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1 Úvod 
Přístroje řady AMI vynikají pokročilou technologií a snadným provozem. Tento manuál poskytuje dostatek 

informací, aby i uživatel bez speciálních zkušeností byl schopen provozovat tento měřící systém.  

 

Upozornění: 
 

Přístroj vyhovuje DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1, „Ochranná opatření pro elektronické měřící přístroje“ a 

opustil výrobní závod v bezvadném stavu.  

Pro udržení tohoto stavu a zajištění bezproblémového provozu tohoto přístroje musíte dodržet všechna 

upozornění a pokyny uvedené v tomto manuálu a vyznačené na přístroji.  

 

Odpojení uzemnění je zakázáno. Nedovolené provozování a úpravy přístroje nejsou dovoleny a ruší platnost 

záruky.  

 

Kdykoliv potřebujete provést servis elektroniky, odpojte napájení. Je třeba dávat pozor, když otevíráte nebo 

vyndáváte části přístroje, konektory mohou být pod napětím. Opravy může provádět pouze autorizovaný, 

kvalifikovaný personál. 

 

Pokud přístroj již nelze déle správně provozovat, je třeba přístroj odpojit od všech napájecích vodičů a je třeba 

provést opatření, aby se zabránilo nechtěným provozním stavům. 

 

1.1 Bezpečnostní upozornění 

Při obsluze a instalaci se nejprve důkladně seznamte s návodem na použití 

 

Činnosti označené tímto symbolem mohou provádět pouze osoby vyškolené pro obsluhu  

tohoto zařízení, nebo SWAN autorizovaný servis. 

 Symboly použité v tomto návodu mají následující význam : 

  

VAROVÁNÍ : Tento symbol má význam všeobecného varování před  nebezpečím úrazu, 

poranění, nebo i ohrožení života.  

 Následuje-li po tomto symbolu výstraha,           je zde nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem  

UPOZORNĚNÍ :            Tento symbol upozorňuje na to, že při nesprávné činnosti nebo obsluze může 

  dojít ke špatným výsledkům měření nebo dokonce ke zničení přístroje 
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1.2 Záruční podmínky 

 Firma SWAN garantuje kupujícímu vynikající kvalitu dodaného analyzátoru AMI Deltacon Power a 

poskytuje záruku 36 měsíců na řídící jednotku a 12 měsíců na všechny ostatní komponenty pokud by se při 

správném použití vyskytla jakákoliv závada nebo chyba a byla by způsobena vadným materiálem nebo špatným 

zpracováním.  

 Jakákoliv součástka, které by přestala správně fungovat při normálním použití přístroje, bude opravena 

zdarma nebo v případě potřeby bude přístroj vyměněn. Všechny vyměněné části se stávají majetkem výrobce. 

Záruční lhůta se počítá od data dodání. 

Tato záruka se nevztahuje na : 

- Poškození způsobené nesprávným použitím nebo nedostatečnou údržbou, zvláště pokud nebyly dodrženy 

pokyny návodu k obsluze. 

- Poškození vzniklé haváriemi, ponořením, nebo vystavením působení vody, zničením elektrickým proudem, 

chemikáliemi, prachem, teplem, atd. 

- Závada způsobená nesprávným použitím, neodbornou manipulací, opravami neautorizovaným servisem nebo 

nedovolenými úpravami. 

- Závady způsobené mechanickým poškozením. 

- Jakékoliv škody způsobené produktem nebo výpadkem činnosti, kterou měl produkt provádět, včetně všech 

ušlých zisků, souvisejících nebo následných škod. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným třetí stranou nebo 

kupujícím ve jménu třetí strany.  

Všechny spory vzniklé na základě smlouvy o dodávce, záručních podmínek nebo jiných záležitostí budou 

řešeny před kompetentním soudem v Usteru (Švýcarsko). 
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2 Popis analyzátoru 

2.1 Možnosti použití analyzátoru 

Analyzátor AMI Deltacon Power je kompletní monitorovací systém pro automatické kontinuální měření 

vodivosti před (specifická vodivost) a za katexovou kolonou (kyselá/kationtová vodivost) v energetice. 

Měření pH (koncentrace čpavku) vzorku se vypočítává podle diferenciální závislosti měření vodivosti.  

Používá se v elektrárnách (s jedním alkalizačním činidlem) při měření kotelní vody nebo páry. 

2.1.1 Speciální možnosti analyzátoru. 

 Převodník obsahuje mnoho kompenzačních křivek pro měření specifické vodivosti,  silné zásady, 

čpavek, etanolamin, morfolin.  

 Průtočná cela Catcon-plus-SL sleduje vyčerpanost katexové náplně 

 výpočet pH podle dodatku nařízení pro napájecí vody, kotelní vody, páru a producenty páry 

s doporučeným provozním tlakem přes 68 bar (VGB –R 450L z roku 1988) 

 Při použití čpavku jako alkalizačního činidla, je vypočítávána i koncentrace čpavku 

2.1.2 Princip měření 

Vodivost určuje celkový počet iontů ve vodě. Sonda je připojena na zdroj střídavého napětí – vysilač. Vysilač je 

použit k měření síly elektrického signálu mezi elektrodami. Toto měření intenzity se lineárně převádí na 

vodivost. Při použití střídavého napětí se neuplatňuje polarizační efekt.  

Aby bylo možno porovnat měření různých sond, jsou jejich naměřené hodnoty porovnávány s měřící sondou 

s konstantou cely 1, což je elektroda s kovovými deskami o ploše 1 cm
2
 se vzdáleností od sebe 1 cm. Každá 

sonda má svou konstantu, která je určena výrobcem a je uvedena na výrobním štítku sondy. Je-li v převodníku  

zadána tato hodnota, přístroj pracuje přesně a není potřeba další kalibrace. Měřená hodnota je potom v μS/cm. 

2.1.3 Teplotní kompenzace 

Pohyb iontů ve vodě se zvyšuje se zvyšující se teplotou. Zároveň se zvyšuje i rozklad vody. Oba efekty zvyšují 

vodivost se zvyšující se teplotou. Z tohoto důvodu se zároveň s měřením vodivosti měří i teplota teplotním 

čidlem Pt 1 000. Můžete naprogramovat několik teplotních kompenzačních křivek, podle různých složení vody. 

Za katexovou kolonou (katexová vodivost) musíte nastavit kompenzační křivku pro silné kyseliny. 

Zobrazená hodnota je vodivosti je kompenzovaná ke standardní  teplotě 25°C. 

2.1.4 Popis činnosti 

Vzorek vstupuje do analyzátoru vstupním přívodem přes regulační ventil. Potom vzorek postupuje k první měřící 

sondě (specifická vodivost) a dále pokračuje do katexové kolony. Zde se odstraní všechno alkalizační činidlo. 

Potom vzorek postupuje ke druhé vodivostní sondě (katexovaná vodivost). Vzorek potom pokračuje přes 

měřidlo průtoku ven k odpadu do volného prostoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-1 : Popis měřící cely 
 

Teplota se měří pomocí dvou teplotních čidel v každé sondě na měření vodivosti. 
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2.1.5 Konstanta sondy 

Na těle každé vodivostní sondy je štítek se základními parametry sondy. tyto hodnoty se zadávají při 

programování převodníku (kap. 5.1) 

 

 

       konstanta cely 

 

       teplotní kompenzace 

 

Korekce ani kalibrace není nutná. Určování nulové hodnoty se děje automaticky v 0:30 každý den. 

2.1.6 Volitelné příslušenství – proplach katexové kolony 

Toto příslušenství umožňuje rychlejší regeneraci katexové náplně, protože katexová hmota je proplachovaná  

a upravovaná. Nádoba s katexovou hmotou je automaticky odvzdušňovaná. Vzorek nejprve prochází přes 

katexovou kolonu a potom přes propláchnutou katexovou kolonu. Proto je katexová hmota předpřipravena. Tím 

jen doba potřebná k regeneraci snížena na minimum.  

2.2 Popis analyzátoru 

2.2.1 Požadavky na vzorek 

 průtok vzorku  5 ÷ 20 l/hod 

 teplota vzorku  do 50°C (122°F) 

 tlak    do 2 bar (28¨PSI) 

 vzorek bez olejů a písku 

2.2.2 Požadavky na instalaci 

 přívod vzorku k analyzátoru ¼“ Swagelok pro nerez trubky 

 odpad hadice 15x20 mm (1/2“) musí vést do volného prostoru s dostatečnou kapacitou 

odtoku 

 napájecí napětí : 100 ÷ 240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±5%), nebo 24V DC, oddělené (± 10%) 

 spotřeba max. 30 VA 

 rozměry - viz obrázek 

 rozteč montážních děr = 254x824 mm 

 upevnění pomocí šroubů 6 ÷ 8 mm 

 váha 12 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-2 : Rozměry analyzátoru 
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2.3 Vzhled analyzátoru 

 

 

  

 montážní panel 

 

 

 

 převodník s podvíceným displejem 
 

 

 

 

 

        sonda specifické vodivosti 

        

 
        sonda katexové vodivosti 

        
 
 

         

         

        průtočná cela 

 

 

         

         měření průtoku vzorku 

 

 
         sběrač vzorku 

 

 

 

 regulační ventil přívodu vzorku 

 

 
          

         katexová kolona 

       
         

  

           druhá láhev s katexovou náplní 

         pro proplach 

    

        
          odpad – výstup vzorku 

 

          
        

         odpadní trychtýř 

 

 
       přívod vzorku 

Obrázek 2-3 : Vzhled analyzátoru 
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2.3.1 Technická data 

 

Napájení Napětí : 100 ÷ 240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±5%), nebo 

24VDC, oddělené (± 10%)    

Spotřeba : max. 30VA 

 

Relé alarmů    Jeden beznapěťový kontakt rozepnutý během normální 

činnosti; sepnutý při chybě nebo ztrátě napájení; souhrnný 

alarm indikující programovatelné hodnoty alarmů a chybu  

přístroje. 

Zátěž : 1A/max 250VAC 

  

Vstup    Jeden beznapěťový kontakt pro funkce HOLD  - zmrazení 

poslední naměřené hodnoty nebo vzdálené vypnutí (remote  

off). 

 

Relé 1 / 2    Dva beznapěťové kontakty programovatelné jako limity pro 

měřenou hodnotu, řízení regulace nebo časovač pro čištění  

s automatickou funkcí hold (po dobu aktivace tohoto  

signálu se ignoruje právě měřená hodnota; na výstupu je 

poslední naměřená hodnota). 

Zátěž : 1A/max 250VAC 

 

Signální výstup :    Dva signální výstupy programovatelné pro měřenou 

hodnotu (volně nastavitelný průběh:lineární, bilineární nebo 

logaritmický), nebo možnost nastavení pro kontinuální  

řízení výstupu (parametr lze volně určit).  

Třetí výstup (programovatelný jako předchozí) lze použít 

jako volitelné příslušenství, pouze v případě, že není 

využita možnost pro instalaci komunikačního interface. 

