice 
Připojte dokovací stanici k fotometru pomocí dvou upevňovacích šroubů. 
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4.4 Montáž připojení vzorků 
 

4.4.1 Obecné informace o připojení vzorku 

 
CAUTION! 

 Zaplavení okolního prostoru v důsledku nesprávného připojení vzorových připo-
jení. Při upevňování hadic dbejte na následující: • Vypouštěcí hadice musí být 
upevněna tak, aby nebyly zakryty protipovodňové otvory. Jinak není zaručena 
ochrana před povodněmi (viz následující obrázek). 

 
 Všechna připojení hadic musí být zajištěna hadicovými svorkami. Připojení by 

měla být zkontrolována asi dva týdny po instalaci, aby bylo zajištěno, že nemůže 
být nasáván žádný vzduch. 

 
Aby bylo zajištěno přesné měření koncentrace oleje, při montáži připojení vzorků dodržujte následující body: 
Je vyžadován trvalý průtok vody podle bodu 2.4. 

 Ve všech případech je pro nastavení průtoku vody nutný regulační ventil nebo regulace hladiny. 

 Použití průhledných hadic není dovoleno. 

 Při montáži přívodní hadice dbejte zejména na to, aby na vstupní hadice nebyly vyvíjeny žádné síly. 
Jako odlehčení tahu použijte dodaný držák hadice (viz schéma montáže OILGUARD 2 W-MB) 
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4.4.2 Upevnění připojení vzorků na OilGuard 2 W 

 
 
Obrázek 3: Přehled měřící jednotky  

Přívodní potrubí Přípojka pro přívodní potrubí 

Držák na přívodní potrubí Světelná past 

Výstupní kužel Potrubní průchodka pro výstupní po-
trubí 

Výstupní potrubí s protizáplavovou 
ochranou   
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Následující procedura popisuje jak instalovat přívody vzorku na OilGuard 2 W: 
 

 PRACOVNÍ KROK DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Demontujte optickou jednotku podle 
Oddíl 9.1.1 a upevněte na dokovací stanici. 

 

 Varování! UV radiace. 
Použijte UV brýle a rukavice. 

 

2. Připevněte přívodní hadici na přívodní potrubí 
(Obrázek 3, poz. 1). 

 

3. Připojte výstupní hadici k výstupní trubce (obrá-
zek 3, poz. 7). Přitom stiskněte výstupní kužel 
(Obr. 3, poz. 5) ručně dolů, aby výstupní trubka 
(obr. 3, poz. 7) nebyla vtlačena do prostoru měří-
cí cely. 

 

 Zaplavení měřící cely v důsled-
ku nesprávného namontování vý-
stupní hadice. 
Výstupní hadice musí být upevněna 
tak, aby otvory na boku nebyly za-
kryty (ochrana před zaplavením). 
Oddíl 4.4.1 

4.  
Zkontrolujte, zda je zajištěno přívodní potrubí 
(obrázek 3, pos. 1) vyčnívá z držáku 5 mm. 

 

5. Zkontrolujte, zda je výstupní kužel (obrázek 3, 
poz. 5) v kontaktu s průchodkou 
(Obrázek 3, poz. 6). 

 

6. Umístěte optickou jednotku zpět na měřící celek 
a zajistěte ji čtyřmi upevňovacími sponami. 

 

 
   
 

4.5 Montáž volitelného příslušenství 
 

4.5.1 Obecné informace o volitelném příslušenství 

 
CAUTION! 

 Při montáži volitelného příslušenství mějte na paměti následující:  

 Všechna připojení hadic musí být zajištěna hadicovými svorkami. Připojení by měla 
být zkontrolována asi dva týdny po instalaci, aby bylo zajištěno, že nemůže být na-
sáván žádný vzduch.  

• Minimální průtok 1 l / min. musí být zaručen přetoku regulace hladiny.  

• Rozměry na rozměrových listech musí být dodrženy (průběh a poloměry hadic, ro-
zestupy atd.). 

 
 

 

4.5.2 Montáž regulace hladiny 

Montáž regulátoru hladiny se provádí podle rozměrových listů OILGUARD 2 W / 1-MB. 
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5 Elektrická instalace 
 

5.1 Bezpečnostní ukazatele pro elektrické připojení 

 
DANGER! 

 
Připojení provozního napětí. 

Nesprávné připojení provozního napětí může být potenciálně fatální. Systém může být také poni-
čen. Vždy je třeba dodržovat místní předpisy pro elektrické připojení. 
Dále je třeba dodržovat následující základní principy: 
• Protože systém nemá hlavní vypínač, mělo by být v blízkosti zařízení instalováno vhodné odpo-
jovací zařízení (vypínač, zástrčka). Musí být označen a snadno přístupný. 
 
• Je bezpodmínečně nutné připojit ochranný vodič. 
 
• Systém nesmí být pod napětím, dokud není instalace dokončena a nejsou namontovány všech-
ny kryty. 
 
• U systémů se servisním napětím mezi 100 a 240 VAC, záložní pojistka s max. vypínacím prou-
dem 16 A musí být přítomna. Kabely musí odolávat tomuto zatížení. 
 
• Pokud nelze závady odstranit, musí být systém vyřazen z provozu a zabezpečen proti neúmysl-
nému provozu. 
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5.2 Sejmutí a opětovné nasazení předního krytu 

 
DANGER! 

Životu ohrožující z napětí uvnitř přístroje. 

Systém nemá žádný síťový vypínač, což znamená, že je pod napětím ihned po navázání elektric-
kého připojení. 

 
 
K terminálům se dostanete po odstranění předního krytu. Tento proces popisuje následující: 
 

 POSTUP DODATELNÍ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Sundání předního krytu: 
Povolte pět šroubů (kroužky) pomocí klíče 7 mm 
a sejměte přední kryt. 

 

2. Připevnění předního krytu: 
Opatrně namontujte přední kryt a upevněte jej 
pomocí pěti šroubů (kroužky). 

 Poškození závitových vložek v pouzdru v 
důsledku nadměrného utažení šroubů na čel-
ním krytu: 
Šrouby předního krytu utáhněte pomocí šesti-
hranného klíče bez T-rukojeti (utahovací mo-
ment 1 Nm). 

 

 
7 mm hex klíč 

 

 

Použití ovládacích signálů je popsáno v referenční příručce. 
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5.3 Zapojení zákaznických připojení 

 
DANGER! 

Život ohrožující napětí uvnitř přístroje. 

Systém nemá žádný síťový vypínač, což znamená, že je pod napětím ihned po navázání elektric-
kého připojení. 

 

 
Obrázek 4: Pozice zákaznických terminálů  

 
 
 

 

 Kabely by měly být dostatečně dlouhé, aby při provádění servisních prací (např. 
Upevnění fotometru na dokovací stanici) existovala dostatečná volnost pohybu 
fotometru a jeho periferií. 

 Tři větší kabelové průchodky jsou určeny pro kabely s vnějším průměrem 4 až 8 
mm, zatímco malá kabelová průchodka je pro vnější průměr 3 až 6,5 mm. 
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Přední kryt musí být nejprve odstraněn z OilGuard 2 W podle bodu 5.2. Elektrické připojení vy-
tvořte v následujícím pořadí: 

 TERMINÁLY VÝZNAM POZNÁMKY 

1. 1 – 2 – 3 Výstup 1 
(reléový kontakt 1) 

Reléové kontakty lze volně konfiguro-
vat. 

2. 4 – 5 – 6 Výstup 2 
(reléový kontakt 2) 

 

3. 18, 19 Proudový výstup 1 
0/4 .. 20 mA  

 

4. 20, 21 Proudový výstup 2 
0/4 .. 20 mA  

 

5. 22, 23 Připojení pro volitelný moni-
toring průtoku  

Použijte tuto malou kabelovou prů-
chodku (X). 

 

6. 7 – 8 – 9 18 – 30 VDC napájení  Použijtu tuto kabelovou průchodku 
uprostřed (Y). 
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5.4 Připojení volitelného zdroje napájení 24 VDC 
 

 
DANGER! 

