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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. 

 

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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Záruční podmínky 
 Firma SWAN garantuje kupujícímu vynikající kvalitu dodaného analyzátoru AMI Oxytrace 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. vyměněna. 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 Použití analyzátoru 

2.1 Popis systému 

Analyzátor se používá na měření 

Nízkých úrovní kyslíku ve vysoce čistých vodách. Zvláště pak v elektrárnách (např. v napájecích vodách), kde je 

nutné zabezpečit velice nízkou hladinu kyslíku aby se zabránilo korozi. 

2.1.1 Clarkův měřící princip 

Sonda obsahuje jednu elektrodu ze vzácného kovu (např. ze zlata nebo platiny) a referenční elektrodu (převážně 

Ag/AgCl) a někdy s třetí, ochrannou elektrodou (převážně platinovou nebo zlatou). 

Elektrody Clarkova typu se používají pro měření rozpuštěného kyslíku ve vodě nejčastěji. Základní princip je, že 

se přivádí napětí na anodu a katodu, které jsou ponořené v elektrolytu  Kyslík vstupuje do elektrody difúzí přes 

propustnou membránu a na katodě je redukován a vytváří měřitelný elektrický proud. 

 

O2 + 2e
-
 + 2 H2O + 2 OH

- 

 

Mezi koncentrací kyslíku a elektrickým proudem existuje lineární závislost. 

Ochranná elektroda je umístěná okolo katody a je na stejném potenciálu, ale neprování se na ní žádné měření. 

Kyslík, který prostupuje elektrolytem ke katodě je spotřebováván ochrannou elektrodou. To má za následek, že 

zbytkový kyslík v elektrolytu nemůže ovlivňovat měřený signál a doba odezvy je rychlejší.  

Měřený signál je závislý na teplotě a je automaticky kompenzován na teplotu 25°C. Teplota vzorku je neustále 

měřena teplotním čidlem uvnitř sondy. 

2.1.2 On-line měření 

Swansensor Oxytrace se dodává s QV-Flow průtočnou celou. Vzorek je přiveden na vstupní přívod do cely, 

prochází dál přes regulační jehlový ventil a naplňuje průtočnou celu. Zde se určuje koncentrace kyslíku. Potom 

vzorek opouští celu přes rotor průtokoměru, který měří průtok vzorku. Výstup vzorku je do volného prostoru.  

2.2 Specifikace analyzátoru 

2.2.1 Požadavky na vzorek : 

 Průtok vzorku   6 ÷ 25 l/hod 

 Tlak na vstupu   QV-Flow : 0,2 ÷ 1 bar 

   B-Flow : max. 3 bary 

 Výstup vzorku :    QV-Flow : beztlakový – do volného prostoru 

   B-Flow : max. 3 bary 

 Teplotní rozsah :   15 ÷ 45 °C (41 ÷ 113 °F) 

 Bez oleje, tuků a písku 

2.2.2 Požadavky pro instalaci 

 Vstup vzorku :   Swagelok ¼ “ pro nerezovou trubičku 

 Odpad :    QV-Flow : koncovka na hadici 14 x 20 mm (½“) 

B-Flow : Swagelok ¼ “ pro nerezovou trubičku 

 Napájení :   100 ÷ 240 VAC (+- 10%) 50/60 Hz (+- 5%) ; 24 VDC (+-10%) 

oddělené   Příkon : max. 30 V 

2.2.3 Parametry 

 Měřící rozsah   0 ÷ 15 ppm při 15 °C nebo 0 ÷ 100 % saturace 

 Rozlišení   0,3 % v případě,že měřená teplota = teplota při kalibraci 

1,5 % při odchylce od teploty při kalibraci ± 10°C 

 Doba odezvy   t90 < 30 sec (narůstající koncentrace) 

 Rozsah měření teploty  do 60 °C; rozlišení 0,1 °C 

 Měření průtoku vzorku  QV-Flow : měřeni SWAN průtokoměrem a alarmem v případě 

nedostatečného průtoku vzorku 

B-Flow : nemá měření průtoku 
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 Zabezpečení   ochrana dat při výpadku napětí, všechna data jsou uložena  

     v energeticky nezávislé paměti.; přepěťová ochrana vstupů 

a výstupů; galvanicky oddělené signální vstupy a výstupy 

 Relé alarmu   jeden beznapěťový kontakt jako sumární alarm indikace  

naprogramované veličiny  a indikace poruchy. 

Max. zátěž: 1A / 250 VAC 

 Vstup    Jeden beznapěťový kontakt programovatelný pro funkci HOLD, 

nebo dálkové vypnutí 

 Relé    Dva beznapěťové kontakty programovatelné jako limitní spínače 

měřených veličin nebo jako časovač čištění s automatickou funkcí 

hold. 

Max. zátěž: 1A / 250 VAC 

 Signální výstupy   Dva programovatelné výstupní signály měřených hodnot (volně  

nastavitelný rozsah, linearita nebo bi-linearita) nebo jako výstup PID 

regulátoru). 

Analogový výstup: 0/4 - 20 mA 

Max. zátěž 510  

Možnost třetího výstupu /volitelné) – stejné parametry jako  

u předchozích 

 Komunikační interface  RS232 interface pro nahrání dat z loggeru do PC (za použití 

Microsoft HyperTerminal) nebo galvanicky odděleného RS485 

pomocí Fieldbus protokolu Modbus nebo Profibus DP V1. 

 Funkce pro regulaci  Relé nebo proudové výstupy programovatelné pro 1 nebo 2 pulzní 

dávkovací čerpadla, solenoidový ventil nebo pohon ventilu. 

Programovatelné funkce P, PI, PID nebo PD parametrů regulace 
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3 Popis analyzátoru 
 

 

   montážní panel 
 

 

 
 

          převodník 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Swansensor Oxytrace G 
 

 

 

        průtokoměr 
 

 

 

 

        průtočná cela OTG-FC 

        průtočná cela s možností použití 

        Faradayovy elektrody 

        Připevněná nerezovým úhelníkem 
 

 
         

        výstup vzorku (odpad) 
         

 

         

        přívod vzorku 
 

 

        řídící jednotka pro 

Faradayovu elektrodu 
 

 

      Obrázek 3-1 : Vzhled a popis analyzátoru 
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  Rozteče děr : 254 x 824 

  Šrouby :  průměr 6 mm 

 

Obrázek 3-2 :Montážní rozměry  analyzátoru 
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3.1 Sonda Swansensor Oxytrace G 

Sonda Swansensor Oxytrace G je konstruována pro měření velmi nízkých hodnot rozpuštěného kyslíku ve velmi 

čistých vodách. 