Proudová smyčka - 0/4 ÷ 20mA; max. zátěž 510Ω; 

 

Komunikace :    RS 232 pro nahrávání dat z data loggeru do PC pomocí  

(volitelné příslušenství)   Hyperterminálu nebo RS 485 s protokolem Modbus nebo 

Profibus DP, Webserver přes Modbus 

 

 Měření vodivosti 

     Rozlišení   Měřící rozsah 

 Specifická i katexová vodivost 0,001 μS/cm   0,055 ÷ 0,999 μS/cm 

     0,01 μS/cm   1,00 ÷ 9,99 μS/cm 

     0,1 μS/cm   10,0 ÷ 99,9 μS/cm 

     1,0 μS/cm   100,0 ÷ 1 000,0 μS/cm 

 

 Převodník   Hliníková skříň s krytím IP66 / NEMA 4X 

  teplota prostředí   - 10 ÷ + 50 °C 

  limitní hodnoty  - 25 ÷ + 65°C 

  relativní vlhkost  10 ÷ 90% nekondenzující 

  displej   LCD podsvícený 75 x 45 mm 

 

 Podmínky pro skladování  - 30 ÷ + 85°C 

 

 Ochrana :   Všechna data jsou uložena v energeticky nezávislé paměti 

     Přepěťová ochrana všech vstupů a výstupů 

     Galvanické oddělení všech měřících vstupů a signálních výstupů 

  

  Analyzátor je před odesláním uživateli testován a je ho možno okamžitě použít. 
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2.4 Software 

2.4.1 Displej 

 

 

podsvícený displej 

 

 
 
 

 

tlačítka pro ovládání 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-4 : Displej převodníku 
 

 
RUN normální činnost 

HOLD vstup uzavřen; analog. výstup zůstává na své poslední hodnotě 

OFF Kontakt sepnutý; analog. výstup je na 0/4 mA 

 

             chyba 

         závažná chyba                zobrazuje v % 

zbytek katex. 

náplně 

 

           čas (hh:mm:ss) 

 

 

 

                      Měřené hodnoty 

 

 

 

            průtok vzorku 

           teplota vzorku 

 

2.4.2 Status relé 

    bylo dosaženo horního / dolního limitu 
 

    horní / spodní limit ještě nebyl dosažen 

 

    regulace nahoru / dolů : bez regulace (žádná činnost) 

 

    regulace vzestupná / sestupná : aktivní; černý ukazatel ukazuje  

intenzitu  regulace 

    motor ventilu : ventil uzavřen 
 

    motor ventilu : ventil otevřen (tmavá část ukazuje intenzitu regulace) 

 

    chyba (error); blikající symbol znamená závažnou chybu 

 

  

    časovač 
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2.4.3 Klávesy 

 

opouští menu nebo příkaz bez uložení změny 

 

 

    pohyb směrem dolů v menu nebo snižováni hodnoty čísla při nastavování 

 

pohyb směrem nahoru v menu nebo zvyšováni hodnoty čísla při nastavování 

 

    otevírá vybrané menu nebo submenu 

    potvrzuje provedené změny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-5 :Pohyb v menu 
 

Detailní popis všech menu je v kapitole „Přehled programu“ kap 5.2 
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2.5 Struktura software 

Hlavní menu 1 

        Zprávy 

        Diagnostika 

        Údržba 

        Činnost 

        Instalace 

 

Menu 1.1 : Messages (zprávy) 

         neodstraněné chyby     Zobrazuje neodstraněné chyby  

   seznam údržby     (pending errors) a také historii událostí 

     seznam zpráv     (datum a čas, kdy událost nastala.  

Obsahuje důležitá data pro uživatele 

 

 

        Menu 2.1 : Diagnostika 

        identifikace přístroje     Poskytuje uživateli důležitá data  

senzory     o analyzátoru a o vzorku 

 vzorek    

   stavy vstupů / výstupů 

           interface 

 

        Menu 3.1 : Maintenance (údržba) 

              simulace     Pro simulaci relé a výstupních signálů; 

   nastavení času     nastavení času. 

Toto menu používá servisní obsluha. 
         

 

 

        Menu 4.1 : Operation (činnost) 

        Důležité parametry, které by mohla  

        obsluha během provozu v případě potřeby  

        upravovat.  

Běžně je vstup do tohoto menu chráněn  

heslem.  

 

 

        Menu 5.1 : Installation (instalace) 

             sondy    Pro nastavení všech parametrů přístroje  

         signální výstupy    vyškolenou obsluhou.  

            kontakty relé    Toto menu by mělo být chráněno heslem. 

             různé 

                     interface 

  

 

Obrázek 2-6 : Struktura menu 
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2.6 Změna parametrů a hodnot 

Následující příklad ukazuje změnu v menu Screen 1 (v případě že výpočet je aktivován) na pH + čpavek 

 

 

 

     V menu zvýrazněte parametr, který chcete změnit 

(označeno červeně zde Row 3 - none; řádek 3 – žádný) 

 

 

 

     Zmáčkněte  

 

 

 

Zmáčkněte              nebo               aby jste zvýraznili vybraný  

parametr (označeno červeně zde pH) 

 

 

 

     Zmáčkněte              pro potvrzení volby, nebo                aby zůstalo  

      

     předchozí nastavení. 

 

 

     Vybraný parametr se již zobrazuje, ale není ještě uložen v paměti 

      

 

     Zmáčkněte           

 

 

 

 

 

Zobrazí se zvýrazněné YES (Ano). Zmáčkněte                aby se nový 

parametr uložil.  

Systém se nastartuje a nový parametr je uložen 

 

 

 

 

 

 

 Změna hodnoty 

 

     Vyberte hodnotu, kterou chcete změnit a zmáčkněte            

 

     Pomocí            a             změňte vybranou hodnotu   

     (zde Alarm High 3000µS/cm – horní mez alarmu 3000µS/cm 

 

 

     Potvrďte novou hodnotu klávesou            

     zde Alarm High 30.0µS/cm – horní mez alarmu 30.0µS/cm 

 

 

 

     Menu opustíte klávesou                

 

Obrázek 2-7 : Příklad změny parametru v menu 
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3 Instalace 
Bude-li analyzátor používán ve venkovním prostředí, nainstalujte analyzátor do ochranného krytu, aby byl 

chráněný před povětrnostními vlivy (viz provozní podmínky). 

3.1 Postup při instalací 

 Zkontrolujte, jestli odpovídá síťové napětí s napětím pro analyzátor 

Elektrické připojení : 

   85 ÷ 265 VAC , 47 ÷ 63 Hz nebo 24VDC 

 Přístroj nainstalujte vodorovně tak aby displej byl ve výšce očí 

 V případě, že máte systém MONITOR, jsou již sondy nainstalovány, v případě samostatného 

převodníku a cely nainstaluje vodivostní senzory (podrobnější popis je v kapitole „Údržba  

 Připojte všechna externí zařízení (jako analogové smyčky relé apd.) Připojte síťové napájení, ale 

analyzátor ještě nezapínejte 

 Nainstalujte katexovou kolonu 

 Napojte přívod vzorku na průtočnou celu 

 Výstup trychtýře dejte do volného odpadu 

 Otevřete přívod vzorku a nastavte jeho průtok na doporučenou hodnotu 5 ÷ 10 l/hod a odvzdušněte 

katexovou kolonu 

 zapněte napájení 

 Naprogramujte všechny parametry pro externí zařízení (interface, záznamníky apd.) 

 Naprogramujte všechny parametry převodníku pro provoz (limity, alarmy apd.) 

 Nechte běžet analyzátor alespoň hodinu, aby se propláchla katexová náplň. 

 

3.2 Montáž panelu 

Analyzátor nainstalujte vodorovně. Pro snadné ovládání ho nainstalujte tak, aby byl displej ve výšce očí. 

Rozměry jsou na obrázku 2-2. 

3.3 Připojení vzorku a odpadu 

3.3.1 Připojení vzorku 

Zasuňte nerezovou trubičku do šroubení Swagelok. Přesvědčte se, že je trubička pevně nasazena na vnitřek 

šroubení. Dotáhněte pevně převlečnou matku a potom ještě klíčem dotáhněte o 1¼otáčky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Přívod vzorku 

            Swagelok ¼“ 

 

 

       Výstupní trychtýř 

       Odpad – ½“ hadice 

 

3.3.2 Připojení odpadu 

Na konec trychtýře nasuňte ½“ hadici. Tuto hadici dejte do volného, beztlakového odpadu, který má 

dostatečnou kapacitu pro odvod vzorku.  
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3.4 Elektrické připojení 

 

   Zapojujte na svorky pouze přívody, pro které jsou určeny. 

   Při nedodržení správného zapojení můžete převodník zničit 

 

Převodník odpovídá požadavkům na krytí IP66. proto musíte požívat následující tloušťky kabelů: 

 

 

 

  Průchodka PG 11 : kabel vnější průměr 5 ÷ 10 mm 

 

    průchodky PG 7 : kabel vnější průměr 3 ÷ 6,5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nepoužité průchodky musí být 

            uzavřeny! 

 

 

 

 

 

  

 

        Průchodky PG 9 : kabel vnější průměr 4 ÷ 8 mm 

 

Obrázek 3-1 : Elektrické přívody převodníku 
 

 

 

Pro napájení převodníku a pro přívody k relé používejte vodiče o průřezu max. 1,5 mm
2
 (např. AWG 14), pro 

výstupní signály 0,25 mm
2 
(např. AWG 23). 

 

 

 

 UPOZORNĚNÍ : 

 

Před připojením přívodů na relé 1; 2 nebo alarmové relé se přesvědčte, přívody nejsou pod 

napětím. 

Abyste zabránili elektrickému šoku, nepřipojujte přístroj k napětí dříve, než je připojen zemnící 

vodič.  

 Dodržujte všechna bezpečnostní opatření. 
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3.4.1 Elektrické schéma zapojení převodníku 

 

 

 

 

 

 

Sonda 

specifické  

vodivosti 

 

 

 

 

 

Sonda 

katexové 

vodivosti 

 

 

 

 

 

 

Měření  

průtoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síťový přívod 

 

 

 

 

 

 
 

               Různá volitelná příslušenství

  

Obrázek 3-2 : Elektrické zapojení převodníku 
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3.5 Kontakty relé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-3 : Svorkovnice AMI převodníku 

3.5.1 Relé alarmu 

svorky 10; 11   max. zátěž 1 A / 250 VAC 

  sepnuté při chybě nebo ztrátě napájení; při normální činnosti rozepnuté 

3.5.2 Kontakty relé 1 a 2 

relé 1 : svorky 6; 7  max. zátěž 1 A / 250 VAC 

relé 2 : svorky 8; 9  max. zátěž 1 A / 250 VAC 

 

UPOZORNĚNÍ : 

Jestliže dávkovacího indukčního čerpadla jsou řízena spínáním pomocí kontaktů relé 1 nebo 2 

připojte ho přes AMI spínací skříňku. Tato je použita pro přímé spínání napájení čerpadla nebo 

indukčních ventilů. Jinak mohou počáteční proudové nárazy zničit relé v převodníku AMI.  

Elektronika převodníku AMI je oddělena a tím je chráněna před špičkami při zapínání nebo 

vypínání dávkovacích čerpadel. Malé induktivní zátěže (max. 0,1 A) mohou být zapojeny 

přímo. Aby do AMI převodníků nepronikaly šumy nebo zvlnění z napájení je nutné použít 

tlumící obvod paralelně k zátěži (není nutné, je-li použita AMI spínací skříňka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-4 : Zapojení s AMI spínací skříňkou 
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Odporové zátěže (do 1 A max.) nebo řídící signály pro obvody PLC a impulsní čerpadla, 

mohou být zapojeny přímo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-5 : Zapojení kontaktů relé pro PLC obvody 

 

Spouštěcí obvody využívají oba kontakty relé. Jedno relé (relé 1) je použito pro otvírání ventilu, druhé 

(relé 2) je použito pro zavírání ventilu. Lze proto ovládat pomocí 2 kontaktů v AMI převodníku jen 

jeden ventil. 