Život ohrožující napětí v důsledku náhodně uvolněných vodičů napětí. 

 Vodiče napájecího připojení musí být zajištěny kabelovými sponami tak, aby v případě 
náhodného uvolnění jednoho drátu nemohly být nabity jiné součásti. 

 Musí být použity kabely s vnějším průměrem 4 až 8 mm. 

 

 
Obrázek 5: Volitelný zdroj napájení s odstraněným krytem 

Kabel k přístroji (24 VDC) Kontrolka 

Šroubové svorky Kabel ze sítě (100 .. 240 VAC) 
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Svorky jsou pro připojení napájení přiřazeny následovně: 
 

 

Označení terminálu 
ve zdroji napájení  

Barva Kabelu Označení terminálu ve fo-
tometru 

Funkce 

+24 V Hnědá 8: 24 V 24 VDC 

RTN Modrá 9: GND Zem 

Ochranná zem Žlutá/Zelená 7: Uzemnění Uzemnění 

Ochranná zem   Ochranné uzemnění 
sítě 

N   Síťový neutrální vodič 

L   Hlavní live 
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5.5 Připojení rozhraní průmyslové sběrnice (volitelné) 
 

 

Informace o uvedení rozhraní průmyslové sběrnice do provozu najdete v referenční příručce. 

 
 

 

5.5.1 Přehled Modbus RTU a Profibus DP 

 
 
Obrázek 6: Přehled rozhraní průmyslové sběrnice 

 Rozhraní průmyslové sběrnice (při-
pojení desky plošných spojů) pro 
Profibus DP. 

 Rozhraní průmyslové sběrnice (připojení 
desky plošných spojů) pro Modbus RTU. 

 Terminály Profibus DP.  Terminály Modbus RTU. 

 Spínač DIL pro přizpůsobení odporů. 
Spínače (1 a 2) musí být zapnuté.  Spínač DIL pro přizpůsobení odporů. Spí-

nače (1 a 2) musí být zapnuté. 
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5.5.2 Připojení Modbusu RTU a Profibusu DP 
  

Terminály na modulu Profibus DP nebo Modbus RTU jsou přiřazeny takto: 
 

TERMINÁLY MODBUS / PROFIBUS FUNKČNÍ POPIS 

11  Ground IN Připojení pro stínění kabelů 

12 A RS 485-A IN Datové připojení 

13 B RS 485-B IN Datové připojení 

14  Ground OUT Připojení pro stínění kabelů 

15 A RS 485-A OUT Datové připojení 

16 B RS 485-B OUT Datové připojení 
 
 

   
 

5.5.3 Přehled Profinetu IO  
 

 Pro připojení k Profinet IO musí být modul Profinet IO integrován do OilGuard 2 W. 
 Modul má interní přepínač a poskytuje dva ethernetové porty. 
 Kabel je připojen přímo ke konektoru RJ45 modulu Profinet IO uvnitř přístroje nebo přes ex-

terní konektory M12. 

 Při přímém připojení k zástrčce RJ45 mějte na paměti, že lze použít pouze zástrčky s 
krátkým a plochým designem. 

 
 V nabídce Digi.interf. \ General musí být typ modulu nastaven na Profinet IO. 
 V nabídce Digi.interf. \ Profinet se zobrazí název stanice, adresa MAC a stav připojení. Kromě 

toho zde lze definovat, zda se mají data pouze číst nebo číst a zapisovat. 
 

 
Obrázek 7: Přehled modulu Profinet IO 

Rozhraní průmyslové sběrnice pro 
Profinet IO (tištěný spoj) Konektor k tištěnému spoji AQ2Basi 

Ethernetový port 1 Ethernetový port 2 
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5.5.4 Přehled HARTu 

 

Informace o uvedení rozhraní průmyslové sběrnice do provozu najdete v referenční příručce. 

 

 
Obrázek 8: Pozice modulu HART v SICON (M) 

Rozhraní průmyslové sběrnice (tiště-
ný spoj) pro HART. Slouží jako roz-
hraní k HART. 

Terminály HART 

 
 

 

5.5.5 Připojování k HART 
Terminály modulu HART jsou konfigurovány takto: 
 

Terminály HART Popis funkčnosti 

1 mA+ In Musí být připojen k Terminálu 13 (mA 1+) 
SICON (M). 

2 mA- In Musí být připojen k Terminálu 12 (mA 1-) 
SICON (M). 

3 Stínění Stínění kabelu. 

4 mA+ Out Proudový výstup 1 (+) s HART. 

5 mA- Out Proudový výstup 1 (-) s HART. 

 
Odpor smyčky na proudovém výstupu 1 může být pro komunikaci HART mezi 230 a 500 Ohm. 
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5.6 Připojování analogových modulů (Volitelné) 
 

5.6.1 Přehled 4-směrového proudového výstupu 

Konfigurace proudových výstupů je popsána v kapitole 8.2. 
 

 

Obrázek 9: Přehled 4cestného proudového výstupního modulu 

4-směrový proudový výstup Terminály 

 
 

5.6.2 Připojení 4-směrového proudového výstupu 
Svorky čtyřcestného proudového výstupu jsou konfigurovány takto: 
 

Terminály 4-směrový vývod Popis Funkcí 

1 mA 5 - Proudový výstup 5 

2 mA 5 + 

3 mA 6 - Proudový výstup 6 

4 mA 6 + 

5 mA 7 - Proudový výstup 7 

6 mA 7 + 

7 mA 8 - Proudový výstup 8 

8 mA 8 + 

 
Zatížení proudových výstupů může být maximálně 500 Ohmů. 
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6 Uvedení do provozu 
 

 

Počáteční spuštění webového uživatelského rozhraní přes rozhraní Ethernet je popsáno v refe-
renční příručce. Pokud dojde k poruše, nahlédněte do části 10. 

 
Proveďte počáteční spuštění ve shodě s následující tabulkou:  
 

 POSTUP DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Demontujte optickou jednotku na fotometru podle 
bodu 9.1.1 a upevněte ji v dokovací stanici. 

 

 Varování! UV záření. 

Používejte UV brýle a rukavice. 
 

2. Zkontrolujte nastavení správného dávkování množ-
ství vzorku, a poté pusťte vzorek. Oddíl 4.4 

 

 Zaplavení měřicího přístroje 
v důsledku nesprávného namon-
tování výstupní hadice: 

Výstupní hadice musí být upev-
něna tak, aby otvory na boku ne-
byly zakryty (ochrana před zapla-
vením). 

 

3. Zkontrolujte průtok a ujistěte se, že jsou světelná 
clona a uzávěr čisté. 

  Při vypouštění a zapínání vody nesmí být žád-
né tlakové rázy! 

Sekce Chyba! Nenalezen zdroj od-
kazů. 

4. Ujistěte se, že je OilGuard 2 W správně namontován 
a že elektrické připojení je správně připojeno. 

Sekce Chyba! Nenalezen zdroj od-
kazů./Sekce Chyba! Nenalezen 
zdroj odkazů. 

5. Umístěte optickou jednotku zpět na měřící celek a 
zajistěte ji čtyřmi upevňovacími sponami. 

Věnujte pozornost vodicím kolíkům (viz obrázek). 
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 POSTUP DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

6. Nastavte servisní napětí systému. 

6.1: Nastavte provozní napětí přístroje. Na displeji 
se zobrazí uvítací obrazovka. 
Tovární nastavení jazyka je angličtina. Podle toho je 
zobrazovaným jazykem během počátečního spuštění 
angličtina. 

 

 6.2: Přístroj provede interní funkční kontrolu. 

 

 6.3: Přístroj je připraven k měření. 

