
 

AMI Phosphate HL 
 
 
 

     Verze 5.40 a vyšší 
 
 

Návod na obsluhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Výhradní zastoupení a autorizovaný servis pro Českou republiku 

        TECHNOPROCUR CZ spol., s.r.o. 

      Technoprocur CZ, spol. s r.o., Lipová 524, 252 43 Průhonice   
   Tel.: 241716010             Fax: 241716064 
   Mobil: 602 23 99 10,      606 390 900 

  



AMI Phosphate HL Ver. 5.40  Návod na použití 

ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



AMI Phosphate HL Ver. 5.40  Návod na použití 

iii 

 
  



AMI Phosphate HL Ver. 5.40  Návod na použití 

iv 

OBSAH : 
 
1 Úvod ................................................................................................................................................. 1 

1.1 Bezpečnostní upozornění ........................................................................................................ 1 
1.2 Záruční podmínky .................................................................................................................... 2 
1.3 Omezení pro použití ................................................................................................................ 3 

2 Popis analyzátoru ............................................................................................................................. 5 
2.1 Možnosti použití ....................................................................................................................... 5 
2.2 Princip měření.......................................................................................................................... 5 
2.3 Intervaly měření ....................................................................................................................... 5 

2.3.1 Signální výstupy :................................................................................................................. 5 
2.3.2 Relé : ................................................................................................................................... 5 
2.3.3 Alarmové relé: (jeden beznapěťový kontakt) ....................................................................... 6 
2.3.4 Vstup : .................................................................................................................................. 6 
2.3.5 Komunikace (volitelné příslušenství) : ................................................................................. 6 
2.3.6 Zabezpečení : ...................................................................................................................... 6 
2.3.7 Měření 2. vzorku (volitelnépříslušenství) : ........................................................................... 6 
2.3.8 Připojení s AMI Sequencerem : ........................................................................................... 6 
2.3.9 AMI Cleaning module : ........................................................................................................ 6 
2.3.10 Skřínka relé : .................................................................................................................... 6 

2.4 Princip činnosti analyzátoru ..................................................................................................... 6 
2.4.1 Funkční schéma .................................................................................................................. 7 
2.4.2 Popis funkce analyzátoru při kalibraci ................................................................................. 7 
2.4.3 Kontrola kalibrace ................................................................................................................ 8 

2.5 Specifikace analyzátoru ........................................................................................................... 8 
2.6 Montážní rozměry analyzátoru ................................................................................................ 9 
2.7 Popis částí analyzátoru AMI Phosphate HL .......................................................................... 10 

3 Instalace ......................................................................................................................................... 11 
3.1 Kontrola před instalací ........................................................................................................... 11 
3.2 Připevnění analyzátoru .......................................................................................................... 11 
3.3 Přivedení přívodů vzorku a odpadu ....................................................................................... 11 

3.3.1 Přívod vzorku ..................................................................................................................... 11 
3.3.2 Odpad ................................................................................................................................ 12 

3.4 Montáž nádoby pro udržení konstantní hladiny..................................................................... 12 
3.5 Instalace příslušenství pro měření druhého vzorku............................................................... 13 

3.5.1 Popis příslušenství pro 2. vzorek....................................................................................... 13 
3.5.2 Připojení příslušenství pro 2. vzorek ................................................................................. 14 
3.5.3 Připojení solenoidového ventilu ......................................................................................... 14 
3.5.4 Nastavení v programu ....................................................................................................... 14 

3.6 Připojení AMI Sequenceru ..................................................................................................... 15 
3.7 Instalace modulu čištění ........................................................................................................ 18 

3.7.1 Nastavení parametrů pro modul čištění ............................................................................ 18 
3.7.2 Nastavení čistících roztoků ................................................................................................ 19 

3.8 Elektrická instalace ................................................................................................................ 19 
3.8.1 Síťový přívod ..................................................................................................................... 21 

3.9 Kontakty relé .......................................................................................................................... 21 
3.9.1 Vstupní relé ........................................................................................................................ 21 
3.9.2 Alarmové relé ..................................................................................................................... 22 
3.9.3 Kontakty relé 1 a 2 ............................................................................................................. 22 

3.10 Signální výstupy .................................................................................................................... 24 
3.10.1 Signální výstup 1 a 2 (analogové výstupy) .................................................................... 24 

3.11 Volitelná interface .................................................................................................................. 25 
3.11.1 Výstupní signál 3 (volitelné příslušenství) ..................................................................... 25 
3.11.2 RS 232 hyperterminal interface ..................................................................................... 26 
3.11.3 Profibus / Modbus interface ........................................................................................... 26 
3.11.4 USB interface ................................................................................................................. 27 

4 Uvedení do provozu ....................................................................................................................... 29 
4.1 Aktivace peristaltického čerpadla .......................................................................................... 29 
4.2 Zajistěte průtok vzorku .......................................................................................................... 29 
4.3 Plnění nebo proplachování systému s reagencií................................................................... 30 



AMI Phosphate HL Ver. 5.40  Návod na použití 

v 

4.4 Ovládání AMI Phosphate HL ................................................................................................. 31 
4.4.1 Displej AMI Phosphate HL ................................................................................................. 31 
4.4.2 Klávesy .............................................................................................................................. 33 

4.5 Přístup do menu a jeho puštění............................................................................................. 33 
4.6 Struktura software ................................................................................................................. 34 
4.7 Změna parametrů a hodnot ................................................................................................... 35 

4.7.1 Změna parametrů .............................................................................................................. 35 
4.7.2 Změna hodnoty .................................................................................................................. 35 

4.8 Grab sample (ruční vzorek) ................................................................................................... 36 
4.9 Příklad – nastavení vstupu .................................................................................................... 37 
4.10 Kontrola výstupů relé ............................................................................................................. 37 
4.11 Přehled programů .................................................................................................................. 38 

4.11.1 Hlavní menu 1 – MESSAGES (Zprávy) ......................................................................... 38 
4.11.2 Hlavní menu 2 – Diagnostic (diagnostika) ..................................................................... 38 
4.11.3 Hlavní menu 3 – MAINTENANCE (údržba) ................................................................... 39 
4.11.4 Hlavní menu 4 – OPERATION (činnost) ....................................................................... 40 
4.11.5 Hlavní menu 5 – INSTALLATION (instalace) ................................................................ 40 

4.12 Vysvětleni pro nastavení programů ....................................................................................... 42 
4.12.1 Messages (zprávy) – hlavní menu 1.............................................................................. 42 
4.12.2 Diagnostic (diagnostika) – hlavní menu 2 ..................................................................... 42 
4.12.3 Maintenance (údržba) – hlavní menu 3 ......................................................................... 43 
4.12.4 Operation (činnost) – hlavní menu 4 ............................................................................. 45 
4.12.5 Installation (instalace) – hlavní menu 5 ......................................................................... 45 

5 Údržba ............................................................................................................................................ 55 
5.1 Rozpis údržby ........................................................................................................................ 55 
5.2 Činnosti před údržbou ........................................................................................................... 55 
5.3 Doplnění a příprava nové reagencie ..................................................................................... 55 

5.3.1 Sada reagencií pro měření fosfátu .................................................................................... 56 
5.4 Příprava reagencií: ................................................................................................................ 57 
5.5 Kontrola fotometru ................................................................................................................. 57 

5.5.1 Proces kontroly fotometru .................................................................................................. 58 
5.6 Kalibrace ................................................................................................................................ 59 

5.6.1 Příprava kalibračního roztoku ............................................................................................ 59 
5.6.2 Spuštění kalibrace ............................................................................................................. 59 

5.7 Čištění .................................................................................................................................... 60 
5.7.1 Čištění filtru ........................................................................................................................ 60 

5.8 Čištění fotometru ................................................................................................................... 60 
5.9 Čištění průtočné cely ............................................................................................................. 62 

5.9.1 Rozebrání průtočné cely .................................................................................................... 62 
5.9.2 Sestavení průtočné cely .................................................................................................... 63 

5.10 Údržba solenoidového ventilu ............................................................................................... 64 
5.11 Výměna hadičky .................................................................................................................... 66 

5.11.1 Popis peristaltického čerpadla ....................................................................................... 66 
5.11.2 Výměna hadičky peristaltického čerpadla ..................................................................... 67 
5.11.3 Označení hadiček .......................................................................................................... 68 

5.12 Výměna pojistek .................................................................................................................... 68 
5.13 Odstavení z provozu na delší dobu ....................................................................................... 69 

6 Seznam chyb .................................................................................................................................. 71 
6.1 Vysvětlení kódu chyb ............................................................................................................. 72 

7 Parametry nastavené od výrobce .................................................................................................. 73 
8 Bezpečnostní listy reagencií .......................................................................................................... 75 

8.1 AMI Phosphate HL reagent 1a .............................................................................................. 75 
8.2 AMI Phosphate HL reagencie 1b........................................................................................... 85 
8.3 AMI Phosphate HL Standard pro měření fosfátu .................................................................. 94 

 