 

 

 

 

        Kabel s volnými konci 

        (zakončení do svorkovnice) 

 

 

 

 

 

 

 

        Konec sondy 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

        Kryt sondy s membránou 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-3 : Kyslíková sonda Swansensor Oxytrace G 

 Měřící rozsah   0 ÷ 15 ppm při 15 °C nebo 0 ÷ 100 % saturace 

 Rozlišení   0,3 % v případě,že měřená teplota = teplota při kalibraci 

1,5 % při odchylce od teploty při kalibraci ± 10°C 

 Doba odezvy   t90 < 30 sec (narůstající koncentrace) 

 Teplotní čidlo    NT5k 

 Provozní teplota   0 ÷ 50°C 

 Provozní tlak   0 ÷ 3 bary 

 Upevnění sondy   závit 

 Materiály   tělo sondy : polyacetal kopolymer 

katoda : zlatá 

anoda : stříbrná 

ochranná : stříbrná 

 Minimální průtok  6 litrů / hod 
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3.2 Průtočné cely 

3.2.1 QV-Flow PMMA OTG 

Průtočná cela je vyrobena z akrylového skla se zabudovaným měřením průtoku SWAN průtokoměrem. 

 

 Parametry : 

 

 Teplota vzorku   max. 45 °C 

 Tlak na vstupu cely  max. 1 bar 

 Výstup vzorku   beztlaký do volného prostoru 

 Průtok vzorku    6 ÷ 25 l/hod 

 Přívod vzorku   Swagelok ¼“ pro nerezovou trubičku 

 Výstup vzorku   SERTO koleno se 6 mm PE trubičkou 

 Rozměry    viz následující obrázek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-4 : Průtočná cela QV-Flow PMMA OTG 
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3.2.2 QV-Flow PMMA OTG FC 

Průtočná cela je vyrobena z akrylového skla se zabudovaným měřením průtoku SWAN průtokoměrem. 

Obsahuje Faradayovu elektrodu pro kalibraci pomocí elektrochemicky generovaných přídavků kyslíku. 

 

 Parametry : 

 

 Teplota vzorku   max. 45 °C 

 Tlak na vstupu cely  max. 1 bar 

 Výstup vzorku   beztlaký do volného prostoru 

 Průtok vzorku    6 ÷ 25 l/hod 

 Přívod vzorku   Swagelok ¼“ pro nerezovou trubičku 

 Výstup vzorku   SERTO koleno se 6 mm PE trubičkou 

 Rozměry    viz následující obrázek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-5 : Průtočná cela QV-Flow PMMA OTG-FC 
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3.2.3 B-Flow SS 316L OTG 

Průtočná cela B-Flow SS 316 L OTG je vyrobena z nerez oceli a může výt proto použita pro vyšší provozní 

tlaky a teploty. Nemá měření průtoku. 

 

 Parametry : 

 

 Teplota vzorku   0 ÷ 50 °C 

 Tlak na vstupu cely  max. 5 bar při 50 °C 

 Výstup vzorku   beztlaký do volného prostoru 

 Průtok vzorku    6 ÷ 25 l/hod 

 Přívod vzorku   Swagelok ¼“ pro nerezovou trubičku 

 Výstup vzorku   Swagelok ¼“ pro nerezovou trubičku 

 Rozměry    viz následující obrázek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

              Výstup vzorku 
 

 

 

 

 

 

           Vstup vzorku 
          

 

 

 

Obrázek 3-6 : Rozměry průtočné cely B-Flow SS316L OTG 
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3.3 Displej a ovládací prvky 

 

 

 

 

Podsvícený displej 
 

 

 

         Ovládací tlačítka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 3-7 : Displej převodníku AMI Oxytrace 

 

 

3.3.1 Popis zobrazení na displeji 

 
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 

 

 

 

                      čas (hh:mm:ss) 

 

 

 

    ;                 měřená hodnota 

 

 

            průtok vzorku 

           teplota vzorku 

 

 

 

Obrázek 3-8 : Zobrazené údaje na displeji 
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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 

 

    chyba (error); blikající symbol znamená závažnou chybu 

 

 

    časovač 

 

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 3-9 :Pohyb v menu 

 

Detailní popis všech menu je v kapitole „Přehled programu“. 
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3.4 Struktura software 

 

 

 

 

Menu 1 : Messages (zprávy) 

Zobrazuje neodstraněné chyby (pending 

čas, kdy událost nastala. Obsahuje errors) 

a také historii událostí (datum a 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. 

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 chráněni heslem. 
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3.5 Změna parametrů a hodnot 

Následující příklad ukazuje změnu nastavení proudové smyčky z 4 ÷ 20 mA na 0 ÷ 20 mA  

(v Instalačním menu 5.2.1) 

3.5.1 Změna parametru 

 

 

     V menu zvýrazněte parametr, který chcete změnit 

 

 

     Zmáčkněte  

 

 

 

Zmáčkněte              nebo               abyste zvýraznili vybraný 

parametr. 

 

     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 

 

 

 

3.5.2 Změna hodnoty 

 

 

 

     Vyberte hodnotu, kterou chcete změnit a zmáčkněte            

 

     Pomocí                 a                 změňte vybranou hodnotu   

 

     Potvrďte novou hodnotu klávesou            

 

 

 

 

     Menu opustíte klávesou                

 

 

 

Obrázek 3-10 : Příklad provádění změn v menu 
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4 Instalace 
Bude-li analyzátor používán ve venkovním prostředí, nainstalujte analyzátor do ochranného krytu, aby byl 

chráněný před povětrnostními vlivy (viz provozní podmínky). 

 

Přístroj nainstalujte vodorovně tak aby displej byl ve výšce očí 

 

4.1 Postup při instalaci 

4.1.1 Přívod vzorku 

Přívodní nerezovou trubičku ¼“ se vzorkem přiveďte na vstupní šroubení Swagelok ¼“. Trubičku vsuňte do 

šroubení a přesvědčte se, že trubička správně dosedá do šroubení a převlečná matice jde volně dotáhnout pomocí 

prstů. Tělo šroubení přidržte klíčem a potom dalším klíčem dotáhněte převlečnou matku o 1¼ otáčky. 

4.1.2 Odpad 

QC-Flow cela : připojte ½“ hadici na odpadní trychtýř odpadní vodu odveďte do volného, beztlakového odpadu 

B-flow : odvod vody je naprosto stejný jako u přívodu, Swagelok ¼“.  Postupujte stejným způsobem 

4.1.3 Elektrické připojení 

 Zkontrolujte jestli odpovídá síťové napětí s napětím pro analyzátor 

 Elektrické připojení : 85 ÷ 265 VAC , 47 ÷ 63 Hz nebo 24VDC 

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

analyzátor ještě nezapínejte 

 

   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 4-1 : Elektrické přívody do převodníku 
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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. 

Aby jste zabránili elektrickému šoku, nepřipojujte přístroj k napětí dříve než je připojen 

zemnící vodič.  

 Dodržujte všechna bezpečnostní opatření. 

 

 
 

Obrázek 4-2 : Elektrické schéma zapojení 
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Používejte pouze svorky, které jsou označena na schématu a používejte je pouze pro účel, pro 

které byly navrženy. Nesprávné zapojení bude mít za následek zkrat v převodníku a jeho 

zničení!  