 

7. Nastavte provozní jazyk. Sekce 8.1 

8. Nastavte aktuální výstupy. Sekce Chyba! Nenalezen zdroj od-
kazů. 

9. Nastavte limity. Sekce Chyba! Nenalezen zdroj od-
kazů. 

10. Nastavte výstupy 1/2 (reléové výstupy). Sekce Chyba! Nenalezen zdroj od-
kazů. 

11. Nastavení datumu a času Sekce 8.5 

12. Zadejte přístupový kód. Sekce Chyba! Nenalezen zdroj od-
kazů. 

13. Zkopírujte nakonfigurovaná data na kartu microSD. Sekce Chyba! Nenalezen zdroj od-
kazů. 
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7 Provoz 
 

7.1 Základy provozu 
V tomto dokumentu popisujeme praktické příklady pouze pro první kroky konfigurace menu. 
Všechny ostatní možnosti nastavení jsou popsány v referenční příručce. Provoz pomocí webové-
ho uživatelského rozhraní je podrobně popsán v referenční příručce. 
 

 

Přístroj má dotykovou obrazovku. Ovládá se dotykem prstu. Navigační prvky změní barvu, když se 
dotknou. 

 
 

 
CAUTION! 

Citlivý dotykový displej. 

Nesprávnou manipulací může dojít k poškození dotykové obrazovky. Poškození lze zabránit po-
mocí následujících opatření: 

        • Dotýkejte se dotykové obrazovky pouze prsty a ne ostrými předměty. 

        • K manipulaci na dotykovém displeji používejte pouze mírný tlak. 

 • K čištění dotykové obrazovky nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. 
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7.2 Řídící prvky při měření 

 
 
Obrázek 10: Ovládací prvky při měření 

Tlačítko nabídky 
Vyvolá strukturu menu. Oddíl 7.3 Tlačítko Valu 

Numerické znázornění měřených hodnot. 
Oddíl 7.4 

Info tlačítko 

Zobrazuje informační obrazovku. 
Oddíl 7.5 

Tlačítko Diag 

Grafické znázornění měřených hodnot. 

Oddíl 7.6 

Šipka nahoru 

Přechod na předchozí stránku. 
Šipka dolů 

Přejde na další stránku. 

 
 

   
 

7.3 Menu tlačítko 
Uživatelské nabídky a zadávání přístupových kódů se zobrazí do struktury menu. Nyní je přístroj v provozu. Výzva pro 
uživatele v servisním provozu je popsána v sekci 7.11. 

 
 

7.4 Valu tlačítko 

Stisknutím tlačítka Valu zobrazíte naměřené hodnoty v numerické podobě. To je popsáno v oddíle 7.8. 
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7.5 Tlačítko Info 
Když stisknete tlačítko Info, zobrazí se obecný přehled nastavení přístroje. Jsou popsány níže: 

 
 

7.5.1 Tlačítko Info, obrazovka 1 

 

 
Obrázek 11: Informační tlačítko, obrazovka 1 

 Informace o dostupných aktuálních 
výstupech X: Zdroj aktuálního výstu-
pu Y: Měřicí rozsah proudového 
výstupu 

Stav vstupů 
 Referenční příručka 

 Stav výstupů 
 Referenční příručka Tlačítko Hlavní Nabídky (Sekce Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.) 
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7.5.2 Strana 7, tlačítko info 

 

 
Obrázek 12: Informační obrazovka, strana 2 

Kontaktové informace Zobrazení až 5 čekajících chybových 
hlášení  
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7.6 Tlačítko Diag 
Když stisknete tlačítko Diag, zobrazí se diagram, který graficky zobrazuje naměřené hodnoty v ur-
čitém časovém období. 

 

 

 
Obrázek 13: Grafické znázornění měřených hodnot 

 Grafické znázornění měřených hodnot 

Naměřené hodnoty mohou být zazna-
menávány od 3 minut do 32 dnů a gra-
ficky znázorněny. 

Barva křivky měřené hodnoty odpovídá 
měřicím kanálům na pravé straně dis-
pleje (pozice 3). 

Tlačítka hlavního menu 

Funkce záznamníku 

 (Tlačítko Protocol) jsou popsá-
ny v části 7.7. 

 Měřicí kanály: 

Numerické znázornění sady měřicích kanálů. 

        • Aktuální naměřená hodnota (např. 0,27 µg / l). 

        • Měření kanálu s názvem (např. C1 EPA-PAH). 

 Změna měřítka osy Y (např. 0,000 až 1 000). 
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7.7 Funkce Obrazovky Log (Tlačítko Log) 
 

 

Logger obrazovky pracuje nezávisle na dataloggeru, který je nastaven v nabídce Logger a zapisu-
je na kartu microSD. 

 
Záznamník obrazovky zaznamenává data za posledních 32 dní v minutových intervalech. Data lze 
vyvolat z nabídky Protokol. 
Pokud je přístroj mimo provoz déle než 32 dní, data loggeru se restartují. Na grafickém displeji se 
na asi 1,5 minuty zobrazí přesýpací hodiny. Během této doby nejsou k dispozici žádná data logge-
ru. 
 
Tlačítko Protokol se nachází pouze v hlavní nabídce na grafické obrazovce; na obrazovce Valu mu-
síte nejprve stisknout tlačítko Diag. Po stisknutí tlačítka Protokol se zobrazí následující obrazovka: 

 

 
Figure 1: Funkce záznamového displeje 

 Kurzor ukazuje časovou polohu, kte-
rá je zobrazena v pozici 4. Polohu 
kurzoru lze změnit buď krátkým do-
tykem prstu nebo stisknutím tlačítek 
</>. 

Reprezentované časové období 

Lze nastavit následující časové rozsahy: 3 
min./15 min./1 hodina / 
3 hodiny / 9 hodin / 1 den / 3 dny / 10 
dní / 

32 dní 

 Červený pruh označuje, kolik z celko-
vého časového období je aktuálně 
znovu představeno. 

Měřená hodnota, která byla měřena na 
pozici kurzoru. 

 </>: Přesune pozici kurzoru. Kurzor se pohybuje déle, když jsou tato tlačítka držena 
déle. 
<< / >>: Skočí vpřed nebo vzad o časové období stanovené v bodě 2. 

- / +: Zvětší (+) nebo zmenší (-) část obrazovky kolem pozice kurzoru. 

 

 

V nabídce Display / General můžete definovat, zda se mají zobrazovat minimální, maximální 
nebo střední hodnoty.  Referenční příručka 
Stisknutím tlačítka Diag se dostanete do grafické reprezentace. 
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7.8 Zobrazení v průběhu měření 

 
Figure 2: Displej v průběhu měření  

Měřené hodnoty 
U hodnot, které jsou větší než maxi-
mální měřicí rozsah, se nezobrazí 
žádná měřená hodnota; místo toho 
se zobrazí ****. 

Stavový řádek 
Při měření je stavový řádek zelený a zob-
razuje datum a čas. 

  Pokud dojde k poruchám, zobrazí 
se zde varovná a chybová hlášení a sta-
vový řádek se změní na oranžovou nebo 
červenou. 

Informace o rozhraní 

• Vlevo nahoře: Stav loggeru 
• Vpravo nahoře: Stav Mod                          
bus, HART, Profinet nebo Profi-bus 

• Níže: Stav IP protokolu Ethernet 

Jsou možné následující zprávy: 
- IP není připojeno (kabel 

nepřipojený) 

- IP DHCP běží… 
- IP 169.254.1.1 

(příklad - adresa) 

Barevné kódování: 

Černá Není Aktivní/ Nepří-
tomný 

Modrá Aktivováno, v klidovém 
režimu 

Zelená Aktivní 

Červená Chyba 
 

Název kanálu s jednotkou 

Názvy kanálů zobrazené na obrázku 
jsou příklady a lze je upravit individuálně. 
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7.9 Uzamykání / Odemykání dotykového režimu 
 MANIPULACE DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Stiskněte ikonu zámku vlevo nahoře. 

 

2. Během jedné sekundy stiskněte klávesu vpravo 
dole. 

V závislosti na výchozím stavu se ikona zámku 
změní následovně: 

 
Dotyková obrazovka odemčena 

 
Dotyková obrazovka zamčena 
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7.10 Přepínání do servisního módu 
Systém je nakonfigurován v servisním provozu. Postup měření je přerušen a na displeji se zobrazí 
hlavní nabídky. Přístup k provozu služby je následující: 
 

 MANIPULACE DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Stiskněte tlačítko Menu  

2. Nastavte přístupový kód a potvrďte OK. 
 Tovární nastavení je 0 

3. Objeví se hlavní menu. Přístroj je nyní v provozu. 

 
V servisním provozu platí: 
 

 *Měřené hodnoty zůstávají na posledních hodnotách digitálních rozhraní. 