AMI Phosphate HL Ver. 5.40  Návod na použití 

vi 

Seznam obrázků 
 
Obrázek 2-1 : Měřící cyklus ..................................................................................................................... 7 
Obrázek 2-2 : Funkční schéma analyzátoru ............................................................................................ 7 
Obrázek 2-3 : Montážní rozměry analyzátoru ......................................................................................... 9 
Obrázek 2-4 : Popis částí analyzátoru AMI Phosphate HL ................................................................... 10 
Obrázek 3-1 : Připojení přívodu vzorku ................................................................................................. 11 
Obrázek 3-2 : Připojení odpadu ............................................................................................................ 12 
Obrázek 3-3 : Instalace nádoby pro udržení konstantní hladiny ........................................................... 12 
Obrázek 3-4 : Instalace příslušenství pro měření 2. vzorku .................................................................. 13 
Obrázek 3-5 : Připojení solenoidového ventilu ...................................................................................... 14 
Obrázek 3-6 : Nastavení převodníku pro 2. vzorek ............................................................................... 14 
Obrázek 3-7 : Volba režimu pro kanály ................................................................................................. 15 
Obrázek 3-8 : Nastavení převodníku pro AMI Sequencer .................................................................... 15 
Obrázek 3-9 : Nastavení převodníku AMI Phosphate HL pro režimy s AMI Serquencerem ................ 16 
Obrázek 3-10 : Zapojení vstupů z řídícího systému na AMI Sequencer (internal) ............................... 16 
Obrázek 3-11 : Zapojení vstupů na AMI Sequencer (external) ............................................................. 16 
Obrázek 3-12 : Časový diagram spínání AMI Sequenceru ................................................................... 17 
Obrázek 3-13 : Modul čištění ................................................................................................................ 18 
Obrázek 3-14 : Nastavení režimu čištění .............................................................................................. 18 
Obrázek 3-15 : Nastavení čistících roztoků ........................................................................................... 19 
Obrázek 3-16 : Kabelové průchodky převodníku .................................................................................. 19 
Obrázek 3-17 : Elektrické schéma převodníku...................................................................................... 20 
Obrázek 3-18 : připojení převodníku na napájení ................................................................................. 21 
Obrázek 3-19 : Zapojení kontaktů alarmového relé .............................................................................. 22 
Obrázek 3-20 : Umístění zkratovacích spojek....................................................................................... 22 
Obrázek 3-21 : Zapojení kontaktů relé1 a 2 .......................................................................................... 22 
Obrázek 3-22 : Zapojení relé pro malou induktivní zátěží ..................................................................... 23 
Obrázek 3-23 : Zapojení pro PLC obvody ............................................................................................. 24 
Obrázek 3-24 : Zapojení pro spouštění motoru..................................................................................... 24 
Obrázek 3-25 : Umístění držáků pro různá interface ............................................................................ 25 
Obrázek 3-26 : Umístění desky pro třetí signální výstup ...................................................................... 25 
Obrázek 3-27 : RS 232 interface ........................................................................................................... 26 
Obrázek 3-28 : Deska RS 485 interface ................................................................................................ 26 
Obrázek 3-29 : USB Interface ............................................................................................................... 27 
Obrázek 4-1 : Peristaltické čerpadlo ..................................................................................................... 29 
Obrázek 4-2 : Průtočný systém ............................................................................................................. 29 
Obrázek 4-3 : Plnění systému reagencií ............................................................................................... 30 
Obrázek 4-4 : Displej AMI Phosphate HL .............................................................................................. 31 
Obrázek 4-5 : Displaej AMI Phosphate HL pro dva vzorky ................................................................... 32 
Obrázek 4-6 : Ovládací prvky AMI převodníku...................................................................................... 33 
Obrázek 4-7 : Pohyb v menu ................................................................................................................. 33 
Obrázek 4-8 :Struktura software menu ................................................................................................. 34 
Obrázek 4-9 : Změna parametru ........................................................................................................... 35 
Obrázek 4-10 : Změna hodnoty ............................................................................................................. 35 
Obrázek 4-11 : Postup při ručním vzorku .............................................................................................. 36 
Obrázek 4-12 : Nastavení vstupu .......................................................................................................... 37 
Obrázek 4-13 : Kontrola výstupů a relé ................................................................................................. 37 
Obrázek 4-14 : Výstupní signály při nastavení lineárního a bilineárního průběhu ................................ 47 
Obrázek 4-15 : Výstupní signály při nastavení logaritmického průběhu ............................................... 47 
Obrázek 4-16 : Ziegler – Nicholsova metoda optimalizace PID řadiče ................................................. 48 
Obrázek 5-1 : Kanystr na reagencii ....................................................................................................... 57 
Obrázek 5-2 : Kontrolní standard .......................................................................................................... 57 
Obrázek 5-3 : Průběh kalibrace ............................................................................................................. 59 
Obrázek 5-4 : Čištění vstupního filtru analyzátoru ................................................................................ 60 
Obrázek 5-5 : Fotometr ......................................................................................................................... 60 
Obrázek 5-6 : Čištění fotometru ............................................................................................................ 61 
Obrázek 5-7 :Rozebrání nádoby na udržení konstantní hladiny ........................................................... 62 
Obrázek 5-8 : Sestavení nádoby na udržení konstantní hladiny........................................................... 63 
Obrázek 5-9 : Sundání solenoidového ventilu ...................................................................................... 64 



AMI Phosphate HL Ver. 5.40  Návod na použití 

vii 

Obrázek 5-10 : Membrána ventilu a čištění ........................................................................................... 65 
Obrázek 5-11 : Části solenoidového ventilu .......................................................................................... 66 
Obrázek 5-12 : Peristaltické čerpadlo ................................................................................................... 66 
Obrázek 5-13 . Uvolněné kazety peristaltického čerpadla .................................................................... 67 
Obrázek 5-14 : Schéma propojení hadiček analyzátoru ....................................................................... 68 
Obrázek 5-15 : Umístění pojistek v převodníku .................................................................................... 69 
Obrázek 6-1 : Pending errors (nevyřízené chyby) ................................................................................ 71 
 
 

Seznam tabulek 
 
Tabulka 5-1 : Rozpis údržby .................................................................................................................. 55 
Tabulka 5-2 : Spotřeba chemikálií ......................................................................................................... 55 
Tabulka 5-3 : Propojení analyzátoru hadičkami .................................................................................... 68 
 
 
 
 
 
 
 
  



AMI Phosphate HL Ver. 5.40  Návod na použití 

viii 

 
 
 
 
 
 



AMI Phosphate HL Ver. 5.40  Návod na použití 

1 

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.  
 
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 této příručce, v příslušných místech. 
Přísně dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v této publikaci. 

 
Cílová 
skupina 

Provozovatel: Kvalifikovaná osoba, která používá zařízení k účelu, pro který je určen. 
Ovládání přístroje vyžaduje důkladnou znalost aplikací, funkcí přístroje a software 
programu, jakož i všechny 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 

 
Upozornění: 

Přístroj vyhovuje DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1, “Ochranná opatření pro elektronické měřicí 
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. 
Je třeba provést všechna bezpečnostní opatření, aby se zabránilo nechtěným provozním stavům. 
 

1.1 Bezpečnostní upozornění 

 
 Symboly používané pro bezpečnostní upozornění mají následující význam: 
 

NEBEZPEČÍ : Tento symbol má význam všeobecného varování před nebezpečím 
úrazu, poranění, nebo i ohrožení života. 

 Pečlivě dodržuj bezpečnostní předpisy. 
 

 
VAROVÁNÍ : 
 Tento symbol varuje před možností těžkého zranění nebo zničení 

přístroje. 
 Pečlivě dodržuj bezpečnostní předpisy. 
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UPOZORNĚNÍ : 
 Tento symbol upozorňuje na zranění nebo zničení přístroje, 

nesprávnou funkci nebo při nerespektování upozornění nesprávnou 
funkci přístroje 
Pečlivě dodržuj bezpečnostní předpisy a pokyny v návodu. 

 
POVINNÉ ZNAČENÍ : 
  

    Nutné ochranné bezpečnostní brýle 
 
 
 
 
 
    Nutné ochranné rukavice 
 
 
VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČÍM : 
 
 
    Úraz elektrickým proudem 
 
 
    Žíravina 
 
 
 
    Zdraví nebezpečné 
 
 
 
    Hořlavina 
 
 
 
    Všeobecné nebezpečí 
 
 
 
    Všeobecné 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. 

1.2 Záruční podmínky 

Firma SWAN garantuje kupujícímu vynikající kvalitu dodaného analyzátoru AMI Phosphate HL,  
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, která by přestala správně fungovat při normálním použití přístroje, bude 
opravena zdarma nebo v případě potřeby bude přístroj vyměněn. Všechny vyměněné části se stávají 
majetkem výrobce. 
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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  

 
Všechny spory vzniklé na základě smlouvy o dodávce, záručních podmínek nebo jiných záležitostí 
budou řešeny před kompetentním soudem v Usteru (Švýcarsko). 

1.3 Omezení pro použití 

Vzorek nesmí být kontaminován žádnými částicemi, které by mohly ucpat průtočnou celu. 
Dostatečný průtok vzorku je bezpodmínečně nutný pro správnou činnost analyzátoru. 
 

VAROVÁNÍ : 
Pro bezpečný provoz a instalaci musíte pozorně přečíst tento návod a porozumět 
instrukcím, které jsou vysvětleny v tomto návodu a rovněž se seznámit 
s bezpečnostními listy následujících reagentů použitých při provozu analyzátoru: 

 AMI Phosphate HL reagent 1a 

 AMI Phosphate HL reagent 1b 

 Phosphate standard 1 000 ppm 
 
UPOZORNĚNÍ : 

Nikdy neuvolňujte hadičky peristaltického čerpadla, když není zavřený přívod vzorku. 
Dojde k naředění a kontaminaci reagentů. 
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2 Popis analyzátoru 
Tento návod popisuje funkce analyzátorů AMI Phosphate HL. 

2.1 Možnosti použití 

AMI Phosphate HL je kompletní monitorovací systém pro nepřetržité automatické měření orthofosfátů 
(PO4

3-
). Jich použití je v aplikacích při ochraně koroze v kotlích nebo v zdravotnických zařízeních 

 a také pro řízení dávkování detergentů.  
AMI Phosphate HL se používá při řízení kvality vody v tepelných elektrárnách, teplárnách nebo 
v chladicích systémech. 
Měřená hodnota se může zobrazovat v [ppm] PO4 nebo P. 

2.2 Princip měření 

Měření je založeno na kyselé vanadomolybdenofosforické metodě. Využívá kolorimetrickou metodu 
APHA 4500-P C. Ve zředěném roztoku orthosfátu molybdenan amonný reaguje v kyselém prostředí  
a vytváří kyselinu heteropolyovou. Za přítomnosti vanadu se vytváří žlutá vanadomolybdfosforečná 
kyselina, která se měří fotometricky při frekvenci 460 nm. Intenzita zabarvení této žluté barvy je 
úměrná koncentraci ortofosforečnanů ve vzorku. 
Tato metoda není ovlivněna přítomností křemíku ve vzorku. Také přítomnost čpavku a soli nemá vliv 
na výsledek měření. 
Detekční limit metody je 0,1 ppmPO4. 