Motory (ventily) s větší zátěží než 0,1 A musí být zapojeny přes AMI spínací skříňku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-6 : Zapojení kontaktů relé pro spouštění motorů 

 

3.6 Výstupní signály 

3.6.1 Výstupní signál 1 a 2 (výstupní analogové signály) 

Výstup 1 :  kontakty 14 (+); 13 (-) 

Výstup 2 :  kontakty 15 (+); 13 (-) 

  Maximální zátěž :  510 Ω 

  Proudová smyčka  0/4 ÷ 20 mA 

 

Je-li výstupní signál přiveden na dvě různá místa, použijte oddělovač signálů! 
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3.6.2 Výstupní signál 3 (volitelné příslušenství) 

Je nutno nainstalovat přídavnou desku. Tato deska se instaluje do držáku pro komunikační interface. nelze proto 

použít současně jak třetí signální výstup tak komunikační interface. 

 Výstup 3 :  kontakty 38 (+); 37 (-) 

Maximální zátěž :  510 Ω 

  Proudová smyčka  0/4 ÷ 20 mA 

 

 

 

 

 

               deska pro třetí signální výstup 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-7 : Umístění desky pro třetí signální výstup 
 

3.7 Komunikační interface 

3.7.1 Interface RS 485 

Svorky :  37 PB; 38 PA 

  

Pro připojení více přístrojů do sítě je nutno nastavit komunikační parametry pro PROFIBUS. Pro propojení více 

přístrojů používejte správný kabel.  

Propojení přístrojů musí být u posledního převodníku zakončeno zakončovacím odporem - přepínačem (poslední 

musí být ve stavu ON, ostatní OFF). Jeli zapojen pouze jeden převodník musí být jeho interface rovněž zakončen 

přepínačem ve stavu ON. 

 

 

 

         deska interface RS 485 

 

 

 

            vypínání/zapínání zakončovacího odporu 

 

 

 

Obrázek 3-8 : Interface RS 485 

3.7.2 Interface RS 232 

Svorky :  50; 52; 53 

 

Interface převodníku AMI se požívá pro nahrávání dat z datalogeru nebo pro nahrávání nového firmware. 

detailnější popis je v návodu „AMI RS 232 interface“ 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-9 : RS 232 interface 
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3.8 Vstupy 

Používejte pouze beznapěťové kontakty 

   

  Svorky :  16; 42 

 

3.9 Síťový přívod 

 

svorky pro napájení 

       (hnědá-fáze; modrá-neutrální vodič) 

 

 
 

       ochranná zem 

       zemnící vodič MUSÍ být připojen 

       pod zemnící šroub v převodníku! 

 
Obrázek 3-10 : Připojení síťového přívodu 

 

3.10 Instalace sond s uzamčením v průtočné cele 

Na obrázku si všimněte dvou značek, na cle a na sondě. Značka na imbusovém šroubu ukazuje, jestli je zámek 

sondy uzamčený nebo otevřený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-11 : Zámek sondy 
 

 Sonda zamčená :  značka na imbusu dole, bezpečnostní západka je viditelná 

 Sonda odemčená : značka na imbusu nahoře, bezpečnostní západka je ve vnitř 
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Obrázek 3-12 : Pozice zámku sondy 
 

 Otevření zámku sondy: 

 Zamáčkněte bezpečnostní západku úplně dolů 

 Otočte imbusem vlevo (proti směru hodinových ručiček) tak, aby značka byla nahoře 

 Nyní můžete sondu vytáhnout 

 Uzavření zámku sondy: 

 Bezpečnostní západka musí být úplně dole 

 Zasuňte sondu. Nastavte značku na sondě tak, aby byla proti značce na průtočné cele 

 Otočte imbus vpravo (po směru hodinových ručiček), až bude značka dole 

 Bezpečnostní západka vyskočí a je slyšet zacvaknutí 

 Sonda je opět zajištěna v průtočné cel 

3.11 Zapojení sond 

3.11.1 Sonda 1 – specifická vodivost 

Svorka     19    20   21    22 

Barva hnědá  černá  bílá  zelená 

3.11.2 Sonda 2 – katexová vodivost 

Svorka     23    24   25    26 

Barva hnědá  černá  bílá  zelená 

3.12 Měření průtoku 

Když použijete průtočnou čelu s integrovaným měřením průtoku, musí být senzor zapojen do převodníku podle 

následujícího barevného značení přívodů: 

 

  černá  bílá  hnědá 

    39   40    41 

3.13 Instalace katexové náplně a sond 

Láhev s latexovou náplní se dodává s analyzátorem, ale není nainstalovaná na měřící cele. Při instalaci doplňte  

láhev s latexovou hmotou DEMI vodou tak, aby hladina dosahovala k hrdlu láhve. 

 
       hladina pro doplnění DEMI vodou 

 

 

 

 

 

Během transportu je nainstalovaná na průtočné cele prázdná láhev. Tuto láhev vyšroubujte a dejte pryč. Na 

průtočnou celu opatrně našroubujte místo prázdné lahve plnou láhev s latexovou hmotou a dotáhněte ji. 

Máte-li jako volitelné příslušenství verzi s proplachem, odšroubujte druhou prázdnou láhev a opatrně 

našroubujte láhev s regenerovanou katexovou hmotou. 
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4 Spuštění analyzátoru 
Nejprve zkontrolujte : 

 jestli odpovídá síťový přívod a elektrické připojení převodníku 

 prověřte, jestli je přiveden vzorek (ve vzorku ani v přívodu vzorku nesmí bít žádný písek ani 

mastnoty) 

 zkontrolujte odpad vzorku z analyzátoru (měl by být proveden tak, aby šel do volného 

prostoru) 

 zkontrolujte netěsnosti 

 otevřete přívod vzorku 

 zapněte elektrické napájení 

 nastavte průtok na 5 ÷ 10 l/hod (v případě cely s měřením průtoku, můžete průtok sledovat 

přímo na převodníku) 

 Nechte běžet analyzátor nejméně hodinu 

4.1 Programování 

4.1.1 Zadání údajů pro sondy 

Zadejte všechny potřebné údaje pro sondy v menu 5,.1 Instalace (Installation)  

menu 5.1.2.1 pro sondu 1(sensor 1) a v menu 5.1.3.1 pro sondu 2 (sensor 2). Údaje pro každou sondu jsou na 

štítku každé elektrody  

 
       

           konstanta cely 
 

          teplotní kompenzace 

 

U každé sondy naprogramujte : 

 konstantu cely 

 teplotní korekci 

 délku kabelu 

 u sondy 1 (specifická vodivost)  

teplotní kompenzace – přednastavené je čpavek (ammonia) 

 

Nastavte jestli se má vypočítávat a zobrazovat na displeji pH a čpavek: menu 5.1. Instalace (Installation); 

5.1.1. Různé(Miscellaneous); 5.1.1.1. výpočet pH (Calculations pH+Anmmonia) a v menu 5.1.1.2 Sledování 

katexové náplně (Monitoring of resin). 

Co se má zobrazovat na displeji nastavte v menu 4.4. 

Naprogramujte všechny parametry pro provoz analyzátoru (limity alarmy – viz kapitola 6. Popis programu) 
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5 Popis programu 

5.1 Struktura menu 

Vysvětlení jednotlivých částí je v následující kapitole 

 
 

Zprávy     nevyřízené chyby 

       seznam údržby 

       seznam zpráv 

       (hlavní menu 1) 

            označení 

          verze software 
  

  Určení                    tovární test            

 

 

           Provozní čas                              roky 

          dny 

          hodiny 
 

 

        vodivost        vodivostní sonda          stávající hodnota 

  
                    nezpracovaná hodnota 

                   historie kalibrací nuly 

  Sondy            Různé              teplota ve skříni převodníku 

  

    

Diagnostika         označení vzorku 
(hlavní menu 2)       
 

                         průtok vzorku 
                  

       Vzorek          údaj průtokoměru  
 

           Teplota vzorku 

 

 
 

           Alarmové relé 
 

         Vstupy/výstupy    relé 1; 2 

      vstup (třetí výstup je pouze volitelné příslušenství) 

     signální výstupy 1;2;3 

 

           protokol 

           adresa 

           přenosová rychlost 

           místní provozu/parita 

 

 Menu Diagnostic (diagnostika) je vždy přístupné pro každého. 

Ochrana heslem pro menu Messages (zprávy) je možná. 
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                alarmové relé  

       relé 1 / 2 

       výstupní signál 1 /2 
 

   Údržba    nastavení času 

(Hlavní menu 3)     

     
 

 

            Sondy 

         časová konstanta flitru 

         zmrazení hodnoty po kalibraci 
 

       Alarmové relé      Vodivost 1 (specif.)  Horní/dolní mez alarmu 

 
             Vodivost 2 (katex.) 

         zpoždění   

  Provoz               mezní (limitní) hodnota 
(Hlavní menu 4)              regulace 

             Kontakty relé     Relé 1 /2       časovač              záleží na funkci 

          nastavené v menu 5 

                      Vstup – záleží na přednastavení v menu 5 

            

 

 
            Záznam dat       
                   interval záznamů 

                   vymazat záznamy 

      

           Displej      displej 1 / 2    řádek 1 

          řádek 2 

          řádek 3 
 

 

 

 

     

 

Menu „Maintenace“ je pro servisní účely;  simulaci výstupních signálů a nastavení času. 

Mělo by být chráněno heslem. 

 

Menu „Operation“ slouží pro uživatele. Dovoluje mu nastavit limitní hodnoty, alarmové podmínky další. 

Přednastavení je v menu 5 “Installation“, které je pouze pro vyškolené servisní techniky. Toto menu prosím 

hraňte heslem! 
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   Různé     Výpočet 
                             žádný 

                                        pH + čpavek 

                      ano/ne               sledování katex. náplně

        různé                               kapacita katex. náplně 

                                  objem katex. náplně 

        konstanta vodivostní sondy 

        teplotní korekce 

     Sondy      délka kabelu 

                 silné kyseliny 

                 silné zásady 

                  čpavek 
         

          

                  neutrální soli 

                  vysoce čistá voda 

                  koeficient 

                  bez kompenzace 

             
 

       Signální výstupy        Signální výstup 1/2/3                     specifická vodivost 

                         katexová vodivost 

          parametr   teplota 1 / 2 

          průtok 
            

 Instalace        proudová smyčka 

 (hlavní menu 5)         funkce 

          závisí na funkci 

 

 

     Vodivost       vysoká 

            nízká 

            hystereze 

             zpoždění 

     teplota vzorku   

                teplota nízká/vysoká 

     Relé alarmů 
a 

             alarm průtoku 

          vysoká teplota v převodníku

          nízká teplota v převodníku 

       Kontakty relé               teplota ve skříni převodníku     

        funkce 

        parametr 

            Relé 1/2    závisí na funkci 

        aktivní  

        výstupní signály 

        výstup/regulace 

        chyba 

        zpoždění 
 

            jazyk 

            nastavení výchozích  parametrů od výrobce 

            nahrání firmware 

            hesla  (pro všechna menu) 

             identifikace vzorku 

           protokol               pouze s volitelným příslušenstvím 

      adresa / rychlost přenosu 

 rychlost přenosu / identifikační číslo 

               místní činnost / parita 

        

 

Režim nastavování : definuje nastavení všech vstupů a výstupů, interface, hesel atd.  

  Menu pouze pro systémové inženýry. 

  Nutno chránit heslem!!! 
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5.2 Vysvětlení k nastavování programu. 

 

1 - MENU  MESSAGES (Zprávy) 

 

 1.1 Pending errors (neodstraněné chyby) 

Poskytuje seznam aktivních chyb a jejich status (aktivní; potvrzeno [acknowledged]). Aktivní 

chyba se potvrzuje klávesou        . Alarmové relé se rozepne a odstraněná chyba se přesune do 

seznamu chyb. 