 *V závislosti na konfiguraci proudové výstupy jdou na 0/4 mA nebo zůstávají na posledních naměřených hod-
notách. 

 Limity jsou deaktivovány. 
 Pokud je naprogramován výstup pro servis, aktivuje se. 
 Chybové zprávy jsou potlačeny. 

 
* To neplatí, když je parametr Current output \ General \ For service nastaven na Measure. 

 

Chcete-li měřit provoz, stiskněte tlačítko Meas. Při přepnutí ze servisního na měřicí provoz se na 
informačním panelu zobrazí na asi 10 sekund přesýpací hodiny. Během této doby jsou naměře-
né hodnoty zmrazeny. 

 
 

 

 
  



Návod k použití OilGuard 2 W 

46 14809E/2 

 
 

7.11 Ovládací součásti v servisním módu 
 

7.11.1 Vstupní prvky v servisním módu 

 

 

Obrázek 16: Vstupní prvky v servisním režimu 

 Specifikace cesty Číslo stránky / celkový počet stránek 

 Hlavní menu 

Nabídky fotometrů specifické pro 
daný přístroj. 

Další strana 

 Tlačítko Meas: 

Přístroj se přepne na měření. 
Tlačítko Menu: 

Displej přejde zpět do nabídky a zůstává v servisním režimu. 

Tlačítko ESC: 
Displej se vrátí o jednu úroveň zpět v hierarchii menu, dokud není konečně dosaženo 
režimu měření. 
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7.11.2 Číselné vkládání 
 
Následující obrazovka slouží k zadávání čísel a dat: 

 

 

Obrázek 17: Číselný zápis 

 Jméno parametru Zadané hodnoty 

 Předpona: Pro zadání velmi velkých 
nebo velmi malých hodnot. To lze 
provést takto: 
1. Zadejte hodnotu 

2. Vyberte předponu SI 

Funkce: 

n = 10-9, u = 10-6, m = 10-3, 
k = 103, M = 106, G = 109 

Numerický záznam 

  : Vymaže jednu číslici zobrazené 
hodnoty. 

C: Vymaže zobrazenou hodnotu. 

ESC: Dotykem pole ESC způsobí, že 
se displej vrátí o jednu úroveň zpět v 
hierarchii menu. Zadaná hodnota se 
neuloží. 

OK: Potvrďte zadanou hodnotu. 

 Pokud je zadání hodnoty příliš vysoké 
nebo příliš nízké, objeví se v pravém hor-
ním rohu červeného pole bílá šipka. 
Šipka směřuje nahoru: Vstup příliš vyso-
ko 

Šipka směřuje dolů: Vstup příliš nízký 
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7.11.3 Jednoduchý výběr funkcí 

 

Jediný výběr lze identifikovat tlačítkem ESC dole vpravo. 

Aktuálně vybraná funkce je zelená. K procházení mož-
ností v dlouhých seznamech použijte šipky nahoru / dolů. 
Pomocí tlačítka ESC zrušte zadání. 

Stisknutím výběrové položky se konfigurace uloží a zá-
znam se dokončí 

 
Obrázek 18: Příklad jediného výbě-
ru 

 
 

 

7.11.4 Složitý výběr funkcí 

 

Vícenásobný výběr lze identifikovat tlačítkem OK vpravo 
dole: 

Aktuálně vybrané hodnoty jsou zelené. K procházení 
možností v dlouhých seznamech použijte šipky nahoru / 
dolů. Stisknutím vybrané položky změníte aktivní stav 
odpovídající položky. Stisknutím tlačítka OK uložte konfi-
guraci a dokončete zadání. 

  
Obrázek 19: Příklad vícenásobného 
výběru 
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8 Nastavení 
 

8.1 Nastavení jazyka 
 MANIPULACE DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Stiskněte tlačítko menu  

2. Nastavte přístupový kód a potvrďte OK. 
 Tovární nastavení je 0. 

3. Stisknutím tlačítka Konfigurace otevřete výběr 
jazyka.  Pokud se požadované menu 

neobjeví, stiskněte šipku vpravo dole. 

4. Stiskněte jazykové pole (kruh). Zobrazí se seznam 
všech jazyků (tovární nastavení je angličtina). 

 

5. Použijte požadovaný jazyk stisknutím odpovídají-
cího pole nebo stisknutím tlačítka ESC zrušte. 

 

6. Stiskněte tlačítko Meas. Přístroj opět měří provoz. 
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8.2 Nastavení proudových výstupů 
 MANIPULACE DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Stiskněte tlačítko Menu.  

2. Nastavte přístupový kód a potvrďte OK. 
 Tovární nastavení je 0. 

3. Stiskněte tlačítko Curr. outputs. 
 Pokud se požadované menu 

neobjeví, stiskněte šipku vpravo dole. 

4. Vyberte mezi C1 .. n.  

5. Vyberte Source. K dispozici je následující výběr: 

        •              C1 (měřicí kanál) 

  A1 .. n (analogové kanály) 

6. Vyberte Range. MR1 .. MR8, In 1, In 2, Auto 1, 

Auto 2  Referenční příručka 

7. Stiskněte tlačítko Meas. Přístroj opět měří provoz. 
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8.3 Nastavení limitů 
 
Limity musí být odpovídajícím způsobem nakonfigurovány tak, aby se nejen zobrazovaly, ale aby 
se také přepínaly výstupy. Oddíl 8.4 

 MANIPULACE DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Stiskněte tlačítko Menu.  

2. Nastavte přístupový kód a potvrďte OK. 
 Základní nastavení je 0 

3. Stiskněte tlačítko Limits 
 Pokud se požadované menu 

neobjeví, stiskněte šipku vpravo dole. 

4. Vyberte mezi L1 .. n.  

5. Vyberte Source. K dispozici je následující výběr (je-li k 
dispozici): 

        • C1 (měřicí kanál) 

 • A1 .. n (analogové kaná-
ly) 

6. Definujte mód K dispozici je následující výběr: 

• Neaktivní (monitorování limitu to-
hoto kanálu je deaktivováno). 
• Překročeno (limit aktivní, když je 
překročena nastavená prahová hod-
nota).  

• Podlimitní (limit aktivní, když je 
nastavená prahová hodnota podlimit-
ní). 

7. Pomocí numerické klávesnice určete horní limit, 
dolní limit, zpoždění zapnutí a zpoždění vypnutí.  Stisknutím aktuální hodnoty čís-

la se dostanete do režimu zadávání. 

8. Stiskněte tlačítko Meas Přístroj opět měří provoz. 
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8.3.1 Horní a dolní prahové hodnoty limitů 

Lze naprogramovat maximálně osm limitů s 
horními a dolními prahovými hodnotami. 
Pokud je provozní režim nastaven na Překroče-
no, pak je při překročení horní prahové hodno-
ty limit aktivní a zůstane aktivní, dokud není 
dolní prahová hodnota opět snížena. 
Je-li provozní režim nastaven na hodnotu Ne-
dostatečný, pak, když je dolní prahová hodnota 
nedostatečná, je limit aktivní a zůstává aktivní, 
dokud není horní prahová hodnota znovu pře-
kročena. 

 
Obrázek 20: Schéma překročení limitu 

Měřená hodnota Horní prahová hodnota 

Dolní prahová hodnota Čas 

Limit je aktivní Limit pasivní 

 
 

 

8.3.2 Čtení pokud byl limit překročen nebo nedosažen 

 

Dojde-li během provozu k limitní události, má to na mě-
řicí provoz následující účinky: 

• Zobrazení prahové hodnoty označuje neobvyklý stav. 

