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AMI LineTOC – Návod k obsluze 
 
 Tento dokument popisuje hlavní kroky pro nastavení přístroje, provoz a údržbu. 
 

1.  Bezpečnostní pokyny 
 
 
Obecné 
 
 
 
 
 

 Pokyny obsažené v této části vysvětlují možná rizika spojená s provozem 
přístroje a poskytují důležité bezpečnostní pokyny, jejichž cílem je tato rizika 
minimalizovat. 

 Pokud jste pozorně sledovali informace obsažené v této části, můžete se 
chránit před nebezpečím a tím vytvoříte bezpečnější pracovní prostředí. 

 Další bezpečnostní pokyny jsou uvedeny v příslušných místech této příručky. 
Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v této publikaci! 
 

Cílová 
skupina 

 Provozovatel: Kvalifikovaná osoba, která používá zařízení k zamýšlenému 
účelu. 

 Ovládání přístroje vyžaduje důkladnou znalost aplikací, funkcí přístroje a 
software programu, jakož i všechna příslušná bezpečnostní pravidla a 
předpisy. 
 

Umístění 
manuálu 

 Návod k obsluze umístěte v blízkosti přístroje! 
 
 

Kvalifikace, 
školení 

Pro schválení instalace a úvodu do provozu je nutné: 

 Přečíst a porozumět instrukcím v tomto manuálu stejně jako Bezpečnostním 
listům 

 Znát příslušná bezpečnostní pravidla a předpisy 
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1.1 Výstražná upozornění 

 
 Symboly používané pro bezpečnostní upozornění 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  
  
 Pozor žíravina 
 
 Škodlivé pro zdraví 
 
 Pozor hořlavina 
 
 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ :      Tento symbol upozorňuje na to, že při nesprávné činnosti nebo obsluze 

     může dojít ke špatným výsledkům měření nebo dokonce ke zničení přístroje 
 
    Nutné ochranné bezpečnostní brýle 
 
    Nutné ochranné rukavice 
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1.2 Všeobecné bezpečnostní předpisy 

 
Právní požadavky  Uživatel je zodpovědný za správnou činnost systému. 

 Pro zajištění bezpečného provozu přístroje musí být dodržována 
všechna opatření. 

 
Jednorázové 
náhradní díly 

 Používejte pouze nové originální náhradní díly SWAN. Při použití 
jiných dílů během záruční doby, je záruka od výrobce neplatná. 
 

Modifikace  Modifikace a vylepšení přístroje smí provádět pouze autorizovaný 
servisní technik. SWAN nepřijímá zodpovědnost za jakýkoliv nárok 
vyplývající z neoprávněné úpravy nebo změny. 

 
 
 
Nebezpečí úrazu el. 
proudem 

VAROVÁNÍ 

 
 
 
 
 
 
 

Není-li umožněn řádný provoz, musí být přístroj odpojen od všech 
elektrických vedení a musí být přijata opatření, aby se zabránilo 
neúmyslnému uvedení do provozu: 

 Zabránit úrazu elektrickým proudem. Vždy se ujistěte, že je 
zemnící vodič připojen. 

 Servis provádí oprávněná osoba 

 Je-li nutný servis elektroniky, odpojte napájení přístroje a 
zařízení připojená k:  

1. Relé 1 
2. Relé 2 
3. Alarmové relé 

 

 
 
 
 

 
VAROVÁNÍ 
 
Pro bezpečnou instalaci a provoz přístroje si musíte přečíst a pochopit 
pokyny v tomto návodu. 

 

 
VAROVÁNÍ 
 
Pouze SWAN vyškolený a oprávněný personál plní úkoly popsané v 
tomto dokumentu. 

 
  



SWAN AMI LineTOC   Návod k obsluze 

4 
 

1.3 Omezení použití 

 
 
 
 

 

Vzorek nesmí obsahovat žádné částečky, které mohou zacpat kyvety. Pro 
správnou funkci přístroje je nezbytný dostatečný průtok vzorku. 

  

 

Pro bezpečný provoz a instalaci musíte pozorně přečíst tento návod a 
porozumět instrukcím, které jsou vysvětleny v tomto návodu. 

 

 
UPOZORNĚNÍ: 
 
Nikdy neuvolňujte hadičky peristaltických čerpadel, když není zavřený 
přívod vzorku.  
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2. Popis produktu 
 
Aplikace Stanovením organických látek obsažených ve vodě získáme rozsáhlé 

informace o čistotě vody. 
Analyzátor AMI LineTOC je výsledkem dlouholetých zkušeností ve vývoji 
analytických přístrojů. Kombinace vysoce účinné oxidační techniky a moderní 
detekční a vyhodnocovací metody zaručuje přesné monitorování čisté a ultra 
čisté vody.  
Do oblasti použití paří také farmaceutický průmysl a aplikace pro monitoring 
velmi čistých vod. Vzhledem k omezujícím mezinárodním předpisům pro 
farmaceutický průmysl, nejsou některé možnosti v menu převodníku viditelné, 
ale jsou nahrazeny pevnými hodnotami. 
 

Měřící režimy Struktura menu převodníku AMI LineTOC je rozdělena do dvou různých 
hlavních částí nazvaných "Pharma" a "UPW" (Ultra-pure-water –velmi čistá 
voda) 
 

Provozní režimy AMI LineTOC nabízí následující provozní režimy: 

 On-line měření 

 Ručně odebraný vzorek 
V on-line režimu je vzorek nasáván ze vstupní trubky skrze systém, kde je 
následně je měřen (viz On-line režim na straně 12). 
V režimu ručně odebraného vzorku je vzorek z lahve nasáván do systému a 
následně změřen. Lahev je umístěna na pozici 2 viz obrázek na straně 17. 
 

Vodivostní model Popis vodivostního modelu „CO2“ viz Vodivostní model CO2 na straně 6. 
Popis vodivostního modelu „koeficient“ viz str. 7. 

Testy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V závislosti na měřícím režimu a vodivostním modelu AMI LineTOC jsou aktivní 
následující testy: 
 

Vodivostní model 
Měřící režim 

CO2 Coeficient 

Pharma 
 

 Ověření 

 Provedení testu 

 SST 

 Kalibrace 

 Provedení testu 

 SST 

UPW  Ověření 

 Provedení testu 

 Kalibrace 

 Provedení testu 
 

Definice TC Celkový uhlík 
Součet anorganického a vázaného organického uhlíku 

TIC Celkový anorganický uhlík 
Součet anorganického uhlíku rozpuštěného a nerozpuštěného 

TOC Celkový organický uhlík 
Množství uhlíku v organických sloučeninách 

AP Aqua purificata 

WFI Voda pro injekce 

PW Čistá voda 

USP The United States Pharmacopeial Convention 

EP European Pharmacopeia 
 

 
  



SWAN AMI LineTOC   Návod k obsluze 

6 
 

2.1 Popis systému 

 
Princip měření 
 Základním principem měření TOC, které používá většina TOC analyzátorů, je oxidace 
organického uhlíku na CO2 a následná detekce CO2. 
 

 
 
Požadavky mezinárodního lékopisu 
Mezinárodní standardy týkající se určení výpočtu parametru TOC jsou: 

 ISO 8245 TOC ve vodě 

 USP (643) TOC ve farmaceutické vodě (AP, WFI) 

 Ph. Eur. 2.2.44 TOC ve farmaceutické vodě (AP, WFI) 
Předpokládá se, že TOC je úměrné koncentraci mikroorganismů nebo jiných organických 
kontaminantů ve vodě, které mohou být vnášeny do vody přes zdroje, čisticí systémy, trubky nebo z 
biofilmu rostoucího v systému. 
Obsahuje-li voda méně TOC než je definované množství, předpokládá se, že kontaminace není 
významná z farmaceutického hlediska. 
Limit hodnoty TOC v WFI a PW definovaných úmluvami USP a EP je 500 ppb. Použitá metoda pro 
stanovení obsahu TOC je nepodstatná. 
Oba standardy mají zavedeny zvláštní směrnice pro způsobilost použitých metod pomocí testu 
vhodnosti systému (SST). 
Vhodnost systému odkazuje na schopnost přístroje, jak efektivně oxiduje látky, které nelze snadno 
oxidovat. 
AMI LineTOC je schopen provést zkoušku vhodnosti systému automaticky, operátor musí pouze 
aktivovat program a dát standardní roztok na příslušný port. 
Analýza a výpočet se pak provádí přístrojem a hodnota je zobrazena na displeji po ukončení měření. 
 
Vodivostní model CO2 
 
Farmaceutický průmysl a polovodičový průmysl vyžadují velké množství demineralizované vody 
s nízkým obsahem TOC v řádu ppb. Tato voda neobsahuje sůl, ale pouze organické sloučeniny a 
rozpuštěný oxid uhličitý z atmosféry.  
Pokud jsou organické sloučeniny uhlíku: 

 Rozpuštěné 

 Neiontové (žádné organické kyseliny, atd.) 

 Složené pouze z prvků C, H a O (uhlík, vodík, kyslík) 
je možné určit TIC a TC důslednou UV-oxidací a přímým měřením vodivosti. 
Pokud je známá teplota a tlak, vodivost těchto vzorků je určena pouze z obsahu celkového oxidu 
uhličitého. 
Oxid uhličitý reaguje s vodou na kyselinu uhličitou, která částečně disociuje na hydrokarbonátové a 
karbonátové ionty. Celkový obsah oxidu uhličitého je součet všech těchto látek. Složení vzorku, který 
je v chemické rovnováze, je přesně stanoveno podle zákona o působení hmoty. 
Pomocí definovaného vztahu vodivosti a celkového obsahu CO2, může být TIC a TOC vypočítané 
z naměřené hodnoty vodivosti vzorku. 
Před oxidací vodivost odpovídá TIC, po oxidaci odpovídá vodivost TC. TOC se vypočítá podle vztahu: 

 
TOC = TC – TIC 
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Stanovení TIC a TOC za výše popsaných podmínek je absolutní metodou, tzn., že pro konkrétní TIC 
nebo TOC koncentrace je vodivost dána přesně. Sladění vodivosti s kalibračním roztokem TOC proto 
není nutné. 
Pokud přístroj neměří hodnotu koncentrace TOC standardního roztoku v mezích přesnosti, může to 
být způsobenou jedním nebo více následujícími důvody: 

 Nejsou splněny výše uvedené podmínky 

 Odchylka měření je způsobena vadou přístroje 

 Odchylka měření je způsobena nesprávnými provozními parametry převodníku 
 
Pokud máte podezření, že přístroj měří špatně, kontaktujte kvalifikovaného servisního technika firmy 
TECHNOPROCUR CZ. 
 
Vodivostní model Koeficient 
 
Vodivostního model Koeficient je založen na tzv. 2-bodové kalibraci. Přímka je zhotovena na základě 
2 bodů v TOC- vodivostním diagramu. 
Jeden bod se měří zředěnou vodou a druhý bod se měří kalibračním standardem. Předpokládá se, že 
obsah TOC je přibližně přímo úměrný zvýšení vodivosti způsobené oxidací. 
Během on-line měření a kalibrace je vzorek udržován na stálé teplotě 42 – 43 °C. Proto obvykle není 
třeba brát v úvahu teplotní závislost pro výpočet obsahu TOC ve vzorku. 
Za určitých podmínek však může být nutné změnit procentuální hodnotu koeficientu (viz 5.1.1.1.2.1, 
str. 58) 
 

2.1.1 Manipulace s TOC roztoky 
 
SST roztok a kalibrační roztok pro AMI LineTOC je doporučené spotřebovat do 4 týdnů po otevření. 
Roztoky jsou pro zajištění kvality produkovány firmou SWAN a uchovávány při teplotě do 5 °C. 
Roztoky jsou baleny krátce před odesláním zákazníkovi a jsou zasílány prostřednictvím expresní 
služby. Dodací lhůta roztoků je 3 týdny od objednávky. Po doručení uchovávejte roztoky při teplotě do 
5 °C. 
 

2.2 Ověření 

Poznámka: Ověření je možné pouze tehdy, pokud je vybrán vodivostní model „CO2“. 
 
AMI LineTOC je kalibrován ve výrobním závodě. Vzhledem k tomu, že přesnost měření TOC přesně 
závisí na kalibraci, doporučujeme ověřovat kalibraci v pravidelných intervalech. (viz kapitola 5. Plán 
údržby). Kalibrační parametry jsou ověřeny měřením standardního roztoku o známé koncentraci TOC. 
Ověřování přístroje je také otázkou mezinárodních předpisů jako je USP a EP.  
K ověření strmosti kalibrační křivky se používají 2 roztoky: 

 Reagent water blank 

 Standardní roztok o koncentraci 1 ppm C ve formě sacharózy 
(nastavitelné v měřicím režimu UPW) 

 
Roztoky jsou měřeny v pořadí. Výsledkem těchto dvou měřených hodnot je bezrozměrný faktor, který 
slouží k ověření, zda strmost kalibrační křivky je v daném rozsahu vypočteném jako TOC (TOC=TC-
TIC). Rozsah od 0 do 1000 ppb TOC odpovídá požadavkům pro monitoring ultra čistých vod 
s maximální vodivostí do 2 µS/cm. 
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2.3 Kalibrace 

 
Poznámka: Ověření je možné pouze tehdy, pokud je vybrán vodivostní model „Coeficient“. 

 
AMI LineTOC je kalibrován ve výrobním závodě. Vzhledem k tomu, že přesnost měření TOC přesně 
závisí na kalibraci, doporučujeme kalibrovat v pravidelných intervalech. (viz kapitola 5. Plán údržby). 
Kalibrační parametry jsou stanoveny na základě měření standardního roztoku o známé koncentraci 
TOC. Kalibrace přístroje je také otázkou mezinárodních předpisů jako je USP a EP. 
K určení strmosti kalibrační křivky se používají 2 roztoky: 

 Reagent water blank 

 Standardní roztok o koncentraci 1 ppm C ve formě sacharózy 
(nastavitelné v měřícím módu UPW) 

  
Roztoky jsou měřeny v pořadí. Výsledek těchto dvou naměřených hodnot může být použit pro 
přepočet strmosti kalibrační křivky v ppb/nS. 
Kalibrační křivka určuje vztah mezi obsahem uhlíku ve vzorku (nebo standardu) a čtením přístroje 
z rozdílu vodivostí. Kalibrační rozsah od 0 do 1000 ppb TOC odpovídá požadavkům pro monitoring 
ultra čistých vod s maximální vodivostí do 2 µS/cm. 
 