4.1.4 Elektrické svorky 

AMI Převodník obsahuje velké množství svorek, na které se připojují sondy, průtokoměr, komunikační interface 

apod. Správné připojení je vyznačeno v elektrickém zapojení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-3 : Rozmístění svorek v převodníku 
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4.1.5 Síťový přívod 

 

 

 

svorky pro napájení 

        (hnědá-fáze; modrá-neutrální vodič) 

 

 

 

 

        ochranná zem 

        zemnící vodič MUSÍ být připojen 

        pod zemnící šroub v převodníku! 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-4 : Připojení síťového přívodu 

  

  UPOZORNĚNÍ 

  Není dovoleno na přívod z AMI převodníku zapájet další zařízení 

 

 

4.2 Vstupní kontakty 

Používejte pouze beznapěťové kontakty 

   

  Svorky :  16; 42 

4.3 Kontakty relé 

4.3.1 Relé alarmu 

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

4.3.2 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. 

 

Indukční ventily :Chraňte relé instalací tlumivky (RC variátor) 

 

Motorový ventil : Kontakty jednoho relé jsou použity pro spínání ventilu, druhé pro zavírání 

   Se dvěma kontakty lze ovládat pouze jeden ventil. 
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4.4 Výstupní signály 

4.4.1 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! 

4.4.2 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 4-5 : Umístění desky pro třetí signální výstup 

4.5 Komunikační interface 

4.5.1 Interface RS 485 

Svorky :  37 PB; 38 PA 

  

Pro připojení více přístrojů do sítě je nutno nastavit komunikační parametry pro PRIFIBUS. Tyto parametry a 

jejich nastavení je ve zvláštním návodu, dodávaným s komunikační deskou. Pro propojení více přístrojů 

používejte správný kabel.  

Propojení přístrojů musí být u posledního převodníku zakončeno zakončovacím 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-6 : Interface RS 485 
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4.5.2 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 4-7 : RS 232 interface 

4.6 Měření průtoku 

Když použijete průtočnou čelu s integrovaným měřením průtoku QV-Flow , musí být senzor zapojen do 

převodníku podle následujícího barevného značení  přívodů: 

 

  černá  bílá  hnědá 

    39   40    41 

4.7 Připojení sondy Swansensor Oxytrace G 

Připojte barevné vodiče podle následujícího návodu : 

 

  Černá  Hnědá  Zelená  Bílá 
    19     20      21   22 

5 Uvedení do provozu 

 Zkontrolujte jestli odpovídá síťové napětí s napětím pro analyzátor 

 Elektrické připojení : 

100 - 240 VAC , 50/60 Hz nebo 24VDC 

 Přístroj nainstalujte vodorovně tak aby displej byl ve výšce očí 

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

analyzátor ještě ale nezapínejte 

 Napojte přívod vzorku na průtočnou celu 

 Výstup trychtýře dejte do volného odpadu 

 Kyslíková sonda je v dodávce přeplněná sulfidem sodným a ochranným krytem. Před instalací 

elektrody sundejte ochranný kryt, očistěte a opláchněte povrch sondy DEMI vodou. Potom nainstalujte 

membránu a naplňte sondu elektrolytem (postupujte podle návodu na instalaci elektrody). 

 Po nainstalování elektrony na ni připojte kabel 

 Zapněte napájení. Analyzátor nejprve provede vnitřní test, zobrazí číslo verze firmware a pak je 

připraven na provoz 

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

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

 Vyndejte sondu z průtočné cely a nechte ji alespoň 30 minut, ještě lépe hodinu na volném vzduchu při 

zapnutém analyzátoru. Během této doby musí zůstat na vzduchu suchá a čistá membrána a sonda 

připojena na zapnutý převodník. 

 Po této době můžete nakalibrovat sondu 

 Po kalibraci sondu vraťte do průtočné cely 

 Otevřete přívod vzorku a nastavte jeho průtok na doporučenou hodnotu 6 ÷ 25 l/hod 
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6 Programování převodníku 

6.1 Menu „ Messages“ (zprávy) a „Diagnostics“ (diagnostika) 

 

        Nevyřešené chyby 

 
         Seznam zpráv 

 

(hlavní menu 1) 

 

 

          Označení 

 

          Verze software 

 

 

 

   Určení   test 

 

                roky 

           dny 

      Provozní čas    hodiny 
 

 

 

               Stávající hodnota 

 

                Nekomp. teplota 

                Nekomp. hodnota 

          nasycení 

   Sondy   historie kalibrací 

                      teplota v převodníku 
           

              atm. tlak 
 

(hlavní menu 2) 
 

               označení vzorku 

                teplota 

                             údaj čidla v Ω 

                             průtok 

               průtok (v Hz) 
 

 

             alarmové relé 

              relé 1 / 2 

              vstupní relé 

   Stavy výstupů     výstupní signály 1 / 2 
 

               Protokol 

   Interface        pouze s RS 232 nebo RS485 

                interface 
   

             Přenosová rychlost 

(čísla menu) 

 

Menu „Messages“ může být chráněno heslem. Menu „Diagnostics“ je vždy přístupné pro každého, není u něho 

možnost ochrany heslem. V obou menu nelze žádným způsobem změnit nastavení. 
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6.2 Menu „Operation“ (činnost) 

 

 

 
Kalibrace 

 

     (údržba) 

                   Alarmové relé 

                    Relé 1 / 2 

          Kontrola činnosti                Signální výstupy 1 / 2 
 

 

     

               Nastavení času 

 
 

   Sondy 

         Filtrační časová konstanta 

         HOLD po kalibraci 
 

             Alarmové relé           Alarm pro kyslík 

 

                Kontakty relé              Alarm pro nasycení 

(hlavní menu 3)       parametry závisí na nastavení v menu „INSTALLATION“ 

                                                            

                    Relé 1 / 2 

          

 

 

 

         

       Závisí na nastavení v menu „INSTALLATION“ 

 

 

         Intervaly záznamů dat 

         Vymazání dat 

 

 

 

 

    (čísla menu) 

 

Menu „Maintenance“ je určeno pro servisní účely : kalibraci, testování kontaktů relé a činnosti výstupních 

signálů, také pro nastavená času a data. Toto menu by mělo být chráněno heslem. 

Menu „Operation“ je pro uživatele. Toto menu mu dovoluje nastavit limitní hodnoty, alarmové hodnoty apod. 