2.3 Intervaly měření 

Intervaly měření lze nastavit podle potřeby uživatele. Možnosti jsou v následující : 

 5, 6, 7, 8, 9 minut jestliže je zvolen „Channel 1“ (jeden kanál) 

 10 minut (nejkratší interval, jestliže je použita volba „Channel 2“ (dva kanály) nebo přepínač  
    kanálů AMI Sequencer) 

 15 minut 

 20 minut 

 30 minut 
Nezávisle na měřícím intervalu, doba reakční doba jednoho měření 2,5 minuty. 

 
  UPOZORNĚNÍ : 
  Vzorek nesmí obsahovat žádné oleje, tuky ani písek 

2.3.1 Signální výstupy : 

 Proudová smyčka 0/4 ÷ 20mA; max. zátěž 510Ω; 
 Dva signální výstupy programovatelné pro měřenou hodnotu (volně nastavitelné lineární nebo  
 bilineární), nebo možnost nastavení pro kontinuální řízení výstupu (parametr lze volně určit).  

Třetí výstup (programovatelný jako předchozí) lze použít jako volitelné příslušenství, pouze  
v případě, že není využita možnost pro instalaci komunikačního interface. 

2.3.2 Relé :  

max. zátěž 1A / 250VAC 
Dva beznapěťové kontakty programovatelné jako limity pro měřenou hodnotu, řízení (např.  
dávkování) nebo časovač pro systémové čištění s automatickou funkcí HOLD (po dobu  
aktivace tohoto signálu se ignoruje právě měřená hodnota; na výstupu je poslední naměřená  
hodnota). 
Kontakty lze použít jako v klidu sepnuté nebo rozepnuté. 
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2.3.3 Alarmové relé: (jeden beznapěťový kontakt) 

Rozepnutý během normální činnosti; sepnutý při chybě nebo ztrátě napájení 
Sepnutý během normální činnosti; rozepnutý při chybě nebo ztrátě napájení 

 Souhrnný alarm indikující programovatelné hodnoty alarmů a chybu přístroje. 

2.3.4 Vstup :  

Beznapěťový kontakt pro zmrazení měřené hodnoty nebo pro přerušení řízení  
při automatickém provozu nebo funkce HOLD resp. vzdálené vypnutí řízení. 

2.3.5 Komunikace (volitelné příslušenství) : 

RS 232 pro nahrávání dat z data loggeru do PC pomocí SWAN terminálu 
USB pro nahrávání dat z data loggeru 
RS 485 s Fieldbus s protokolem Modbus nebo Profibus DP. 

2.3.6 Zabezpečení :  

Nedochází ke ztrátě dat během výpadku napájení. Data jsou uchovávána v energeticky  
nezávislé paměti. 
Vstupní a výstupní signály jsou galvanicky oddělené a chráněné proti přepětí.  
Analyzátor je testován ve výrobním závodě a je připraven pro okamžitou instalaci a provoz. 

2.3.7 Měření 2. vzorku (volitelné příslušenství) : 

V tomto případě je analyzátor vybaven vstupem pro připojení dvou vzorků a přepínacím  
ventilem na panelu analyzátoru AMI Phosphate HL. 

2.3.8 Připojení s AMI Sequencerem : 

Používá se v případě, že je potřeba měřit více než dva vzorky. Při požití AMI Sequenceru lze  
měřit až 6 vozků. 

2.3.9 AMI Cleaning module : 

Jako volitelné příslušenství je možno použít čistící modul.  

2.3.10 Skřínka relé : 

AMI skřínka relé je navržena pro přímé napájení a aktivaci dávkovacích zařízení, která jsou  
řízena AMI převodníky, t. zn. pro připojení solenoidových ventilů nebo jednoho motorového  
ventilu. 

  

2.4 Princip činnosti analyzátoru 

Vzorek je napojen na přívod vzorku [F], prochází filtrem [H] a vstupuje do nádoby [A], ve které se 
udržuje stálá hladina. Průtok vzorku je regulován ventilem [D]. Část vzorku přepadá přepadovou 
trubkou [B] a odchází do odpadu z nádoby [J]. Takto je zajištěno dostatečné množství vzorku, který 
natéká do směšovací komory fotometru [N].  
Když neprobíhá žádné měření, vzorek protéká fotometrem, kde je zavzdušňován hadičkou [P] aby se 
vytvářely bubliny. Potom vzorek pokračuje přes detektor bublin [I] do odpadu fotometru [K]. 
 

1) Před každým měřením se provede měření vzorku bez reagencií (nulová hodnota).  
2) Peristaltické čerpadlo [O] potom do směšovací komory [E] nadávkuje reagencii [L], která se 

smíchá se vzorkem. Vzorek s reagencí postupuje do fotometru [N]. 
3) Proud vzorku se přeruší sepnutím solenoidového ventilu [G]. 
4) Vzorek zůstává ve fotometru 2,5 minuty. Během této doby proběhne reakce. 
5) Po 2,5 minutách se provede druhé měření, které určí koncentraci fosforečnanů. 
6) Potom se ventil [G] otevře, vzorek protéká fotometrem, kde je zavzdušňován hadičkou [P]  

a prochází přes detektor bublinek [I] do odpadu [K]. 
7) Fotometr je proplachován vzorkem až do dalšího cyklu měření 
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Obrázek 2-1 : Měřící cyklus 
 

2.4.1 Funkční schéma 

 
 
 
 
 

A. nádoba se stálou hladinou vzorku 
B. přepadová trubka 
C. průtok vzorku do směšovací komory 
D. regulační ventil přívodu vzorku 
E. směšovací komora 
F. přívod vzorku 
G. solenoidový ventil 
H. nádoba s filtrem 
I. detektor bublin 
J. trychtýř odpadu vzorku 
K. trychtýř odpadu z fotometru 
L. kanystr s reagencií 
M. detektor hladiny 
N. fotometr 
O. kontrola hladiny reagencií  
P. zavzdušňovací hadička 

reagent Oxycon on-line Phosphate 1 
reagent Oxycon on-line Phosphate 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2-2 : Funkční schéma analyzátoru 

2.4.2 Popis funkce analyzátoru při kalibraci 

UPOZORNĚNÍ : 
Analyzátor je kalibrován ve výrobním závodě a připraven pro použití. Není proto potřeba 
prováděl kalibraci kalibračním standardem. 

 
Kalibrace se provádí roztokem o přesně (laboratorně) stanovené koncentraci. Na konci kalibrace se 
stanoví vypočítaná korekce strmosti, která se uloží klávesou        . (podrobněji v kapitole „Kalibrace“). 
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2.4.3 Kontrola kalibrace 

Kontrola kalibrace se provádí kalibračním standardem (volitelné). Standard má optické okénko 
s přesně definovanou absorpční hodnotou. Tato hodnota se nachází na štítku standardu. Při kontrole 
se namění žádné parametry. (vice v kapitole „Kontrola kalibrace“). 
 

2.5 Specifikace analyzátoru 

 
Napájení :   napětí 100 ÷ 240 VAC ± 10%;  50/60 Hz ± 5%;  

nebo 24VDC (oddělené) ± 10%; 
spotřeba max.30VA 

 
Skříň elektroniky :  hliníková skříň ; krytí IP66 / NEMA 4X 
     teplota prostředí: -10 až + 50°C 
     omezení pro provoz : teplota : -25 až + 65°C 
     skladovací teplota : - 30 až +85°C 
     vlhkost : 10 až 90% relativní nekondenzující 
     displej : podsvícený LCD 75 x 45 m 
 
Standardní měřící rozsah : 0,1 ÷ 25 ppm jako PO4; rozlišení 0,1 ppm 
    0,1 ÷ 8 ppm jako P; rozlišení 0,1 ppm 
Rozšířený měřící rozsah : 0,1 ÷ 50 ppm jako PO4; rozlišení 0,1 ppm 
    0,1 ÷ 16 ppm jako P; rozlišení 0,1 ppm 
 
Opakovatelnost :  0,1 ÷ 10 ppm; ± 0,1 ppm nebo ± 2,5% podle toho co je větší 
    10 ÷ 50 ppm;  ± 0,3 ppm nebo ± 5% podle toho co je větší 
 
Požadavky na vzorek :  Průtok : min 10 l/h 
     vstupní tlak 0,15 ÷ 2 bary (2 ÷ PSI) 
     teplota do °C (°F) 
Připojení vzorku :  vstup : šroubení SERTO PVDF 6mm pro hadičku 6x4mm 
    výstup : 2 výstupy 1/2“ vývod pro pružnou hadici 20x15mm 
     zakončenou do volného prostoru s odpadem o dostatečné  
     kapacitě 
 
Max. nadmořská výška : 2 000m nad mořem 
 
Rozměry :   panel : 400 x 850 mm nerez ocel 
    rozteče montážních děr : 374 x 824 mm 
    šrouby : průměr 8 mm 
    hmotnost : 14kg (30,85 lbs) 
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2.6 Montážní rozměry analyzátoru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2-3 : Montážní rozměry analyzátoru 
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2.7 Popis částí analyzátoru AMI Phosphate HL 

 
 

A. Panel  
B. Převodník AMI Phosphate HL 
C. Nádoba pro udržení konstantní 

hladiny 
D. Odvzdušňovací hadička 
E. Průtočná cela 
F. Vstupní nádobka s filtrem a vstupní 

regulační ventil vzorku 
G. Solenoidový ventil 
H. Fotometr 
I. Detektor bublin 
K. Trychtýř odpadů 
L Kanystr s reagencií 
M. Kryt s detektorem hladiny 
N. Peristaltické čerpadlo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2-4 : Popis částí analyzátoru AMI Phosphate HL 
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3 Instalace 

3.1 Kontrola před instalací 

Instalace a místo instalace musí odpovídat všem místním vyhláškám a nařízením národním  
i lokálním, včetně nařízením a vyhláškám uživatele. 
 