2.4 Test funkčnosti 

Test funkčnosti umožňuje obsluze automaticky zkontrolovat vhodnost systému v programovatelném 
časovém intervalu, a tak zajistit přesnost TOC měření. 
 

2.4.1 Mód Pharma 
 

Ověření chování snímače pomocí detekce komplexních organických látek v souladu 
s předpisy o testu vhodnosti systému. Test porovnává výsledky standardního roztoku snadno 
oxidující sacharózy se zkušebním roztokem benzochinonu, který se hůře oxiduje. Tyto 
standardy se připravují automatickým ředěním vysoko koncentrovaných standardů ze: 

 Zásobního roztoku o koncentraci 20 ppm C ve formě sacharózy 

 Zásobního roztoku o koncentraci 20 ppm C ve formě 1,4- benzochinonu 
 

Vzorek přivedený do přístroje se používá jako ředící voda. Hodnoty TOC obou zředěných 
roztoků se porovnají a vypíše se „účinnost reakce“ (re) senzoru (podobně jako u testu 
vhodnosti systému SST). 
Ředěním vysoce koncentrovaných standardů docílíme dlouhodobé použitelnosti (obvykle více 
jak 1 měsíc) v závislosti na okolních podmínkách. 
 

2.4.2 Mód UPW 
 

Měřená hodnota ultra čisté vody může být konstantní po dlouhou dobu. Test funkčnosti 
umožňuje obsluze zkontrolovat reakci sensorů při měnící se koncentraci vzorku. Standardní 
roztok:  

 Kontrolní standard 
se smíchá se vzorkem po určitou dobu. V důsledku toho by se měla měřená hodnota zvýšit a 
následně snížit zpět na svou počáteční hodnotu. 
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2.5 Test vhodnosti systému pro farmaceutiku 

Analyzátor AMI LineTOC je navržen tak, aby splňoval požadavky USP a EP pro sledování 
farmaceutických vod. Ověření TOC výsledků podle Evropské a Americké Pharmacopeia vyžaduje 
provádění pravidelného testu vhodnosti systému (SST) pro kontrolu výkonnosti systému. 
Měřením jsou porovnávány 2 rozdílné standardy: 

 Standardní roztok 500 ppb C ve formě sacharózy [3] 

 SST roztok 500 ppb C ve formě 1,4-benzochinonu [4] 
Reagent water blank [2] je použit pro ředění standardu. Nejprve se u tohoto reagentu změří obsah 
TOC. Tento obsah TOC je pak během testu vhodnosti systému odečten od obsahu TOC standardního 
roztoku. Organické sloučeniny sacharózy a sloučeniny 1,4-benzochinonu se odlišují ve své stabilitě při 
UV záření. Sacharóza se oproti 1,4-benzochinonu lépe oxiduje. Test vhodnosti systému kontroluje 
oxidační výkon analyzátoru měřením účinnosti odezvy u obou referenčních standardů. Systém je 
vhodný pokud míra zotavení není nižší než 85 % a není vyšší než 115 % teoretické TOC koncentrace. 
 
Definice 
 

SST Test vhodnosti systému 

Limit odezvy Měřená TOC koncentrace standardů opravená 

Reagentem water blank 

RS Odezva standardu (TOC koncentrace) 

RSS Odezva vhodnosti systému (TOC koncentrace) 

RW Odezva vody (TOC Reagent water blank) 

Účinnost odezvy Vypočte podíl koncentrací standardu a 

zkušebního roztoku, opravené reagentem 

water blank 

 
Viz kapitola 5.7 Test vhodnosti systému (SST) v sekci údržby. 
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2.6 Princip činnosti 

 
 
  
 
 

 
 

1 Vstup vzorku  F Topný článek 

2 Držák na lahev pozice 2 
1)

  G Čtyřcestná rozbočka do X 

3 Držák na lahev pozice 3 
1)

  H Senzor vodivosti 2 

4 Držák na lahev pozice 4 
1)

  I Senzor vodivosti 1 

5 Držák na lahev pozice 5 
1)

  J UV- reaktor 

6 Držák na lahev pozice 6 
1)

  K Odpad 

7 Výstup 6-cestného ventilu  L Přepad vzorku 

A Peristaltické čerpadlo  M 3-cestný ventil 3/2, magnetický 

B Konektor reaktoru  N Regulační ventil průtoku 

C Senzor průtoku  O Kontrolní ventil 

D 6-cestný ventil  P Regulátor tlaku (volitelně) 

E Trojitá rozbočka do T    

 
1)

Viz tabulka 2.5.1 Přiřazení standardů a roztoků do držáku na lahve  
 

  



SWAN AMI LineTOC   Návod k obsluze 

11 
 

Nejdříve je vzorek nasán skrz kanály 1 a 2 peristaltickým čerpadlem [A]. Malé množství vzorku 
koluje v otevřené smyčce kanálu 3 přes 6-cestný ventil. Vzorek vstupuje do analyzátoru v místě 
[1]. Volitelně může být doinstalován tlakový regulátor [P], aby vstupní tlak nekolísal. Přepad je 
propojen s odpadem [K]. Regulačním ventilem průtoku [N] lze upravit průtok vzorku. V on-line 
režimu je vzorek nasáván přes 3 cestný ventil [M] na čtyřcestnou rozbočku [G] a topné těleso [F] 
skrze vodivostní sensor 1 [I], kde je provedeno první měření. Vzorek pak protéká přes UV reaktor 
[J], kde je oxidován na oxid uhličitý. Po oxidaci vzorek proudí přes snímač průtoku [C] na 
vodivostní senzor 2 [H], kde proběhne druhé měření vodivosti. Nakonec vzorek protéká přes 
peristaltické čerpadlo [A] do odpadu [K]. Pokud je průtok vzorku příliš nízký, snímač průtoku [C] 
spustí alarm. 
 
Sledování průtoku 
Sledování průtoku je založeno na rozdílu teploty vzorku a teploty krytu reaktoru. Za normálních 
podmínek je teplota vzorku vyšší než teplota krytu reaktoru. Pokud je průtok vzorku přerušen 
nebo je příliš nízký, vzorek se postupně ochladí na teplotu krytu reaktoru. Pokud je teplota vzorku 
nižší než daný limit, spustí se alarmová hláška.  
 
6-cestný ventil [D] je řízen převodníkem a využívá se pro provádění různých testů. Podle 
zvoleného testu se přepne do správné polohy a přidá standardní roztoky do testovaného procesu. 
Čísla lahví pro standardy, zásobní roztoky a Reagent water blank odpovídají vstupním číslům 6- 
cestného ventilu. Tj. číslo 2 reagent water blank je připojen na vstup č. 2 u 6 cestného ventilu. 
 
Ve farmaceutickém průmyslu a v aplikacích na velmi čistých vodách (UPW) se používají odlišná 
nastavení lahví a koncentrací, viz tabulka níže.  
 

Tab. 2.5.1 Přiřazení standardů a roztoků do držáku na lahve 

 Pharma UPW 

Pozice 2 Reagent water blank nebo 

odebraný vzorek 

Reagent water blank nebo 

ručně odebraný vzorek 

Pozice 3  Standardní roztok 500 ppb C 

ve formě sacharózy 

Standard, (naprogramovaná 

hodnota) 

Pozice 4 SST roztok 500 ppb C ve 

formě 1,4 benzochinon 

Není použito 

Pozice 5 Zásobní roztok 20 ppm C ve 

formě sacharózy 

Kontrolní standard 

(naprogramovaná hodnota) 

Pozice 6  Zásobní roztok 20 ppm C ve 

formě 1,4 benzochinon 

Není použito 
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On-line režim 
 
V on-line režimu je vzorek [1] nasáván přes 3 cestný ventil [M] a čtyřcestnou rozbočku [G] na port 
reaktoru [B]. Odsud vzorek proudí do topného článku [F] skrze vodivostní senzor [1] kde je 
provedeno první měření. Pak vzorek protéká UV reaktorem [J], kde se obsah organického uhlíku 
přemění oxidací na oxid uhličitý. Po oxidaci vzorek proudí přes snímač průtoku [C] na vodivostní 
senzor 2 [H] kde je provedeno druhé měření. Nakonec vzorek protéká přes peristaltické čerpadlo 
[A] do odpadu [K]. 
 

 
 

1 Vstup vzorku  G Čtyřcestná rozbočka do X 

7 Výstup 6-cestného ventilu  H Senzor vodivosti 2 

A Peristaltické čerpadlo  I Senzor vodivosti 1 

B Port reaktoru  J UV- reaktor 

C Senzor průtoku  K Odpad 

D 6-cestný ventil  L Přepad vzorku 

E Trojitá rozbočka do T  M 3-cestný ventil 3/2, magnetický 

F Topný článek  N Regulační ventil průtoku 
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Ověření / kalibrace 
 

Pro tento test našroubujte 2 lahve obsahující: 

 Reagent water blank [2] 

 Standardní roztok 1 ppm C ve formě sacharózy [3] 
(nastavitelné v měřicím módu UPW) 

do držáku lahve s odpovídajícími čísly. Během kalibrace/ověření je přepočítávána strmost křivky na 
základě dvou naměřených bodů.   
Měřená hodnota 1: 6 cestný ventil [D] je automaticky natočen do pozice 2. Reagent water blank je 
nasáván do systému a změřen. 
Měřená hodnota 2: 6 cestný ventil se automaticky přepne na pozici 3. Standardní roztok [3] je nasán 
do systému a změřen.  
Postup ověření viz 5.3 Ověření. Postup kalibrace viz 5.4 Kalibrace 

 
 
 

2 Reagent water blank  D 6-cestný ventil 

3 Standardní roztok 1 ppm 

ve formě sacharózy  

 H Senzor vodivosti 2 

7 Výstup 6-cestného ventilu  I Senzor vodivosti 1 

A Peristaltické čerpadlo  J UV- reaktor 

B Port reaktoru  M 3-cestný ventil 3/2, magnetický 
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Test funkčnosti Pharma 
 
Tento test umožňuje automaticky zkontrolovat systém v naprogramovaném časovém intervalu. Pro 
test našroubujte následující lahve obsahující:  

 Zásobní roztok 20 ppm C ve formě sacharózy [5] 

 Zásobní roztok 20 ppm C ve formě 1,4-benzochinon [6] 
do držáků lahví na pozice vyznačené v závorce. Automatické vnitřní ředění zásobního roztoku se 
provádí pomocí peristaltického čerpadla [A]. Faktor ředění je dán průměry hadiček pro vzorek a pro 
zásobní roztok. 6 cestný ventil [D] se automaticky přepne do polohy 5. Zásobní roztok [5] se přidá ke 
vzorku a následně se nasaje peristaltickou pumpou [A] na vodivostní senzory 1 a 2. Tento postup se 
opakuje i se zásobním roztokem [6].  
Měřící postup testu funkčnosti Pharma  viz. kapitola 5.5 Test funkčnosti Pharma. 
 
 

 

 
 
 

1 Vstup vzorku  D 6-cestný ventil 

5 Zásobní roztok 20 ppm C 

ve formě sacharózy 

 H Senzor vodivosti 2 

6 Zásobní roztok 20 ppm ve 

formě 1,4-benzochinon  

 I Senzor vodivosti 1 

A Peristaltické čerpadlo  J UV- reaktor 
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Test funkčnosti UPW 
 
Tento test umožňuje automaticky zkontrolovat systém v naprogramovaném časovém intervalu. Pro 
tento test našroubujte následující lahev obsahující:  

 Kontrolní standard [5] 
do držáku na pozici [5]. Automatické vnitřní ředění zásobního roztoku se provádí pomocí 
peristaltického čerpadla [A]. Faktor ředění je dán průměry hadiček pro vzorek a pro zásobní roztok.  
6- cestný ventil [D] se automaticky přepne do polohy 5. Kontrolní standard [5] se přidá ke vzorku a 
následně se nasaje peristaltickou pumpou [A] na vodivostní senzory 1 a 2.  
 

 
 

1 Vstup vzorku  E Trojitá rozbočka do T 

5 Kontrolní standard  F Topný článek 

7 Výstup 6-cestného ventilu  G Čtyřcestná rozbočka do X 

A Peristaltické čerpadlo  H Senzor vodivosti 2 

B Port reaktoru  I Senzor vodivosti 1 

C Senzor průtoku  J UV- reaktor 

D 6-cestný ventil  K Odpad 
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Test vhodnosti systému (SST) 
 
Pro tento test našroubujte 3 lahve obsahující: 

 Reagent water blank [2] 

 Standardní roztok 500 ppb C ve formě sacharózy [3] 

 SST roztok 500 ppb ve formě 1,4-benzochinon [4] 
do držáků lahví na pozice vyznačené v závorce. 6 cestný ventil se automaticky přepne do pozice 2. 
Začne se nasávat reagent water blank [2] přes port reaktoru [B] a vodivostní sensory 1 a 2, kde je 
změřen. Tento postup se opakuje i s: 

 Standardní roztok 500 ppb C ve formě sacharózy [3], kde 6 cestný ventil přepne do polohy 3 

 SST roztok 500 ppb ve formě 1.4-benzochinon [4], kde 6 cestný ventil přepne do polohy 4 
 Měřící postup SST viz. 5.7 Test vhodnosti systému (SST) 
 

 
 

2 Reagent water blank  B Port reaktoru 

3 Standardní roztok 500 ppb 

C ve formě sacharózy 

 C Senzor průtoku 

4 Standardní roztok 500 ppb 

ve formě 1,4-benzochinon 

 D 6-cestný ventil 

7 Výstup 6-cestného ventilu  H Senzor vodivosti 2 

A Peristaltické čerpadlo  I Senzor vodivosti 1 

   J UV- reaktor 
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Ručně odebraný vzorek 
 
Režim pro ručně odebraný vzorek se používá pro vzorky, které nejsou trvale připojené na vstup 
vzorku. Vzorek, který chcete změřit, nalejte do lahve a zašroubujte do držáku lahví na pozici 2. Vzorek 
proudí skrze čtyřcestnou rozbočku [G] na port reaktoru [B]. Odtud vzorek putuje do topného článku [F] 
skrz vodivostní senzor 1 [l], kde je provedeno první měření. Poté vzorek protéká UV reaktorem [J], kde 
se organický uhlík oxiduje na oxid uhličitý. Po oxidaci proudí vzorek skrze senzor průtoku [C] na 
vodivostní senzor 2 [H], kde je provedeno druhé měření. Nakonec vzorek teče přes peristaltické 
čerpadlo [A] do odpadu [K].  
 