 1.2 Maintenance list (seznam údržby) 

Poskytuje seznam všech nezbytných úkonů údržby. Vymazává zprávy o údržbě a přesunuje je 

do seznamů zpráv. 

 1.3 Message list (seznam zpráv) 

Zobrazuje historii chyb ve formátu : číslo chyby; datum a čas, kdy nastala; status chyby. 

Uchovává se posledních 64 chybových zpráv. (nejstarší se mažou) 
 

2 - MENU  DIAGNOSTIC (Diagnostika) 

 V tomto menu se hodnoty pouze zobrazují, nelze je měnit 

 

 2.1. Identification 

2.1.1. zobrazuje se typ převodníku (v tomto případě vždy AMI Deltacon Power 

2.1.2 verze software (v tomto případě V 4.12-02/08)) 

2.1.4 zobrazuje datum, kdy byl ve výrobním závodě proveden test přístroje, základní desky a desky 

pro připojení sond 

     2.1.5 zobrazuje provozní čas ve formátu YY DD HH MM SS 

 

 2.2 Sensors 

zobrazuje diagnostické hodnoty sondy (pouze se zobrazují, nelze měnit) 

 

2.2.1.1 a 2.2.1.2 Conductivity Sensor 1 a 2(vodivostní sondy) 

  Current value – zobrazuje skutečnou právě měřenou hodnotu v μS/cm 

   Raw value – zobrazuje právě měřenou hodnotu bez teplotní kompenzace  

  2.2.2. Zero history – zobrazuje hodnoty poslední kalibrace (pouze pro diagnostické účely)  

Q0-1 = první sonda; Q0-2=druhá sonda 

Uchovává se maximálně 64 záznamů o kalibraci (jedna kalibrace = jeden 

záznam). 

  2.2.3 Miscellaneous (různé) 

   Case temp zobrazuje stávající teplotu ve skříni převodníku 

 

 2.3 Sample 

 

2.3.1  Sample ID : (označení vzorku) zobrazuje naprogramovaný kód pro daný vzorek, tak aby bylo 

     možno rozlišit ve kterém místě se konkrétní přístroj nachází 

2.3.2. Sample flow – zobrazuje aktuální průtok vzorku v l/hod.  

Raw value = průtok v Hz údaj otáček z průtokoměru 

 Průtok musí být větší než 5 l/hod. 

2.3.3. Sample Temperature -zobrazuje aktuální hodnotu teploty vzorku obou sond ve °C  

 a údaj teplotního čidla Pt1000 v Ω. 

 

 2.4 I/O State (stavy vstupů a výstupů) 

2.4.1 ÷ 2.4.2 zobrazuje aktuální stavy všech výstupů a vstupů 

Alarm relay – sepnuté nebo rozepnuté (on/off) 

Relay 1 a 2 - sepnuté nebo rozepnuté (on/off) 

Input – (relé pro vstupy) sepnuté nebo rozepnuté (on/off) 

Signal output 1; 2; 3 – výstupní analogový signál v mA (třetí výstup je pouze jako volitelné 

příslušenství) 

 

 2.5 Interface 

Je to volitelné příslušenství. Hodnoty se zobrazují pouze je-li deska interface nainstalovaná. 

V tom případě zobrazuje nastavené parametry přenosu, které jsou naprogramovány. 
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3 - MENU MAINTENANCE (údržba) 

 

 3.1 Simulation  

3.2.1 ÷ 3.2.5  simuluje stavy vstupů a výstupů. 

Vyberte si požadovaný signální výstup nebo relé klávesou         a mačkejte         nebo          pro 

změnu stavu. Po potvrzení výběru  stavu klávesou         je zvolená hodnota simulovaná na 

výstupu/vstupu. Opustíte-li menu pro simulaci, jsou hodnoty, které jste použili pro simulaci 

vynulovány. Menu simulace se automaticky opustí v případě, že jste 20 min neprojevovali 

žádnou testovací činnost. 

Alarmové relé: sepnout/rozepnout (Alarm relay 1 open/closed) 

Relé 1 (Relay 1) : sepnout/rozepnout (relay 1 open/closed) 

Relé 2 (Relay 2) : sepnout/rozepnout (relay 2 open/closed) 

Signální výstup 1: hodnota v mA 

Signální výstup 2: hodnota v mA 

Signální výstup 3: hodnota v mA (pouze jeli nainstalována deska- volitelné příslušenství) 

 

 3.2 Nastavení času 

V tomto menu se nastavuje datum a čas 

 

4 - MENU OPERATION (činnost) 

  

 4.1 Sensors 

4.1.1 Filter time constant  (filtrační konstanta) Používá se pro vyhlazení signálu. Čím delší je 

 nastavená filtrační konstanta, tím pomaleji reaguje systém na změny měřené hodnoty. 

Rozsah : 5 ÷ 300 sec 

 

4.1.2 Hold after cal (podržení poslední naměřené hodnoty) 

 Umožňuje stabilizaci výstupního signálu po kalibraci tak, aby se na výstupním signálu  

neobjevily žádné špičky, které by mohlo způsobit aktivaci alarmových relé. Během 

„Hold“ je na výstupu poslední naměřená hodnota, alarmové hodnoty limity nejsou 

aktivní. 

Rozsah : 0 ÷ 6 000 sec 

 

 4.2 Relay contacts (kontakty relé) 

4.2.1 Alarm relay – Je použito jako sumární indikátor chyb. Za normálních podmínek je relé 

rozepnuté.  

Relé se sepne při : 

 ztrátě napájení 

 při systémové chybě (jako např. vadná sonda, závada v elektronice apd.) 

 vysoké teplotě v převodníku 

 vyčerpání katexové náplně 

 měřená hodnota je mimo nastavené meze 

Hodnoty pro limitní meze měřené hodnoty se nastavují zde nebo v menu 5.3.1 
 

  4.2.2 a 4.2.3 Relay 1 a 2 (relé 1 a 2) 

   Funkce kontaktů relé nastavuje uživatel podle aplikace.  

Začněte nastavovat v menu5.3.2 a 5.3.3. Mohou být vybrány funkce Setpoint (mezní 

bod); Hysteresis (hystereze) a Delay (zpoždění). Pak zadejte požadovaná data v tomto 

menu nebo v 5.3.2./5.3.3. Popis každé funkce je v bodě 5 Instalace 

neaktualizuje ve vztahu k měřené hodnotě + po dobu nastaveného zpoždění, čas resetu  

a derivační čas se ignorují 

4.2.4. Input (vstup) definuje stavy signálních výstupů, kontaktů relé v závislosti na  

kontaktech vstupního relé, t.j jsou-li kontakty vstupního relé sepnuty nebo rozepnuty. 

Popis je v menu 5.3.4 

 

 4.3- Logger (záznamník) 

Přístroj je vybaven vnitřním záznamníkem dat, ze kterého můžete data nahrát do PC pomocí 

programu HyperTerminal. Záznamník může uchovat přibližně 1 500 záznamů. Jeden záznam 

obsahuje: datum, čas, alarm, naměřenou hodnotu, měřenou hodnotu nekompenzovanou, 

teplotu, průtok. 
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4.3.1 Log interval vyberte si interval odpovídající vaší aplikaci. Při zaplnění záznamníku se 

automaticky starší data přepisují. V následující tabulce je uvedeno, jak dlouho lze data 

 ukládat při zvoleném časovém intervalu. 

 
interval 
 

    doba 

 

4.3.2.  vymazání dat ze záznamníku. Když potvrdíte YES v menu mazání, jsou všechna data  

vymazána a můžete opět data zaznamenávat. 

 4.4. – Display (displej) 

V tomto menu si můžete zvolit zobrazení mezi displejem 1 a 2. Přepíná se klávesou            

  Každé zobrazení na displeji může zobrazit pouze tři řádky.  

Zvolte si jaký parametr se bude v jednotlivých řádkách zobrazovat. 

Možno vybrat : Cond 1 (vodivost 1 – specifická vodivost) 

  Cond 2 (vodivost 2 – katexová vodivost) 

  pH +Ammonia ( pH + čpavek) je-li nastaveno v 5.1.1.1 

 

5 - MENU  INSTALLATION (instalace) 

 

 5.1. Sensors (sondy) 

5.1.1. Miscellaneous (různé) 

 Calculations (výpočet). Vyberte „Yes“ (ano) má-li Deltacon Power vypočítávat  

hodnoty  pH + čpavek (pH + ammonia). Výpočty se provedou a vypočtené hodnoty  

se budou zobrazovat na displeji 1/2; na signálních výstupech a budou tyto hodnoty 

zahrnuty pro určení stavů relé. 

Monitoring of resin (sledování katexové náplně). Zvolte „Yes“ (ano), chcete-li  

sladovat vyčerpanost katexové hmoty. Výměna vyčerpané katexové náplně musí být 

potvrzena v menu „Maintenance“ (údržba). 

Resin capacity (kapacita katexové náplně) : Možno zadat : 0,5 ÷ 4 

Volume of resin (objem katexové náplně) : Možno zadat : 0,5 ÷ 30 l 

 

5.1.2 Sensor 1 - Specific Conductivity (sonda 1 pro specifickou vodivost)  

Parametry sondy 1, zde můžete nastavit : 

5.1.2.1. Cell konstant (konstantu sondy) tato hodnota je uvedena na štítku sondy. 

5.1.2.2. Tempetarture correction (teplotní korekce) tato hodnota je uvedena na štítku sondy. 

5.1.2.3. Cable lenghts (délka kabelu). Pro monitor zadejte 0. 

5.1.2.5 Temperature compensation (teplotní kompenzace) 

Nikdy nezadávejte silné kyseliny! 
 Možno zvolit : silné zásady 

   čpavek 

   morpholine 

   ehtanolamines 

   (cokoliv je použito jako alkalizační činidlo) 

 

5.1.3 Sensor 2 - Cation Conductivity (sonda 2 pro katexovou vodivost)  

Parametry sondy 2, zde můžete nastavit : 

5.1.3.1 Cell konstant (konstantu sondy) tato hodnota je uvedena na štítku sondy. 

5.1.3.2 Temperature correction (teplotní korekce) tato hodnota je uvedena na štítku sondy. 

5.1.3.3 Cable lenghts (délka kabelu). Pro monitor zadejte 0. 

5.1.2.5 Temperature compensation (teplotní kompenzace) 

Je nastavena  na silné kyseliny. Nesmí se měnit ! 
 

 5.2 Signal outputs (výstupní signály) 

 

5.2.1 ÷ 5.2.3 Signal output 1; Signal output 2; Signal output 3 (výstupní signály 1 ÷ 3) třetí 

výstupní signál lze použít pouze když je nainstalované deska pro tento výstup 

(volitelné příslušenství). Zde se přiřazují k těmto signálům měřené veličiny a  

proudová smyčku a funkce signálních výstupů.  
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5.2.1.1. Parameter : přiřaďte měřenou veličinu k jednotlivým výstupům. 

Můžete volit : Cond 1 sc (vodivost 1 specifická), Cond 2 cc (vodivost katexová), 

Temp 1 a Temp 2 (teplota 1 a 2). Sample fow (průtok vzorku) a jsou-li naprogramo- 

vány i pH (pH) a ammonia (čpavek). 

5.2.1.2. Current loop (proudová smyčka) vyberte stejnou proudovou smyčku jakou 

používá zařízení, na které je převodník připojen. 

Můžete si vybrat 0¸ 20 mA nebo 4 ÷ 20 mA. 

  5.2.1.3. Function (funkce) nastavujete, jestli bude výstupní signál použit pro přenos 

   aktuálně měřené hodnoty nebo bude použit pro Control (regulaci). 