Přednastavení je provedeno v menu „Instalation“ (toto menu je určeno pro vyškolenou obsluhu a musí být 

chráněno heslem) 
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6.3 Menu „Installation“ (instalace) 

 

 
 

      Bez měření průtoku 

               S průtokoměrem SWAN 

 

 

        Korekce offsetu 

 

 
    

    Signální výstupy          parametr 

               0/4 – 20mA 

                funkce 

 

         rozsah/regulační funkce 

 

      Relé alarmu                 kyslík 

            průtok 

            teplota 

                      nasycení 

   INSTALACE     teplota uvnitř převodníku 
 

   Kontakty relé        funkce 

   (hlavní menu)              parametr 

 

        další nastavení závisí na zvolené funkci 

            aktivní 

            výstup 

            Vstupní relé                  výst/reg 

            chyba 

                                   zpoždění 
 
 

   Různé       jazyk 

          nastavení od výrobce 

          nahrání firmware 

          nastavení hesel 

          označení vzorku 

 

   

 

 
        pouze s RS 232 nebo RS 485 interface 
 

    (čísla menu) 
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6.4 Popis jednotlivých menu 

6.4.1 Menu 1 : „MESSAGES“ (zprávy) 

Menu 1.1 Pending errors (nevyřízené chyby) 

Poskytuje seznam aktivních chyb s jejich stavem (aktivní; potvrzená). Jestliže se aktivní chyba potvrdí, 

alarmové relé se přepne do klidové polohy. Odstraněná chyba se přesune do seznamu chyb. 

Menu 1.2 Message list (seznam chyb) 
Poskytuje seznam všech chyb jak po sobě následovaly : kód chyby; datum a čas kdy nastala a její stav 

(aktivní; potvrzená; odstraněná). Uloženo je 65 chyb, potom se nejstarší chyby přepisují. 

6.4.2 Menu 2 : „DIAGNOSTIC“ (diagnostika) 

V tomto menu se hodnoty pouze zobrazují, nedají se upravovat (slouží pouze pro informaci) 

 

Menu 2.1 Identification (označení) 
  2.1.1 DESIGNATION (označení) : Zobrazuje pouze označení přístroje – v tomto případě vždy 

             AMI Oxytrace 

  2.1.2 VERSION : Zobrazuje verzi software např. : V4.11-11/07 

  2.1.3 FACTORY TEST : zobrazuje datum továrního testu elektroniky 

  2.1.5 OPERATING TIME : roky; dny; hodiny; minuty; vteřiny provozu 

 

Menu 2.2 Sensors (sondy) 

2.2.1 OXYTRACVE G :  

 Current value : právě měřená hodnota v ppb 

 Raw value tc : přímo měřená hodnota proudu v nA teplotně kompenzovaná 

 Raw value : přímo měřená hodnota proudu v nA teplotně nekompenzovaná 

 Saturation : právě měřená hodnota nasycení v % 

 

2.2.1.5 CAL HISTORY : 

 Zobrazuje diagnostické hodnoty posledních kalibrací kyslíkové sondy. Ukládá se 65 záznamů  

 o kalibraci. 

 

 2.2.2 MISCELLANEOUS 

 Case temp. : okamžitá teplota v převodníku ve °C 

 Air pressure : zobrazuje se okamžitá hodnota atmosférického tlaku v hP 

 

Menu 2.3 Sample (vzorek) 

2.3.1 SAMPLE ID (označení vzorku) 

Kód vzorku. Přesně identifikuje místo měřeného vzorku (pro programové účely) 

TEMPERATURE (teplota) 

Právě měřená teplota vzorku ve °C a také odpor teplotního čidla Nt5k v Ω 

 

Menu 2.4 I/O State (stavy vstupů / výstupů) 

 2.4.1 ÷ 2.4.2 Zobrazuje aktuální stavy všech vstupů a výstupů 

   Alarm relay : Opened or closed (Alarmové relé sepnuté / rozepnuté) 

   Relay 1 and 2 : Opened or closed (Relé 1 nebo 2 sepnuté / rozepnuté) 

   Input : : Opened or closed (Vstupní relé sepnuté / rozepnuté) 

   Signal Output 1 ;2; nebo 3 (je-li toto volitelné příslušenství instalováno) :  

      právě měřená hodnota proudu v mA 

 

Menu 2.5. Interface 

  Zobrazuje se nastavení komunikačních parametrů (pouze v případě, že je jako volitelné 

  příslušenství instalován interface RS 232 nebo RS 485) 
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6.4.3 Menu 3 : „MAINTENANCE“ (údržba) 

Menu 3.1. Calibration 

  3.1.5 Spouští kalibraci. Řiďte se pokyny na displeji. Zobrazuje se hodnoty nasycení v % a saturační 

   proud v nA. Současně indikátor zobrazuje časový průběh kalibrace. 

 

Menu 3.2. Simulation (testování) 

 3.2.1 ÷ 3.2.6 V režimu testování lze testovat signální výstupy nebo stavy jednotlivých relé. 

   Kurzorem se vybere objekt testování (relé nebo analog. výstup). 

   Volba se potvrdí klávesou ENTER. 

   Pomocí kláves šipek vyberete stav relé nebo nastavíte výstupní proud. 

   Potvrzením klávesou ENTER se zvolený stav objeví na výstupu. 

   Po opuštění menu se všechna testovací nastavení vrátí do původního stavu. 

   Neprovedete-li žádné testovací nastavení do 20 minut, systém se vrátí do původního stavu.- 

 

Menu 3.3 Set Time 

   Složí k nastavení data a času. 

6.4.4 Menu 4 : „OPERATION“ (činnost) 

Menu 4.1. Sensors (sondy) 

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 a limity nejsou aktivní. 

Rozsah : 5 ÷ 6 000 sec 

 

Menu 4.2. Relay contacts (kontakty relé) 

4.2.1 Alarm relay  (relé alarmu) – zde se nastavují hodnoty pro horní a spodní limit 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 

  Měřené hodnoty jsou mimo nastavené meze 

  Malý průtok vzorku 

Nastavení pro alarmové relé je v menu 5.3.1 

Mohou být nastavená jako limitní spínač, řízení regulace, časovač nebo mohou být ovládaná 

pomocí Field Busu. 

 

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

  Funkce relé je určena uživatelem. Nastavení relé 1 je v menu 5.3.2 a pro relé 2 v menu 5.3.3 

  Popis nastavení ječ v menu instalace.  

 Mohou být nastavená jako limitní spínač, řízení regulace, časovač nebo mohou být ovládaná 

pomocí Field Busu. 

 

 4.2.4 Input (vstup) 

  Funkce relé a signálních výstupů může být určená v závislosti na stavu vstupního relé. Popis je 

v menu5.3.4. 

 

Menu 4.3 Logger (záznamník dat) 

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

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

záznam obsahuje: datum, čas, alarmy, naměřenou hodnotu, naměřenou hodnotu 

nekompenzovanou, teplotu a průtok. 
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4.3.1 Log interval (interval ukládání) 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.  Clear logger (vymazání dat ze záznamníku) 

Když potvrdíte YES v menu mazání, jsou všechna data vymazána a můžete opět data 

zaznamenávat 

6.4.5 Menu 5 : „INSTALLATION“ (nastavení parametrů) 

Menu 5.1. Sensors (sondy) 

 5.1.1 Flow (průtok) lze zvolit průtočnou celu B - flow (bez měření průtoku),v tomto případě zadáte 

„None“ nebo Q-flow (měření průtoku) v případě, že máte nainstalovanou průtočnou celu  

s měřením průtoku SWAN. 