 
 

2 Ručně odebraný vzorek   F Topný článek 

7 Výstup 6-cestného 

ventilu 

 G Čtyřcestná rozbočka do X 

A Peristaltické čerpadlo  H Senzor vodivosti 2 

B Port reaktoru  I Senzor vodivosti 1 

C Senzor průtoku  J UV- reaktor 

D 6-cestný ventil  K Odpad 

E Trojitá rozbočka do T    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SWAN AMI LineTOC   Návod k obsluze 

18 
 

Měření ručně odebraného vzorku se spustí v menu Operation/Grab Sample. Budete vyzváni k zadání 
názvu vzorku. Název může být až 8-místný. Chcete-li zadat název vzorku a spustit ruční měření 
postupujte takto: 
 
 

1 Zmáčněte klávesu <Enter> 
 Pod prvním místem názvu se zobrazí kurzor 

 
2 Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů zadejte 

znak. 
3 Stiskněte <Enter> a přejděte na další znak. 
4 Pokud je název vzorku kratší než 8 míst, 

mačkejte <Enter> dokud se nedostanete na 
poslední znak. 

5 Potvrďte <Enter> pro spuštění ručně 
odebraného vzorku. 
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2.7 Specifikace analyzátoru 

 
Napájení Napětí:    100-240 VAC (± 10 %) 
      50/60 Hz (± 5 %) 
      Verze pro stejnosměrné napájení není k dispozici
   

Příkon:    max. 36 W 
 
Přesnost Měřící rozsah:   0,1 až 1 000 ppb TOC 
měření  Zaokrouhlení:   0,1 ppb 
  Doba reakce:   < 2 min. 
  Opakovatelnost:  0,1 až 50 ppb   ± 1 ppb  
      50 až 1 000 ppb  ± 2 % 
  Přesnost   0,055 až 2 µS/cm (20 °C) ± 2 % 
 
Parametry Průtok:    1 až 5 l/h 
vzorku  Teplota:   10 až 40 °C 
  Vstupní tlak (25 °C):  do 1,5 bar 
  S tlak. regulátorem  až 5 bar 
  Výstupní tlak:   atmosférický tlak 
  Rozsah vodivostí:  0,55 až 2µS/cm 
  Velikost částic:   < 100 µm 
  Vzorek nesmí obsahovat písek ani olej 
 
Připojení Vstup vzorku:   Swagelok ¼“ trubkový adaptér 

Výstup vzorku: G ½“ adaptér pro hadici o rozměru 20x15 mm 
 
 
  Pokud je teplota vzorku vyšší jak 40 °C, musí být vzorek před měřením ochlazen. 
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2.8 Rozměry 

 

 
 
 
 
Panel  Rozměry:    400 x 850 x 180 mm 
  Materiál:    Nerez ocel 
  Vzdálenost mezi montážními otvory: 374 x 824 mm 
  Hmotnost:    20 kg 
  Šrouby:     6 mm průměr 
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2.9 Popis částí analyzátoru 

 
 
 

A Převodník  K Senzor vodivosti 1 

B Držák na lahev pozice 2 
1)

  L Senzor vodivosti 2 

C Držák na lahev pozice 3 
1)

  M Regulační ventil průtoku vzorku 

D Držák na lahev pozice 4 
1)

  N Vstup vzorku 

E Držák na lahev pozice 5 
1)

  O Regulátor tlaku s manometrem 

(volitelné příslušenství) 

F Držák na lahev pozice 6 
1)

  P Odpad 

G Peristaltické čerpadlo  Q Čtyřcestná rozbočka 

H Teplotní čidlo pro měření 

průtoku 

 R Trojitá rozbočka 

I Topný článek  S 6-cestný ventil 

J UV-reaktor  T 3-cestný ventil 

 
1)

Viz Tab. 2.5.1 Přiřazení standardů a roztoků do držáku na lahve 
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2.10 Popis displeje a kláves AMI převodníku 

 
Displej vodivostního modelu „CO2“ 
 

 
 
Displej vodivostního modelu „Koeficient“ 
 

 
 

A RUN Normální činnost 
 HOLD vstup uzavřen; analog. výstup zůstává na své poslední hodnotě 
 OFF Vstup uzavřen: Ovládání/limit je přerušen (ukazuje stav výstupních signálů) 
B ERROR  Chyba          Závažná chyba         
C Více informací viz 5. Údržba systému 
D Řízení převodníku Profibusem  
E Čas  
F Procesní hodnoty (vodivostní model CO2 v ppb, vodivostní model Koeficient v nS) 
G Výstupní teplota vzorku z reaktoru  
H Teplota vzorku vstupujícího do reaktoru 
I Stav relé  
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Stavy relé, symboly 
    bylo dosaženo horního / dolního limitu 
 

    horní / dolní limit ještě nebyl dosažen 
 
    Relé v držení, nebo řízení prostřednictvím Profibusu 
 
Poznámka: Změna procentní hodnoty v menu <Installation/TOC/Measurement/Compensation> má 
účinek na hodnoty zobrazované jako procesní hodnoty [F] ve vodivostním modelu Koeficient. Tyto 
hodnoty jsou vztaženy k referenční teplotě 25 °C a kompenzovány s přednastavenou procentní 
hodnotou koeficientu. 
Tento proces nemá žádný vliv na hodnoty zobrazované v menu <Diagnostics/Sensors>. V tomto 
menu jsou zobrazovány surové hodnoty bez kompenzace měřené při aktuální teplotě vzorku. 
 

  
   
 
Klávesy 
 
 
 
 
 
 
A Opouští menu nebo příkaz bez uložení změny 
 
B Pohyb směrem dolů v menu nebo snižováni hodnoty čísla při nastavování 
 
C Pohyb směrem nahorů v menu nebo zvyšováni hodnoty čísla při nastavování 
 
D Otevírá vybrané menu nebo submenu, potvrzuje provedené změny 
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2.11 Struktura software 

Hlavní menu 
Zprávy 
Diagnostika 
Údržba 
Operace 
Instalace 
 
Menu 1 : Messages (zprávy) 
Zobrazuje nevyřízené chyby (pending 
errors) a také historii událostí (datum 
a čas, kdy událost nastala. Obsahuje 
důležitá data pro uživatele 

 
        Menu 2 : Diagnostika 

   Poskytuje uživateli důležitá data 
o analyzátoru a o vzorku 

 
 
 
 
        Menu 3 : Maintenance (údržba) 
        Pro kalibraci přístroje; simulaci relé 
        a výstupních signálů; nastavení času; 

proplach / doplňování systému pro  
reagencie. Toto menu používá 
servisní obsluha. 
 

 

        Menu 4 : Operation (činnost) 
        Důležité parametry, které by mohla  

obsluha během provozu v případě 
potřeby upravovat. Běžně je vstup do 
tohoto menu chráněn heslem.  
 

 
        Menu 5 : Installation (instalace) 
        Pro nastavení všech parametrů  

přístroje vyškolenou obsluhou. Toto  
menu by mělo být chráněno heslem. 
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2.12 Změna parametrů a hodnot 

 
Změna parametru 
 
V menu zvýrazněte parametr, který chcete změnit 
 
 
 
     Zmáčkněte  
 
 
 
 
     Pomocí             nebo            zvýrazněte  vybraný parametr 
 
 

Zmáčkněte              pro potvrzení volby nebo             pro 
zachování předchozího nastavení  

 
 
 
 
     Parametr je změněn, ale není ještě uložen v paměti přístroje. 
   
     Zmáčkněte        
 
 
 
     Při potvrzování je předvolené (zvýrazněné) YES = ANO 
   

Pro uložení změny zmáčkněte            . Přístroj se restartuje a 
nové nastavení je uloženo. 

     V případě, že nechcete nastavení uložit, najedete šipkou               
      

na NO = NE, zmáčkněte               a změna se neuloží.  
 
 
Změna hodnoty 
 
 
 
 

 Pomocí              vyberte parametr a  zmáčkněte            
 
     Hodnotu změníte pomocí              a               
 
      
     Změněnou hodnotu potvrdíte               
 
     Menu opustíte klávesou                
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3. Instalace 

3.1 Kontrola před instalací 

Kontrola  
Specifikace přístroje musí odpovídat vašemu napájení. Nezapínejte napájení, 
dokud k tomu nebudete vyzváni. 

Místní 
požadavky 

100 - 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 5%) 
Izolované zásuvky s uzemněním, 36 W. 
Vzorek o průtoku alespoň 1 l/h 
Odpad do kanalizace. 

Instalace 
Instalace přístroje ve vertikální poloze. 
Displej by měl být v úrovni očí. 
Připojte vzorek a odpad. Viz. 3.3. Připojení vzorku a odpadu 

Elektroinstalace 
Připojte všechna externí zařízení, jako jsou spínače, proudové smyčky a čerpadla. 
Připojte napájecí kabel, ještě nezapínejte napájení! 
Viz. 3.5. Elektrické Zapojení 

Standardy a 
zásobní roztoky 

Připravte si všechny standardy a zásobní roztoky a našroubujte je do příslušných 
držáků lahví. Viz strana 11Tab. 2.5.1 Přiřazení standardů a roztoků do držáku na 
lahve 

Zapnutí 
Nastavte průtok vzorku na 1 – 5 l/h. Pokud je na přístroji nainstalován tlakový 
regulátor, nastavte hodnotu tlaku na 0,2 bar. 
Zapněte napájení. 

Nastavení 
přístroje 

Nastavte všechny parametry pro externí zařízení (rozhraní, záznamy, atd.) 
Nastavte všechny parametry pro provoz přístroje ( limity, alarmy, měřící interval) 

Plnění systému Zapněte „Fill Systém“ v menu <Maintenance/Service> 

Spuštění 
Nechte přístroj proplachovat vzorkem nepřetržitě po dobu 4 hodin, aby se všechny 
nečistoty z přívodních trubek odstranily.  

Ověření 
Nikdy neprovádějte ověření, dokud není spuštění systému zcela u konce. Nikdy 
neprovádějte ověření, dokud není měřená hodnota stabilní.  

3.2 Instalace AMI Monitoru 

Umístěte přístroj ve svislé poloze. Pro snadné ovládání namontujte tak, aby displej byl v úrovni očí. 
Viz 2.8 Rozměry přístroje 
 
 

3.3 Připojení vzorku a odpadu 

 
Vstup vzorku : 

Použijte plastovou hadičku (FEP 6 x 8 mm) pro připojení vzorku 
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Montáž Swageloku 
Vložte plastovou trubičku do armatury Swagelok. Ujistěte se, že hadice je upevněna na rameni pro 
montáž, a že matice je utěsněná. Přestože držení těla šroubení je upevněno záložním klíčem, 
utáhněte matice o 1 ¼ otáčky. 
 
Odpad 
Připojte hadici o rozměru ½“ do nálevky odpadu. Druhý konec hadice umístěte do dostatečně 
dimenzovaného odpadního kanálu. 
 

 
 
 

A Hadička z přepadu 
B Hadičky z peristaltického čerpadla 
C Odpadní nálevka 
D Hubice 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.4 Elektrické zapojení 

VAROVÁNÍ: 
Vždy vypněte napájení před manipulací s elektrickými částmi. 
Uzemnění: Připojení přístroje je možné pouze el. zásuvkou, která má  
bezpečnostní zemnící vodič. 
Vždy pečlivě kontrolujte, jestli analyzátor připojujete na správné napětí, pro které je  
konstruován 

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

A. průchodka PG 11 : kabel vnější průměr 5 ÷ 10 mm 
B. průchodky PG 7 : kabel vnější průměr 3 ÷ 6,5 mm 
C. průchodky PG 9 : kabel vnější průměr 4 ÷ 8 mm 

Nepoužité průchodky musí být uzavřeny! 
 

Pro napájení převodníku a pro přívody k relé používejte vodiče o průřezu max. 1,5 mm
2 

(např. AWG 14) 
Pro výstupní signály průřez 0,25 mm

2 
(např. AWG 23). 

 
VAROVÁNÍ 

Ujistěte se, že zařízení připojená k: 
• Relé 1 
• Relé 2 
• Alarmové relé 

jsou odpojena od sítě, než začnete s instalací, nebo při manipulaci s přístrojem. 
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VAROVÁNÍ 

Nepřipojujte napájení, dokud není připojena bezpečnostní zem PE! 
Nezapojujte přístroj, dokud k tomu nebudete vyzváni. 

 
 

VAROVÁNÍ 
Není dovoleno připojovat na napájecí svorky v AMI převodníku žádné další jiné 
zařízení nebo zátěž 
 

 

3.5 Elektrické schéma zapojení 

 

 
 

VAROVÁNÍ 
Zapojujte na svorky pouze přívody, pro které jsou určeny. 
Při nedodržení správného zapojení můžete převodník zničit nebo může dojít k újmě  
na zdraví. 
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3.6 Síťový přívod 

 
A Konektor napájení 
B Neutrální vodič 
C Fázový vodič 
D Zemnící vodič 
 
 

 
 

        
       Zemnící vodič MUSÍ být připojen 
       pod zemnící šroub v převodníku! 
 
 
 

 
 
 
UPOZORNĚNÍ! 