• Pokud je naprogramován výstup pro příslušný limitní 
kanál, přepne se. 
Pokud se zobrazí zpráva Limit, barva zobrazení stavu se 
změní na bílou a čísla limitních kanálů jsou uvedena s 
jejich čísly kanálů červeně, pokud byly limity překročeny 
nebo nedosaženy. 

Neaktivní limity jsou označeny „_“. 
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8.4 Nastavení výstupů (digitálních) 
Výstupy 1/2 jsou umístěny na tištěném spoji AQ2Basi poblíž terminálů pro připojení zákazníka a 
jsou označeny jako relé 1 a 2. 

 

MANIPULACE DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Stiskněte tlačítko Menu  

2. Nastavte přístupový kód a potvrďte OK. 
 Tovární nastavení je 0. 

3. Stiskněte tlačítko Inp./outputs. 
 Pokud se požadované menu 

neobjeví, stiskněte šipku vpravo dole. 

4. Stiskněte tlačítko Outputs.  

5. Vyberte O1 Inactive .. O… Inactive output.  

6. Aktivujte výstupy (vícenásobný výběr 

možný). 

Aktivované výstupy jsou zvýrazněny 
zeleně. 
• Invertovat: Invertuje výstupy. 

• Prio chyba 

• Porucha 

• Varování 
• Servis 

• Nastavení 

• Limit 1 .. n 

Další tlačítka s názvem MR-Out… 
slouží k automatickému přepínání 
měřicího rozsahu  Referenční příruč-
ka. 

7. Stiskněte tlačítko Meas Přístroj je zpět v měření. 
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8.5 Nastavení datumu a času 
 MANIPULACE DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Stiskněte tlačítko Menu.  

2. Nastavte přístupový kód a potvrďte OK. 
 Tovární nastavení je 0. 

3. Stiskněte tlačítko Configuration 
 Pokud se požadované menu 

neobjeví, stiskněte šipku vpravo dole. 

4. Chcete-li zadat čas, stiskněte aktuálně zobrazený 
čas v položce nabídky Čas a zadejte nový čas po-
mocí číselné klávesnice. 

Potvrďte zadání pomocí OK. 

Čas musí být vložen formátem : 
hh:mm:ss. 

 

5. Chcete-li zadat datum, stiskněte aktuálně zobra-
zený datum v položce nabídky Date a zadejte no-
vý datum pomocí numerické klávesnice. 

Potvrďte zadání pomocí OK. 

Datum musí být zadáno do formuláře 
vybraného v položce nabídky Data 
Format

 

6. Stiskněte tlačítko Meas Přístroj opět měří provoz. 
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8.6 Nastavení nebo změna přístupového kódu 
Nastavením vlastního přístupového kódu můžete chránit nastavení přístroje před neoprávněnými 
manipulacemi. 
 

 

 MANIPULACE DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Stiskněte tlačítko Menu  

2. Nastavte přístupový kód a potvrďte OK. 
 Tovární nastavení je 0. 

3. Stiskněte tlačítko Configuration. 
 Pokud se požadované menu 

neobjeví, stiskněte šipku vpravo dole. 

4. Stiskněte tlačítko vpravo od textu popisku Access 
Code 

 

5. Zadejte přístupový kód a potvrďte OK.  

6. Stiskněte tlačítko Meas. Přístroj opět měří provoz. 

 
 

 

Zapomenutý přístupový kód může vymazat pouze servisní technik SIGRISTu. 

 
 

 Zadejte svůj osobní přístupový kód sem:       
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8.7 Záloha nastavených dat 
Tato opatření mohou být pro servisní účely užitečná pro servisní techniky. 
 

 

 MANIPULACE DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Stiskněte tlačítko Menu  

2. Nastavte přístupový kód a potvrďte OK. 
 Výrobní nastavení 0. 

3. Stiskněte tlačítko Systém Info 
 Pokud se požadované menu 

neobjeví, stiskněte šipku vpravo dole. 

4. V podnabídkách User -> SD and Expert -> SD 
stiskněte funkci Copy. 

Uživatelská a odborná data jsou zko-
pírována na kartu microSD. Po úspěš-
ně dokončeném postupu potvrďte 
tlačítkem OK. 

5. Stiskněte tlačítko Meas. Přístroj je opět v režimu měření. 
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9 Servisování 
 

9.1 Servisní rozvrh pro OilGuard 2 W 
KDY KDO CO DŮVOD 

Měsíčně a ne-
bo kdy potřeba 

Operátor Kontrola průtoku a čistoty. 
Oddíl 9.1.2 

Povinné opatření pro zachování 
přesnosti měření. 

Každé 3 měsíce 
nebo kdy po-
třeba 

Operátor Provádění seřízení. 

Oddíl 9.1.3 / Oddíl 9.1.4 

Povinné opatření pro zachování 
přesnosti měření. 

Čištění částí, které přicházejí 
do styku s vodou. 

Oddíl 9.1.5 

Ročně nebo 
kdy potřeba 

Operátor Výměna vzduchového filtru. 

Oddíl 9.1.6 

Povinné opatření pro zachování 
funkční účinnosti. 

Každých 10 let 
nebo kdy po-
třeba 

Operátor Výměna baterie. 

Oddíl 9.1.7 

Povinné opatření pro zachování 
funkční účinnosti. 

Tabulka 1 : Servisní plán pro OilGuard 2 W 
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9.1.1 Upevnění jednotky optiky do dokovací statanice 

 
UV RADIATION 

Nebezpečí v důsledku UV záření 

Expozice delší než 3 sekundy může vést k trvalému poškození očí a pokožky. 
•      UV LED je přístupná pouze při otevřeném krytu. OilGuard 2 W je vybaven automatickým vy-
pínacím zařízením, které při otevřeném krytu vyřadí LED z provozu. 

 Při provádění servisních úkonů vypněte zařízení OilGuard 2 W nebo noste ochranné brýle a 
rukavice. 

 
 

 
Obrázek 21: Optická jednotka připevněná k dokovací stanici 

Jednotka měřící cely Optická jednotka 

Dokovací stanice Vroubkovaný šroub pro upevnění op-
tické jednotky 
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Optická jednotka je namontována na dokovací stanici takto: 
 

 POSTUP DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Otevřete montážní spony (kruh na obrázku níže) 
takto: 

Pomocí malé síly zatlačte červenou pojistku ve 
směru šipky (obrázek 1) a současně zvedněte 
montážní sponu (obrázek 2). Zatlačte montážní 
sponu ve směru šipky na blokovací desku optic-
ké jednotky (obrázek 3) a poté ji otevřete (obrá-
zek 4). 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Poloha upevňovacích spon 

 

Obrázek 1 

 

Obrázek 2 

 

Obrázek 3 

 

Obrázek 4 

2. Vyjměte optickou jednotku (obrázek 21, poz. 2) 
z jednotky měřicí cely (obrázek 21, poz. 1) a 
umístěte ji na dokovací stanici (obrázek 21, poz. 
3). Věnujte pozornost frézované oblasti (tmavě 
zbarvená oblast). 

Optickou jednotku upevněte na dokovací stanici 
pomocí rýhovaného šroubu (X).  
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9.1.2 Kontrola průtoku a čistoty 
 

 Následující postup popisuje, jak se kontroluje průtok: 
 

 POSTUP DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Demontujte optickou jednotku na fotometru 
podle bodu 9.1.1 a upevněte ji v dokovací stani-
ci. 

 

 Nebezpečí v důsledku UV 
záření. 

Používejte UV brýle a rukavice. 
 

2. Zkontrolujte průtok vzorku podle technických 
údajů. Oddíl 2.4 

 

3. Zkontrolujte vodní proud.

 
Normální proud, odrazy jsou viditelné ve 

vodním paprsku. 

 
Nerovnoměrný 
proud vody po 
zastavení vody 

 
Moc málo vody 

 
Příliš moc vody 

 
S velikými vzdu-
chovými bubli-
nami 

4. Zkontrolujte světelný filtr v měřící komoře, zda 
neobsahuje zbytkovou vodu (kruh). 

Zbytky odstraňte hadříkem. 
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 POSTUP DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

5. Zkontrolujte sestavu závěrky, zda neobsahuje 
zbytkovou vodu (kruh). 
Zbytky odstraňte hadříkem. 

 

6. Umístěte optickou jednotku zpět na měřící celek 
a zajistěte ji čtyřmi upevňovacími sponami. Vě-
nujte pozornost vodicím kolíkům (viz obrázek). 
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9.1.3 Manuální seřízení 
 

 Následující postup popisuje, jak se provádí ruční nastavení s OilGuard 2 W. 
 