 5.1.2 O2 offset (odchylka) zde lze ručně nastavit malou korekci hodnoty v rozmezí 0 ÷ 3 ppb 

 

Menu 5.2. Signal outputs (výstupní signály - analog. výstupy) 

 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   

proudové smyčky.  

 5.2.1.1 : Parameter : přiřaďte měřenou veličinu k jednotlivým výstupům. 

Můžete volit : Oxygen (kyslík), Temperature (teplota). Sample fow (průtok vzorku) 

a Saturation (nasycení). 

 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 (linear; bilinear; logarithmic) 

 
    

 
         rozlišení 0,001 
 

 

 
                 rozlišení 0,0006 

 

 

 

 

 

 
          rozlišení 0,0002 

 

 

Obrázek 6-1 : Průběhy při nastavení lineárního a bilineárního průběhu stupnice 
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Obrázek 6-2 : Pruběh při nastavení logaritmického průběhu stupnice 

 

 5.2.1.4 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. 

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). 
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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 6-3 : 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. 

 

 Řízení „Upwards / Downwards“ (regulace vzestupná / sestupná) 

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

  flow; Saturation (kyslík; teplota; průtok vzorku; nasycení) 

 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 krok odezvy I- řadiče dosáhne té samé  

  hodnoty jako 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 

 

Menu 5.3  Relay contacts (kontakty relé) 

 5.3.1 Alarm relay (relé alarmu) - zde se nastavují hodnoty pro horní a spodní limit 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 

  Měřené hodnoty jsou mimo nastavené meze 

  Malý průtok vzorku 

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

Oxygen; Sample temperature; Sample flow; Saturation; Case temperature (kyslík; teplota 

vzorku; průtok vzorku; nasycení; teplota uvnitř převodníku). 

Hodnoty alarmu pro kyslík a nasycení lze také nastavit v menu 4.2.1.1 nebo 4.2.1.2 
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 5.3.1.1 Alarm Oxygen (meze alarmu pro měření kyslíku) 

 5.3.1.1.1 Alarm high (horní mez alarmu) naměřená hodnota nesmí překročit zadanou hodnotu  

  nastavenou v tomto menu. Jinak alarmové relé sepne a zobrazí se chyba E001. 

  Rozsah pro nastavení : 0 ÷ 10 ppm 

 5.3.1.1.23 Alarm low (dolní mez alarmu) naměřená hodnota nesmí klesnout pod zadanou hodnotu  

  nastavenou v tomto menu. Jinak alarmové relé sepne a zobrazí se chyba E002. 

  Rozsah pro nastavení : 0 ÷ 10 ppm 

 5.3.1.1.33 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 ÷ 10 ppm 

 5.3.1.1.43 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 

 

 5.3.1.2 Alarm Sample Flow (alarm průtoku vzorku) 

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

 5.3.1.2.36 Rozsah pro nastavení : 10 ÷ 50 l/hod / 0,5 ÷ 9 l/hod 

 

 5.3.1.3 Alarm Sample Temperature (alarm pro teplotu vzorku) 

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

  chybová zpráva E 007/E008 

 5.3.1.3.23 Rozsah pro nastavení : 30 ÷ 100 °C / -10 ÷ + 20 °C 

 

 5.3.1.4 Alarm Saturation (alarm nasycení) 

 5.3.1.4.1 Alarm saturation high (vysoká hodnota nasycení) naměřená hodnota nesmí překročit 

  nastavenou v tomto menu. Jinak alarmové relé sepne a zobrazí se chyba E003. 

  Rozsah pro nastavení : 0 ÷ 200 % 

 5.3.1.4.23 Alarm saturation low (nízká hodnota nasycení) naměřená hodnota nesmí klesnout 

   pod nastavenou v tomto menu. Jinak alarmové relé sepne a zobrazí se chyba E003. 

  Rozsah pro nastavení : 0 ÷ 200 % 

 5.3.1.4.33 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 ÷ 200 % 

 5.3.1.4.43 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 

        5.3.1.4-5.3.1.5 Case tempereture (teplota v převodníku) 

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

  Rozsah pro nastavení : 30 ÷ 75 °C / - 10 ÷ + 20 °C 

    

 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; regulace; časovač; ovládání pomocí Field Bus 

 5.3.x.1 Function (funkce) 

  Vyberte některou z možností : 

  Limit Upper (horní mez); Limit Lower (dolní mez); )Kontrol Upward regulace vzestupná); 

  Control Downward (regulace sestupná); Timer (časovač); Fieldbus 

 

  Limit Upper / Lower 

 5.3.x.20 Parameter : vyberte Oxygen (kyslík); Temperature (teplota); Sample Flow (průtok  

  vzorku); Saturation (nasycení) 

 5.3.x.300 Setpoint (mezní bod) – měřená hodnota určená uživatelem Oxygen; Temperature; Sample 

  flow; Saturation (kyslík; teplota; průtok vzorku; nasycení) 
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 5.3.x.400 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. 

 5.3.2.50 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 

 

  Kontrol 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 Oxygen (kyslík); Temperature (teplota);  

  Sample Flow (průtok vzorku); Saturation (nasycení) 

 

 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 : 0 ÷ 240 s 

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

  uvedení do činnosti 

  Rozsah pro nastavení : 0 ÷ 240 s 

  Frequency (pulzní řízení) 

  Typická zařízení která jsou řízena frekvenční závislostí pulzů jsou klasická membránová  

  dávkovací čerpadla s beznapěťpvým 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 

 5.3.x.32.31 Control parameters (regulační parametry) 

  Definují řídící parametry pro příslušný ovládací prvek 

 5.3.x.32.31.10 Set point (mezní bod) ) – měřená hodnota určená uživatelem Oxygen; Temperature;  

  Sample flow; Saturation (kyslík; teplota; průtok vzorku; nasycení) 

 5.3.x.32.31.20 P-Band  (P-pásmo) - oblast nad (sestupná regulace) nebo pod (vzestupná regulace)  

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

 5.3.x.32.31.3  Reset time (čas vynulování) – je to čas, kdy krok odezvy I- řadiče dosáhne té samé  

   hodnoty jako by náhle dosáhl P řadič 

   Rozsah : 0 ÷ 9 000 s 

 5.3.x.32.31.4  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 

 5.3.x.32.31.5  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 
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  Timer (časovač) – relé spíná opakovaně podle nastavení (tato funkce je určena hlavně pro  

  SWAN pomocné funkce např. čištění nebo proplach sond apod. 

 5.3.x.24 Operation Mode (činnost) vyberte kdy má být zvolený signální výstup aktivní :  

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

 5.3.x.340 Interval – nastavte časový interval pro časovač 

  Rozsah : 1 ÷ 1 440 min 

 5.3.x.44 Run time (doba činnosti) – doba, po kterou je relé sepnuté 

  Rozsah : 5 ÷ 6 000s 

 5.3.x.54 Delay (zpoždění) – během „Run time“ (doby činnosti) plus nastavené zpoždění zůstávají  

  výstupní signály na své poslední hodnotě podle následujícího nastavení. 