Není dovoleno napájení externích zařízení z AMI převodníku. 
  Pouze osoba s patřičnou kvalifikací smí připojit přístroj do sítě a manipulovat  

s elektrickými obvody  
• pojistky 1AT 
• síťový přívod musí odpovídat standardům IEC 60227nbo IEC 60245; třída 

hořlavosti FV1 
• napájení musí být vedeno přes vnější vypínač nebo jistič blízko přístroje, který 

musí být snadno přístupný, a musí být značený, že je pouze pro AMI LineTOC 
 
 

3.7 Vstup 

 
Pozn: Používejte pouze beznapěťové kontakty 
 
 Svorky 16/42  
 Pro programování voz menu 5.3.4 
 
 

3.8 Kontakty relé 

 
Nastavení kontaktů relé viz. menu 5.3 Kontakty relé 

 

3.8.1 Alarmové relé 
 

Poznámka: Max. zátěž 1A / 250 VAC 
 

Relé pro sdružený alarm přístroje 
Programování je v kapitole 5.3.1 
 

a) svorky 10; 11 (normaly open) v klidovém stavu kontakty rozpojeny, v případě 
poruchy se sepnou 
 max. zátěž 1 A / 250 VAC 

 
b) svorky 12; 11 (normaly closed) v klidovém stavu kontakty sepnuté, v případě 
poruchy se rozepnou 
 max. zátěž 1 A / 250 VAC 
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3.8.2 Kontakty relé 1 a 2 
 

Programování kontaktů relé je vysvětleno v bodě  5.3 na straně 60 
 

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

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

 

 

 
UPOZORNĚNÍ! 
Vysoká indukce nebo přímo 
ovládaná zátěž 
(elektromagnetické ventily, 
dávkovací čerpadla) se musí 
spínat externím napájecím relé. V 
takovém případě použijte AMI 
Relaybox, který je k dispozici jako 
jedna z možností. Malá indukční 
zátěž (max. 0,1 A), jako je 
například cívka relé lze přepínat 
přímo. Aby se zabránilo šumu 
napětí v AMI přvodníku, je 
nezbytné připojit tlumicí obvod 
paralelně k zátěži (tento postup 
není nutný je-li používán AMI 
relaybox) 

Obr. 3.8.2.1 Zapojení bez AMI relayboxu 
 

Odporové zátěže (do 1 A max.) nebo řídící signály pro obvody PLC a impulsní 
čerpadla, mohou být zapojeny přímo. 

 
Obr. 3.8.2.2  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 nebo 
externí výkonová relé. 

 
Obr. 3.8.2.3  Zapojení kontaktů relé pro spouštění motorů 
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3.9 Výstupní signály 

3.9.1 Výstupní signál 1 a 2 (proudové výstupy) 
 

Programování najdeme v kapitole  5.2 

 
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! 
 Menu programování viz kapitola 5.2 Výstupní signály 
 

3.9.2 Výstupní signál 3 (volitelně) 
 
 Je nutno nainstalovat přídavnou kartu. Tato karta se instaluje do portu pro komunikační 
 rozhraní. Nelze proto použít současně jak třetí proudový výstup, tak komunikační rozhraní. 
 Výstup 3 : kontakty 38 (+); 37 (-) 

Maximální zátěž :  510 Ω 
  Proudová smyčka  0/4 ÷ 20 mA 

 
 
 
      
   deska pro třetí proudový výstup 
 
 
 

 
Obr. 3.9.2.1 Umístění karty pro třetí proudový výstup 
 

 

3.10 Rozhraní 

 
Interface RS232 Svorky 50, 52, 53 

AMI Interface RS232 PCB se používá pro stahování z Loggeru a pro nahrání 
Firmware. Podrobné informace naleznete v příslušném manuálu "AMI RS232 
Interface". 
 
 

 
Obr. 3.10.1 DPS rozhraní RS232 

 
Interface RS485 Svorka 37 PB, Terminal 38 PA 

 Chcete-li připojit několik přístrojů, pomocí sítě nebo konfigurovat 
PROFIBUS DP, podívejte se do sekce PROFIBUS tohoto návodu (Bod 5.5 
Rozhraní). Používejte vhodný síťový kabel. 
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 Poznámka: Propojení přístrojů musí být u posledního převodníku zakončeno 
zakončovacím přepínačem (poslední musí být ve stavu ON, ostatní OFF). Je-
li zapojen pouze jeden převodník, musí být jeho rozhraní rovněž zakončeno 
přepínačem ve stavu ON. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Vypínání / zapínání zakončovacího odporu 
 
 
 
 
Obr. 3.10.2 DPS rozhraní RS485 
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4. Nastavení přístroje 
 
Poté, co analyzátor nainstalujete podle instrukcí výše, připojte napájecí kabel. Prozatím nezapínejte 
napájení! 
 
Standardní a zásobní roztok 
Připravte všechny nezbytné standardy a zásobní roztoky, a zašroubujte je na příslušné pozice do 
držáku na lahve. 
 
Průtok vzorku 
Zapněte přítok vzorku a regulátorem průtoku nastavte průtok mezi 1 – 5 l/h. Pokud máte na přístroji 
nainstalován regulátor tlaku, nastavte tlak na 0,2 bar.  
Zapněte napájení. 
 
Programování 
Naprogramujte všechny parametry pro externí zařízení (rozhraní, atd.). Nastavte všechny parametry 
potřebné pro provoz přístroje (limity, alarmy,…).  
 
Plnění systému 
Zmáčknutím „Fill system“ v Menu <Maintenance/Service> se naplní systém. 
 
Doba záběhu 
Nechte přístroj běžet, při ustálených parametrech vzorku, dokud se hodnota na displeji neustálí. Doba 
záběhu trvá asi 4 hodiny. 
 
Pharma 
Pro farmaceutické účely postupujte podle IQ/QQ/PQ postupů v balíčku Ověřování, který je dodáván 
volitelně. 
 
SST  
Test vhodnosti systému pro ověření podle USP a EP předpisů. 
 
UPW 
Provedení ověření/kalibrace 
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5. Údržba 

5.1 Rozpis údržby 

 

 VAROVÁNÍ : 
  Před údržbou vždy zastavte přívod vzorku a vypněte napájení analyzátoru 
 
 
 

Interval Činnost 

Každý týden Zkontrolujte průtok vzorku 

Měsíčně Proveďte testu funkčnosti, viz bod 5.5 

Jednou za půl roku Proveďte test vhodnosti systému, viz bod 5.7 (pouze pro Pharma verzi) 

Ročně 

Vyměňte hadičky peristaltické pumpy, viz bod 5.8 
Vyměňte vzduchové filtry (5 ks), viz bod 5.10 
Vyměňte UV reaktor, viz vod 5.9 
Proveďte kalibraci, viz bod 5.4 
nebo 
Proveďte ověření, viz bod 5.3 

 

5.2 Činnosti před údržbou 

 
Před započetím údržby musí být hadičky i UV reaktor vyprázdněny. Vyprázdnění systému se 
provádí následovně: 

1. Zavřete přívod vzorku 
2. Vyberte <Exchange lamp> (výměna lampy) v menu <Maintenance/Service> 

=> Peristaltická pumpa pracuje v obráceném režimu. 
3. Vyčkejte, dokud se peristaltická pumpa nezastaví 
4. Vypněte napájení přístroje 

5.3 Ověření 

 
Poznámka:  

 Procedura ověřování je umožněna v případě, že převodník AMI LineTOC je 
nastaven na vodivostní model CO2.  

 Koncentrace standardního roztoku 1 ppm C ve formě sacharózy je aplikována 
pouze ve farmaceutickém průmyslu. 

 Pro UPW aplikace je horní hranice standardního roztoku programovatelná. 
 

Ověření AMI LineTOC je založeno na 2-bodové metodě. Dolní bod je dán TOC koncentrací 
reagentu water blank a horní bod je stanoven na základě známé koncentrace standardního 
roztoku 1 ppm C ve formě sacharózy. Podle nařízení USP a EP musí být obsah TOC 
v reagentu water blank <100 ppb TOC. 
Proces ověření začíná spuštěním procesu v menu <Maintenance/Verification>.  
 

 

 
UPOZORNĚNÍ! 
 
Pharma: 
Ujistěte se, že má standard požadovanou koncentraci 1 ppm (= 1000 ppb) a 
odpovídá tak pracovnímu rozsahu 0 až 1000 ppb TOC. 
UPW: 
Ujistěte se, že TOC koncentrace standardu odpovídá naprogramované 
hodnotě a že je v rozsahu 0 až 1000 ppb TOC. 
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Postup 
Na základě CO2 koncentrace reagentu water blank a standardního roztoku provede přístroj 
lineární regresi a vypočítá faktor. 
Na konci procesu se zobrazí výsledky. Výběrem <Enter> se uloží faktor senzoru v historii, 
nebo ho můžeme zamítnout stisknutím tlačítka <EXIT>. Vypočítaný faktor ukazuje 
operátorovi, zda ověření AMI LineTOC je v daném limitu. Nenahrazuje aktuální faktor a 
nemá vliv na další měření.  
Historie ověřování může být zobrazena v menu <Diagnostics/Sensors/History/Verification>. 

  
   Poznámka: Aktuální vypočítaný factor by měl být v rozsahu 1,0 ± 15 % 
 
 Výstupní signály, limity 
 

Během ověřování jsou výstupní signály v režimu hold (držení) ve výchozím nastavení, viz 
kapitola 8 Vysvětlení programu 5.2.1.4 a všechny limity jsou neaktivní. 
Pro spuštění ověření vyberte menu 3.1 (Maintenance/Verification) a následujte instrukce na 
displeji: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poz. 2: Reagent Water 
Poz. 3: Standardní roztok 
 
 
<Enter> pro pokračování 

 Proplachový cyklus 
s reagent water 

   

   

   
Proplachový cyklus 
standardem  

   

 
 
 
 
<Enter> pro uložení 
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5.4 Kalibrace 

 
Poznámka:  

 Procedura kalibrace je umožněna v případě, že převodník AMI LineTOC je 
nastaven na vodivostní model „Coefficient“.  

 Koncentrace standardního roztoku 1 ppm C ve formě sacharózy je aplikována 
pouze ve farmaceutickém průmyslu. 

 Pro UPW aplikace je horní hranice standardního roztoku programovatelná. 
 

Kalibrace AMI LineTOC je založena na 2-bodové metodě. Dolní bod je dán TOC koncentrací 
reagentu water blank a horní bod je stanoven na základě známé koncentrace standardního 
roztoku 1 ppm C ve formě sacharózy pro farmaceutický průmysl. Pro UPW aplikace je horní 
hranice nastavitelná. Podle nařízení USP a EP musí být obsah TOC v reagentu water blank 
<100 ppb TOC. 

 
 

 

 
UPOZORNĚNÍ! 
 
Pharma: 
Ujistěte se, že má standard požadovanou koncentraci 1 ppm (= 1000 ppb) a 
odpovídá tak pracovnímu rozsahu 0 až 1000 ppb TOC. 
UPW: 
Ujistěte se, že TOC koncentrace standardu odpovídá naprogramované 
hodnotě a že je v rozsahu 0 až 1000 ppb TOC. 

  
 
 
Postup 
Na základě vodivosti reagentu water blank a standardního roztoku provede přístroj lineární 
regresi a vypočítá sklon kalibrační křivky. 
Na konci procesu se zobrazí výsledky. Stisknutím <Enter> se aktivuje a uloží nově 
vypočítaný sklon senzoru, nebo ho můžeme zamítnout stisknutím tlačítka <EXIT>. 
Historie ověřování může být zobrazena v menu <Diagnostics/Sensors/History/Verification>. 

  
Poznámka: Aktuální vypočítaný kalibrační faktor (sklon) by měl být v rozsahu od 0,2 
do 1,0 ppb/nS. 

 
Výstupní signály, limity 

 
Během kalibrace jsou výstupní signály v režimu hold (držení) ve výchozím nastavení, viz 
kapitola 8 Vysvětlení programu 5.2.1.4 a všechny limity jsou neaktivní. 
Pro spuštění kalibrace vyberte menu 3.1 (Maintenance/Calibration) a následujte instrukce na 
displeji: 
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1) Sklon v [ppb/nS] 
 

 
 

 

5.5 Test funkčnosti Pharma 

 
Roztoky jsou připravovány automatickým ředěním zásobních standardů instalovaných na 
panelu. Sledovaný online vzorek slouží jako reagent water pro ředení zásobního standardu na 
určitou koncentraci. 
Vysoce koncentrované, trvanlivé standardní roztoky (20 ppm) jsou přidávány do vzorku 
prostřednictvím 0,38 mm široké hadičky peristaltického čerpadla. Vzorek je nasáván 
peristaltickým čerpadlem do systému prostřednictvím dvou 2,8 mm širokých hadiček. 
Faktor ředění odpovídá rozdílným velikostem hadiček, prostřednictvím kterých je vzorek a 
standardní roztok nasáván. 
TOC koncentrace online vzorku je měřena na začátku a na konci procesu automatického 
testu. Aktuální hodnota TOC bude srovnána s očekávanou hodnotou. Na základě výsledku 
můžete zjistit, zda váš systém pracuje v optimálním rozsahu.  
 
Kontrolována jsou následující kritéria, která musí být splněna: 

 TOC koncentrace reagentu water <100 ppb 

 Rozdílné hodnoty TOC pro Benzochinon + Sacharózu < 20 % (v závislosti na 
požadavku zákazníka) 

 

Poz. 2: Reagent Water 
Poz. 3: Standardní roztok 
 
 
<Enter> pro pokračování 

 Proplachový cyklus 
s reagent water 

   

   

   
Proplachový cyklus 
standardem  

   

 
 
 
 
 

  

   

   

  <Enter> pro uložení 
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Test funkčnosti může být spuštěn: 

 Manuálně aktivací procesu v menu Maintenance/Function test 

 Automaticky v pevně stanoveném čase 
 

Postup 
 
Samotný test probíhá automaticky. Po dokončení se zobrazí na displeji výsledná účinnost 
reakce. Pokud test byl zahájen automaticky, výsledky jsou uloženy v historii. 
Pokud je test funkčnosti zahájen manuálně, budete vyzváni ke stisknutí tlačítka <Enter> pro 
pokračování. Stisknutím <Enter> jsou výsledky testu uloženy v historii.  
Výsledky testu funkčnosti jsou uloženy v menu <Diagnostics/Sensors/History/Function test>. 
 