 POSTUP DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Přerušte přívod vzorku do fotometru.  

2. Uvolněte průchodku (X) a sejměte přívodní 
trubku (Y). 

 

3. Demontujte optickou jednotku na fotometru 
podle bodu 9.1.1 a upevněte ji na docking stani-
ci. 

 

 Nebezpečné UV záření. 
Používejte UV brýle a rukavice. 

 

4. Zkontrolujte kontrolní jednotku a ujistěte se, že 
je čistá.  Kontrolní jednotka musí mít 

stejnou teplotu jako přístroj. Pokud 
je kontrolní jednotka uložena v jiné 
místnosti, nechte ji aklimatizovat na 
dané podmínky. 

5. Namontujte kontrolní jednotku a upevněte rý-
hovanými šrouby. 

Ujistěte se, že kolíky vstupují do polohovacích 
otvorů (šipky). 
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6. Umístěte optickou jednotku zpět na jednotku 
měřící cely a zajistěte ji čtyřmi upevňovacími 
sponami. Věnujte pozornost vodicím kolíkům 
(viz obrázek). 

 

7. Přepněte fotometr do provozu. Sekce 7.10 

8. Stiskněte tlačítko Recalibration a poté nabídku 
C1 EPA-PAH. 

 

9. Zkontrolujte, zda uložená jmenovitá hodnota 
odpovídá informacím na kontrolní jednotce. 

 

10. Nastavení proveďte následujícím způsobem: 
Stiskněte tlačítko iniciovat ... a počkejte. 

Pokud byla úprava úspěšná, je to potvrzeno na-
stavením OK. Tím je úprava dokončena. 

Pokud úprava nebyla úspěšná, je označena po-
mocí Upravit. chyba. V tomto případě zkontro-
lujte body v následujícím seznamu jeden po 
druhém: 

• Čistota kontrolní jednotky? 
• Je použita správná kontrolní jednotka? 

• Nominální hodnota odpovídá hodnotě kon-
trolní jednotky? 
• Velký teplotní rozdíl mezi OilGuard 2 W a kon-
trolní jednotkou. 

 • Znečištěná optika v nástroji? V ta-
kovém případě kontaktujte zákaz-
nický servis. 

 Pokud kontrola nemohla být 
úspěšně dokončena, kontaktujte zá-
stupce vaší země. Oddíl 11 

11. Vyjměte znovu kontrolní jednotku z fotometru.  

12. Znovu připojte přívodní trubku (viz krok 2) a se-
stavte přístroj v opačném pořadí. 

 

13. Přístroj lze nyní znovu provozovat.  

 

 

 
Během nastavování se stanoví nový rekalibrační faktor. Odchylka od původního stavu je zobra-
zena pod položkou Curr. Corr. 
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9.1.4 Automatické seřízení s OilGuardem 2 W A 
 

 Automatické seřízení je možné pouze u typu přístroje OilGuard 2 W A. Automatické seřízení lze 
také nastavit pro ovládání času v nabídce Nastavovací interval. To je popsáno v referenční pří-
ručce. 

 
Následující postup popisuje, jak je ruční nastavení provedeno pomocí OilGu-ard 2 W A: 
 

 POSTUP DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Přepněte fotometr do provozu. Sekce 7.10 

2. Stiskněte tlačítko Recalibration a poté C1 EPA-
PAH. 

 

3. Nastavení proveďte následujícím způsobem: 

Stiskněte tlačítko inicializace .... Tím se spustí ad-
justování.  
Pokud byla úprava úspěšná, je to potvrzeno tla-
čítkem OK. Tím je úprava dokončena. 

Pokud kontrola kalibrace nebyla úspěšná, je 
označena pomocí Upravit. chyba. 

Možnou příčinou je znečištěná optika v přístroji. 

 Pokud kontrola nemohla být 
úspěšně dokončena, kontaktujte zá-
stupce vaší země (oddíl 11). 

 

 

Během nastavování se stanoví nový rekalibrační faktor. Odchylka od původního stavu je zobra-
zena pod položkou Curr. Corr. 
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9.1.5 Čištení součástek co byly v kontaktu s vodou 
 

Následující část popisuje čištění částí OilGuard 2 W, které přicházejí do styku s vodou: 
 

 POSTUP DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Přerušte přívod vzorku do fotometru. Sekce Chyba! Nenalezen zdroj odka-
zů. 

2. Odstraňte vstup a výstup z fotometru.  

3. Demontujte optickou jednotku na fotometru 
podle bodu 9.1.1 a upevněte ji v dokovací stani-
ci. 

 

 Nebezpečné UV záření. 

Používejte UV brýle a rukavice. 
 

4. Uvolněte průchodku (A) a odstraňte přívodní 
potrubí (B). 

 

5. Vyjměte výstupní kužel (C) tahem nahoru. 
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 POSTUP DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

6. Uvolněte průchodku (D) a vytáhněte výstupní 
trubku (E) tahem dolů. 

 

7. Vyčistěte odstraněné části nebo v případě po-
třeby vyměňte. 

Přitom zkontrolujte také těsnění ve výpustném 
kuželu (šipka). 

 

8. Vložte výstupní potrubí do průchodky až na do-
raz a volně připevněte na místo. 

Výstupní trubice by měla vyčnívat cca. 20 
mm do měřící celky 

 

9. Umístěte výstupní kužel (C) na výstupní trubku 
(E) až na doraz. Přitom držte výstupní potrubí 
zespodu. Nyní stiskněte výstupní kužel spolu s 
výstupní trubkou směrem dolů až na doraz. 
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 POSTUP DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

10. Upevněte tuto jednotku utažením průchodky. 

V poloze X by nyní neměl být žádný prostor mezi 
výstupním kuželem a průchodkou! 

 

11. Vložte přívodní trubku (B) shora do průchodky 
(A) až po doraz. 

 

12. Utáhněte přívodní trubku (B) průchodkou (A). 
Přívodní trubka by měla vyčnívat 5 mm z držáku. 

 

13 Umístěte optickou jednotku zpět na měřící celek 
a zajistěte ji čtyřmi montážními sponami. 

Věnujte pozornost vodicím kolíkům (viz obrá-
zek). 
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9.1.6 Výměna vzduchového filtru 
  

Následující popis popisuje nahrazení vzduchového filtru 
 

 POSTUP DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Přerušte přívod vzorku do fotometru. Bod Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

2. Přerušte servisní napětí na fotometru. Bod Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

3. Demontujte optickou jednotku na fotometru 
podle bodu 9.1.1 a upevněte ji v dokovací stani-
ci. 

 

 Nebezpečné UV záření. 

Používejte UV brýle a rukavice. 
 

4. Vyšroubujte dva šrouby (šipky), poté kryt filtru 
(B) a filtr (A). 

 

5. Vložte nový filtr (A) do pouzdra a upevněte kryt 
filtru (B) na místě pomocí dvou šroubů (D) a 
podložek (C). 

A: Filtr 

B: Kryt filtru 
C: Podložka 

D: Šroub 
 

6. Umístěte optickou jednotku zpět na měřící celek 
a zajistěte ji čtyřmi montážními sponami. 
Věnujte pozornost vodicím kolíkům (viz obrá-
zek). 
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9.1.7 Výměna baterie 
 
 

 
DANGER! 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může mít za následek vážné zranění nebo smrt. 
Externí signální vedení mohou přenášet život ohrožující napětí, i když je napájení přístroje pře-
rušeno. Před otevřením přístroje se ujistěte, že žádná připojená vedení nejsou pod napětím. 