 Zkontrolujte, jestli odpovídá síťové napětí s napětím pro analyzátor 

 Zkontrolujte správný spád odpadních trubek 
 
Elektrické připojení : 
 100 ÷ 224 VAC (± 10%); 50/60 Hz (± 5%) nebo 24VDC (± 10%)  
 Přívod musí mít příkon alespoň 30VA a uzemněním 
Připojte a zkontrolujte všechna externí připojení jako proudové smyčky, limitní spínače nebo 
motory. 
 

 UPOZORNĚNÍ : 
 Analyzátor nezapínejte ! 
 

Požadavek na vzorek : 10l/h; 0,15 ÷ 2 bary; odpad do volného prostoru 

3.2 Připevnění analyzátoru 

Přístroj smí být instalován pouze vyškolenou osobou. 
Analyzátor upevněte ve vertikální poloze. Rozměry analyzátoru jsou na obr. 3-2. 

Ve zvoleném místě instalace připevněte analyzátor pomocí 4 šroubů 8x60mm. 
Pro jednodušší ovládání analyzátor nainstalujte tak, aby displej byl ve výšce očí. 
 
Přístroj je určen pouze pro interní instalace. 
 
Připojte vzorek a odpady. 
Připojte přívod elektrického napájení, zatím nezapínejte analyzátor !  
Připojte signální výstupy, resp. vstupy a další externí zařízení 
Namíchejte reagencie 
Zkontrolujte správný průtok vzorku 

3.3 Přivedení přívodů vzorku a odpadu 

3.3.1 Přívod vzorku 

Přívodní hadička 4x6 mm (FEP; PA nebo PE) 
 
Průtok min 10 l/hod     A) Šroubovací připojení hadičky 

     B) Přítlačný kroužek 
Tlak 0,15 ÷ 2 bary     C) Převlečná matka 
       D) Hadička 
   
 
 
 
 
 

Obrázek 3-1 : Připojení přívodu vzorku 
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3.3.2 Odpad 

Připojení odpadu : 
Na odpadní trychtýř nasuňte pružnou 1/2“ hadici (15x20 mm). 
Hadice musí být zakončená do volného, beztlakého prostoru) 
Max. nadmořská výška : 2 000 m nad mořem 
 
 
   Hadička od fotometru 
       
   Hadička z přepadové nádoby 
 
   Odpadní trychtýř  
 
 
 
 
pro ud 
 
 
 
Obrázek 3-2 : Připojení odpadu 
 
 VAROVÁNÍ : 
 Odpad z fotometru obsahuje látky, které není vhodné zavádět zpět do systému. 
 Nesmí být zaveden do normálního odpadního systému 
  

3.4 Montáž nádoby pro udržení konstantní hladiny 

 
UPOZORNĚNÍ : 
Jedná se o křehký díl. Pracujte s nádobou pro udržování konstantní hladiny  
s největší opatrností. 

 
Aby se zabránilo zničení nádoby [C] během transportu, dodává se nenainstalovaná.  
 
 
 
 
 
    A) Horní kryt nádoby pro udržování konstantní hladiny 

         Hladina 
    B) Přepadová trubice 
   
    C) Nádoba pro udržování konstantní hladiny 
 
    D) Těsnění 
 
    E) Blok průtočné cely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3-3 : Instalace nádoby pro udržení konstantní hladiny 
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Při instalaci nádoby postupujte podle následujících kroků : 
1. Rozbalte nádobu [C] 
2. Zasuňte ji do bloku průtočné cely [E] 
3. Na nádobu dejte kryt [A] 
4. Zkontrolujte, jestli je přepadová trubice [B] nastavena na horní rysku pro výšku hladiny  

3.5 Instalace příslušenství pro měření druhého vzorku 

3.5.1 Popis příslušenství pro 2. vzorek 

POZNÁMKA : 
 Volitelné příslušenství pro měření 2. vzorku  
 

Následující popis zahrnuje instalaci měření 2. vzorku po uvedení analyzátoru do provozu 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Blok průtočné cely 
B) Regulační ventil průtoku vzorku; B1) Záslepka 
C) Přívod vzorku 
D) Přívodní trubička od příslušenství pro měření 2. vzorku 
E) Přívodní trubička vzorku 
F) Solenoidový ventil 
G) Příslušenství pro měření 2. vzorku 
H) Regulační ventily 
I) Připevňovací šrouby 
J) Vstup vzorku 1 
K) Vstup vzorku 2 
L) Přepadová trubice 
 
Obrázek 3-4 : Instalace příslušenství pro měření 2. vzorku 
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3.5.2 Připojení příslušenství pro 2. vzorek 

1) Zavřete hlavní přívod vzorku 
2) Vypněte napájení přístroje  
3) Vyprázdněte průtočnou celu 
4) Vyndejte přívodní trubici vzorku [E] z bloku cely [A] 
5) Přišroubujte na panel pomocí dvou šroubů [I] příslušenství pro 2. vzorek [G] 
6) Nainstalujte přívodní trubičku [D] mezi příslušenství pro měření 2. vzorku a blok průtočné 

cely 
7) Připojte přívod vzorku 1 [J] a vzorku 2 [K] na odpovídající vstupy v příslušenství 
8) Připojte odpadní trubici [L] do odpadu 
9) Nahraďte regulační ventil [B] záslepkou [B1] 

3.5.3 Připojení solenoidového ventilu 

 
VAROVÁNÍ : 

 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
 Před otevřením převodníku vypněte napájení 

 
Použijte průchodky PG7 pro zavedení kabelu od ventilu do převodníku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3-5 : Připojení solenoidového ventilu 
 

1) Vyndejte ucpávku [A] z kabelové průchodky [B] 
2) Otevřete kryt převodníku 
3) Protáhněte kabel solenoidového ventilu průchodkou [B] do převodníku 
4) Zapojte kabel ventilu do svorkovnice podle schématu na obr. 3-17 
5) Zavřete převodník a zapněte analyzátor  

3.5.4 Nastavení v programu 

Po nainstalování a zapojení příslušenství pro 2. vzorek je nutné nastavit parametry převodníku. 
 
       Senzory 
       Vstupte do menu <Installation> (instalace) 
 kontrolní standard     <Sensors> (senzory) 
               označení 
               standard     Pomocí šipek        a         najeďte na pole 
      interval měření     <Channels> (kanály) 
                   kanály 
       Zmáčkněte         
        
       Změňte <Channels> (kanály) pomocí  
       na <Channels 2> 
       Volbu potvrďte        
 
       Potom zmáčkněte          
       Vyberte <Save> (uložit) <Yes> (ano) 
       a potvrďte        
Obrázek 3-6 : Nastavení převodníku pro 2. vzorek 
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S nainstalovaným příslušenstvím pro 2 vzorky může AMI Phosphate-HL pracovat ve třech 
následujících režimech : 

 internal (interní) 

 fieldbus 

 external (externí) 
 
      Senzory 
      výběr kanálů 
 
      Vstupte do menu <Installation> (instalace) 
      <Sensors> (senzory) 
 
      Pomocí šipek        a         najeďte na pole 
      <Channel Selection> (výběr kanálů) 
Obrázek 3-7 : Volba režimu pro kanály 
      Zmáčkněte         
 
 Internal  
  Přepínání mezi vzorky si řídí AMI převodník podle nastaveného intervalu měření 
 
 Fieldbus 
  Přepínání mezi vzorky je řízeno pomocí Profibus 
 
 External 
  Přepínání mezi vzorky si řídí externí zařízení připojené na vstup. 

Vstup AMI 

3.6 Připojení AMI Sequenceru 

 Když je potřeba měřit více než dva vzorky, je nutno použít AMI Sequencer, který umožňuje 
měřit až 6 vzorků. 

Instalace elektrické zapojení a připojení na AMI Phosphate-HL je v návodu na použití pro  
AMI Sequencer. 
 
Nastavení parametrů převodníku AMI Phosphate HL 
 

                 Senzory 
       Vstupte do menu <Installation> (instalace) 
  kontrolní standard     <Sensors> (senzory) 
               označení 
               standard     Pomocí šipek        a         najeďte na pole 
      interval měření     <Channels> (kanály) 
                   kanály 
       Zmáčkněte         
        
       Změňte <Channels> (kanály) pomocí  

       na <Channels 1 ÷ 6> 

       Volbu potvrďte        
 
       Potom zmáčkněte          
       Vyberte <Save> (uložit) <Yes> (ano) 
       a potvrďte        
Obrázek 3-8 : Nastavení převodníku pro AMI Sequencer 
 
S nainstalovaným AMI Sequencerem může AMI Phosphate-HL pracovat ve třech následujících 
režimech : 

 internal (interní) 

 fieldbus 

 external (externí) 
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Nastavení parametrů převodníku pro různé režimy AMI Phosphate HL 
 
 

             Senzory 
          výběr kanálů 
          interní 
          fieldbus 
          externí 
 
        výběr kanálů        interní 
 

Obrázek 3-9 : Nastavení převodníku AMI Phosphate HL pro režimy s AMI Serquencerem 
 
Vstupte do menu <Installation/Sensors> (instalace/senzory) pomocí šipek         a         .  
Vyberte si režim a zmáčkněte        . 
 
 
 Režim INTERNAL (interní ) : 
V interním režimu pracuje AMI Phosphate-HL jako řídicí systém (master). Sekvenčně měří jednotlivé 
kanály, které jsou připojeny na AMI Sequencer. Pomocí řídícího systému může nadefinovat, který 
vzorek se nebude měřit. 
Na následujícím obrázku je uveden případ, kdy se měří pouze vzorky 2, 4 a 6 zatím co vzorky 1, 3 a 5 
jsou vypnuty. Vypnuté vzorky jsou označeny „X“ za měřenou hodnotou na displeji AMI Phosphate-HL. 
 