Výstupní signály, limity 

 
Během testu funkčnosti jsou výstupní signály v režimu hold (držení) ve výchozím nastavení, 
viz kapitola 8 Vysvětlení programu 5.2.1.4 a všechny limity jsou neaktivní. 
 
Doba proplachu 
 
Před tím, než se spustí znovu online měření, se ještě propláchnou hadičky vzorkem. Doba 
proplachu může být nastavena v menu <Instalation/Sensors/Function test>.  
Pro spuštění testu funkčnosti vyberte menu 3.30 (Maintenance/Function test) a následujte 
kroky na displeji: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poz.5: Sacharóza 20ppm 
Poz.6: Benzochinon 20ppm 
 
 
<Enter> pro pokračování 

 Proplachový cyklus 
sacharózou 
 
Aktuální hodnota 

   
 
 
Měřicí cyklus se 
sacharózou 

   

   
Proplachový cyklus 
Benzochinonem 

   

Účinnost 
Sacharóza 
Benzochinon 
Vzorek 
<Enter> pro uložení 

 Měřící cyklus s 
Benzochinonem 
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5.6 Test funkčnosti UPW 

 
Kontrolní standard je instalován na pozici 5. Online vzorek slouží jako reagent water pro 
ředění zásobního standardu na určitou koncentraci. 
Koncentrace kontrolního standardu může být nastavena v rozsahu mezi 100 ppb a 1000 ppb. 
Naprogramovaná hodnota musí odpovídat koncentraci kontrolního standardu. Koncentrace se 
programuje v menu 5 <Instalation/Sensors/TOC/Parameter>. 
Kontrolní standard protéká do vzorku v 0,38 mm široké hadičce peristaltického čerpadla. 
Vzorek je nasáván peristaltickým čerpadlem do systému prostřednictvím dvou 2,8 mm 
širokých hadiček. 
Faktor ředění odpovídá rozdílným velikostem hadiček, prostřednictvím kterých je vzorek a 
standardní roztok nasáván. 
 
Test funkčnosti může být spuštěn: 

 Manuálně aktivací procesu v menu Maintenance/Function test 

 Automaticky v pevně stanoveném čase 
 

Postup 
 
Samotný test probíhá automaticky. Tímto si operátor může kontrolovat funkčnost senzorů, 
které reagují na měnící se koncentrace. Pokud test byl zahájen automaticky, výsledky jsou 
uloženy v historii. 
Pokud je test funkčnosti zahájen manuálně, výsledek je uložen až po manuálním potvrzení. 
Výsledky testu funkčnosti jsou uloženy v menu <Diagnostics/Sensors/History/Function test>. 
 
Výstupní signály, limity 

 
Během testu funkčnosti jsou výstupní signály v režimu hold (držení) ve výchozím nastavení, 
viz kapitola 8 Vysvětlení programu 5.2.1.4 a všechny limity jsou neaktivní. 
 
Doba proplachu 
 
Před tím, než se spustí znovu online měření, se propláchnou hadičky vzorkem. Doba 
proplachu může být nastavena v menu <Instalation/Sensors/Function test>.  
Pro spuštění testu funkčnosti vyberte menu 3.30 (Maintenance/Function test) a následujte 
kroky na displeji: 

 

 

Poz.5: Kontrolní standard 
 
 
 
<Enter> pro pokračování 

 Proplachový cyklus 
kontrolním standardem 
Aktuální hodnota 

   
 
Měřicí cyklus s 
kontrolním standardem 

   

  Vzorek 
Změřeno 
Vypočítáno 

  <Enter>pro pokračování 
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5.7 Test vhodnosti systému (SST) 

 
Test vhodnosti systému je umožněn pouze v měřícím modu „Pharma“. 
 
Postup 
 
Postup testu vhodnosti systému je záležitostí firmware analyzátoru a nastavením podle potřeb 
provozovatele. Podle směrnic USP, EP norem a testových roztoků má certifikovaná TOC 
koncentrace 500 ppb TOC. Obsah TOC reagentu (ředění) water je < 100 ppb TOC. 
Test vhodnosti systému spustíte aktivací v menu <Maintenance/Suitability test>. 
Na základě naměřených výsledků TOC reagentu water RW, standardního roztoku RS a 
zkušebního roztoku RSS přístroj vypočítá účinnost reakce následovně: 
 
 

Účinnost reakce (%) = 
𝑹𝑺𝑺×𝑹𝑾

𝑹𝑺×𝑹𝑾
× 𝟏𝟎𝟎 

 
 
Test je úspěšný, pokud účinnost odezvy je v rozsahu 85 až 115 %. V jiném případě je test 
vhodnosti systému chybný. 
Historie již proběhlých testů vhodnosti systému muže být zkontrolována v menu 
<Diagnostics/Sensors/History/suitability test>. 
 

Poznámka:  

 V souladu se směrnicemi USP a EP mohou být používány pouze certifikované 
(NIST zjistitelné) standardy pro provedení testu vhodnosti systému. 

 Reagen water blank pro ředění standardů je součástí sady standardů pro test 
vhodnosti systému. 

 
Výstupní signály, limity 

 
Během testu vhodnosti systému jsou výstupní signály v režimu hold (držení) ve výchozím 
nastavení, viz kapitola 8 Vysvětlení programu 5.2.1.4 a všechny limity jsou neaktivní. 
Pro spuštění testu vhodnosti systému vyberte menu 3.2 (Maintenance/Suitability test) a 
následujte kroky na displeji: 
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Poz.2: Reagent water 
Poz.3: Standardní roztok 
Poz.4: SST roztok 
 
<Enter> pro pokračování 

 Proplach s reagentem 
water 

   
 
 

   

  Proplach standardem 

   

   

   
 
 
Proplach SST roztokem 

   

 
 
Účinnost 
Sacharóza 
Benzochinon 
Reagent water 
<Enter>pro pokračování 
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5.8 Výměna hadiček čerpadla 

 
Hadičky [D] peristaltického čerpadla jsou vystaveny nízkému opotřebení. I přesto 
doporučujeme každoročně měnit hadičky   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 VAROVÁNÍ : 
 Neprovádějte žádnou manipulaci s hadičkami nebo s čerpadlem za chodu čerpadla 

 
 
 

 
Demontáž hadiček čerpadla 
 
Hadičky čerpadla můžete jednoduše sundat a opět nandat.  
Postupujte takto: 

 
 VAROVÁNÍ: 
 Vypněte napájení přístroje před demontáží hadiček.  
 
 
 

Poznámka: Poměr ředění vzorku a zkušebního roztoku pro všechny testy je dán rozdílem 
průměrů hadiček instalovaných na peristaltickém čerpadle. Chcete-li dostat správné výsledky 
testů, používejte pouze originální hadičky SWAN.  
 

 Dvě uzavírací kazety jsou opatřeny ø 2,8 mm žlábkem 

 Jedna uzavírací kazeta je opatřena ø 0,38 mm žlábkem viz 5.8.1 čísla hadiček 
 

1) Vypněte přístroj podle instrukcí v kapitole 5.2 Činnosti před údržbou 
 

2) Uvolněte hadičky čerpadla otočením kazety [B] v protisměru hodinových ručiček 
 
3) Vyjměte kazetu [B] z rotoru [C] a vytáhněte celou kazetu z držáku. 
 
4) Odšroubujte všechny FEP hadičky z kazety 
 
5) Vyměňte přítlačné kazety 
 
6) Připojte všechny FEP hadičky 

 

A Krytí čerpadla 

B Přítlačná kazeta hadiček 

C Rotor 

D Hadičky čerpadla 

E Vstup hadiček 

F Výstup hadiček 
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5.8.1 Čísla hadiček 
 

 
 

Číslo 
hadičky 

Délka 
hadičky 

[mm] 

 
 

Vede od 

 
 

Vede kam 

1 250 Vstup vzorku 3-cestný ventil (M) 

2 125 3-cestný ventil (M) 4-cestná rozbočka (G) 

3 125 4-cestná rozbočka (G) Port reaktoru (B), (1) 

4 125 4-cestná rozbočka (G) 6-cestný ventil (C), (1) 

5 125 6-cestný ventil (C), (7) 3-cestná rozbočka (D) 

6 125 3-cestná rozbočka (D) Vstup peristaltického 
čerpadla (A), 0,38 mm 

7 250 Výstup peristaltického čerpadla (A), 0,38 mm 4-cestná rozbočka (G) 

8 160 3-cestná rozbočka (D) 3-cestný ventil (M) 

20 250 Port reaktoru (B), (2) Vstup peristaltického 
čerpadla (A), 2,8 mm 

21 400 Výstup peristaltického čerpadla (A), 2,8 mm Odpad (K) 

22 250 Port reaktoru (B), (4) Vstup peristaltického 
čerpadla (A), 2,8 mm 

23 400 Výstup peristaltického čerpadla (A), 2,8 mm Odpad (K) 

30 1200 Reagent water blank (2) SST 6-cestný ventil (C), (2) 

31 1200 Standardní roztok 500 ppb C ve formě sacharózy (3) 6-cestný ventil (C), (3) 

32 1200 Roztok 500 ppb C ve formě Benzochynonu (4) 6-cestný ventil (C), (4) 
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33 1200 Zásobní roztok 20 ppm C ve formě sacharózy (5) 6-cestný ventil (C), (5) 

34 1200 Zásobní roztok 20 ppm C ve formě 1,4-
Benzochynonu (6) 

6-cestný ventil (C), (6) 

Hadičky ukryté v reaktrou    

51  Topný článek (E) výstup 1 Vodivostní senzor 1 (I) 
vstup 

52  Vodivostní senzor 1 (I) výstup UV-Reaktor (J) vstup 

53  UV-Reaktor (J) výstup Topný článek v portu 
reaktrou (F) 

54  Topný článek (E) výstup 2 Vodivostní senzor 2 (H) 
vstup 

55  Vodivostní senzor 2 (H) výstup Port reaktoru (B) 

 
 
 
Připojení třícestné a čtyřcestné rozbočky 
 

 
 

D 3-cestný rozdělovač 

G 4-cestný rozdělovač 

 
 
 
 
 
 
 

 
Připojení 3-cestného ventilu 
 
 
 
 

M 3-cestný ventil 

C 6-cestný ventil 

 
 
 
 
 
 
 

Připojení portu reaktoru 
 

 
B Port reaktoru 

J UV-reaktor 
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5.9 Výměna UV-reaktoru 

 
  
 VAROVÁNÍ : 
 Riziko úrazu elektrickým proudem způsobené vysokým napětím 

 Odpojte hlavní napájení před výměnou UV-reaktoru 
 

 
 

 
A Držák UV-reaktoru neutrální 

B UV-reaktor 

C Předřadník zářivky (EVG) 

D Držák UV-reaktoru s konektorem 

E Senzor vodivosti 1 

F Senzor vodivosti 2 

G Topný článek 

H Teplotní čidlo pro sledování průtoku 
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5.9.1 Demontáž UV reaktoru 
 
1 Vypněte přístroj podle instrukcí v kapitole 5.2 Činnosti před údržbou 
2 Odpojte hlavní jistič 
3 Otevřete kryt UV-reaktoru 
4 Odšroubujte obě svorky držáku reaktoru [A] a [D] a otevřete je 
5 Vyndejte celý UV-reaktor z držáků 
6 Vyndejte O-kroužky z držáků reaktoru 

 
 

Poznámka k UV záření a k recyklaci: 

 Záření z UV-lampy (ozón generující lampy) je absorbováno polykarbonátovým krytem 
celého UV-reaktoru. 

 UV lampa obsahuje těžké kovy (rtuť). Proto buďte opatrní při manipulaci, aby nedošlo 
k rozbití skla a zajistěte řádnou likvidaci (recyklaci). 

 
 
 

5.9.2 Instalace UV-reaktoru 
 
Výměnná sada UV reaktoru obsahuje: 

 1 UV-reaktor 

 2 O-kroužky 1,78 x 1,78 mm 
 

Naváděcí deska [B] na spodním držáku UV-reaktoru [E] zajišťuje, spolu s drážkou na 
UV-reaktoru, instalaci reaktoru pouze v jedné poloze. Vodící čep [D], namontovaný na 
spodním držáku UV-reaktoru, zajišťuje přesné umístění reaktoru pro vstup a výstup 
vzorku a pro těsnící O-kroužky. 
 

 
 

A Svorka 

B Naváděcí deska 

C O-kroužek 

D Vodící čep 

E Držák UV-reaktoru 
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1 Dejte O-kroužky do drážek držáků UV-reaktoru. 
2 Nainstalujte nový UV-reaktor tak, aby naváděcí deska zapadla do drážky UV-

reaktoru. 
3 Opatrně zatlačte UV-reaktor do zdířky konektoru. 
4 Uzavřete svorku držáku reaktoru a utáhněte šroub. 
5 Zapněte napájení. 
6 Nastavte průtok vzorku. 
7 Spusťte <Fill system> v menu <Maintenance/Service>. 
8 Zkontrolujte těsnost reaktoru na vstupu a výstupu vzorku. 

Po ukončení <Fill system> (naplnění systému) se přístroj automaticky přepne 
do měřícího módu a UV lampa se zapne. 

9 Pokud nedochází k žádnému uniku vzorku a UV lampa je zapnuta, 
přišroubujte kryt. 

5.10 Výměna vzduchových filtrů 

 
Vzduchové filtry jsou umístěné v držácích na lahve. Zabraňují znečištění standardních a 
zásobních roztoků prachem, který je ve vzduchu. 
Vzduchové filtry měňte každý rok. 
 

 
A Vzduchové filtry 

 
Při výměně vzduchového filtru postupujte takto: 
 
1 Vyndejte starý vzduchový filtr z držáku na lahve 
2 Vložte nový vzduchový filtr 
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5.11 Výměna pojistek 

 
 

VAROVÁNÍ : 
  Pozor možnost úrazu elektrickým proudem 
 

Vždy odpojte napájeni od analyzátoru a odpojte zařízení připojená na relé 1 nebo 2 a 
relé alarmu než otevřete skříň převodníku 

 
Najděte a odstraňte příčinu přetavení pojistky, než dáte novou. 
 