 
 
  

Následující část popisuje výměnu baterie: 
 

 POSTUP DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Přerušte servisní napětí na fotoměru. Bod 5 

2. Povolte pět šroubů (kroužky) pomocí klíče 7 mm 
a sejměte kryt.

 
7 mm hex klíč 

 

3. Vyjměte starou baterii a vyměňte ji za novou 
(kruh). 

 Baterie je zabudována do krytu na připo-
jovacím plošném spoji (AQ2Conn). 

 



Návod k použití OilGuard 2 W 

70 14809E/2 

 POSTUP DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

4. Opatrně nasaďte kryt a upevněte jej pomocí pěti 
šroubů. 

 Poškození závitových vložek v pouzdru v 
důsledku nadměrného utažení šroubů na kry-
tu: 
Šrouby krytu utahujte pomocí šestihranného 
klíče bez držadla T (utahovací moment 1 Nm) 

 

 
7 mm hex klíč 

5. Znovu uveďte přístroj do provozu.  

6. Nastavte datum a čas podle popisu v 

Oddíl 8.5. 
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10 Odstraňování problémů 
 

10.1 Odstraňování problémů 
ZJIŠTĚNÁ VADA AKCE 

Žádné čtení   • Zkontrolujte, zda je přítomno napájecí napětí. 

Chybová zpráva na displeji  Analyzujte chybovou zprávu. Oddíl 10.2 až 

Oddíl 10.4 

Čtení je špatně  • Zajistěte, aby měřený vzorek odpovídal pro-
vozním podmínkám. Oddíl 2.4 

 • Proveďte nastavení. Oddíl 9.1.3 

 • Zkontrolujte, zda jsou fotometr a přidružené 
periferie správně namontovány. Oddíl 4 

 • Zajistěte, aby byly servisní povinnosti splněny 
v souladu s plánem údržby. Oddíl 9 

Tabulka 2: Určení závad 

 
 

 

Pokud uvedená opatření nepřinesou požadované výsledky, obraťte se na zákaznický servis. Oddíl 
11 
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10.2 Určování nefunkčností 
Varování označují neobvyklý stav 
 

VAROVÁNÍ  

Pokud se během provozu objeví varování, má následující 
účinky: 
• Systém pokračuje v činnosti. Výsledky měření však musí 
být vyhodnoceny opatrně. Příčina varovné zprávy by měla 
být odstraněna při nejbližší možné příležitosti. 

• Jakmile byla příčina varování odstraněna, bude automa-
ticky odstraněno varování. 

 • Když se objeví varovná zpráva, barva zob-
razení stavu se změní na oranžovou a va-
rovný text popisuje dotyčné varování. 

 
Příklad : WARNING HUMIDITY 

 
Mohou být zobrazeny následující varovné zprávy: 

CHYBOVÁ ZPRÁVA POPIS MOŽNÉ DŮVODY 

V IN Vstupní napětí je mimo povole-
ný rozsah (24 VDC ± 10%). 

 Provozní napětí je vadné. 

ADJUST FAULT Rekalibraci nelze provést.  Přístroj je znečištěný. 

 Jmenovitá hodnota pro 
nastavení neodpovídá 
hodnotě média nebo kon-
trolní jednotky. 

CURRENT 1 .. 8 Proudový výstup 1 .. 8 je naru-
šen. 

 Přístroj je znečištěný. 

 Jmenovitá hodnota pro 
nastavení neodpovídá 
hodnotit média nebo kon-
trolní jednotka. 

VENTILATOR Ventilátor nedosáhne nominál-
ní rychlosti. 

 Ventilátor je vadný. 

WATCHDOG Bylo aktivováno monitorování 
interních poruch. 

Program byl obnoven. 

 Selhání programu. 

SERVICE Zobrazuje, kdy je třeba provést 
servisní práce. 

 

VERS.SD CARD Data na kartě microSD neodpo-
vídají aktuálnímu softwaru. 

 

Tabulka 3: Možné varovné zprávy 
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10.3 Zprávy o selhání a jejich vliv na provoz 
CHYBA  

Pokud během provozu dojde k poruše, má to následující 
následky: 

• Porucha je chyba, která zabraňuje správnému získání 
hodnoty měření. 
• Měřené hodnoty příslušného fotometru jdou na 0. 

• Přiřazené proudové výstupy přejdou na naprogramova-
ný elektrický proud, je-li porucha. 

• Přiřazené limity jsou deaktivovány. 
• Když se zobrazí chybová zpráva, barva stavového disple-
je se změní na červenou a text popisuje danou poruchu. 

• Pokud je naprogramován výstup pro chyby, je 

 aktivováno. 

 
Příklad: FAULT SERIAL 1 

 Pokud byla příčina poruchy od-
straněna, je automaticky odstraněna. 

Mohou být zobrazeny následující chybové zprávy: 
 

CHYBOVÁ ZPRÁVA POPIS MOŽNÉ DŮVODY 

V ANALOG Jeden z interních analogových 
napětí je mimo povolený roz-
sah. 

 • Závada v elektronickém 
systému.  Servisní 
technik 

MEASUR.FAULT Získání měřené hodnoty je vad-
né. 

 Bubliny ve vodě. 

 Vnější světlo dráze měři-
cího bodu (např. Průhled-
né hadice). 

 Závada v elektronickém 
systému.  Servisní 
technik 

AN.MEAS.FAULT Akvizice měřené hodnoty ana-
logových kanálů je narušena. 

 • Závada v elektronickém 
systému.  Servisní 
technik 

LIGHTSOURCE 1 Detektor pro monitorování svě-
telného zdroje nepřijímá žádné 
světlo z odpovídajícího světel-
ného zdroje. 

 • Vadný světelný zdroj. 

 Servisní technik 

ANALOG IN 1/2 Vstupní signál na analogovém 
vstupu 1 je menší než chybový 
limit 

 Není k dispozici žádný 
vstupní signál. 

POWER LINK Ovládání rozšířených vstupů / 
výstupů přes Power-link je na-
rušeno. 

 • Přerušené připojení k 
rozšířeným vstupům / vý-
stupům. 

IO PORT Spojení mezi spojem NG_Haupt 
a AQ2Basi bylo narušeno. 

 Kabel odpojen. 

 Vadné připojení zástrčky. 

Tabulka 4: Možné chybové zprávy 
   
 

10.4 Priritní zprávy o selhání a jejich vliv na provoz 
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CAUTION! 

Pokud dojde k poruše s prioritou, je příčina poruchy závažná. 

 

 

PRIO (PRIRITIZOVANÁ CHYBA)  

Pokud během provozu dojde k poruše s prioritou, má to 
následující účinky: 

• Měřené hodnoty jdou na 0. 

• Prioritní poruchy mohou být odstraněny pouze servis-
ním technikem. 

 Když se objeví zpráva Prio, barva zobraze-
ní stavu se změní na červenou a text popi-
suje danou prioritu. 

 
Příklad: PRIO DEFAULT VALUES 

 
 
Mohou být zobrazeny následující chybové zprávy s prioritou: 
 

PRIO  ZPRÁVA POPIS MOŽNÉ DŮVODY 

DEFAULT VALUES Výchozí hodnoty byly 
načteny. 

 Pokud nebyly inicializo-
vány žádné parametry 
nebo pokud byly všechny 
parametry ztraceny, na-
čtou se výchozí hodnoty. 

CRC EXPERTS Při kontrole odborných údajů 
byla zjištěna chyba. 

 Elektromagnetická poru-
cha. 

 Defekt v elektronickém 
systému. 

CRC USER Při kontrole uživatelských dat 
byla zjištěna chyba. 

 Elektromagnetické poru-
chy. 

 Závada v elektronickém 
systému. 

CRC DISPLAY Při kontrole zobrazovaných dat 
byla zjištěna chyba. 

 Elektromagnetické poru-
chy. 

 Závada v elektronickém 
systému. 

EXT RAM Při kontrole paměti RAM v gra-
fickém kontroléru byla zjištěna 
chyba. 

 Závada v elektronickém 
systému. 

 

SW VERS Byl načten software nevhodný 
pro tento typ přístroje.  

 Vadná aktualizace soft-
waru. 