 
 
 
 

         6 vstupů 
    od řídícího systému 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3-10 : Zapojení vstupů z řídícího systému na AMI Sequencer (internal) 
 

Režím External (externí) 
V externím režimu pracuje AMI Phosphate HL jako zařízení, které je řízeno (slave) AMI Sequencerem 
a AMI Sequencer je ovládám řídicím systémem. Měřený vzorek je aktivní, dokud signál pro AMI 
Sequencer nepřepne na další vzorek. 
Například na obr 3-11 AMI Phosphate HL vzorek 3 ( CH 3 zvýrazněné zeleně) je aktivován v bodě [A]. 
V bodě [B] se solenoidový ventil uzavře a je přepnut na kanál 3. 
 
 
 
                 6 vstupů 
do řídícího systému 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3-11 : Zapojení vstupů na AMI Sequencer (external) 
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  POZNÁMKA : 
  Sepnutí více než jednoho kanálu způsobí nedefinovaný stav 
  jestliže všechny vstupy AMI Sequenceru jsou rozepnuté, je analyzátor v klidovém  
  pohotovostním režimu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3-12 : Časový diagram spínání AMI Sequenceru 
 

 A  časový interval dálkového sepnutí   čase x 

 B  solenoidový ventil uzavře vstup do fotometru 

 C  reakční doba ve fotometru 

 D  měření vzorku 

 E  solenoidový ventil se otevře  
 
 Režim Fieldbus 
V tomto režimu je AMI Phosphate HL ovládán pomocí Fieldbus. 
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3.7 Instalace modulu čištění 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3-13 : Modul čištění 
 
Při instalaci modulu čištění postupujte podle manuálu pro tento modul. 
Po nainstalování modulu čištění nastavte : 

 interval čištění 

 počet čistících roztoků 

3.7.1 Nastavení parametrů pro modul čištění 

Interval čištění : 
 
               Údržba 
 

             Kalibrace      V menu <Maintenance> (údržba) 

               Servis       vyberte <Cleaning> (čištění) potom 

          Simulace       zvolte <Parameters> (parametry 

   Nastavení času      a zmáčkněte           

  Čištění       

        Pomocí šipek         a         vyberte  
              Údržba      požadovaný režim. 
               Režim 

          Parametry             Interval 

Plnění kanálu 11             Denně 

Plnění kanálu 12            Týdně 

              Vypnuto 
 
 
Obrázek 3-14 : Nastavení režimu čištění 
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3.7.2 Nastavení čistících roztoků 

 
           Senzory 
 

Standard PO4      Vstupte do menu <Installation> (instalace) 

Měřící interval      a vyberte <Sensors> (senzory) 

            Kanály      Pomocí šipek       a       vyberte <Cleaning> 

  Režim kanálů      (čištění) a zmáčkněte          

            Čištění 

 
           Senzory 
 

Standard PO4            Čištění 

Měřící interval            Roztok 1 

            Kanály            Roztok 2 

  Režim kanálů            Podle požadavku vyberte <1 Solution> (roztok 1) 

            Čištění            nebo <2 Solution> (roztok 2). 

       Volbu provádějte pomocí šipek       nebo       . 
 
Obrázek 3-15 : Nastavení čistících roztoků 

3.8 Elektrická instalace 

 
  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: 
 
 
      A) Průchodky PG 11 : kabel vnější průměr 5 ÷ 10 mm 
 
      B) Průchodky PG 7 : kabel vnější průměr 3 ÷ 6,5 mm 
 
      C) Průchodka PG 9 : kabel vnější průměr 4 ÷ 8 mm 
 
      Nepoužité průchodky musí být uzavřeny! 
 
Obrázek 3-16 : Kabelové průchodky převodníku 
 
Pro napájení převodníku a pro přívody k relé používejte vodiče o průřezu max. 1,5 mm

2
  

(např. AWG 14), pro výstupní signály 0,25 mm
2 
(např. AWG 23). 

  
VAROVÁNÍ : 

  Nepřipojujte napájení, dokud není připojena bezpečnostní zem PE! 
  Instalaci musí provádět osoba s potřebnou kvalifikací. 
  Napájení převodníku MUSÍ být zabezpečeno hlavním vypínačem nebo jističem, který 
  musí být poblíž a snadno dostupný. 
 
  VAROVÁNÍ : 
  Externí přívody.  
  Externí zařízení připojená na relé jedna nebo relé 2, resp. relé alarmu mohou způsobit  
  úraz elektrickým proudem. Při instalaci a během údržby se musíte přesvědčit, že  
  zařízení připojení na kontakty relé nejsou pod napětím 
  Zapojujte na svorky pouze přívody, pro které jsou určeny. 
  Při nedodržení správného zapojení můžete převodník zničit 
 
  Síťový přívod musí být chráněn samostatným jističem 
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Obrázek 3-17 : Elektrické schéma převodníku 
 
   Zapojujte na svorky pouze přívody, pro které jsou určeny. 
   Při nedodržení správného zapojení můžete převodník zničit 
   nebo dojít k úrazu obsluhy 
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3.8.1 Síťový přívod 

 
VAROVÁNÍ : 

 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 
 Nikdy neprovádějte jakoukoliv činnost v převodníku, nebo jeho přívodech, je-li převodník pod  
 napětím. Dodržujte všechna místní bezpečnostní nařízení, předpisy a doporučení. 
 Práci na převodníku a elektrických přívodech smí provádět pouze obsluha vyškolená 

s odpovídající kvalifikací. 
 

 Před jakoukoliv servisní činností elektrických částí MUSÍTE nejprve vypnout napájení. 

 Elektrickou instalaci smí provádět smí provádět osoba vyškolená s odpovídající kvalifikací 
 
 

A) Síťový konektor 
 

         B) Neutrální vodič (svorka 2) 
 
         C) Fáze (svorka 1) 
 
         D) Ochranná zem PE 
 
         Zemnící vodič MUSÍ být 

připojen pod zemnící šroub  
v převodníku 

 
 
 
 
 
 
Obrázek 3-18 : připojení převodníku na napájení 
 
  UPOZORNĚNÍ : 
  Není dovoleno připojovat na napájecí svorky v AMI převodníku další jiné zařízení 
  nebo zátěž! 
 
 Požadavky na elektroinstalaci : 

 vstupní jistič 1,6AT 

 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, musí být označený, že je pouze pro AMI Phosphate HL. 

3.9 Kontakty relé 

Programování relé je v kapitole „Programování“. 

3.9.1 Vstupní relé 

Používejte pouze beznapěťové kontakty. 

 Svorky : 9 / 10 na peristaltickém čerpadle 
 
Když je signální vstup naprogramován na funkci „HOLD“ měření je přerušeno, jestliže vstupní relé je 
aktivní (viz. programování, kapitola 4, bod 5.3.4 str. 30). 
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3.9.2 Alarmové relé 

 
  UPOZORNĚNÍ : 

Max. zátěž 1A / 250 VAC 
 
 

Relé je pro systémový alarm přístroje. 
Chybové zprávy jsou uvedeny v kapitole „Údržba“. 
 
a) svorky 10; 11 (normaly open; NO)  max. zátěž 1 A / 250 VAC 

    v klidovém stavu kontakty rozpojený, v případě poruchy se sepnou 
 

b) svorky 12; 11 (normaly closed; NC)  max. zátěž 1 A / 250 VAC 

    v klidovém stavu kontakty sepnuté, v případě poruchy se rozepnou 
 
Od výrobce je nastaveno a). 
 
 
 
 
 
 
 
 NC     NO 

Obrázek 3-19 : Zapojení kontaktů alarmového relé 

3.9.3 Kontakty relé 1 a 2 

Relé 1 a 2 mohou být nastavené jako NO nebo NC. Standardně jsou nastaveny jako NO. Nastavení 
jako NC se provede zkratovací spojkou mezi relé. 

 
 
 
 
 
 

      A) pozice NO (standard) 
      B) pozice NC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3-20 : Umístění zkratovacích spojek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3-21 : Zapojení kontaktů relé1 a 2 
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a) svorky relé 1 kontakty 6; 7 (normaly open; NO)  max. zátěž 1 A / 250 VAC 

    svorky relé 2 kontakty 8; 9 (normaly open; NO)  max. zátěž 1 A / 250 VAC 

 pozice spojky  
 
 

V klidovém stavu kontakty rozpojené, v případě poruchy nebo podle nastaveného limitu se sepnou 
 
b) svorky relé 1 kontakty 6; 7 (normaly open; NC)  max. zátěž 1 A / 250 VAC 

    svorky relé 2 kontakty 8; 9 (normaly open; NC)  max. zátěž 1 A / 250 VAC 

 pozice spojky  
 
 

V klidovém stavu kontakty sepnuté, v případě poruchy nebo ztráty napájení a nastaveného limitu se 
rozepnou 

Od výrobce je nastaveno a). 
 
UPOZORNĚNÍ : 
Nebezpečí zničení AMI převodníku při připojení velké zátěže. 
 
Velké induktivní zátěže nebo přímo připojená velká zátěž (solenoidové ventily; 
dávkovací čerpadla) mohou zničit kontakty relé. 
 

 Indukční zátěže > 1A je nutno připojovat přes AMI reléovou skříňku (volitelné 
příslušenství). 

 
Jestliže jsou dávkovací indukční čerpadla řízena spínáním pomocí kontaktů relé 1 nebo 2 přes AMI 
spínací skříňku, je použita pro přímé spínání napájení čerpadla nebo indukčních ventilů. Bez AMI 
skříňky mohou počáteční proudové nárazy zničit relé v převodníku AMI.  
Elektronika převodníku AMI je oddělena a tím je chráněna před špičkami při zapínání nebo vypínání 
dávkovacích čerpadel. Malé induktivní zátěže (max. 0,1 A) mohou být zapojeny 
přímo.  
 
Malá induktivní zátěž 
Malé induktivní zátěže (max. 0,1 A; např. cívka relé) mohou být zapojeny přímo.  
Aby do AMI převodníků nepronikaly šumy, nebo zvlnění z napájení je nutné použít tlumící obvod 
paralelně k zátěži (není nutné, je-li použita AMI spínací skříňka). 
 