Používejte pinzetu nebo peán pro vyndání pojistky. 
 
Při výměně používejte pouze originální SWAN pojistky. 
 
 
 
 

A. 1 AT/250V (napájení přístroje) 
B. 1 AT/250V (relé 1) 
C. 1 AT/250V (relé 2) 
D. 1 AT/250V (relé alarmů) 
E. 1 AF/125V (signální výstup 2) 
F. 1 AF/125V (signální výstup 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.12 Odstavení z provozu na delší dobu 

 
Pokud odstávka nebude delší než týden, nevypínejte přístroj. Příkon je nízký a analyzátor bude 
nadále připraven k použití.  
 
1 Vypněte přístroj podle instrukcí v kapitole 5.2 Činnosti před údržbou 
2 Uvolněte přítlačné kazety hadiček čerpadla 
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6. Seznam chyb 
 

Error      (chyba).  
Není to závažná chyba. Alarm je indikován, pokud je překročena naprogramovaná 
hodnota. 
Tyto chyby jsou označeny E0xx (tučně a černě) 

 
    Fatal Error  (závažná chyba) 

Symbol bliká. Řízení dávkování i měření je přerušeno. Zobrazená naměřená hodnota 
je pravděpodobně nesprávná. 
Závažné chyby jsou rozděleny do následujících dvou kategorií: 

 Chyby, které zmizí, pokud jsou obnoveny podmínky správného měření (např. 
nízký průtok vzorku). 
Tyto chyby jsou označeny E0xx (tučně a oranžově) 

 Chyby, které indikují chybu hardware přístroje. 
Tyto chyby jsou označeny E0xx (tučně a červeně) 

 
 
             ERROR – chyba; ještě nepotvrzená 

Zkontrolujte menu 1.1.5 Pending Errors 
(nevyřízené chyby) a proveďte nápravu 

             
              FATAL ERROR (symbol bliká)  

Závažná chyba ještě nepotvrzená 
Zkontrolujte menu 1.1.5 Pending Errors  
(nevyřízené chyby) a proveďte nápravu 

 
 
 
                 REAGENT LEVEL LOW  
       Hladina reagencie je nízká 

Zobrazuje zbývající objem reagencie v%  
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Chyba Popis Nápravná opatření 

E001 Překročena hodnota TOC - Zkontrolujte proces 
- Zkontrolujte nastavenou hodnotu 

E002 Příliš nízká hodnota TOC - Zkontrolujte proces 
- Zkontrolujte nastavenou hodnotu 

E003 Překročena hodnota vodivosti 1 - Zkontrolujte proces 
- Zkontrolujte nastavenou hodnotu 

E004 Příliš nízká hodnota vodivosti 1 - Zkontrolujte proces 
- Zkontrolujte nastavenou hodnotu 

E005 Překročena hodnota vodivosti 2 - Zkontrolujte proces 
- Zkontrolujte nastavenou hodnotu 

E006 Příliš nízká hodnota vodivosti 2 - Zkontrolujte proces 
- Zkontrolujte nastavenou hodnotu 

E007 Teplota 1 příliš vysoká - Zkontrolujte teplotu vzorku 
- Zkontrolujte topný článek 
- Zkontrolujte nastavenou hodnotu 

E008 Teplota 1 příliš nízká - Zkontrolujte teplotu vzorku a topný článek 
- Zkontrolujte nastavenou hodnotu 

E009 Vysoký průtok vzorku - Zkontrolujte čidlo průtoku vzorku 

E010 Nízký průtok vzorku - Zajistěte průtok vzorku 
- Zkontrolujte čidlo průtoku vzorku 

E011 Teplotní čidlo 1 zkratováno - Vyměňte čidlo 

E012 Teplotní čidlo 1 odpojeno - Zkontrolujte připojení teplotního čidla 

E013 Vysoká teplota převodníku - Zkontrolujte okolní teplotu 

E014 Nízká teplota převodníku - Zkontrolujte okolní teplotu 

E015 Lampa - Zkontrolujte další chyby 
- Zkontrolujte lampu 

E016 Rovalve - Zkontrolujte 6-cestný ventil 
- Zkontrolujte připojení 

E018 Periclip (čerpadlo reagencií) - Zkontrolujte připojení 

E019 Teplotní čidlo 2 zkratováno - Vyměňte čidlo 

E020 Teplotní čidlo 2 odpojeno - Zkontrolujte připojení teplotního čidla 

E021 Teplota 2 příliš vysoká - Zkontrolujte teplotu vzorku a topný článek 
- Zkontrolujte nastavenou hodnotu 

E022 Teplota 2 příliš nízká - Zkontrolujte teplotu vzorku a topný článek 
- Zkontrolujte nastavenou hodnotu 

E023 EVG - Volejte servis  

E024 Aktivní vstup - Informuje, že vstup je aktivní (zkontrolujte 
nastavení v Instalace/Input/Fault„Yes“ 

E025 IC MK41T56 - Chyba hardware, volejte servis 

E026 IC LM75 - Chyba hardware, volejte servis 

E027 IC PFC8574 - Chyba hardware, volejte servis 

E028 EEProm Microcon - Chyba hardware, volejte servis 

E029 EEProm Motherboard - Chyba hardware, volejte servis 

E030 EEprom Front-End - Chyba hardware, volejte servis 

E031 Calibration RecOut - Chyba hardware, volejte servis 

E032 Wrong Front-End - Chyba hardware, volejte servis 

E049 Napájení zapnuto - Žádná chyba, statusová hláška 

E050 Napájení vypnuto - Žádná chyba, statusová hláška 

E051 FT1) Vodivost 1 vysoká - Vodivost zředěné vody >3 µS 

E052 FT1) Teplota 1 vysoká - Teplota ředěné vody příliš vysoká >45 °C 

E053 FT1) Koncentrace vysoká - Koncentrace ředěné vody >100 ppb  

E054 FT1) Kvocient - Vypočtený kvocient je mimo rozsah 
 (< -15% nebo > + 15%) 

E056 FT1) Stabilita - Hodnota TOC není stabilní 

E065 Test funkčnosti - Automatické spuštění Testu funkčnosti 
přerušeno 

- Viz Seznam hlášek pro detailní informace 
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7. Přehled programu 
 

 Menu 1 Messages je vždy přístupné pro každého a není zaheslováno. Nastavení 
nelze měnit 

 Menu 2 Diagnostics je vždy přístupné pro každého a není zaheslováno. Nastavení 
nelze měnit 

 Menu 3 Maintenance je pro servis: Kalibrace, simulace výstupů a nastavení času a 
data. Prosím chraňte heslem. 

 Menu 4 Operation je pro uživatele, umožňuje nastavit limity, mezní hodnoty alarmů 
atd. Přednastavení se provádí v menu Installation (pouze pro systémové inženýry). 
Prosím chraňte heslem. 

 Menu 5 Installation: Stanovení přidělení všech vstupů a výstupů, měřených 
parametrů, rozhraní, hesel, atd.. Menu pro systémové inženýry. Doporučujeme 
zaheslovat. 

 
V závislosti na zvolených parametrech nemusí být některá menu, uvedená pod textem, vidět 
na převodníku AMI LineTOC. 
 

7.1 Hlavní menu 1 – MESSAGES (Zprávy) 

 
Pending errors   Pending errors  1.1.5* 
1.1*  (nevyřízené chyby) 
 
Maintenance list  Maintenance list 1.2.5* 
1.2* (záznam údržby) 
 
Message list  Message list  1.3.1*  
1.3* (seznam zpráv) 
 
Audit Trail  Audit Trail  1.4.1* 
1.4* (revizní záznam) 
 

7.2 Hlavní menu 2 – DIAGNOSTICS (diagnostika) 

 
Identification  Designation  AMI LineTOC 
2.1*    (označení) 
    Version   V4.71-12/11 
    (verze sw)   
    Peripherals  PeriClip 1.05  2.1.3.1* 
    2.1.3* (verze čerpadla) EVG 1.40 
       RoValve 1.50 
    Factory Test  Instrument  2.1.4.1*  
    2.1.4* (test ve výrobě) Motherboard 
       Front End 
    Operating time  Years, Days, h, min, s  2.1.5.1*  
    2.1.5* (provozní doba) (roky, dny, h, min, s) 
 
Sensors   Sensors  Current value  2.2.1.1* 
2.2*   2.2.1*   (stávající hodnota) 
       Cond. 1/2 
       (Vodivost 1/2) 
       Temp 1/2 
       (teplota 1/2) 
    History   Calibration  2.2.2.111* 
       (pokud kompenzace=Coefficient) 
    2.2.2*   Verification (ověření) 2.2.2.100 
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       (pokud kompenzace=CO2) 
       Suitability test  2.2.2.2* 
     (test vhodnosti, pokud Mode=Pharma) 
       Function test  2.2.2.3* 
       (test funkčnosti) 
       Grab sample   2.2.2.4* 
       (ruční vzorek) 
    Miscellaneous  Case Temp.  2.2.3.1* 
    2.2.3* (různé)  (teplota převodníku) 
 
Sample   Sample ID  2.3.1* 
2.3*   (označení vzorku) 

Temp. 1 (teplota 1) 
Temp. 2 (teplota 2) 
Delta T (rozdíl teplot) 
Limit 

 
I/O State Alarm Relay  2.4.1* 
2.4* (vstupy/výstupy) Relay 1/2  
 Input (vstup) 
 Signal output (výstup signálu) 
 
Interface Protocol  2.5.1*   (pouze s RS485 
2.5* (rozhraní) Device Address 
 Baud rate (přenosová rychlost)   nebo RS232) 
 Parity (parita) 
 

7.3 Hlavní menu 3 – MAINTENANCE (ÚDRŽBA) 

 
Verification  (Progress)  (pouze mód CO2) 
3.1xx* (ověření) 
 
Calibration  (Progress)  (pouze v módu Coefficient) 
3.1xx* (kalibrace) 
 
Suitability Test  (Progress)  (pouze Pharma) 
3.2* (Test vhodnosti) 
 
Function test  (Progress) 
3.3xx* 
 
Service   Simulation  Relay 1/2   3.4.1.1/2* 
3.4* (Servis)  3.4.1* (Simulace) Signal Output 1/2 3.4.1.3/4* 
       (výstupní signál 1/2) 
    Exchange lamp (Progress) 
    3.4.2* (výměna lampy) 
    Fill system  (Progress) 
    3.4.3* (Plnění systému) 
    Test modules  Lamp   3.4.4.1* 
    3.4.4* (Test modulů) PeriClip (čerpadlo) 3.4.4.2* 
       Solenoid Valve  3.4.4.3* 
       (El. Mag ventil) 
       Rotary Valve  3.4.4.4* 
       (Rotační ventil) 
    Flow Calibration Progress 
    3.4.5* (Kalibrace průtoku) 
 
Set time   (Date, Time) 
3.5* (nastavení času a data) 
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7.4 Hlavní menu 4 – OPERATION (Operace) 

 
Grab Sample  Pos. 2: Grab Sample    4.1 
4.1* (ručně odebr. vzorek) Sample ID (označení vzorku)   4.1.3 
 
Sensors   Filter Time Const.    4.2.1* 
4.2* (senzory)  (časová konstanta filtru) 
    Hold after Cal.     4.2.2* 
    (v držení po kalibraci)    
 
Logger   Log interval      4.3.1* 
4.3* (záznam)  (Interval ukládání) 
    Clear Logger     4.3.2* 
    (odstranění záznamu) 
 
 

7.5 Hlavní menu 5 – INSTALLATION (Instalace) 

 
Sensors   TOC  Measurement  Mode  Pharma 
5.1* (Senzory)  5.1.1*  5.1.1.1 (Měření) 5.1.1.1.1* UPW 
         Compensation CO2 
         5.1.1.1.2* Coefficient 
      Parameters  Offset  5.1.1.2.1 
      5.1.1.2   Factor  5.1.1.2.2 
         Standard 5.1.1.2.3 
         Check Standard 5.1.1.2.4 
         (Kontrolní standard) 
 
    Cond. 1/2  Cell Constant  5.1.x.1* 
    (vodivost 1/2) (konstanta cely) 
    5.1.2/3*  Temp. Corr.  5.1.x.2* 
      (korekce teploty) 
    Function test Mode   5.1.4.1* 
    5.1.4*   Flush time  5.1.4.2* 
      (doba proplachu) 
 
Signal Outputs Signal Output1/2  Parameter  5.2.1.1* 
(výstupní signály)    (parametr) 
5.2*   5.2.1/5.2.2* Current Loop  5.2.1.2* 
      (proudová smyčka) 
      Function (funkce) 5.2.1.3* 
      HOLD Mode  5.2.1.4* 
      (režim držení hodnoty) 
      Scaling  Range Low 5.2.1.50.10* 
      (rozsah)  (spodní hodnota) 
      5.2.1.50*  Range high 5.2.1.50.20* 
         (horní hodnota)  
 
Relay Contacts Alarm Relay  Sensors  TOC  Alarm High 
(alarmová relé)    (senzory)     
5.3*  5.3.1*   5.3.1.1*   5.3.1.1.1 Alarm Low 
           Hysteresis 
           (hystereze) 
           Delay 
           (zpoždění) 
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         Cond. 1/2  Alarm High 
         (vodivost 1/2)  
         5.3.1.1.2/3 Alarm Low 
           Hysteresis 
           Delay  
       
      Sample Temp.  Temp. 1/2  Alarm High 
      (teplota vzorku)  (teplota 1/2)  
      5.3.1.2*     Alarm Low¨ 
 
      Case Temp.  Alarm High 5.3.1.3.1* 
      (teplota převodníku)  
      5.3.1.3*   Alarm Low 5.3.1.3.2* 
    
   Relay 1/2   Function  5.3.2.1* 
   5.3.2/5.3.3*  Parameter  5.3.2.2* 
      Setpoint (hodnota) 5.3.2.300* 
      Hysteresis  5.3.2.400* 
      Delay (zpoždění) 5.3.2.5* 
 