Použijete-li výstupní signál pro přenos aktuálně měřené hodnoty můžete si vybrat  

mezi průběhem lineárním, bilineárnim a logaritmickým 

 

Function (funkce) nastavujete, jestli bude výstupní signál použit pro přenos 

   aktuálně měřené hodnoty nebo bude použit pro „Control“ (regulaci). 

Použijete-li výstupní signál pro přenos aktuálně měřené hodnoty si můžete vybrat  

mezi průběhem lineárním, bilineárnim a logaritmickým (linear; bilinear; logarithmic) 

 

 
         rozlišení 0,001 
 

 

 
                 rozlišení 0,0006 

 

 

 

 

 

 
          rozlišení 0,0002 

 

 

Obrázek 5-1 : Průběhy při nastavení lineárního a bilineárního průběhu stupnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5-2 : Průběh při nastavení logaritmického průběhu stupnice 

 

 5.2.1.40 Scaling (stupnice)  

Při „Function“ linear / bilinear (funkce lineární / bilineární) – přenáší měřenou hodnotu jako  

proudovou smyčku  0/4 ÷ 20 mA. 

  Linear (lineární) : nastavíte pouze začátek a konec rozsahu. 

  Range low (začátek měřeného rozsahu). Tato hodnota odpovídá proudu 0 nebo 4 mA proudové 

smyčky. Je to nejnižší přenášená hodnota. 

Range high (konec měřeného rozsahu). Tato hodnota odpovídá proudu 20 mA proudové  

smyčky. Je to nejvyšší přenášená hodnota. 

Bilinear (bilineární) : začátek nebo konec měřeného rozsahu můžete použít s vyšším  

rozlišením. 

Nastavujete začátek a konec rozsahu, a ještě střed rozsahu.  

Range low a range high (začátek a konec měřeného rozsahu ) se nastavuje stejně jako  

u lineárního průběhu. 
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Range center (střed rozsahu) Měřená hodnota se přiřadí k proudu 10/12 mA. 

 

Při „Function“ Log Log (funkce logaritmická) – logaritmický průběh měřeného rozsahu. 

Nastavuje se pouze začátek a konec rozsahu. 

 

Control (regulace) Signální výstupy se používají jako vstupy řídící jednotky pro ovládání 

procesu regulace. Mohou být použity různé principy řízení. 

P-controller – řídící funkce je úměrná odchylce od nastavení mezního bodu.(set point). 

 Řadič je charakterizován svým P- pásmem (P-band). V ustáleném stavu se nikdy 

mezního bodu nedosáhne. Odchylka se nazývá „Steady state error“ (odchylka od  

rovnovážného stavu). 

Parametry : „Set point; P-band“ (mezní bod; P-pásmo) 

 

  PI-controller – (integrační ovládání). Kombinace P-řadiče s I-řadičem minimalizuje chybu  

   odchylky od rovnovážného stavu. Jestliže je „Reset time“ (čas vynulování) nastaven 

na nulu, je I-řadič vypnut. 

Parametry : „Set point; P-band; Reset time“ (mezní bod; P-pásmo; čas vynulování). 

 

  PD-controller – (derivační ovládání). Kombinace P-řadiče s D-řadičem minimalizuje dobu  

   odezvy při rychlých změnách měřených hodnot. Jestliže je „Derivative time“  

   (derivační čas ) nastaven na nulu, je D-řadič vypnut. 

Parametry : „Set point; P-band; Derivative time“ (mezní bod; P-pásmo; derivační 

čas). 

 

PID-controller –  Kombinace P I a D řadiče umožňuje přesné řízení regulačního procesu 

   odezvy při rychlých změnách měřených hodnot. Jestliže je „Derivative time“  

Parametry : „Set point; P-band; Reset time ;Derivative time“ (mezní bod; P-pásmo; 

čas vynulování; derivační čas). 

 

Ziegler – Nicholsova metoda optimalizace PID řadiče: 

 Parametry :  set point (mezní bod) 

    P-band (P-pásmo)  Xp = 1,2 / a  

    Reset time (čas vynulování) Tn = 2 L 

    Derivative time (derivační čas) Tv = L / 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5-3 : Ziegler – Nicholsova metoda optimalizace PID řadiče 

Body, kde tangenta protíná odpovídající osy jsou hodnoty pro parametry „a“ a „L“. Při programování a zapojení 

do řídícího systému postupujte podle návodu k řídící jednotce. 

Vyberte řízení buď sestupné, nebo vzestupné. 
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 Řízení „Upwards / Downwards“ (regulace vzestupná / sestupná) 

 5.2.x.43.10 Setpoint (mezní bod) – měřená hodnota určená uživatelem Conductivity; Temperature; 

   Sample flow; (vodivost; teplota; průtok vzorku) 

 5.2.x.43.20 P-band (P-pásmo) - : oblast nad (sestupná regulace) nebo pod (vzestupná regulace)  

 mezním bodem kdy se dávkování změní ze 100% na 0%. 

 5.2.x.43.3 Reset time (čas vynulování) – je to čas, kdy kroková odezva I- řadiče dosáhne té samé  

  hodnoty, kterou by náhle dosáhl P řadič 

  Rozsah : 0 ÷ 9 000 s 

 5.2.x.43.4 Derivative time (derivační čas) – je to čas, kdy lineárně rostoucí odezva P-řadiče dosáhne  

  té samé hodnoty jako náhle dosáhne D-řadič. 

  Rozsah : 0 ÷ 9 000 s 

 5.2.x.43.5 Control timeout (překročení časového limitu řízení) - v případě, že regulační činnost  

  (intenzita dávkování) je stálá po dobu 90% nastavené časového limitu [v minutách] 

  (control time out) beze změny měřené hodnoty směrem k nastavenému meznímu bodu 

  (set point), zastaví se z bezpečnostních důvodů dávkování a aktivuje se alarm. 

  Rozsah : 0 ÷ 720 min 

 

 5.3 Relay conacts (kontakty relé) 
 5.3.1 Alarm relay (relé alarmu) 

Relé alarmu je použito jako sumární indikátor chyb. Za normálních podmínek činnosti jsou 

kontakty relé rozepnuté.  

Sepnou se při : 

  Ztrátě napájení 

  Detekci systémové chyby (např.:závada na sondě, špatná funkce elektroniky) 

  Vysoké teplotě v převodníku 

  Vyčerpané katexové náplni 

  Měřené hodnoty jsou mimo nastavené meze 

 Programují se meze pro alarm měřené hodnoty, hysterezi a zpoždění pro následující veličiny: 

Conductivity 1; Conductivity 2 Temperature 1; Temperature 2; Sample flow;  

(vodivost 1 – specifická vodivost; vodivost 2 – katexovaná vodivost; teplota vzorku 1 a 2; 

průtok vzorku;). 

5.3.1.1.x.1 ÷ 5.3.1.1.x.43 

Hodnoty alarmu pro vodivost high (horní mez) = chyby E001;E003  

nebo low (spodní mez) = E002; E004 lze také nastavit v menu 4.2.1.1 nebo 4.2.1.2 

Rozsah pro horní mez (alarm high)  0 ÷ 3 000μS/cm 

Rozsah pro dolní mez (alarm low)  0 ÷ 3 000μS/cm 

Rozsah pro hysterezi (hysteresis)  0 ÷ 3 000μS/cm 

Zpoždění relé    0 ÷ 28 800 sec 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5-4 : Nastavení hystereze a zpoždění relé 
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 5.3.1.2.x.1 ÷ 5.3.1.2.x.23 Alarm Sample Temperature (alarm pro teplotu vzorku) 

  Alarm sample temperature high /low (vysoká/nízká teplota vzorku) 

  chybová zpráva E 007/E008 

  Rozsah pro nastavení : 30 ÷ 100 °C – horní mez (high) 

       -10 ÷ + 20 °C – dolní mez (low) 

 5.3.1.3.1 ÷ 5.3.1.3.33 Alarm Sample Flow (alarm průtoku vzorku) 

  Flow alarm high /low (vysoký/nízký průtok)  chybová zpráva E 009/E010 

  Rozsah pro nastavení : 10 ÷ 50 l/hod – horní mez (high) 

        0,5 ÷ 9 l/hod C – dolní mez (low) 

 5.3.1.4.1. ÷5.3.1.4.2 Case tempereture (teplota v převodníku) 

  Alarm high/low (vysoká/nízká teplota v převodníku) E013/E014 

  Rozsah pro nastavení : 30 ÷ 75 °C – horní mez (high) 

      - 10 ÷ + 20 °C – dolní mez (low) 

 

 5.3.2 a 5.3.3 Relay 1; 2 (relé 1 a 2) 

  Funkce kontaktů relé 1 a 2 je dána nastavením uživatele.  

  Vyberte z následujících možností : 

  Limitní spínač (limit switch); regulace (control); časovač (timer);  

  ovládání pomocí Field Bus 

 5.3.x.1 Function (funkce) 

  Limit Upper / Lower 

  Jsou-li kontakty relé použity jako horní nebo dolní limitní spínač, naprogramujte 

  následující hodnoty :   

  Parameter : vyberte měřenou hodnotu 

  Setpoint (mezní bod) – měřená hodnota určená uživatelem Conductivity; Temperature;  

  Sample flow; (vodivost; teplota; průtok vzorku) 

  Rozsah pro nastavení : 0,000 ÷ 3 000 μS/cm 

        - 25,0 ÷ +270,0 °C 

          0 ÷ 50 l/h 

  Hysteresis (hystereze) zabraňuje zbytečnému spínání a rozpínání kontaktů relé, 

když se naměřená hodnota se blíží k nastavené limitní hodnotě. Je to oblast, pod 

horní mezí resp. nad dolní mezí kde relé ještě zůstává sepnuté, i když již měřená 

hodnota dosáhla limitní hodnotu. 

  Rozsah pro nastavení : 0,000 ÷ 3 000 μS/cm 

        - 25,0 ÷ +270,0 °C 

          0 ÷ 50 l/h 

  Delay (zpoždění)  doba, po kterou je pozdržena aktivace relé, když je naměřena  

  hodnota nad/pod nastavenou limitní hodnotou 

  Rozsah pro nastavení : 0 ÷ 28 800 s 

 

  Control Upwards / Downwards  (regulace vzestupná /sestupná) 
  Relé mohou být požita pro ovládání solenoidových ventilů, membránových dávkovacích  

  čerpadel nebo motorových ventilů. Budete-li používat relé na ovládání motorových  

  ventilů, bude potřeba použít obou relé. Jednoho pro otevření ventilů a druhé pro jeho  

  uzavření. 

 5.3.x.22 Parameter : vyberte parametr pro regulaci  

 5.3.x.32 Settings (nastavení) vyberte příslušný ovládací prvek 

  Time proportional (úměrný času) 
  Typická zařízení která jsou řízena časovou závislostí jsou peristaltická čerpadla  

  a solenoidové ventily. Dávkování je řízeno provozním časem. 

  Parameters (parametry) : 

  Cycle Time (doba cyklu): trvání jednoho regulačního cyklu (změna je vyp / zap) 

  Rozsah pro nastavení : 10 ÷ 600 s 

  Response Time (doba odezvy) : minimální doba, kterou potřebuje ovládaný prvek pro  

  uvedení do činnosti 

  Rozsah pro nastavení : 0 ÷ 240 s 
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  Frequency (pulzní řízení) 

  Typická zařízení která jsou řízena frekvenční závislostí pulzů jsou klasická membránová  

  dávkovací čerpadla s beznapěťovým spouštěcím vstupem. Dávkování je řízeno opakovací  

  rychlostí dávkovacích  pulzů. 

  Parameters (parametry) : 

  Pulse Frequency (frekvence pulzů) – maximální počet pulzů za minutu, které je dávkovací  

  zařízení přijmout. 