 Servisní technik 

Tabulka 5: Možné chybové zprávy s prioritou 
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10.5 Výměna jemnovlákných pojistek 
Následující část popisuje výměnu pojistky s jemným drátem na tištěném spoji AQ2Basi: 
 

 POSTUP DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Přerušte servisní napětí na fotometru. Bod Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

2. Povolte pět šroubů (kruhů) pomocí klíče 7 mm a 
sejměte kryt.

 
7 mm hex klíč 

 

3. Vyjměte starou jemovláknou pojistku (kruh) ze 
základní desky (AQBasi) a nahraďte ji novou (typ 
T2A). 

 

4. Opatrně nasaďte kryt a upevněte jej pomocí pěti 
šroubů. 

 Poškození závitových vložek v pouzdru v 
důsledku nadměrného utažení šroubů na kry-
tu: 

Šrouby krytu utahujte pomocí šestihranného 
klíče bez držadla T (utahovací moment 1 Nm). 

 

 
7 mm hex klíč 

5. Znovu uveďte přístroj do provozu.  
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11 Informace o zákaznickém servisu 
 

 Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte prosím příslušné servisní středisko ve vaší zemi nebo re-
gionu. Pokud to není známo, zákaznický servis SIGRIST-PHOTOMETER AG ve Švýcarsku vám 
rád poskytne kontaktní adresu. 

 Aktuální seznam všech zástupců zemí SIGRIST je k dispozici online na adrese 
www.photometer.com. 

 Při kontaktu se servisním střediskem SIGRIST nebo zákaznickým servisem si připravte násle-
dující informace: 

 Sériové číslo OilGuard 2 W. 
 Popis chování přístroje a pracovních kroků, když se problém vyskytl. 
 Popis toho, co jste udělali při pokusu vyřešit problém sami. 
 Dokumentace produktů třetích stran, které používáte ve spojení s 

OilGuard 2 W. 
 Popis provozních podmínek (místo, napájení, měřené médium, teplota atd.) 
 Příručka pro aplikaci a pokyny. 
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12 Deinstalace/Uskladnění 
 

12.1 Deinstalace OilGuardu 2 W 
Cílem vyřazování z provozu je řádná příprava jednotlivých komponent systému k uložení. 
 

 POSTUP DODATEČNÉ INFO / VYOBRAZENÍ 

1. Přerušte servisní napětí na OilGuard 2 W a odpoj-
te elektrická připojení. 

 

 Život ohrožující napětí uvnitř 
přístroje. 

Připojení elektrického vedení je mi-
mořádně nebezpečné. Mohou být 
také poškozeny části systému. Vždy 
je nutné dodržovat místní předpisy 
pro elektrické instalace. 

 

2. Přerušte přívod vzorku do OilGuard 2 W a od-
straňte vstupní a výstupní hadici. 

 

3. Všechny povrchy, které přicházejí do styku se 
vzorkem, musí být důkladně očištěny. 

 

4. Vyjměte OilGuard 2 W z měřicího místa.  

5. Ujistěte se, že jsou všechny kryty zavřené a 
všechny zámky na OilGuard 2 W jsou uzamčené. 

 

 
 

  

12.2 Skladování součástí 
 Pro skladování přístrojů neexistují žádné zvláštní požadavky. Vezměte však na vědomí následující informace: 

 
 Systém obsahuje elektronické komponenty. Skladování takových součástí musí splňovat ob-

vyklé podmínky. Je důležité si uvědomit, že teplota skladování musí být mezi -20 a +50 ° C. 
 Všechny komponenty, které během provozu přicházejí do styku s médiem, musí být před 

uskladněním suché a čisté po dlouhou dobu. 
 Měřicí zařízení se všemi částmi příslušenství musí být během skladování chráněno před pově-

trnostními vlivy, kondenzující vlhkostí a agresivními plyny. 
 

 

 
  



 Instruction Manual OilGuard 2 W 
 

14809E/2 79 

 
 

13 Zabalování/Doprava/Vracení 
 
 

 
DANGER! 

 Poranění osob v důsledku nebezpečných zbytků médií ve vraceném přístroji. Přístroje, 
které přicházejí do styku s nebezpečnými médii, nesmí být zasílány bez příslušných in-
formací o odpovídajících opravách nebo profesionální dekontaminaci (viz formulář 
RMA). 

 SIGRIST-PHOTOMETER musí obdržet přesné informace o médiu před opravou přístroje, 
aby bylo možné při vybalení přijmout nezbytná bezpečnostní opatření. 

 
 
Pokud je to možné, pro balení OilGuard 2 W by měly být použity originální obalové materiály. Po-
kud původní obal již není k dispozici, poznamenejte si následující informace: Před zabalením uza-
vřete otvory přístroje lepicí páskou nebo záslepkami, aby do přístroje nemohly vstoupit žádné 
obalové materiály. Přístroj obsahuje optické a elektronické komponenty. Ujistěte se, že obal 
chrání přístroj před poškozením nárazem během přepravy. Všechna periferní zařízení a součásti 
příslušenství musí být zabaleny samostatně a označeny výrobním číslem fotometru (bod 2.2). Tím 
se zabrání zmatkům a pozdějším smícháním, což také usnadní identifikaci součástí. Pro všechny 
vrácené přístroje a náhradní díly musí být vyplněn a přiložen formulář RMA (14711E). Ten si mů-
žete stáhnout na www.photometer.com. Po zabalení, jak je popsáno výše, mohou být přístroje 
přepravovány všemi obvyklými přepravními metodami.  
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14 Likvidace 
 
 

 

Likvidace systému a jeho periferních zařízení musí být provedena v souladu s místními zákonnými 
předpisy. 

 
 
Systém nemá žádné zdroje záření škodlivé pro životní prostředí. Níže uvedené materiály by měly 
být zlikvidovány nebo recyklovány, jak je popsáno v následující tabulce: 

KATEGORIE MATERIÁLY MOŽNOSTI LIKVIDACE 

Obaly Lepenka, dřevo, papír Opětovné použití jako obalový 
materiál, lokální úložiště, spalov-
ny 

 Ochranné fólie, pouzdra z polystyre-
nu 

Opětovné použití jako obalový 
materiál, recyklace 

Elektrické součásti Obvodové desky, elektromechanické 
komponenty, displej, dotykový dis-
plej, transformátor a kabely 

K likvidaci jako elektronický od-
pad 

Díly, které přicházejí 
do styku s vodou 

PVC Místní úložiště 

Nerezová ocel Střediska pro likvidaci odpadních 
kovů 

Optiky Sklo, hliník Recyklace prostřednictvím center 
pro recyklaci skla a odpadního 
kovu 

Filtr a držák čočky Hliník Středisko pro likvidaci odpadu 

Baterie Lithium Recyklace prostřednictvím místně 
organizovaného sběrného místa 

Skříň přístroje ABS Místní úložiště 

Tabulka 6: Materiály a jejich likvidace 
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15 Seznam náhradních dílů 
 

15.1 Náhradní díly pro OilGuard 2 W 
Části uvedené v této dokumentaci a jejich čísla výrobků jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Objednací číslo Název Poznámky 

116627 Vzduchový filtr Bod Chyba! Nena-
lezen zdroj odkazů. 

116468 Přívodní potrubí, nerez 1.4435 Bod Chyba! Nena-
lezen zdroj odkazů. 

116833 Přívodní potrubí, PVC Bod Chyba! Nena-
lezen zdroj odkazů. 

121297 Ohnutá přívodní trubka pro OilGuard 2 W se 
sadou pro montáž na zeď 

Bod Chyba! Nena-
lezen zdroj odkazů. 

117988 Výstupní potrubí s protizáplavovou ochra-
nou, kompletní 

Bod Chyba! Nena-
lezen zdroj odkazů. 

117442 Pojistka, mikro pojistka 250 V 2 AT RM5 Bod Chyba! Nena-
lezen zdroj odkazů. 

111834 Baterie 3V CR 2032 (knoflíková baterie) Bod Chyba! Nena-
lezen zdroj odkazů. 
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