 
 
 

      A) AC nebo DC zdroj 
      B) AMI převodník 
      C) AMI spínací skříňka 
      D) Tlumení 
      E) Cívka relé 

 
 
 
 
 

 
Obrázek 3-22 : Zapojení relé pro malou induktivní zátěží 
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Odporová zátěž 
Odporové zátěže (do 1 A max.) nebo řídící signály pro obvody PLC a impulsní čerpadla, mohou být 
zapojeny přímo. 
 

      A) AMI převodník 
      B) PCL obvody s řídícím vstupem 
      C) Logické obvody 

 
 
 
 
 
Obrázek 3-23 : Zapojení pro PLC obvody 
 
Spouštěcí obvody 
Spouštěcí obvody využívají oba kontakty relé. Jedno relé (relé 1) je použito pro otvírání ventilu, druhé 
(relé 2) je použito pro zavírání ventilu. Proto lze 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. 
 
 
 
       A) AC nebo DC zdroj 
       B) AMI převodník 
       C) Spouštěcí obvod 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3-24 : Zapojení pro spouštění motoru 

3.10 Signální výstupy 

3.10.1 Signální výstup 1 a 2 (analogové výstupy) 

Výstup 1 : kontakty 14 (+); 13 (-) 
Výstup 2 : kontakty 15 (+); 13 (-) 
  Maximální zátěž :  510 Ω 
  Proudová smyčka : 0/4 ÷ 20 mA 

 
Je-li výstupní signál přiveden na dvě různá místa, použijte oddělovač signálů! 
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3.11 Volitelné interface 

 
 
 
 

A) AMI převodník 
 
       B) Držák volitelných interface 
 
       C) Deska logiky analyzátoru 
 
       D) Svorkovnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3-25 : Umístění držáků pro různá interface 
 
Do držáku lze nainstalovat : 

 třetí signální výstup 

 interface pro Profibus nebo Modbus 

 RS 232 hyperterminal interface 

 USB interface 

3.11.1 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. 
 
 Signální výstup 3 : kontakty 38 (+); 37 (-) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
        
       deska pro třetí signální výstup 
 
         
 
 
 
 
 
Obrázek 3-26 : Umístění desky pro třetí signální výstup 
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3.11.2 RS 232 hyperterminal interface 

Tento interface se používá pro propojení převodníku s PC pomocí programu Windows 
„HyperTerminal“. Takto se dají nahrávat data uložená v záznamníku. Vnitřní záznamník dat umožňuje 
uchovat asi 1500 záznamů, které se ukládají v naprogramovaném časovém intervalu.  
 
  Svorky : 50; 52; 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3-27 : RS 232 interface 
 
Zapojení je v návodu pro interface. 

3.11.3 Profibus / Modbus interface 

Pro připojení více přístrojů do sítě je nutno nastavit komunikační parametry pro PROFIBUS. 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). 
 
Je-li zapojen pouze jeden převodník, musí být jeho interface zakončen přepínačem ve stavu ON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          deska interface RS 485 
 
            vypínání/zapínání zakončovacího odporu 
 
 

 
 
Obrázek 3-28 : Deska RS 485 interface 
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3.11.4 USB interface 

USB Interface se používá pro ukládání dat a pro aktualizaci firmware. 
 
Detailnější popis je příručce pro interface 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3-29 : USB Interface 
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4 Uvedení do provozu 

4.1 Aktivace peristaltického čerpadla 

Přístroj je dodán s uvolněnou přítlačnou kazetou [B]. 
 

Aktivujte peristaltické čerpadlo (zavřete přítlačnou kazetu [B]). 
 
 
 
       A) Otočte ve směru hodinových ručiček 
 
       B) Přítlačná kazeta 
 
       C) Rotor 
 
       D) Hadička čerpadla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4-1 : Peristaltické čerpadlo 
 

4.2 Zajistěte průtok vzorku 

Voda, která odtéká z odpadu analyzátoru, obsahuje reagencie, nesmí se vracet zpět do systému. 
Přesvědčte se, že doopravdy odtéká do odpadního systému. 
 
 
 
 
 
      A) Kryt nádoby s konstantní hladinou 
      B) Nádoba s konstantní hladinou 
      C) Blok průtočné cely 
      D) Regulační ventil průtoku 
      E) Filtr 
      F) Filtrační nádobka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4-2 : Průtočný systém 
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1. Otevřete hlavní přívod vzorku 
2. Otevřete regulační ventil [D] a počkejte až je průtočná cela úplně naplněná 
3. Nastavte průtok vzorku 10 l/h (vzorek by měl přepadovou hadicí odtékat do odpadu) 
4. Zapněte napájení 

 
VAROVÁNÍ : 
OHROŽENÍ ZDRAVÍ! 
Voda, která odtéká z odpadu analyzátoru, obsahuje reagencie, nesmí se vracet zpět 
do systému.  
Přesvědčte se, že doopravdy odtéká do zvláštního odpadního systému. 

 

4.3 Plnění nebo proplachování systému s reagencií 

Provádí se : 
 

 Při prvním spuštění analyzátoru 

 Po znovu naplnění kanystru s reagenciíi 

 Před odstavením systému např. při opravě nebo delší odstávce. V tomto případě je nutno 
propláchnou systém dokonale demineralizovanou vodou, aby v systému nezůstaly ani 
nejmenší zbytky reagencie. 

 
 
             Servis 

           Kontrola              Vstupte do menu <Maintenance> (údržba) 

Plnění systému              Zvolte <Service>zde vyberte <Fill Systém> 

             Čištění              (plnění systému) 
 
 

 
Pnění systému 
      Peristaltické čerpadlo se aktivuje na 1,5 minuty 
            Průběh 
 
   Pro zastavení 
 

 
Pnění systému 
 
            Průběh 
 
      Zmáčkněte 4 krát  
             Konec 
      Přístroj se vrátí do normální činnosti 
Obrázek 4-3 : Plnění systému reagencií 
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4.4 Ovládání AMI Phosphate HL 

4.4.1 Displej AMI Phosphate HL  

4.4.1.1 Displej pro jeden vzorek 

 
 
 
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4-4 : Displej AMI Phosphate HL 
 

A. RUN normální provoz 
HOLD vstup uzavřen; analog. výstup zůstává na své poslední hodnotě 
OFF kontakt sepnut; analog. výstup je na 0/4 mA 

 
B. ERROR     chyba (error)  závažná chyba (fatal error) 

 
C. Reagent low (chybějící reagencie)  
D. Řízení přes Profibus 
E. Čas 
F. Naměřená hodnota 
G. Průtok v bublinách/s 
H. Režim měření PO4 nebo P 
I. Status relé 

 
    nebylo dosaženo horního / dolního limitu 
 
    bylo dosáhnuto horní / spodní limitu 
 
    regulace vzestupná/sestupná : bez regulace (žádná činnost) 
 
    regulace vzestupná/sestupná : aktivní; černý ukazatel  
    zobrazuje intenzitu regulace 
 
 
    ventil motoru je zavřen 
 
    ventil motoru je otevřen; černý ukazatel zobrazuje  
    pravděpodobnou polohu ventilu 
 
    Časovač 
 
    Časovač; časovač je aktivní (ručičky se pohybují) 
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4.4.1.2 Displej pro dva vzorky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4-5 : Displaej AMI Phosphate HL pro dva vzorky 
 

A. RUN normální provoz 
HOLD vstup uzavřen; analog. výstup zůstává na své poslední hodnotě 
OFF kontakt sepnut; analog. výstup je na 0/4 mA 

 
B. ERROR     chyba (error)  závažná chyba (fatal error) 

 
C. Reagent low (chybějící reagencie)  
D. Řízení přes Profibus 
E. Čas 
F. Naměřená hodnota s časovým údajem 

CH1  PO4 1 naměřená hodnota vzorku 1 
CH2 PO4 2 naměřená hodnota vzorku 2 

  <   měřený kanál je aktivní 
  ~   není průtok vzorku 
  n   měřená hodnota je neplatná (není zobrazeno na tomto obrázku) 
  x   měřící kanál je vypnutý (není zobrazeno na tomto obrázku) 

G. Průtok v bublinách/s 
H. Režim měření PO4 nebo P 
I. Status relé 

 
    nebylo dosaženo horního / dolního limitu 
 
    bylo dosáhnuto horní / spodní limitu 
 
    regulace vzestupná/sestupná : bez regulace (žádná činnost) 
 
    regulace vzestupná/sestupná : aktivní; černý ukazatel  
    zobrazuje intenzitu regulace 
 
    ventil motoru je zavřen 
 
    ventil motoru je otevřen : černý ukazatel zobrazuje  
    pravděpodobnou polohu ventilu 
 
    Časovač 
 
    Časovač : časovač je aktivní (ručičky se pohybují) 
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4.4.2 Klávesy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4-6 : Ovládací prvky AMI převodníku 
 
 
 

A)  opouští menu nebo příkaz bez uložení změny 
 
 

B)  pohyb směrem dolů v menu nebo snižováni hodnoty čísla při nastavování 
 

C)  pohyb směrem nahoru v menu nebo zvyšováni hodnoty čísla při nastavování 
 

D)  otevírá vybrané menu nebo submenu 
   potvrzuje provedené změny 
 
 
 
 

4.5 Přístup do menu a jeho puštění 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4-7 : Pohyb v menu 
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4.6 Struktura software 

 
   Hlavní menu 

Zprávy 
     Diagnostika 
             Údržba 

Provoz 
        Instalace 

 
Zprávy      Menu 1 : Messages (zprávy) 

          nevyřízené chyby      Zobrazuje nevyřízené chyby (pending 
 seznam údržby      errors) a také historii událostí (datum 
 seznam zpráv      a čas, kdy událost nastala.  

Obsahuje důležitá data pro uživatele 
 
 
 
      Diagnostika      Menu 2 : Diagnostika 
   Označení analyzátoru      Poskytuje uživateli důležitá data 

Senzory     o analyzátoru a o vzorku 
  Vzorek 
     Stav vstupů/výstupů 
         Interface 

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

Servis      proplach / doplňování systému pro  
          Simulace      reagencie. Toto menu používá 
Nastavení času      servisní obsluha. 