  Rozsah pro nastavení : 20 ÷ 300 / min 

  Motor Valve (motorový ventil) 
  Dávkování je řízeno podle pozice motorem řízeného ventilu 

  Run time (doba činnosti) – doba potřebná k úplnému otevření zavřeného ventilu 

  Rozsah pro nastavení : 5 ÷ 300 s 

  Neutral zone (neutrální zóna) – minimální doba odezvy v % z Run time (doby činnosti). 

  Nenastane žádná změna, jestliže je požadavek z dávkovacího výstupu je menší než  

  Response time (doba odezvy). 

  Rozsah pro nastavení : 0 ÷ 240 s 

 

Detailní popis parametrů pro regulaci je v menu 5.2.1  

 

  Timer (časovač) – relé spíná opakovaně podle nastavení (tato funkce je určena hlavně pro  

  SWAN pomocné funkce např. čištění nebo proplach sond apod. 

  Operation Mode (činnost) vyberte kdy má být zvolený signální výstup aktivní :  

  interval (v daném intervalu); daily (denně); weekly (týdně) 

  Run time (doba činnosti) – doba, po kterou je relé sepnuté 

  Delay (zpoždění) – během „Run time“ (doby činnosti) plus nastavené zpoždění zůstávají  

  výstupní signály na své poslední hodnotě podle následujícího nastavení. 

Signal outputs (výstupní signály) vyberte, jak se mají výstupy chovat, když je relé sepnuté 

  Output / Control (výstup / řízení regulace) 

  Vyberte jak se mají chovat výstupy pro regulaci, když je vstupní relé sepnuté. 

 

  Fieldbus 

  Relé je ovládáno pomocí Profibus vstupu a není potřeba žádné další nastavení. 

 

 5.3.4. Input (vstup) 

  Detailní popis parametrů je v menu 4.2.4. 

 

 5.4 Miscelleaneous (Různé) 
 

5.4.1. Language (jazyk) : Možnost výběru  jazyka. Lze volit mezi němčinou / angličtinou / 

   /francouzštinou / španělštinou. 

   Od výrobce je nastavená angličtina. 

5.4.2. Set defaults (nastavení od výrobce) : Při této volbě se všechny naprogramované 

hodnoty vrátí na parametry nastavené ve výrobním závodě. 

Tato volba je nevratná, při jejím použití se již nelze vrátit  

k parametrům, které jste měli původně nastavené! 

Musíte potom provést kompletní nastavení převodníku. 

   Možné nastavení je : Calibration (kalibrace) – vymaže historii kalibrací, ostatní  

parametry zůstanou  

     In Parts (po částech) – zůstanou pouze komunikační 

parametry, ostatní se vrátí do továrního nastavení 

     Completely (úplně) – vymaže kompletně všechna nastavení 

   Všechna nastavení od výrobce jsou uvedena v příloze. 

 

  5.4.3. Load firmware (nahrání programu) : Slouží pouze pro firemní techniky SWAN.  
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  5.4.4. Password (heslo) : Můžete si naprogramovat hesla pro všechna menu. Každé menu  

může mít vlastní heslo. Heslo si zapamatuje, při jeho ztrátě vám nepomůže  

ani váš dodavatel. 

Heslo je čtyřmístné. Naprogramujete-li heslo = 0000, je tato možnost 

vypnuta. Zadáte-li špatné heslo jste dotazováni na heslo správné do té doby, 

ne ho zadáte dobře. 

Zaheslovat nelze menu : Diagnostic (diagnostika); Messages (zprávy);  

   Operation (provoz); Installation (instalace) 

 

  5.4.5. Sample ID (označení vzorku) : Zde si můžete označit identifikační kód vzorku.  

         Kód si můžete určit sami 

 

 5.5 Interface 
 

5.5.1. Protocol :vyberte jeden z následujících protokolů 

   PROFIBUS :  Device Address (adresa převodníku) : 0 ÷ 126 

     ID Number (identifikační číslo) : analyzátor, výrobce, různé 

     Local operation (místní činnost) : enable / disable  

                  (povoleno/zakázáno)  

   MODBUS RTU : Device Address (adresa převodníku) : 0 ÷ 126 

     Baud Rate (přenosová rychlost) : 2 400 ÷ 115 200 

     Parity (parita): none; even; odd (žádná; sudá; lichá) 

   HYPERTERMINAL : Baud Rate (přenosová rychlost) : 2 400 ÷ 115 200 

     Podrobnosti v návodu pro RS 232 interface 

   WEBSERVER : Device Address (adresa převodníku) : 0 ÷ 126 

     Podrobnosti v návodu na použití WebServer 
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6 Údržba 
Tato kapitola popisuje aktivity, nutné ke správné činnosti přístroje a případné odstranění problémů. 

6.1 Rozpis údržby 

6.1.1 Měsíčně 

Kontrolovat průtok. V případě, že není aktivována funkce kontroly katexové náplně, kontrolujte její barvu. Podle 

toho jak je katexová náplň vyčerpaná, tak se mění i její barva (čerstvá =fialová; vyčerpaná=hnědá).  

Pozn. : Katexová hmota dodávaná firmou SWAN (1 litr) vydrží při pH 9,4 a průtoku 10 l/hod 4 měsíce, při 

průtoku 5 l/hod 5 měsíců. 

6.2 Odstavení analyzátoru z činnosti pro údržbu 

 Zastavte přívod vzorku 

 Vypněte napájení přístroje 

6.3 Čištění sondy 

V případě, že jsou sondy poněkud znečištěny, vyčistěte je malým štětečkem a opláchnete saponátem. 

V případě solného znečištění ponořte sondu na malou chvilku do 5% roztoku kyseliny chlorovodíkové. 

Po každém čistění musí být sondy pořádně propláchnuty DEMI vodou! 

6.4 Údržba průtočné cely 

Průtočnou celu čistěte vodou se saponátem a potom několikrát pořádně propláchněte DEMI vodou. 

Nikdy nepoužívejte na čištění silné kyseliny ! 

6.5 Údržba katexové kolony 

Hmota ve filtru mění během provozu svoji barvu z fialové na hnědou, podle stavu vyčerpání hmoty. 

Katexová hmota musí být vyměněna dříve než změní úplně celý obsah barvu na hnědou, nebo měřená hodnota je 

nad svojí obvyklou hodnotou při koncentraci 1 mg/l ve vzorku, vydrží náplň na zhruba 4 měsíce (při průtoku 10 

l/hod) nebo 5 měsíců při průtoku 5 l/hod. 

6.5.1 Verze bez proplachu kolony 

1) Zastavte přívod vzorku. Jemně zatlačte na láhev s katexovou hmotou. Když již žádná voda nevytéká 

z odpadu, povolte láhev 

2) Vyndejte láhev s vyčerpanou hmotou 

3) Zašroubujte láhev s novou náplní. Nezapomeňte na správnou hladinu láhvi (viz obr. 4-1) ! 

4) Pusťte opět vzorek, odvzdušnění proběhne automaticky 

5) Nastavte správný průtok 

6.5.2 Verze s proplachem kolony 

Stejná procedura mimo bodu 3).  

 Odšroubujte levou láhev (propláchnutou) a nainstalujte ji jako novou, místo té vyčerpané. 

 Na levou stranu dejte novou láhev s čerstvou nevyčerpanou náplní pro proplach. 

Poznámka : 

Dotáhněte láhev pouze rukou. Přílišná síla může zničit těsnění v láhvi. 

Když láhev netěsní, je třeba vyměnit těsnění. 
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6.5.3 Provozní doba 1 litru katexové  náplně 

Na následujícím grafu můžete vidět, že snížením hodnoty pH o 0,2 prodloužíte životnost náplně asi dvakrát. Tato 

data jsou ale jen ukázka. 

Katexová vodivost 
provozní dny 1l katexové náplně s kapacitou výměny 1,8 eq/l. 

průtok 6 l/h; alkalizátor – čpavek (15%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6-1 : Provozní dny katexové náplně 
 

6.6 Odstavení z provozu na delší dobu 

 Zavřete přívod vzorku  

 Zmáčkněte trochu láhev s katexovou náplní (nevyteče vám potom voda, když budete povolovat 

láhev s katexovou náplní) 

 Odšroubujte láhev s katexovou náplní. Zavřete ji a uschovejte ji na místě, kde nezmrzne. 

 Na celu našroubujte prázdnou láhev 

 Vypněte napájení analyzátoru 

 

6.7 Kalibrace 

Kalibraci není potřeba provádět. Dělá se automaticky každý den v 0:30 
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7 Odstraňování problémů 
V této kapitole jsou uvedeny některé tipy, jak zjednodušit odstraňování problémů. V případě nejasností 

kontaktujte svého dodavatele. Vždy uvádějte výrobní číslo analyzátoru a všechny diagnostické hodnoty, resp. 

hlášení o chybách. 

 

Podmínky pro výpočet pH : 
 Musí být použit pouze jeden alkalizující reagent ve vzorku 

 Kontaminace je pouze NaCl 

 Koncentrace fosfátů je < 0,5 ppm 

 Při pH < 8, musí být koncentrace kontaminace menší v porovnání s koncentrací alkalizujícího reagentu 

 pH musí být > 7,5 a < 10,5 

 

 Když je: 

 Hodnota vodivosti < 0,055 μS/cm   Sonda je na vzduchu, nebo je v cele vzduch.  

Zkontrolujte instalaci 

 Vysoká katexová vodivost při spuštění  Katexová náplň není propláchnutá 

 Na displeji se nezobrazuje pH nebo čpavek Zkontrolujte nastavení 

7.1 Chybová hlášení 

Menu 1. – „Messages“ (zprávy) zobrazuje závažné chyby s jejich popisem a také zobrazuje status a seznam 

dřívějších chyb s dobou, kdy se chyby vyskytly. 

 

Error (chyba) Přístroj dále pokračuje ve své činnosti,  

kromě části, která vykazuje chybu – (není to závažná chyba) 

 

     Fatal Error (závažná chyba) symbol bliká.  

Řízení dávkování je přerušeno.  

Zobrazená naměřená hodnota je pravděpodobně nesprávná. 

Podle závažnosti chyby, může být přerušeno i měření. 

 

     Vysvětlení chybových zpráv je v seznamu chyb. 

 

 

 

 

 

 

 
     Zpráva o chybě růstává v okénku o chybách do té doby, než je chyba 

napravena nebo potvrzena. 

Potvrzení chyby pouze deaktivuje alarmové relé, tj. pouze ho  

vypne, aby bylo připraveno pro signalizaci další chyby. 

 

 
     nepotvrzené chyby 

     kód chyby 

 

     malý průtok vzorku 

 

                pro potvrzení chyby  

 

Jestliže je nějaká chyba odstraněna buď obsluhou nebo systémem  

samotným, chybový symbol     zmizí.  