 5.3.x.6 Signal outputs (výstupní signály) vyberte z následujících možností : 

  „Continuous“ : výstupní signály jsou v normálním stavu jako při měření 

  „Hold“ : výstupní signály zůstávají na poslední platné měřené hodnotě 

  „Off“ : výstupní signály jsou vypnuté a na výstupech je hodnota 0/4 mA 

 4.2.2.6 Output / Control (výstup / řízení regulace) 

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

  „Continuous“ : výstupy pro regulaci jsou v normálním stavu jako při měření 

  „Hold“ : výstupy pro regulaci zůstávají na poslední platné měřené hodnotě 

  „Off“ : řízení výstupů je vypnuto 

 

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

 

 5.3.4 Input (vstup) 

 5.3.4.1 definuje, kdy je vstupní relé aktivní 

  No – vstupní relé není nikdy aktivní 

  When closed  - vstupní relé je aktivní při sepnutých kontaktech relé 

  When opened  - vstupní relé je aktivní při rozepnutých kontaktech relé 

 5.3.4.2 Signal output (výstupní signály) vyberte z následujících možností jak se mají chovat  

  signální výstupy když je vstupní relé aktivní : 

  „Continuous“ : výstupní signály jsou v normálním stavu jako při měření 

  „Hold“ : výstupní signály zůstávají na poslední platné měřené hodnotě 

  „Off“ : výstupní signály jsou vypnuté a na výstupech je hodnota 0/4 mA 

 5.3.4.3 Output / Control (výstup / řízení regulace) 

  Vyberte jak se mají chovat výstupy pro regulaci, když je vstupní relé aktivní : 

  „Continuous“ : výstupy pro regulaci jsou v normálním stavu jako při měření 

  „Hold“ : výstupy pro regulaci zůstávají na poslední platné měřené hodnotě 

  „Off“ : řízení výstupů je vypnuto 

 5.3.4.4 Fault (chyba)  

  „No“ : při aktivním vstupním relé se neaktivuje žádná chyba a ani se nesepne žádné 

  alarmové relé 

  „Yes“ : při aktivním vstupním relé se aktivuje chyba  E024 a nesepne se alarmové relé 

 5.3.4.5 „Delay“ : doba, po kterou přístroj čeká po deaktivaci vstupu, než pokračuje v normální 

  operaci 

 

Menu 5.4. Miscellaneous (různé) 

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

/francouzštinou / španělštinou. Od výrobce je nastavená je 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. 
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 5.4.3 Load firmware (nahrání SW programu) : Slouží pouze pro firemní techniky SWAN.  

Vždy musí být nastaveno NO ! 

 

 5.4.4 Password (heslo) : Můžete si naprogramovat hesla pro všechna jednotlivá menu. Každé menu  

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

Heslo je čtyřmístné . Naprogarmujete-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 

 

Menu 5.5 Interface 

 Vyberte jedni z následujících komunikačních protokolů. 

 V závislosti na volbě se volí různé parametry 

 „Profibus“ Adresa : 0 ÷ 126 

   ID Number : více možností (viz. Návod na použití Profibus) 

 „Modbus RTU“ Adresa : 0 ÷ 126 

Baud Rate (rychlost přenosu) :2 400 ÷ 115 200 baud 

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

„HyperTerminal“ 

Baud Rate (rychlost přenosu) :2 400 ÷ 115 200 baud 

  viz nastavení pro RS 232 interface 

„Webserver“ 

    

 

7 Údržba 
Pravidelnost údržby je závislá hlavně na kvalitě vzorku. 

7.1 Rozpis údržby 

Týdně :  Kontrola průtoku vzorku 

   Kontrola měřené hodnoty (v případě potřeby upravte) 

Měsíčně :  V případě potřeby proveďte kalibraci na vzduch 

Každého půl roku : Vyčistěte membránu sondy jemným papírem (např. papírový kapesníček) 

Každý rok : Vyměňte elektrolyt a membránu sondy. 

   Vyčistěte průtočnou celu a průtokoměr 

 

Výměna membrány a elektrolytu je doporučena v případě že : 

 Odezva je pomalá 

 Sonda nelze nakalibrovat nebo přístroj signalizuje odpovídající chybovou zprávu 

 Signál sondy je velice nestabilní 

 

7.2 Přerušení měření před údržbou 

 Zastavte průtok vzorku 

 Vypněte napájení přístroje 

 Vyndejte úplně sondu z průtočné cely (vyšroubujte přítlačnou matici – povoluje se proti směru 

hodinových ručiček- a sondu vyndejte). Povolte mírně na chvilku přívod vzorku. Tím se uvolní 

těsnění sondy z průtočné cely a  sonda jde snadněji vytáhnout. NEVYTAHUJTEV SONDU 

NÁSILÍM ! 
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7.3 Údržba sondy 

Občas je nezbytné vyměnit membránu a elektrolyt sondy.  

 

 UPOZORNĚNÍ : 

  Plnící roztok je alkalický a žíravý. Obsahuje alespoň 1% hydroxidu draselného. 

 Při práci noste ochranné rukavice a brýle, nejezte a zabraňte dotyku s oděvem 

 V případě náhodného dotyku s očima, okamžitě je propláchněte velkým množstvím 

čisté vody a kontaktujte lékaře. Ukažte mu etiketu lahvičky s elektrolytem nebo toto 

upozornění. 

 Krátkodobý dotyk s kůží je neškodný, nicméně pokožku opláchněte dostatečným 

množstvím vody. 

7.3.1 Plnění elektrody a výměna membrány 

 Vypněte napájení 

 Odšroubujte tělo sondy 

 Vezměte nový kryt elektrody ze sady  

(A-87.290.050) a naplňte ho elektrolytem 

 V závitu, na horním konci elektrody je žlábek, 

kudy může unikat přebytečný vzduch a elektrolyt 

ze vnitřku elektrody; při nasazování čela sondy 

s elektrolytem držte sondu rovně, špičkou sondy  

dolů a závitem nahoru. 

 Nasuňte kryt s elektrolytem na sondu a pomalu 

šroubujte, aby se elektrolyt dostal dovnitř elektrody 

 Důkladně opláchněte DEMI vodou, osušte a membránu 

očistěte jemným hadříkem (resp. papírovým kapesníčkem) 

 Zapněte napájení a nechte sondu v provozu alespoň jednu 

hodinu na volném vzduchu. Teprve potom proveďte kalibraci 

a sondu instalujte do průtočné cely 

       Obrázek 7-1 :Plněné sondy elektrolytem 

7.4 Čištění průtočné cely a sondy 

V závislosti na kvalitě a čistotě sondy je nutné občas průtočnou celu a sondu vyčistit. 