  
 
  Činnost     Menu 4 : Operation (činnost) 

   Ruční vzorek      Důležité parametry, které by 
  Senzory     mohla obsluha během provozu v 
       Kontakty relé     případě potřeby upravovat. 
               Záznamník dat     Běžně je vstup do tohoto menu  

    chráněn heslem.  

 
    Instalace 

              Senzory     Menu 5 : Installation (instalace) 
 Signální výstupy     Pro nastavení všech parametrů  
      Kontakty relé     přístroje vyškolenou obsluhou. 

Různé     Toto menu by mělo být chráněno 
Interface     heslem. 

   
Obrázek 4-8 :Struktura software menu 
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4.7 Změna parametrů a hodnot 

4.7.1 Změna parametrů 

 
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, zmáčknete             a změna se neuloží.  
Obrázek 4-9 : Změna parametru 
 

4.7.2 Změna hodnoty 

 
     Alarm 

 

    Vysoká hodnota     Pomocí        hodnotu, kterou chcete změnit  
      Nízká hodnota     a zmáčkněte            
           Hystereze 
 Zpoždění     Hodnotu změníte pomocí         a               
 
       Změněnou hodnotu potvrdíte               

     Alarm 
 

    Vysoká hodnota     Zmáčkněte        .  
     Nízká hodnota     V následujícím je zvýrazněné YES (ano)  
           Hystereze 
 Zpoždění     Změnu potvrďte          aby, se nová hodnota  
       uložila 
 
Obrázek 4-10 : Změna hodnoty 
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4.8 Grab sample (ruční vzorek) 

Vstupte do me nu 4.1 <Operation/Grab sample> (činnost/ruční vzorek) a pokračujte podle instrukcí na 
displeji  
 
Status relé během ručního vzorku : 

 Signální výstupy HOLD (poslední naměřená hodnota) 

 Všechny limity jsou vypnuté 
 

 

        Ruční vzorek     Vstupte do menu <Operation> 

        Zavřete přívod vzorku     Zmáčkněte              

         Připravte si 1l vzorku     Pokračujte podle návodu na displeji 
 

 

    Počkejte na další menu 

 

       Ruční vzorek 

     Naplňte průtočnou celu  

                             vzorkem 

 

               Pro pokračování 

                  zmáčkněte 

 

       Ruční vzorek 

     Počkejte, až se ukončí 

                               měření 

 

 

                               Průběh 

 
        Ruční vzorek 

           Měření je ukončeno 
   Počkejte na vyprázdnění 
                    průtočné cely 
 
 
    Počkejte na další menu 

 
       Ruční vzorek     Zmáčkněte       pro ukončení měření 
           Měření je ukončeno     ručního vzorku 
     Otevřete přívod vzorku 
Naměřená hodnota ručního     Poznámka : 

         vzorku     Naměřená hodnota ručního vzorku se 

               Pro pokračování     nikam neukládá 

               zmáčkněte 

 
 
Obrázek 4-11 : Postup při ručním vzorku 
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4.9 Příklad – nastavení vstupu 

Při výběru nastavení Input (vstup), například při proplachu vstupního filtru, jsou nastaveny parametry 
podle menu 5.3.4 
 

Kontakty relé 
             aktivní 
  alarm             neaktivní 
  relé 1             sepnutý kontakt 
  relé 2             (rozepnutý) 
  vstup 
           signální výstupy 
           pokračuje v měření 
        vstup         drží poslední hodnotu 
aktivní (při sepnutí)          vypnuto  
   signální výstupy 
        výstup/řízení 
         chyba        Cont : trvale 
    zpoždění        Hold : po astavenou 
          dobu je na výstupu   

poslední naměřená 
          Off : vypnuto 
           
 Je doporučeno nastavit funkci „Hold“ podržet poslední naměřenou hodnotu. 
 
Obrázek 4-12 : Nastavení vstupu 

4.10 Kontrola výstupů relé 

V tomto menu si můžete vyzkoušet činnost všech relé a proudových výstupů. 
 
Označení svorek je v elektrickém schématu zapojení 
 
Výstupní signály nebo spínání relé můžete zkontrolovat multimetrem. 
   
  
           Údržba     
          kalibrace             Simulace 
          simulace         
nastavení času                                       relé alarmu  
plnění systému                           relé 1                                 sepnuto/rozepnuto 
             čištění                           relé 2                                                 sepnuto/rozepnuto 
            signální výstup 1                    nastavená hodnota [mA] 

           signální výstup 2                    nastavená hodnota [mA] 
 
Obrázek 4-13 : Kontrola výstupů a relé 
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4.11 Přehled programů 

4.11.1 Hlavní menu 1 – MESSAGES (Zprávy) 

 
Čísla menu jsou označena * 
 
Pending Errors   Pending Errors     1.1.5 
1.1 (nevyřízené chyby) 
 
Maintenance List    Maintenance List   1.2.5* 
1.2 (záznam údržby) 
 
Message List     Number (číslo)   1.3.1. 
1.3 (seznam zpráv)   Date; time (datum a čas záznamu) 
 

4.11.2 Hlavní menu 2 – Diagnostic (diagnostika) 

 
Identification   Designation    AMI Phosphate HL  
2.1   (označení analyzátoru) 
 

Version    V5.40 - 08/14 
(verze SW) 

 
Peripherals   PeriClip 11.06   2.1.3.1* 
2.1.3 (verze perist. čerpadla) PeriClip 21.06 (v případě nainstalování 

modulu čistění 
 

Factory Test    Instrument   2.1.4.1* 
2.1.4 (testy ve výr. závodě) Motherboard 

 
Operating Time Years/Days/Hours/Minutes/Seconds  2.1.5.1 
2.1.5 (provozní doba) (roky; dny; hodiny; minuty; vteřiny) 

 
Sensors  FOME sensor   Current Value (stávajícíhodnota) 
2.2 (senzory) 2.2.1 (fotometr)  (Raw value) (stávající nekompenzovaná hodnota) 

Absorbance (absorbance) 
Cal. History (historie kalibrací) Number (číslo) 2.2.1.4.1 
2.2.1.4    Date, Time (datum/čas) 

Slope (strmost) 
 

Ver. History   Number (číslo) 2.2.1.5.1* 
2.2.1.5 (kontrola) Date, Time (datum/čas) 

Absorbance (absorbance) 
Reference value (ref. hodnota) 

 
Miscellaneous  Case Temp.(teplota v převodníku) 2.2.2.1* 
2.2.2 (různé) State machine (status analyzátoru) 

 
Sample    Sample ID     2.3.1* 
2.3 (vzorek)   (označení vzorku) 

Sample Flow (průtok) 
Raw value (hodnota z fotometeru) 
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I/O State    Alarm Relay (alarmové relé)   2.4.1* 
2.4 (vstupy/výstupy)  Relay 1/2 (relé 1/2)    
    Input (vstup) 
    Signal Output 1/2/3 (signální výstup 1/2/3) 2.4.2* 
 
Interface*    Protocol (protokol)    2.5.1  
(interface)   Baud rate (přenosová rychlost) 
 * Pouze s RS 232 nebo RS485 interface 

4.11.3 Hlavní menu 3 – MAINTENANCE (údržba) 

 
Calibration   Calibration  3.1.5 (kalibrace) 
3.1    
 
Service   Verification (kontrola)  [Progress] (postup)  3.3.1.5 
3.3   3.3.1 

Fill System (plnění systému) [Progress] (postup)  3.3.2.5 
3.3.2 

 
Simulation  Alarm Relay (alarmové relé)   3.4.1 
3.4 (simulace) Relay 1 (relé 1)     3.4.2 

Relay 2 (relé 2)     3.4.3 
Signal Output 1 (signální výstup 1)  3.4.4 
Signal Output 2 (signální výstup 2)  3.4.5 
Magnetic valve 1 (solenoidový ventil 1)  3.4.6 
Magnetic valve 2 (solenoidový ventil 2)  3.4.7 (pouze s verzí pro 2. vzorek) 

 
Set Time (nastavení data a času)  (Date), (Time) 
3.5* 
  
Cleaning  Parameter Mode (způsob)       3.6.1.1 
3.6 (čištění) 3.6.1  Interval   Interval     3.6.1.20 
    3.6.1.1 (doba spuštění) Delay (zpoždění)   3.6.1.3 
       Signal Outputs  (sign. výstupy)  3.6.1.4 

Output/Control(výstup/regulace) 3.6.1.5  
Daily (denně)  Start time (čas spuštění)  3.6.1.21 
3.6.1.1   Delay (zpoždění)   3.6.1.3 

Signal Outputs (sign. výstupy)  3.6.1.4 
Output/Control(výstup/regulace) 3.6.1.5 

Weekly (týdně)  Calender Start time  3.6.1.22.1
 3.6.1.1   3.6.1.22 Mo to Su  3.6.1.22.2 

      (Pondělí – Neděle) 
Delay (zpoždění)    3.6.1.3 
Signal Outputs (sign. výstupy)  3.6.1.4 
Output/Control(výstup/regulace) 3.6.1.5 
Off (vypnuto)    3.6.1.1 

 
Fill Channel 11  [Progress] (postup)   3.6.2.5 
3.6.2 (aktivuje ventil čistícího roztoku 1) 

 
Fill Channel 12   [Progress] (postup)   3.6.3.5 
3.6.3 (aktivuje ventil čistícího roztoku 2) 
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4.11.4 Hlavní menu 4 – OPERATION (činnost) 

 
Grab sample   Grab sample  4.1.5 
4.1 (ruční vzorek) (ruční vzorek) 
 
Sensors (sondy) Filter Time Const.(časová konstanta fitru)   4.2.1 
4.2   Hold after Cal. (podržení poslední hodnoty po kalibraci)  4.2.2 
 
Relay Contacts  Alarm Relay  Alarm Phosphate 1 Alarm High (horní mez) 4.3.1.1.1 
4.3 (kontakty relé) 4.3.1   4.3.1.1 (fosfát)  Alarm Low (dolní mez) 4.3.1.1.25 