Pro zobrazení na displeji zůstává uloženo posledních 64 chyb. Když vyberete v menu 5.4.2 nastavení parametrů 

od výrobce, všechny záznamy o chybách se vymažou (rovněž vaše nastaveníparametrů). 
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7.2 Seznam chyb 

 

Závažné chyby jsou vyznačeny červeně 

 

E001  Alarm vodivosti 1 – vysoký menu 5.3.1.1 

E002  Alarm vodivosti 2 – nízký  menu 5.3.1.1 

E003  Alarm vodivosti 2 – vysoký menu 5.3.1.1 

E004  Alarm vodivosti 2 – nízký  menu 5.3.1.1 

E007  Vysoká teplota čidla 1  menu 5.3.1.2 

E008  Nízká teplota čidla 1  menu 5.3.1.2 

E009  Velký průtok vzorku  menu 5.3.1.3 

E010  Nízký průtok vzorku  menu 5.3.1.3 (vyčistěte cestu vzorku) 

E011  Teplotní čidlo 1 zkratováno   (zkontrolujte teplotní čidlo) 

(zkontrolujte připojení kabelu) 

E012  Teplotní čidlo 1 přerušeno    (zkontrolujte teplotní čidlo) 

(zkontrolujte připojení kabelu) 

E013  Teplota v převodníku je vysoká menu 5.3.1.5 (zkontrolujte okolní teplotu 

 a teplotu uvnitř převodníku) 

E014  Teplota v převodníku je nízká menu 5.3.1.6 (zkontrolujte okolní teplotu 

 a teplotu uvnitř převodníku) 

E017  Řízení přerušeno     (zkontrolujte řízení regulace, 

a nastavení programu) 

E019  Teplotní čidlo 2 zkratováno   (zkontrolujte teplotní čidlo) 

(zkontrolujte připojení kabelu) 

E020  Teplotní čidlo 2 přerušeno    (zkontrolujte teplotní čidlo) 

(zkontrolujte připojení kabelu) 

E024  Vstup je aktivní   menu 5.3.4.4 (je nastaveno ANO pro podávání  

informace o činnosti vstupu) 

 E 025 IC MK41T56     volejte Servis SWAN 

E 026 IC LM 75     volejte Servis SWAN 

E 027 IC PCF 8574     volejte Servis SWAN 

E 028 EE PromMicrocon    volejte Servis SWAN 

E 029 EE Prom Motherboard    volejte Servis SWAN 

E 030 EE Prom Front-End    volejte Servis SWAN 

E 031 Calibration RecOut    volejte Servis SWAN 

E 032 Wrong Front-End    volejte Servis SWAN 

 E 033 pH alarm - vysoký   menu 5.3.1.1 

E 034 pH alarm – nízký    menu 5.3.1.1 

E035 Alarm pro čpavek – vysoký  menu 5.3.1.1 

E036 Alarm pro čpavek – nízký   menu 5.3.1.1 

E037 Vysoká teplota čidla 2   menu 5.3.1.2 

E038 Nízká teplota čidla 2   menu 5.3.1.2 

E 039 Zapnuto (Power On)    žádná činnost – normální stav 

E 040 vypnuto  (Power down)     žádná činnost – normální stav 
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8 PROFIBUS (volitelné příslušenství) 

8.1 Úvod 

Všechny převodníky AMI umožňují propojení velkého množství analyzátorů na společném základu- Každý 

analyzátor má interface a svoji vlastní strukturu. 

Převodníky AMI mohou být dodány s interface PROFIBUS DP-V1. Tento interface podporuje PROFIBUS PA 

Profile 3.0. 

T tato část návodu popisuje funkci interface a integraci AMI Převodníků do řídícího systému. 

8.2 Hardware 

Propojení a zakončení busu stejně jako zapojení konektorů, není součástí tohoto návodu, nicméně odpovídající 

standardy jsou velice důležité pro funkci. Rovněž nesprávné nastavení přenosové rychlosti a parametrů může 

způsobit přenosové chyby. 

8.3 GDS soubory pro AMI Deltacon Power 

PROFIBUS vyžaduje popis parametrů zařízení, t. zn. výstupní data, vstupní data, formát dat, objem dat, 

přenosovou rychlost tak aby mohl zařadit zařízení do systému. Tato data jsou obsažena v Device Master File 

(GDS file), který je umístěn v PROFIBUS master, zatímco komunikační systém se objednává. 

Může být také použito Device Bit map, které se objevují jako ikony v network tree. 

GDS file SW17D2.gds od výrobce je možno získat na vyžádání. 

8.4 Cyklická data 

AMI Deltacon Power umožňuje výměnu cyklických dat 

1) První hlavní měřená hodnota (sc) v [μS/cm] : specific conductivity (specifická vodivost) 

2) Druhá hlavní měřená hodnota (cc) v [μS/cm] : cation conductivity (katexovaná vodivost) 

3) Třetí hlavní měřená hodnota (dc) v [μS/cm] : u AMI Deltacon Power nepoužito 

4) První (sc) teplota ve [°C] 

5) Druhá (cc) teplota ve [°C] 

6) Třetí (dc) teplota ve [°C] u AMI Deltacon Power nepoužito 

7) Průtok vzorku v [l/hod] 

8) První kalkulovaná hodnota v [pH] 

9) Druhá kalkulovaná hodnota v [ppm]: ammonia (čpavek) 

10) Řízení AMI 

11) diagnostické hodnoty [čtyři hodnot] 

a) teplota v převodníku ve [°C] 

b) zbytková kapacita katexové náplně v [%] 

c) u AMI Deltacon Power nepoužito 

d) u AMI Deltacon Power nepoužito 
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Vstupní data se převádějí z AMI Deltacon Power v následující struktuře : 

 

Index 

vstupních 

dat 

Data Činnost Formát dat Konfigurace dat 

0     4 

Analogový vstupní blok 1 

Měřená hodnota (hlavní veličina 

1) 

čtení 

Měřená hodnota 

(32 bit; plovoucí čárka) 

Status byt 

0x42; 0x84; 0x08; 0x05 nebo 

0x42; 0x84; 0x81; 0x81 nebo 0x94 

5     9 

Analogový vstupní blok 2 

Měřená hodnota (hlavní veličina 

2) 

čtení 

Měřená hodnota 

(32 bit; plovoucí čárka) 

Status byt 

0x42; 0x84; 0x08; 0x05 nebo 

0x42; 0x84; 0x81; 0x81 nebo 0x94 

15     19 
Analogový vstupní blok 4 

Teplota 1 
čtení 

Měřená hodnota 

(32 bit; plovoucí čárka) 

Status byt 

0x42; 0x84; 0x08; 0x05 nebo 

0x42; 0x84; 0x81; 0x81 nebo 0x94 

20     24 
Analogový vstupní blok 5 

Teplota 2 
čtení 

Měřená hodnota 

(32 bit; plovoucí čárka) 

Status byt 

0x42; 0x84; 0x08; 0x05 nebo 

0x42; 0x84; 0x81; 0x81 nebo 0x94 

30     34 
Analogový vstupní blok 7 

Hlavní průtok v l/hod 
čtení 

Měřená hodnota 

(32 bit; plovoucí čárka) 

Status byt 

0x42; 0x84; 0x08; 0x05 nebo 

0x42; 0x84; 0x81; 0x81 nebo 0x94 

35     39 
Analogový vstupní blok 8 

První kalkul. hodnota [pH] 
čtení 

Měřená hodnota 

(32 bit; plovoucí čárka) 

Status byt 

0x42; 0x84; 0x08; 0x05 nebo 

0x42; 0x84; 0x81; 0x81 nebo 0x94 

40     44 

Analogový vstupní blok 9 

Druhá kalkul.hodnota [ppb] 

(čpavek) 

čtení 

Měřená hodnota 

(32 bit; plovoucí čárka) 

Status byt 

0x42; 0x84; 0x08; 0x05 nebo 

0x42; 0x84; 0x81; 0x81 nebo 0x94 

45     60 Diagnostické hodnoty čtení 

4 měřené hodnoty 

(32 bit; plovoucí čárka 

čísla) 

0x4; 0x8F; 0x08; 0x08; 0x08; 

0x08 

0xB7 

 

 

Výstupní data se převádějí z AMI Deltacon Power v následující struktuře 

 

Index 

výstupních 

dat 

Data Činnost Formát dat Konfigurace dat 

0     1 
Regulace AMI  

(SP_D) 
zápis 

Byte 0 
Bit 0    Relé 1 
              0 = rozepnuto 

              1 = sepnuto 

Bit 1     Relé 2 
              0 = rozepnuto 

              1 = sepnuto 

Bit 2 ÷ 7    nepoužito 

 

Byte 1 
Bit 0 = HOLD 

Bit 1 = regulace vypnutá 

Bit 2 ÷7    nepoužito 

 

0x82; 0x81; 0x05; 0x05 nebo 

0x82; 0x81; 0x84; 0x82 nebo 

0xA1 
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8.5 Upravení cyklických dat podle požadavků zákazníka 

Cyklická data můžete přizpůsobit, aby lépe vyhovovala požadavkům na proces. Výše uvedené tabulky udávají 

maximální možnosti. Nechcete-li použít všechna cyklická data AMI Deltacon Power, můžete použít konfiguraci 

zařízení (Chk_Cfg) abyste vyřadili individuální bloky dat z cyklických dat pomocí PLC software. Zkrácení 

použitých možností vylepší výkonnost a průchodnost PROFIBUS systému. Musíte pouze ponechat aktivní 

bloky, které budete požívat dále v systému. Toto můžete provést pomocí „negativního“ výběru v konfiguraci. 

Aby bylo dosaženo správné struktury cyklických dat, musí PROFIBUS Master poslat identifikační 

FREE_PLACE (00h) pro neaktivní bloky 

8.6 Formát dat 

Každá měřená hodnota má svůj vlastní formát : jeden čtyřbytový (32 bit) s pohyblivou řádovou čárkou  

v IEEE 754 Short Real Number Format a status kód, který určuje měřenou hodnotu. Jsou čtyři úrovně hodnot 

stavů, 16 podstavových hodnot (všechny nejsou definovány) pro každou úroveň, a čtyři limitní stavy pro 

měřenou hodnotu, jejíž údaj se zobrazuje v jejím vlastním status bytu. 

 

 

 

 

 

Tabulka 8-1 : Výstupní hodnota + status 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 8-2 : IEEE 754 čísla s plovoucí desetinnou čárkou 

 Příklad : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 8-3 : Status kód Byte 
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Status kód Status analyzátoru Význam Limity 
0 x 08 

špatný 
nezapojeno (teplotní 

senzor není připojen) 

 

0 x 0C špatný chyba analyzátoru  

0 x 10 
špatný 

chyba sondy (zkrat 

v teplotním čidle) 

 

0 x 47 
nejistý 

poslední použitelná 

hodnota (HOLD) 
konstanta 

0 x 50 
nejistý 

Nepřesný přenos 

ze sondy (není průtok) 
O. k. 

0 x 64 

0 x 67 
nejistý 

kalibrace sondy  

kalibrace sondy, hold 

O.k 

konstanta. 

0 x 80 dobrý O.k. O.k. 