Před čištěním je nutno ostavit analyzátor z provozu (viz. Kap 7.2) 

Čištění : 

 Vymontujte kyslíkovou sondu 

 Očistěte sondu jemným hadříkem a potom ji opláchněte 

 Jemným kartáčkem odstraňte usazeniny na stěnách průtočné cely 

 Propláchněte průtočnou celu DEMI vodou 

 Nainstalujte zpět sondu a pusťte vzorek 

7.5 Kalibrace 

7.5.1 Proces kalibrace 

 Jestliže analyzátor právě měří, zavřete jehlovým ventilem  přívod vzorku 

 Vyndejte sondu úplně ven z průtočné cely (vyšroubujte přítlačnou matici – povoluje se proti směru 

hodinových ručiček- a sondu vyndejte). Povolte mírně na chvilku přívod vzorku. Tím se uvolní těsnění 

sondy z průtočné cely a  sonda jde snadněji vytáhnout. NEVYTAHUJTEV SONDU NÁSILÍM ! 

 Osušte úplně membránu sondy jemným papírovým kapesníčkem – toto je velmi důležité! 

 Položte sondu na okraj průtočné cely (viz. Následující obrázek) 



       AMI Oxytrace                                                                          Návod na použití 

34 

 

Ve vlhké průtočné cele je atmosféra nasycena 

      vodními parami. Tato atmosféra zaručuje nejlepší 

a nejpřesnější kalibrační výsledky. 

Citlivá membrány sondy nesmí být v přímém kontaktu  

s vodou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7-2 : Poloha sondy při kalibraci 

 Vyberte Menu 3 : „Maintenance“ (údržba) 

 V tomto menu  zvolte 3.1. „Calibration“ (kalibrace) a zmáčkněte ENTER 

 Kalibrace se automaticky sama spustí. 

 Jakmile se měřená hodnota ustálí, kalibrační data se uloží do paměti 

 Doba pro kalibraci je přibližně 15 – 20 minut. Doba kalibrace je závislá teplotě, zbytku kyslíku 

v měřeném vzorku a kyslíku v atmosféře. Konec kalibrace se objeví na displeji 

 Zmáčknutím klávesy ENTER potvrďte kalibraci 

 Vraťte zpět sondu do průtočné cely a utáhněte upevňovací matku 

 Pusťte přívod vzorku. Jsou-li ve vzorku bubliny vzorek zavírejte a otvírejte, dokud bubliny nezmizí). 

 

V případě, že je zvoleno v Menu 4.3.2.4. „Hold after calibration“ je během kalibrace je přerušen výstup pro 

řízení regulace a analogový výstup je držen na poslední naměřené hodnotě. Na displeji je zobrazen stav HOLD. 

Jinak se na výstupu objevují měřené hodnoty sondou.  

Kontrola kalibrací by se měla provádět jednou za měsíc. Nechte suchou a čistou sondu na vzduchu, přepněte 

displej na zobrazení % saturation (procenta nasycení) a zkontrolujte kalibrační hodnoty. Během kalibrace je 

měřen atmosférický tlak a proto je jeho vliv vyloučen. 

7.5.2 Kontrola nulového bodu 

SWANSENSOR OXYTRACE G pro měření nízkých obsahů kyslíku (< 1 ppb) 

 Připravte z DEMI vody 5% roztok sulfidu sodného 

 Sondu ponořte do roztoku zkontrolujte, nejsou-li na sondě bublinky 

 Měřená hodnota má být pod 1 ppb 

 Doba než klesne měřená hodnota pod 1 ppb může trvat několik hodin, v případě nově naplněné 

elektrody elektrolytem i několik dnů.  

7.6 Kontrola Faradayovou elektrodou 

Toto je možno pouze u analyzátoru, který má nainstalované příslušenství s Faradayovou elektrodou. Která 

generuje kyslík. Množství kyslíku si analyzátor kalkuluje z průtoku vzorku. Kalibrace se provádí automaticky a 

je při ní generováno 20 ppb kyslíku. Při ruční kalibraci musí být nejprve zadáno přesné množství kyslíku, které 

se potom generuje 

Pro spuštění kalibrace vstupte do Menu 3 : „Maintenance“ (údržba), zvolte Faraday verification a postupujte 

podle kroků, které se zobrazují na displeji. 
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8 Seznam chyb 

8.1 Chybové zprávy 

V Menu 1 „Messages“ (zprávy) se objevují neodstraněné chyby a také seznam chyb s popisem, stavem a časem, 

kdy chyba nastala. 

Chyba                je méně závažná chyba. Systém pokračuje v měření a registruje závadu 

Chyba                           závažná chyba : Symbol bliká, přeruší se řízení regulace, signální výstupy se deaktivují. 

Měřené hodnoty jsou nesprávné a přístroj se může podle závažnosti chyby i zastavit. 

Seznam kódů chyb je v následném seznamu. 

 

 
 

  Nevyřízené chyby 
 

            Kód chyby 

 

           Malý průtok vzorku 

 

 

Zmáčkni ENTER pro potvrzení chyby 

 

 

Chyby zůstávají v seznamu neodstraněných chyb dokud není odstraněna jejich příčina, i když jsou potvrzeny 

v seznamu. Potvrzení pouze deaktivuje alarmové relé, to znamená vypne zařízení signalizující alarm. 

Po odstranění chyby zmizí z displeje symbol        a odstranění chyby je zaznamenáno v seznamu (Menu 1.2) 

Uchovává se posledních 64 chybových zpráv. 

 

8.2 Seznam Chyb 

 

 

E001 vysoká hodnota kyslíku  zkontrolujte proces měření 

E002 nízká hodnota kyslíku  zkontrolujte proces měření 

E003 vysoká hodnota nasycení  zkontrolujte proces měření 

E004 nízká hodnota nasycení  zkontrolujte proces měření 

E007 vysoká teplota vzorku  zkontrolujte proces měření a teplotu vzorku 

E008 nízká hodnota vzorku  zkontrolujte proces měření a teplotu vzorku 

E009 vysoký průtok vzorku  zkontrolujte průtok a tlak vzorku na vstupu do analyzátoru  

a nastavení pro relé alarmu 

E010 nízký průtok vzorku  zkontrolujte průtok; zajistěte dostatečný průtok a tlak vzorku na 

vstupu do analyzátoru i nastavení pro relé alarmu 

E011 zkrat na čidle měření teploty zkontrolujte zapojení čidla 

E012 čidlo měření teploty rozpojené zkontrolujte zapojení čidla 

E013 teplota v převodníku vysoká zkontrolujte okolní teplotu analyzátoru 

E014 teplota v převodníku nízká zkontrolujte okolní teplotu analyzátoru 

E017 překročení časového limitu řízení zkontrolujte řídící jednotku pro regulaci nebo nastavení v menu  

     „Installation“, kontakty relé- relé 1 a 2 

E024 Vstup je aktivní   informace, že vstup je aktivní (viz nastavení v „Installtion“) 

E025 IC MK41T56   nutno volat autorizovaný servis 

E026 IC LM75   nutno volat autorizovaný servis 

E027 IC PCF 8574   nutno volat autorizovaný servis 

E028 EEPROM Microcon  nutno volat autorizovaný servis 

E029 EEPROM Motherboard  nutno volat autorizovaný servis 

E030 EEPROM Front-End  nutno volat autorizovaný servis 

E031 Calibration RecOut  nutno volat autorizovaný servis 

E032 Wrong Front-End  nutno volat autorizovaný servis 

E033 Power-On   pouze informační zpráva 

E034 Power-Down   pouze informační zpráva 
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9 Profibus (volitelné příslušenství) 

9.1 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. 