   Input (vstup)  Active (aktivní)  5.3.4.1* 
   5.3.4*    Signal Outputs  5.3.4.2* 
      (výstupní signály)  

Output (výstup)  5.3.4.3* 
Fault (chyba)  5.3.4.4* 
Delay (zpoždění) 5.3.4.5* 

 
Miscellaneous Language  5.4.1* 
(různé)  (jazyk) 
5.4*  Set defaults  5.4.2* 
   (výchozí nastavení) 
   Load Firmware  5.4.3* 
   (nahrát firmware) 
   Acces   Administrator  Name 
   5.4.4* (přístup)  5.4.4.1*   Function 
         Password (heslo) 
      User 1-4  Name 
      (uživatel 1-4)  (jméno) 
      5.4.4.x*   Function 
         Password (heslo) 
   Sample ID  5.4.5* 
   (označení vzorku) 
 
Interface  Protocol  5.5.1* 
5.5* (rozhraní) Device Address 
   (adresa zařízení) 
   Baud rate  5.5.x* 
   (přenosová rychlost) 
   Parity 
        (Pouze s RS485 nebo RS232) 
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8. Vysvětlení pro nastavení programů 
 

8.1 Messages (zprávy) – hlavní menu 1 

1.1.  Pending errors (neodstraněné chyby) 
1.1 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 („Message list“). 

 
 1.2 Maintenance list (seznam údržby) 

1.2 Poskytuje seznam činností o údržbě. Vymazané hlášky o údržbě jsou 
přesunuty do Message list. 

 
 1.3 Message list (seznam zpráv) 

1.3 Zobrazuje historii chyb ve formátu: číslo chyby; datum a čas, kdy nastala; 
status chyby (active-aktivní; acknowledged - potvrzená; cleared- odstraněná). 
Uchovává se posledních 65 chybových zpráv. (nejstarší se mažou) 

  
1.4 Audit Trail (revizní záznam) 

1.4 Zobrazuje revizní záznam: události, menu, datum a čas vydání. Uchovává se 
posledních 96 událostí. Poté se nejstarší zprávy přemažou a uloží se 
nejnovější událost. 

 

8.2 Diagnostics (diagnostika) – hlavní menu 2 

 
Toto je pouze diagnostické menu. Nastavené hodnoty se pouze zobrazují, nelze je měnit. 
 

2.1 Identification (označení) 
 2.1.1 Designation (zobrazuje se typ převodníku v tomto případě AMI LineTOC) 

2.1.2 Version (verze software např. V 4.71-12/11) 
2.1.3 Peripherals: 
2.1.3.1  PeriClip 1 : firmware peristaltického čerpadla (např. 1.05) 
 EVG: Firmware verze UV-reaktoru (např. 1.40) 
 RoValve: Firmware verze 6-cestného ventilu (např. 1.50) 

 2.1.4 Factory test : datum testu ve výrobním závodě (kvality test) 
 2.1.5 Operating time : Doba provozu analyzátoru roky/dny/hodiny/vteřiny 
 
 2.2 Sensors (senzory) 
 2.2.1 Sensors 
 2.2.1.1  
  Current value (stávající hodnota) : 

Zobrazuje aktuální hodnotu TOC v ppb. 
  Cond. 1/2: (vodivost 1/2):  

Zobrazuje aktuální nekompenzovanou hodnotu vodivosti senzoru 1 a 2 
v nS/cm. 

Temp. 1/2: (teplota 1/2) 
 Zobrazuje aktuální teplotu na senzoru 1 a 2. 

 2.2.2 History: (historie)  
2.2.1.100 Verification: (ověření) Viditelné ve vodivostním režimu „CO2“. 

Zobrazuje hodnoty z posledních ověření. Pouze pro účely diagnostiky. 
Uchovává se posledních 65 událostí. 

2.2.1.101 Calibration: (kalibrace) Viditelné ve vodivostním režimu „Coefficient“. 
Zobrazuje hodnoty z posledních kalibrací. Pouze pro účely diagnostiky. 
Uchovává se posledních 65 událostí. 

2.2.2.2  Suitability test: (test vhodnosti) Viditelné ve měřícím režimu „Pharma“. 
Zobrazuje hodnoty z posledních testů vhodnosti systému. Pouze pro účely 
diagnostiky. Uchovává se posledních 65 událostí. 
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2.2.2.3  Function test: (test funkčnosti) 
Zobrazuje hodnoty z posledních testů funkčnosti. Pouze pro účely diagnostiky. 
Uchovává se posledních 65 událostí. 

2.2.2.4  Grab Sample: (ručně odebraný vzorek) 
Zobrazuje hodnoty posledních ručně odebraných vzorků. Pouze pro účely 
diagnostiky. Uchovává se posledních 65 událostí. 

2.2.3  Miscellaneous (různé) : 
 2.2.3.1 Case temperature: (teplota v převodníku) 
   Zobrazuje skutečnou teplotu ve skříni převodníku. 
 
2.3  Sample (vzorek) : 
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. 

  Ambient temp.:  (okolní teplota): 
   Zobrazuje aktuální teplotu na teplotním čidle umístěném na EVG. 
  Sample temp: (teplota vzorku) 
   Zobrazuje aktuální teplotu na teplotním čidle umístěném v hadičce č. 53. 
  Delta T: (rozdíl teplot) 
   Zobrazuje teplotní rozdíl teploty vzorku a okolní teploty. 
  Limit: 

Zobrazuje limit teplotního rozdílu. Po překročení tohoto limitu se spustí 
alarmová hláška o průtoku. 

 
2.4 I/O State (stavy vstupů / 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 v případě, že je 
nainstalovaná deska interface.  
V tom případě zobrazuje nastavené parametry přenosu, které jsou naprogramovány. 

 

8.3 Maintenance (údržba) – Hlavní menu 3 

 
3.1xx  Verification (ověření) 
   Verification: (ověření) Viditelné ve vodivostním režimu „CO2“. 

Spusťte ověřování. Postupujte podle pokynů na displeji. Detailní informace viz 
kapitola 5.3 Ověřování 

3.1xx  Calibration (Kalibrace) 
Calibration: (kalibrace) Viditelné ve vodivostním režimu „Coefficient“. 
Spusťte kalibraci. Postupujte podle pokynů na displeji. Detailní informace viz 
kapitola 5.4 Kalibrace 

3.2  Suitability test  (test vhodnosti) 
   Suitability test: (test vhodnosti) Viditelné ve měřícím režimu „Pharma“. 

Spusťte test vhodnosti. Postupujte podle pokynů na displeji. Detailní 
informace viz kapitola 5.7 Test vhodnosti systému (SST) 

3.3xx  Function Test (test funkčnosti) 
Spusťte test. Postupujte podle pokynů na displeji. Detailní informace viz 
kapitola 5.5 Test funkčnosti Pharma nebo 5.6 Test funkčnosti UPW 

3.4  Service (servis) 
 3.4.1 Simulation: Simulace výstupního signálu a relé 

1) Vyberte buď relé 1/2, signal output 1/2  (výstupní signál 1/2), nebo alarm relay 
(alarmové relé) a potvrďte <Enter>.  
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2) Pohybem tlačítek nahoru nebo dolů změňte nastavenou hodnotu podle 
požadavku. Poté zmáčkněte <Enter> a nastavená hodnota je simulována. 

3) Pokud simulaci nevypnete, přístroj se po 20 minutách přepne zpět do 
normálního režimu. Pokud opustíte toto menu tlačítkem <EXIT>, všechny 
simulované hodnoty se vynulují. 

3.4.2 Exchange Lamp: (výměna lampy) 
Peristaltické čerpadlo se spustí v opačném režimu a vyprázdní se systém. 
Postupujte podle instrukcí na displeji. 

 3.4.3  Fill system: (naplnění systému) 
Peristaltické čerpadlo se spustí a naplní se systém. Např. při uvedení do 
provozu nebo při údržbě. Postupujte podle instrukcí na displeji. 

 3.4.4 Test modules: (testované moduly) 
 3.4.4.1 Lamp: (lampa) 
   Zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) lampy 
 3.4.4.2 PeriClip: 
   Zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) peristaltického čerpadla 
 3.4.4.3 Solenoid Valve: (El. mag. ventil) 
   Zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) ventilu 
 3.4.4.4 Rotary Valve: (rotační ventil) 
   Přepínání 6-cestného ventilu z pozice 1 až do pozice 6 
 3.4.5 Flow calibration: (kalibrace průtoku) 

Kalibrace průtoku je spouštěna automaticky, pokud teplota v krytu reaktoru 
vzroste nebo klesne o 3 °C. Kalibrace může být také provedena manuálně. 

3.5  Set Time 
   Nastavení data a času 
 

8.4 Operation (operace) – Hlavní menu 4 

 
4.1 Grab sample 
 4.1.3 Sample ID: (označení vzorku) 

Zobrazuje naprogramovaný kód pro daný vzorek, tak aby bylo možno rozlišit 
ve kterém místě se konkrétní přístroj nachází. 

4.2 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 : 8 ÷ 300 sec 

4.1.2 Hold after cal (podržení poslední naměřené hodnoty po kalibraci) 
 Umožňuje stabilizaci výstupního signálu po kalibraci tak, aby se na výstupním 

signálu neobjevily žádné špičky, které by mohly způsobit aktivaci alarmových  
relé. Během „Hold“ je na výstupu poslední naměřená hodnota, alarmové  
hodnoty i limity nejsou aktivní. 
Rozsah : 0 ÷ 6 000 sec 

4.3 Loger (záznam dat) 
Přístroj je vybaven vnitřní pamětí na záznam dat, ze které můžete data nahrát 
pomocí programu HyperTerminal. V paměti lze uchovat přibližně 1 500 
záznamů. Jeden záznam obsahuje: datum, čas, alarm, naměřenou hodnotu, 
(TOC, Vodivost 1 a 2, teplotu 1 a 2, koncentraci 1/2, průtok), teplotu uvnitř 
převodníku. 
Rozsah : 1 sekunda ÷ 1 hodina 

 
4.3.1 Log interval (interval záznamů) 

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 
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4.3.2 Clear logger (vymazání dat z pamětí převodníku).  

Když potvrdíte „YES“ v menu mazání, jsou všechna data  
vymazána a můžete opět data znova zaznamenávat. 
 

8.5 Installation (Instalace) – Hlavní menu 5 

 
5.1 Sensors (senzory) 
 5.1.1  TOC 
 5.1.1.1  Measurement (měření) 
 5.1.1.1.1 Režim (viz kapitola 2 Měřící módy) 
   Pharma: Nastavení přístroje do měřícího modu Pharma 
   UPW: Nastavení přístroje do měřícího módu UPW 
 5.1.1.1.2 Compensation (kompenzace) 
 5.1.1.1.2.1 Compensation (kompenzace) 

CO2: Nastavení přístroje do vodivostního modelu CO2 (viz Vodivostní model 
CO2 v kapitole 2.1) 
Coefficient: Změna procentní hodnoty „Coefficient“ má vliv na procesní 
hodnoty, které jsou zobrazované na displeji ve vodivostním modelu 
„Coefficient“. Tyto hodnoty jsou vztaženy k referenční teplotě 25 °C a 
kompenzovány s přednastavenou procentní hodnotou Koeficientu. (viz 
Vodivostní model „Coefficient“ v kapitole 2.1) 
Range (rozsah): 0 – 10 % 

 5.1.1.2  Parametry: 
 5.1.1.2.1 Offset: Nastavte hodnotu v ppb 
   Range (rozsah): 0 ppb – 1.00 ppb 
 5.1.1.2.2 Factor:  Viditelné ve měřícím režimu „UPW“. 
    Tento faktor vyplyne z kalibrace 
   Range (rozsah): 0,25 – 0,5 
 5.1.1.2.3 Standard: Viditelné ve měřícím režimu „UPW“ 

Nastavení koncentrace kalibračního standardu ve formě sacharózy 
   Range (rozsah): 100 ppb – 1.00 ppm 
 5.1.1.2.4 Check standard (kontrolní standard): Viditelné ve měřícím režimu „UPW“. 

Nastavení koncentrace kontrolního standardu ve formě 
 1.4-benzochinonu 

   Range (rozsah): 100 ppb – 1.00 ppm 
 5.1.2/3  Cond 1/2  (vodivost 1/2) 

5.1.x.1 Cell Constant (konstanta cely): Nastavení konstanty cely (zk) vodivostního 
senzoru 1 a 2. Viz štítek na vodivostním senzoru 1 a 2. 

   Range (rozsah): 0.0100 – 0.0800 cm
-1

 
5.1.x.2 Temp. Corr. (teplotní korekce): Nastavení teplotní korekce (dt) vodivostního 

senzoru 1 a 2. Viz štítek na vodivostním senzoru 1 a 2. 
Range (rozsah): -1.00 – +1.00 °C 

 
 5.1.4  Function test (test funkčnosti) 
 5.1.4.1  Mode (režim): off (vypnuto), daily (denně), weekly (týdně), monthly (měsíčně) 

daily (denně): Čas spuštění testu lze nastavit. Dodatečně dochází k proplachu 
systému. 
weekly (týdně):Může být nastaven 1 nebo více dnů a doba spuštění testu. 
Dodatečně dochází k proplachu systému. 

   Monthly (měsíčně): Lze nastavit den a čas spuštění funkčního testu. 
   Rozsah: 1 – 28 dní, 0 – 23 hodin 

5.1.4.2 Flush time (doba proplachu): V tomto menu lze nastavit dobu proplachu 
hadiček po testu funkčnosti. 
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5.2. Signal outputs (signální výstupy) 
 5.2.1/2  Signální výstup 1/2 
    zde se přiřazuje k jednotlivým výstupům měřená veličina, proudová  
    smyčka, měřený rozsah 
 5.2.1.1  Parameter (parametr) :  

Přiřaďte měřenou veličinu k jednotlivým výstupům 
Možnosti : TOC (celkový organický uhlík); Cond 1/2 (vodivost 1/2), 
Temp. 1/2  (teplota 1/2); Conc 1/2 (koncentrace 1/2) 
 

5.2.1.2  Current loop (proudová smyčka) : 
vyberte stejnou proudovou smyčku, jakou používá zařízení, na které 
je převodník připojen. 
Možnosti : 0 ÷ 20 [mA] nebo 4 ÷ 20 [mA]. 