0 x 89 

0 x 8A 
dobrý 

varování – nízké 

varování - vysoké 

dolní limit  LOW_LIM 

horní limit  HIGH_LIM 

0 x 8D 

0 x 8E 
dobrý 

alarm – nízký 

alarm - vysoký 

dolní limit  LOW_LIM 

horní limit  HIGH_LIM 

Tabulka 8-4 : Status kódy měřené veličiny 

 

 

 

Byte Popis  

0 Status 1 Standardní DP Diagnostika 

1 Status 2 

Status kódování 

podle DP / V1 

2 Status 3  

3 Adresa masteru (Master Address) 

4 Identifikační číslo (horní byte –high byte) 

5 Identifikační číslo (dolní byte – low byte) 

6 Záhlaví (header) délka bloku včetně Header byte = 14 

7 Status Type (0 x 81) 

8 Slot Number (0 x 00) 

9 Status specifikátor (Status Specifier) 

10..13 Diagnostika 

14  19 Přípona diagnostiky (Diagnosic extension) 

Tabulka 8-5 : DP Diagnostika 
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Tabulka 8-6 : Diagnostika – popis bytů 

 

  



       AMI Deltacon Power                                                               Návod na použití 

42 

         vodivost 1 (horní mez alarmu) 

         vodivost 1 (dolní mez alarmu) 

         vodivost 2 (horní mez alarmu) 

         vodivost 2 (dolní mez alarmu 
         nepoužito 

         nepoužito 

             teplota 1 (horní mez alarmu) 

             teplota 1 (dolní mez alarmu) 

     velký průtok 

     malý průtok 

     zkrat čidla teploty 1 

             čidlo teploty 1 rozpojeno 

     vysoká teplota v převodníku 

     nízká teplota v převodníku 

     chyba pH 

 

     časový limit 

      nepoužito 

     zkrat čidla teploty 2 

             čidlo teploty 2 rozpojeno 

      nepoužito 

      nepoužito 

      nepoužito 

     vstup je aktivní 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

      vysoké pH 

     nízké pH 

           vysoká hodnota čpavku 

           nízká hodnota čpavku 

              teplota 2 (horní mez alarmu) 

             teplota 2 (dolní mez alarmu 

     nepoužito 

     nepoužito 

      nepoužito 
        méně než 10% 
        katex náplně 

 

 

Tabulka 8-7 : Rozšířená diagnostika 
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8.7 Konfigurace 

8.7.1 GDS soubory 

Přístroj je připraven pro integraci do systému. Uvádí se do provozu přes místní displej nebo Class 2 master. 

Systém PROFIBUS požaduje popis parametrů zařízení, jako jsou výstupní data; formát dat; objem dat; 

přenosovou rychlost, tak že lze zařízení integrovat do systému. Tato data jsou obsažena v Device Master 

souborech (GDS souborech), které jsou k dispozici pro PROFIBUS master při uvádění do provozu 

komunikačního systému. Rovněž mohou být integrovány Bit mapy přístroje. Ty se objeví jako ikony v síťové 

struktuře.  

Profile 3.0 Device Master File (GDS) umožňuje, aby základní zařízení od různých výrobců mohly být vyměněny 

bez rekonfigurace. 

 

8.7.2 Typy GDS souborů 

Podle konfigurace se rozhodněte, které GDS soubory budete používat v operačním systému. 

Můžete změnit nastavení pomocí Class 2 master (pomocí Physical Block-Parameter Ident _Number_Selector) 

Jsou k dispozici dva GDS soubory : 

 Od výrobce GDS s Profile 3.0. (přednastaveno od výrobce) 

Tento GDS soubor zaručuje neomezenou funkčnost základního zařízení. Umožňuje proto funkci 

parametrů specifických pro dané zařízení. 

 Profile GDS 

Jestliže je systém nakonfigurován pomocí Profile GDS, je možno vyměnit zařízení za zařízení od jiného 

výrobce,. Toto je umožněno tím, že cyklické procesní hodnoty používají tytéž sekvence. Převodník 

podporuje profily Analyzer and Multivariable (IEC 61158-2). Tyto GDS se skládají z Analog Input 

blocks (Al). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 8-8 : GDS soubory pro AMI Deltacon Power 

8.8 Práce s GDS soubory 

GDS soubory musí být integrované do autonomního systému.V závislosti na použitém software mohou být GDS 

soubory nakopírovány do zvláštního adresáře, nebo mohou být načítány do databáze pomocí importní funkce 

konfiguračního software. 

8.9 Acyklický přenos dat  

Série AMI analytických přístrojů je vhodná pro použití v širokém rozsahu měřených parametrů. Konfigurace 

analyzátorů je závislá na typu připojených sond a použité aplikaci. Proto nastavení musí provádět vyškolená 

obsluha s vědomostmi o použité aplikaci a analytické metodě. 

Je zřejmé, že existuje jasný rozdíl mezi přístroji, které jsou kalibrovány přímo v procesu (průtok, hladina, tlak) a 

přístroji, které jsou kalibrovány známými kalibračními standardy (pH, chlór). AMI analyzátory jsou toho 

druhého typu. 

Pro zajištění spolehlivosti a stability měření nebyla doposud povolena možnost vzdálené kalibrace . 
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9 MODBUS (volitelné příslušenství) 
AMI Deltacon Power je elektronický převodník / řídící jednotka pro měření vodivosti ve vysoce čistých vodách 

a parovodních cyklech. Může být použit jako inteligentní Slave zařízení, které je propojeno párem vodičů a 

používá interface RS485 v sítích Modbus / J BUS. 

 

Modbus/JBUS komunikuje pomocí master-slave řízení přenosů, z nichž pouze master může zahajovat 

komunikaci. Další zařízení (slave) odpovídají posláním požadovaných dat do master zařízení, nebo vykonají 

poslaný příkaz. Typické master zařízení jsou PCL moduly a AMI převodníky. 

 

Query (funkce data - požadavek) 
Kód funkce v dotazu určuje adresu slave zařízení a druh činnosti, kterou má vykonat. Data byty obsahují další 

libovolnou informaci nutnou pro činnost slave. 

Například : kód 03 požaduje na slave aby přečetl hold registr a odeslal jeho obsah. Datové pole musí obsahovat 

informaci, která řekne slave zařízení, kterým registrem má začít, a kolik registrů číst. 

 

Odezva (response) 

Při normální činnosti je funkční kód v odezvě odpověď na funkční kód v požadavku. 

 

Sériový přenos dat 

Modbus podporuje dva komunikační protokoly : ASCII nebo RTU. 

Přístroje AMI podporují pouze Modbus RTU (Remote Terminal Unit – vzdálený terminál). 

V režimu RTU každý z 8 bitů bytu ve zprávě obsahuje dva 4 bitové hexadecimální znaky. Hlavní výhoda tohoto 

režimu je větší znaková hustota dovoluje vyšší propustnost dat než ASCII, při té samé přenosové rychlosti. 

Každá zpráva musí být přenesena v souvislém řetězci. Uživatel definuje požadovaný sériový výstup, 

komunikační parametry (přenosovou rychlost, paritu apod.). Parametry pro přenos musí být ve všech zařízeních 

naprosto stejné. 

 

Kódovací systém 

 Osm bitů binární 

 1 start bit 

 8 data bitů; nejméně důležitý bit je posílán jako první 

 1 bit pro sudou/lichou paritu; žádný bit pro přenos bez parity 

 1 stop bit je-li použita parita; 2 bity pro přenos bez parity 

 CRC kontrola přenosu 

 RTU formátování : zpráva začíná intervalem bez informace v trvání doby 3 ½ znaku. Podobný znak je 

 i na konci zprávy 

 

 

 

 

Tabulka 9-1 : Typický formát zprávy 

9.1 Data a řídící funkce 

9.1.1 Adresa dat 

Všechny adresy dat v Modbus zprávách jsou vztaženy k nule. První přítomnost datové informace je adresována 

jako oddíl 0. Například : 

Holding Register 40001 je adresován jako registr 0000 v datovém poli adresy zprávy. Pole funkčního kódu již 

určuje holding registre operaci. Z toho se předpokládá 4x odkazů. 
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9.1.2 Funkční kódy 

AMI analyzátory používají následující funkční kódy. Kódy jsou seřazeny decimálně. Funkční kódy, které nejsou 

podporovány AMI převodníky se vrací jako záporná odpověď 02 do masteru. 

 

 

    
 

 

 

 

 

Tabulka 9-2 : Seznam Modus kódů 

9.1.3 Zobrazení dat 

Procesní data a data parametrů AMI analyzátorů jsou zobrazena plovoucí (IEEE 754) číselnou hodnotou s nebo 

bez znaménka. V závislosti na hodnotě jsou použity plovoucí integer8; unsigned8; integer16, unsigned16; 

integer32 nebo unsigned32. 

 

Samostatné vstupy 

Alarm & Status bity jsou zapakovány jako jeden vstup na bit datového pole. 

 

Definice : “gig-encián“ a “little-endian“ 

Big a little endian jsou termíny, které popisují způsob, jakým jsou sekvence bitů ukládány v paměti. 

Big-endian je způsob, při kterém se „big end“– nejdůležitější hodnota v sekvenci uloží první (na nejnižší adrese). 

Little endian je způsob, při kterém se „little end“– nejméně důležitá hodnota v sekvenci se uloží nejdříve. 

Například : v „big-endian“ systému dva byty, které vyžaduje haxadecimální číslo 4F52 jsou uložena jako 4F52.  

      v „little-endian systému bude uloženo jako 524F. 

 

UPOZORNĚNÍ : Zde je použit „big-endian“ formát ! 
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9.2 Popis funkcí 

9.2.1 Vstupní status 

Read Input Status (Alarm & Status Bits) Funkce 02 

Pro alarm je možno požít až 47 bitů podle následující tabulky. 

 

 

       neodstraněné chyby : aktivní alarmy 

       vysoká vodivost 1 

       nízká vodivost 1 

       vysoká vodivost 2   

       nízká vodivost 2 
  

  
       vysoká teplota 1 

       nízká teplota 1 

       velký průtok vzorku 

       malý průtok vzorku 

       teplotní čidlo 1 zkratováno 

       teplotní čidlo 1 rozpojeno 

       vysoká teplota v převodníku 

       nízká teplota v převodníku 

       chyba měření pH 

       alarm 

       překročení časového limitu 

 

       teplotní čidlo 2 zkratováno 

       teplotní čidlo 2 rozpojeno 

 

 

 
       vstup je aktivní 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Aktivní alarmy  

       vysoké pH  

 
Tabulka 9-3 : Adresy alarmů a status adresy 
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       nízké pH 

       vysoká hodnota čpavku 

       nízká hodnota čpavku 

       vysoká teplota 2 

       nízká teplota 2 

       u AMI Deltacon Power nepoužito 

       u AMI Deltacon Power nepoužito 

       u AMI Deltacon Power nepoužito 
         vyčerpaná katexová náplň 

         zbývá méně než 10% 
Tabulka 9-4 : Adresy alarmů a status adresy (pokračování) 

9.3 Vstupní registr 

Read Input Register (Process data) : Funkce 04 

Procesní data jsou vytvářena z měřených hodnot AMI Deltacon Power 

 

Typ Dat   Popis       Rozsah měřené hodnoty 
 

 
 

 

                 Vodivost 1 (specif.) 

                 Vodivost 2 (katex.) 

 
           Teplota 1 

           Teplota 2 

 
           průtok 

           pH 

           čpavek 

                 Vodivost 1 (nekomp.) 

                 Vodivost 1 (nekomp.) 

 
           Teplota 1 

           Teplota 2 

 
                      Nekomp. průtok 

               Teplota v převodníku 

              Kapacita katex náplně 

 

 

 

 

 

 

 
                    Signální výstup 1 

                    Signální výstup 2 

           Status přístroje 

 

 *) škrtnutá data jsou nepoužitá 

Tabulka 9-5 : Vstupní registr 
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9.4  Single Coil : Function 05 

Tato funkce je použita pro nastavení relé a resetu přístroje. Relé mohou být ovládána pouze pomocí Field bus 

v případě aktivace této funkce v „Installation“ menu. 

 

Adresa    Popis         Rozepnuto  Sepnuto 
 

 

 

   Kontakty relé 

 

Hardware reset 

 

Tabulka 9-6 :Single coil funkce 

9.5 Holding Register (Parameter data) : Funkce 05 

Všechny objekty typu Record (záznam) jsou definovány ve specifických tabulkách od výrobce (viz. následující 

tabulka). 

         POZNÁMKA : 

  Adresa je použita zákonem chráněným způsobem pro vybrání určeného záznamu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 9-7 : Parametry funkce 05 

 

9.6 Specifická data výrobce Data Types & Records 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 9-8 : Formát zadávání data a času 
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Tabulka 9-9 : Specifická data od výrobce 
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10 Příloha : Nastavení od výrobce 
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