9.2 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. 

9.3 GDS soubory pro Oxytrace 

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 použita Device Bit mapy, které se objevují jako ikony v network tree. 

GDS file SW17E1.gds od výrobce je možno získat na vyžádání. 

9.3.1 Cyklická data 

AMI Oxytrace výměnu cyklických dat 

1. hlavní měřená hodnota [ppb] 

2. teplota [°C] 

3. průtok vzorku [l/hod] 

4. druhá měřená hodnoty [%] 

5. řízení AMI 

6. diagnostické hodnoty [pět hodnot] 

a) přímo měřená hodnoty proudu teplotně kompenzovaná v nA 

b) přímo měřená hodnoty proudu nA 

c) tlak vzduchu v hPa 

d) rezerva  

e) teplota v převodníku 

 

Vstupní data se převádějí z AMI Oxytrace v následující struktuře : 

Index 

vstupních 

dat 

Data Činnost Formát dat Konfigurace dat 

0     4 
Analogový vstupní blok 1 

Vodivost (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 

Teplota 
čtení 

Měřená hodnota 

(32 bit; plovoucí čárka) 

Status byt 

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

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

0x94 

10     14 
Analogový vstupní blok 3 

Průtok 
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 

Vodivost (hlavní veličina 2) 
čtení 

Měřená hodnota 

(32 bit; plovoucí čárka) 

Status byt 

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

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

0x94 

20     39 Diagnostické hodnoty čtení 
5 měřených  hodnot 

(32 bit; plovoucí čárka) 

0x45; 0x93; 0x08; 0x08; 0x08; 

0x08 

0x08 

0xE9 

Tabulka 9-1 : Struktura vstupních dat 
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Výstupní data se převádějí z AMI Oxytrace v následující struktuře : 

Index 

výstupních 

dat 

Data Činnost Formát dat Konfigurace dat 

0     1 
Regulace AMI SP 

(SP:D) 
zápis 

Byte 0 
Bit        Popis 

  0         Relé 1 
              0 = rozepnuto 

              1 = sepnuto 

  1         Relé 2 
              0 = rozepnuto 

              1 = sepnuto 

2 ÷ 7    nepoužito 

 

Byte 1 
Bit        Popis 

  1         Relé 2 
              0 = HOLD 

              1 = regulace vypnutá 

2 ÷7    nepoužito 

 

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

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

0xA1 

9.4 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. Jsouc 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 9-2 : Výstupní hodnota + status 

 

 

 

 

Tabulka 9-3 : IEEE 754 čísla s plovoucí desetinnou čárkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 9-4 : Satus 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) 

Konstantní 

0 x 64 

0 x 67 

nejistý měření sondy není přesné 

(není průtok) 

O.k. 

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 9-5 : 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 

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 (Diagnostic extension) 

Tabulka 9-6 : DP Diagnostika 
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Diagnostika se skládá ze 4 Bytů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 9-7 : Diagnostika – popis bytů 
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Rozšířená diagnostika obsahuje 6 Bytů 

 
            Vysoká hodnota kyslíku 

             Nízká hodnota kyslíku 

             Vysoká hodnota nasycení 

             Nízká hodnota nasycení  

 

 
             Vysoká teplota vzorku 

             Nízká hodnota vzorku 

             Vysoký průtok vzorku 

             Nízký průtok vzorku 

             Teplotní čidlo zkratováno 

             Teplotní čidlo rozpojeno 

             Vysoká teplota v převodníku 

             Nízká teplota v převodníku 

 

 
              Časový limit 

 

 

 

 

 

 

             Vstup je aktivní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 9-8 : Rozšířená diagnostiky 

 

Byty 4 a 5 jsou rezerva pro další rozšíření v budoucnosti 

 

9.5 Konfigurace 

9.5.1 GDS Soubory 

Přístroj je připraven pro integraci do systému. Uvádí se do provozu přes místní displej nebo Vlase 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 v GDS souborech, které jsou 

k dispozici pro PROFIBUS master zatím co komunikační systém se uvádí do provozu. Bit mapy přístroje mohou 

být rovněž integrovány. Ty se objeví jako ikony v síťovém struktuře.  

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

bez rekonfigurace. 

9.5.2 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) 
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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 9-9 : GDS soubory pro AMI Oxytrace 

9.5.3 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. 

9.6 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 . 

10 Modbus (volitelné příslušenství) 
AMI Oxytrace je elektronický převodník / řídící jednotka pro měření rozpuštěného kyslíku ve vysoce čistých 

vodách. 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. 

 

Query (funkce dota - 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. 
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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 

 

 

 

Obrázek 10-1 :Typický formát zprávy 

10.1 Data a řídící funkce 

10.1.1 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. 

10.1.2 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 10-1 : Seznam Modus kódů 

10.1.3 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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10.2 Popis funkcí 

10.2.1 Vstupní status 

Read Input Status (Alarm & Status Bits) Funkce 02 

Pro alarm je možno požít až 32 bitů podle následující tabulky. 

 
 

       Vysoká hodnota kyslíku 

       Nízká hodnota kyslíku 

       Vysoká hodnota nasycení 

       Nízká hodnota nasycení 

 

 

       Vysoká teplota vzorku 

       Nízká teplota vzorku 

       Vysoký průtok vzorku 

       Nízký průtok vzorku 

       Teplotní čidlo zkratované 

       Teplotní čidlo rozpojené 

       Vysoká teplota v převodníku 

       Nízká teplota v převodníku 

 

 

       Překročení časového limitu 

       Nejsou reagencie 

 

 
 

 
 

       Vstup je aktivní 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 10-2 : Adresy alarmů a status adresy 
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10.2.2 Input register (vstupní registr) 

Read Input Register (Process data) : Funkce 04 

Procesní data jsou vytvářena z měřených hodnot AMI Oxytrace . 

 

 
                         kyslík 

                        teplota 

                        průtok 

                     nasycení 

              tlak vzduchu 

kyslík teplotně komp. 

          kyslík nekomp. 

             přímá teplota 

              přímý průtok 

 počitadlo provoz. hod 

teplota v převodmíku 

           signál výstup 1 

           signál výstup 2 

          status přístroje 

Obrázek 10-2 : Vstupní registr 

10.2.3 Single Force Function - Force Single Coil : Function 05 

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

funkcí. 

 

                Adresa    Popis          rozepnuto   sepnuto 

 
       Kontakty relé 

      Funkce HOLD 

   Vzdálené vypnutí 

       Výběr kanálu 

     Reset přístroje 

                                 Obrázek 10-3 : Single Force funkce 

10.2.4 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10-4 : Tabulka parametrů 
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10.2.5 Specifická data výrobce Data Types & Records 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