 5.2.1.3  Function (funkce) : 
Nastavujete, jestli bude výstupní signál použit pro přenos „Process 
value“ (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. (viz graf níže) 

  
Proces value (aktuálně měřená hodnota) 

  Právě měřenou hodnotu lze na výstupních signálech interpretovat třemi způsoby : 
  průběhem lineárním, bilineárnim a logaritmickým. 
 
 
 

A. lineární průběh 
B. bilineární průběh 
X. měřená hodnota 

 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 1 Výstupní signály při nastavení lineárního a bilineárního průběhu 
 
 
 
 
 
 

X. měřená hodnota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 2 Výstupní signály při nastavení logaritmického průběhu 
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5.2.1.4 HOLD mode (režim držení poslední naměřené hodnoty): 
 Pokud je HOLD mód nastaven na „hold“, na displeji je zobrazena během testu 

poslední naměřená hodnota. 
 Pokud je HOLD mód nastaven na „cont“, na displeji je zobrazována během 

testu aktuální hodnota. 
 Možnosti nastavení: hold, cont 
5.2.1.50 Scaling (měřítko): Zadejte počáteční a koncový bod (spodní mez a horní mez) 

lineárního nebo logaritmického průběhu. Můžete zadat i středový bod pro 
bilineární průběh.  

 Parametr: TOC 
5.2.1.50.10 Range Low (spodní mez): 0.00 ppb až 2.0 ppm 
5.2.1.50.20 Range High (horní mez): 50 ppb až 2.0 ppm 
 Parametr: Cond. 1 / Cond. 2 
5.2.1.50.11 Range Low (spodní mez): 0.00 nS až 20.0 µS 
5.2.1.50.21 Range High (horní mez): 0.00 nS až 20.0 µS 
 Parametr: Temp. 1 / Temp. 2 
5.2.1.50.13 Range Low (spodní mez): -30 °C až + 130 °C 
5.2.1.50.23 Range High (horní mez): - 30 °C až + 130 °C 
 Parametr: Conc. 1 / Conc. 2 
5.2.1.50.15 Range Low (spodní mez): 0.00 ppb až 2.0 ppm 
5.2.1.50.25 Range High (horní mez): 50 ppb až 2.0 ppm 

 
 
5.3 Ralay Contacts (kontakty relé) 
 5.3.1  Alarm relay (alarmová relé): 

 je použito pro sumární chybu, za normální situace je relé rozepnuté.  
Sepne při: 

 ztrátě napájení 

 detekci systémové chyby jako jsou vadné senzory nebo chyba 
elektroniky 

 vysoké teplotě v převodníku 

 měřených hodnotách mimo nastavené meze 
POZN: 

Jak je uvedeno výše, má relé v klidu kontakty rozepnuté (svorky 10/11). Relé 
lze zapojit také, aby kontakty relé byly v klidu sepnuté (svorky 10/12). 

   Viz kapitola 3.8.1 Alarmové relé 
 5.3.1.1.1 Alarmové relé / Senzory / TOC 
 5.3.1.1.1.1 Alarm high (překročená horní mez) 

  Naměřená hodnota nesmí přesáhnout nastavenou hodnotu v tomto 
menu., jinak alarmové relé sepne a v menu „Messages“ (zprávy) se  
objeví chyby E001.  

    Rozsah : 0,00 ÷ 2,00 [ppm] 
5.3.1.1.1.25 Alarm low (překročená dolní mez) 

  Naměřená hodnota nesmí přesáhnout nastavenou hodnotu v tomto 
menu., jinak alarmové relé sepne a v menu „Messages“ (zprávy) se  
objeví chyby E002. 

    Rozsah : 0,00 ÷ 2,00 [ppm] 
 5.3.1.1.1.35 Hysteresis (hystereze) 
    Zabraňuje zbytečnému spínání a rozpínání kontaktů relé, když se  
    naměřená hodnota blíží k zadané mezi. 
    Rozsah : 0,00 ÷ 2,00 [ppm] 
 5.3.1.1.1.45 Delay (zpoždění) 

Doba, po kterou je pozdržena aktivace relé, když je naměřena 
hodnota nad/pod nastavenou mezí. 
Rozsah : 0 ÷ 28 800 sec 

5.3.1.1.2 Alarmové relé / Senzory / Cond. 1: Nastavte hodnotu, která nesmí překročit 
vámi nastavenou mez, při které se sepne alarmové relé 

 
5.3.1.1.2.1 Alarm high (překročená horní mez) 

  Naměřená hodnota nesmí přesáhnout nastavenou hodnotu v tomto 
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menu., jinak alarmové relé sepne a v menu „Messages“ (zprávy) se  
objeví chyby E003.  

    Rozsah : 0,0 nS ÷ 5,00 µS 
5.3.1.1.2.25 Alarm low (překročená dolní mez) 

  Naměřená hodnota nesmí přesáhnout nastavenou hodnotu v tomto 
menu., jinak alarmové relé sepne a v menu „Messages“ (zprávy) se  
objeví chyby E004. 

    Rozsah : 0,0 nS ÷ 5,00 µS 
 5.3.1.1.2.35 Hysteresis (hystereze) 
    Zabraňuje zbytečnému spínání a rozpínání kontaktů relé, když se  
    naměřená hodnota blíží k zadané mezi. 
    Rozsah : 0,0 nS ÷ 5.00 µS 
 5.3.1.1.2.45 Delay (zpoždění) 

Doba, po kterou je pozdržena aktivace relé, když je naměřena 
hodnota nad/pod nastavenou mezí 

  Rozsah: 0 – 28 800 sec. 
5.3.1.1.3 Alarmové relé / Senzory / Cond. 2: Nastavte hodnotu, která nesmí překročit 

vámi nastavenou mez, při které se sepne alarmové relé 
 

5.3.1.1.3.1 Alarm high (překročená horní mez) 
  Naměřená hodnota nesmí přesáhnout nastavenou hodnotu v tomto 

menu., jinak alarmové relé sepne a v menu „Messages“ (zprávy) se  
objeví chyby E005.  

    Rozsah : 0,0 nS ÷ 5,00 µS 
5.3.1.1.3.25 Alarm low (překročená dolní mez) 

  Naměřená hodnota nesmí přesáhnout nastavenou hodnotu v tomto 
menu., jinak alarmové relé sepne a v menu „Messages“ (zprávy) se  
objeví chyby E006. 

    Rozsah : 0,0 nS ÷ 5,00 µS 
 5.3.1.1.3.35 Hysteresis (hystereze) 
    Zabraňuje zbytečnému spínání a rozpínání kontaktů relé, když se  
    naměřená hodnota blíží k zadané mezi. 
    Rozsah : 0,0 nS ÷ 5.00 µS 
 5.3.1.1.3.45 Delay (zpoždění) 

Doba, po kterou je pozdržena aktivace relé, když je naměřena 
hodnota nad/pod nastavenou mezí 

  Rozsah: 0 – 28 800 sec. 
5.3.1.2 Alarmové relé / Sample Temp. 1/2 :Nastavte hodnotu teploty vzorku, která 

nesmí překročit vámi nastavenou mez, při které se sepne alarmové relé  
5.3.1.2.1 Alarm high (příliš velká teplota vzorku) : 

    Aktivuje se, když naměřená hodnota překročí naprogramovanou mez 
    v chybových hlášeních se objeví chyba E007/E021. 
    Rozsah : 30 ÷ 50 [°C] 
 5.3.1.2.2 Alarm low (příliš nízká teplota vzorku) : 
    aktivuje se, když naměřená hodnota překročí naprogramovanou mez 
    v chybových hlášeních se objeví chyba E008/E022 
    Rozsah : 0 ÷ 45 [°C] 
 5.3.1.3  Alarmové relé / Teplota převodníku 

5.3.1.3.1  Case Temp. alarm high (vysoká teplota ve skříni převodníku) 
   v chybových hlášeních se objeví chyba E013 
   Rozsah: 30 ÷ 75 [°C] 
 5.3.1.3.2 Case Temp. alarm low (nízká teplota ve skříni převodníku) 
   v chybových hlášeních se objeví chyba E014 
   Rozsah : -10 ÷ 20 [°C] 
 5.3.2/3  Relay 1/2 (relé 1/2) 
   Fukce relé jsou definované uživatelem 
   Nejprve vyberte z následujících možností: 

 Limit switch (limitní spínač); 

 Hold (držení hodnoty);  

 Fieldbus driven (ovládání pomocí FieldBus) 
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  Potom zadejte potřebná data podle vybrané funkce.  

Pokud jsou relé použita jako limitní spínače Limit Upper/Lower (horní/ dolní mez) 
zadejte : 

 5.3.2.2  Parameter : 
   Process value (vyberte měřenou hodnotu): TOC,  Cond. 1/2, Temp. 1/2. 
 5.3.2.3.xx  Setpoint (mezní bod) – hodnota určená uživatelem jakmile naměřená hodnota 

překročí nastavenou hodnotu (set point = mezní bod), relé sepne  
    Rozsah : 0,000 ppb ÷ 2,00 [ppm] 
 5.3.2.4.xx Hysteresis (hystereze) 
   zabraňuje zbytečnému spínání a rozpínání kontaktů relé, když se  
   naměřená hodnota blíží k zadané mezi. 
   Rozsah : 0,000 ppb ÷ 2,00 [ppm] 
 5,3.x.5.x Delay (zpoždění)doba, po kterou je pozdržena aktivace relé, když je  
   naměřena hodnota nad/pod nastavenou mezí 

Rozsah : 0 ÷ 600 sec 
 

Fieldbus kontakt relé může aktivovaný nebo deaktivovaný přes Profibus vstup  nebo 
výstup. V tomto případě není potřeba nastavovat žádný parametr. Více 
informací naleznete v manuálu, který je k dostání u Technoprocur cz. 

Hold Pokud je výstupní relé nastaveno na HOLD, relé se sepne v okamžiku 
přerušení měření. 

 
5.3.4  Input (vstup) 

 Funkce relé a signálních výstupů se může určit podle nastavení kontaktů relé. 
 Funkce je nevyužita v případě sepnutého nebo rozepnutého relé. 

 5.3.4.1  Active (aktivní): určuje, kdy vstup měl být aktivní 
   No (není)     vstup není nikdy aktivní 
   When closed (kontakt sepnut)  vstup aktivní, když je relé sepnuté 
   When opened (kontakt rozepnut) vstup aktivní, když je relé rozepnuté 

5.3.4.2 Signal outputs (signální výstupy): vybírá, jaké jsou signální výstupy, když je 
relé aktivní 

   Continuous (pokračování)na signálních výstupech je právě naměřená hodnota 
Hold (podržet): na signálních výstupech je poslední naměřená hodnota; 
měření je přerušeno; chyby, kromě fatálních se neaktivují 

   Off (vypnuto): nastavte 0 nebo 4 [mA]; chyby, kromě fatálních se nezobrazují 
 5.3.4.3  Output (výstup) / Control (regulace): relé nebo signální výstupy 
   Continuous (pokračování): řízení regulace normálně pokračuje 
   Hold (podržet): řízení regulace je poslední naměřené hodnotě 
   Off (vypnuto): řízení regulace je vypnuto 
 5.3.4.4  Fault (chyba) 

No (ne): když je aktivní vstup žádná chybová zpráva se neaktivuje, alarmové 
relé se nesepne 

   Yes (ano) když je aktivní vstup aktivuje se chyba E024, alarmové relé se  
   nesepne 

5.3.4.5 Delay (zpoždění) zpoždění, po kterou přístroj čeká, když se deaktivuje vstupní 
relé a přístroj se vrátí do normální činnosti 

   Rozsah: 0 ÷ 6 000 [sec] 
 
 

5.4 Miscellaneous (různé) 
5.4.1  Language (jazyk): Možnost výběru  jazyka. 

Lze volit mezi German (němčina)/English (angličtina)/French (francouzština)/  
Spanish (španělština)/Italian (italština).  

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 : 
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Calibration (kalibrace) – nastaví kalibrační hodnoty zpět do továrního 
nastavení, 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.  
 5.4.4  Access (přístup) 

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, než ho  
zadáte dobře. 

 5.4.5  Sample ID (označení vzorku) 
Zde si můžete označit identifikační kód vzorku. Kód si můžete určit sami 
 

  
5.5  Interface (rozhraní) 

  Vyberte si některý z následujících protokolů; podle výběru musí být zadány  
  odpovídající parametry 
5.5.1.  Protocol Profibus 
5.5.20  Device Address (adresa převodníku)  

Adresa 0 ÷ 126 
5.5.30  ID No. 

Identifikační číslo pro Profibus. 
Může volit : Manufacturer (výrobce) 

   Analyzer (analyzátor) 
   Multivariable (proměnné) 

5.5.40  Profibus Local Operation (místní provoz) 
Možno zvolit :  Disabled (znemožněno) 

   Enabled (umožněno) 
   Detaily jsou v návodu na PROFIBUS. 

5.5.1.  Protocol Modbus RTU 
5.5.21  Device Address (adresa převodníku) 

Adresa :0 ÷ 126 
5.5.31  Baud rate (přenosová rychlost) 

Rozsah : 2 400 ÷ 115 200 [Baud] 
5.5.41  Parity (parita) 

Možnosti : None (žádná); 
Even (sudá) 
Odd (lichá) 

   Detaily jsou v návodu na MODBUS 
5.5.1  Protocol Hyperterminal 
5.5.23  Baud Rate (přenosová rychlost) 

Rozsah : 2 400 ÷ 115 200 [Baud] 
 Detaily jsou v návodu na RS232 komunikaci  
 

 5.5.1  Protocol Web Server 
5.5.24  Device Address (adresa převodníku)  

Adresa :0 ÷ 126 
   Detaily jsou v návodu na WebServer 
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9. Parametry nastavené od výrobce 
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