Hysteresis (hystereze) 4.3.1.1.35 
Delay (zpoždění) 4.3.1.1.45 
 

Relay 1/2 Parameter (parametr)   4.3.x.100 
4.3.2 / 4.3.3  Setpoint (mezni bod)   4.3.x.200 

Hysteresis (hystereze)   4.3.x.300 
Delay (zpoždění)   4.3.x.40 

 
Input (vstup) Active (aktivní)    4.3.4.1 
4.3.4  Signal Outputs (signální výstupy) 4.3.4.2 

Output / Control (výstup/regulace) 4.3.4.3 
Fault (chyba)    4.3.4.4 
Delay (zpoždění)   4.3.4.5 

 
Logger   Log Interval (interval záznamů)    4.4.1 
4.4   Clear Logger (vymazat záznamy)   4.4.2 
 

4.11.5 Hlavní menu 5 – INSTALLATION (instalace) 

 
Sensors (sondy) Ref. Verification (kontrola)   5.1.1 
5.1   Phosphate as     5.1.2 

Standard PO4 (kalibrační standard)  5.1.3 
Meas. interval (interval meření)   5.1.4 
Channels (počet měřených vzorků)  5.1.5 
Channel selection (měřící režim)  5.1.6 
Cleaning (čištění)    5.1.7 

 
Signal Outputs   Signal Output 1/2  Parameter (parametr)   5.2.1.1/5.2.2.1 
5.2 (signální výstupy) 5.2.1 - 5.2.2   Current Loop (proudová smyčka) 5.2.1.2/5.2.2.2 

Function (funkce)   5.2.1.3/5.2.2.3 
Scaling (rozsah) Range Low 5.2.x.40.10/12 
5.2.x.40  (spodní rozsah) 

         Range High 5.2.x.40.20/22 
         (horní rozsah) 
 
Relay Contacts  Alarm Relay   Alarm Phosphate 1 Alarm High 5.3.1.1.1 
5.3 (kontakty relé) 5.3.1 (alarmové relé); 5.3.1.1 (fosfát 1) (horní mez překročena) 

Alarm Low 5.3.1.1.25 
         (spodní mez překročena) 
         Hysteresis 5.3.1.1.35 

(hystereze) 
Delay  5.3.1.1.45 
(zpoždění) 
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Alarm Phosphate 2 Alarm High 5.3.1.2.1 
      5.3.1.2 (fosfát 2) (horní mez překročena) 

Alarm Low 5.3.1.2.25 
         (spodní mez překročena) 
         Hysteresis 5.3.1.2.35 

(hystereze) 
Delay  5.3.1.2.45 
(zpoždění) 

 
Sample Flow Flow Alarm  5.3.1.3.1 
5.3.1.3   (alarm průtoku) 

        Alarm High  5.3.1.3.2 
        (vysoký průtok) 

Alarm Low   5.3.1.3.35 
(nízký průtok)  

 
Case Temperature High  5.3.1.4. 
(vysoká teplota v převodníku)    
Case Temperature Low  5.3.1.5. 
(nízká teplota v převodníku)    

 
Relay 1/2 (relé 1/2) Function (funkce)  5.3.2.1/5.3.3.1 
5.3.2/5.3.3  Parameter (parametr)  5.3.2.20/5.3.3.20 

Setpoint (mezní bod)  5.3.2.300/5.3.3.300 
Hysteresis (hystereze)  5.3.2.400/5.3.3.400 
Delay (zpoždění)  5.3.2.50/5.3.3.50 

 
Input (vstup)  Active (aktivní)    5.3.4.1 
5.3.4    Signal Outputs (signální výstupy) 5.3.4.2 

Output/Control (výstup/regulace) 5.3.4.3 
Fault (chyba)    5.3.4.4 
Delay (zpoždění)   5.3.4.5 

 
Miscellaneous (různé)  Language (jazyk)     5.4.1 
5.4     Set defaults (nastavení od výrobce)   5.4.2 

Load Firmware (nahrání software)   5.4.3 
Password (hesla)  Messages (zprávy) 5.4.4.1 
5.4.4     Maintenance (údržba) 5.4.4.2 

Operation (činnost) 5.4.4.3 
        Installation (instalace) 5.4.4.4 
 

Sample ID (označení vzorku)    5.4.5 
 
Interface (interface)  Protocol (protokol)    5.5.1  
5.5     Device Address (adresa zařízení)  5.5.21 

Baud Rate (přenosová rychlost)   5.5.31 
Parity (parita)     5.5.41 

          
(parametry pro interface se zobrazí pouze při nainstalovaném interface RS 232 nebo RS 485) 
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4.12 Vysvětleni pro nastavení programů 

4.12.1 Messages (zprávy) – hlavní menu 1 

1.1.  Pending errors (neodstraněné chyby) 
1.1.5 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) 
1.2.5 Poskytuje seznam činností o údržbě, např. doplnění nové reagencie) 
 

 1.3 Message list (seznam zpráv) 
1.3.1 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) 

4.12.2 Diagnostic (diagnostika) – hlavní menu 2 

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

2.1 Identification (označení) 
  Designation (zobrazuje se typ převodníku v tomto případě AMI Phosphate HL) 
  Version (verze software např. V 5.40-08/14) 
 2.1.3 Peripherals : PeriClip : firmware peristaltického čerpadla (zde 1.03) 
 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 FOME sensorr (fotometr):  
  Current value (stávající hodnota) : zobrazuje aktuální hodnotu signálu fotometru [ppm] 
  Raw value (nekompenzovaná hodnota) : zobrazuje aktuální hodnotu signálu  

fotometru [Hz] 
  Absorbance : procesní hodnota, závisí na vzorku 
 2.2.1.4 Cal. history (historie kalibrací) : zobrazuje hodnoty posledních kalibrací, hodnotu nuly 

v [Hz] a faktor strmosti; uchovává se maximálně 64 záznamů o kalibraci (jedna  
kalibrace = jeden záznam). 
(Příklad: kalibrace nuly=jeden záznam; procesní kalibrace=druhý záznam atd.) 

 2.2.1.4.1 Number (číslo) : pořadové číslo kalibrace 
  Date, Time (datum, čas) : datum a čas, kdy byla kalibrace provedena 
  Slope (strmost) : rozsah strmosti = 0,8 ÷ 1,2 
 
 2.2.1.5 Ver. history (historie kontrol) : zobrazuje hodnoty posledních kontrol 
 2.2.1.5.1 Number (číslo) : pořadové číslo kontroly 
   Date, Time (datum, čas) : datum a čas, kdy byla kontrola provedena 

 Absorbance : měřená absorbance kontrolního standardu 
   Reference value (referenční hodnota) : zobrazuje skutečnou hodnotu kontrolního  
   standardu (hodnota je označena na standardu) 
 
 2.2.2 Miscellaneous (různé) : 
 2.2.2.1 Case temperature (teplota v převodníku) : zobrazuje skutečnou teplotu ve skříni  
  převodníku 
  State Machine (stav přístroje) : číslo je přiřazeno k jednotlivým krokům měřícího cyklu 
 
 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 
  Sample flow (průtok vzorku) : zobrazuje aktuální průtok vzorku [B/s – bublinek za  
  sekundu) průtok vzorku musí být vyšší než 5 B/s. 
  Raw value (nekompenzovaná hodnota) : ukazuje průtok v [Hz] 
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 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. 

4.12.3 Maintenance (údržba) – hlavní menu 3 

3.1. Calibration (kalibrace) 

 3.1.5 Provádí se kalibrace pomocí kalibračního roztoku (standardu) 
  Pokračujte podle instrukcí na displeji. 
 
 3.3. Service (servis) 
 3.2.1 Verification (kontrola) : V tomto menu se provádí kontrola pomocí kalibračního  
  standardu 
 3.2.2 Fill system (plnění systému) : V tomto menu se aktivuje peristaltické čerpadlo  
  (možno použít pro naplnění nebo vyprázdnění systému) 
 
 3.4. Simulation (simulace stavů) 
  v tomto menu se provádí kontrola činnosti alarmového relé, relé 1 a 2 a signálních 

výstupů.  
Vyberte si požadovaný signální výstup nebo relé klávesou         a mačkejte         nebo          
pro změnu stavu. 
Potvrzení výběru stavu se provede klávesou      
Na výstupu/vstupu se potom simuluje stav 

3.4.1. alarm relay (alarmové relé)  sepnuté / rozepnuté 
3.4.2. relay 1 (relé 1)    sepnuté / rozepnuté 

 3.4.3 relay 2 (relé 2)     sepnuté / rozepnuté 
3.4.4 signal output 1 (signální výstup 1) nastavte požadovanou hodnotu v [mA] 

 3.4.5 signal output 2 signální výstup 2 nastavte požadovanou hodnotu v [mA]  
 3.4.6 magnetic valve 1 (elektromagnetický ventil 1) sepnutý/rozepnutý 
   
Opustíte-li menu pro simulaci, jsou hodnoty, které jste použily pro simulaci vynulovány.  
Menu simulace se automaticky opustí v případě, že jste 20 min neprojevovali žádnou testovací 
činnost. 
 
 3.5. Set time (nastavení času)  
  Nastavte datum a čas 
 3.6 Cleaning (čištění 
  S modulem čištění lze provádět čištění automaticky v přesně určených intervalech. 
  Interval čištění se nastavuje v převodníku 
 3.6.1 Parmeter (parametr) 
 3.6.1.1 Mode (režim) : lze nastavit následující možnosti 

 interval 

 daily (denně) 

 weekly (po týdnu) 

 off (vypnuto) 
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3.6.1.1 Interval 
 
3.6.1.20   Interval : Interval čištění lze nastavit v rozmezí 0 ÷ 12 hodin 
3.6.1.3    Delay (zpoždění) : Během čištění plus nastavená doba pro zpoždění jsou výstupní  

a regulační výstupy podrženy na poslední naměřené hodnotě 
  Rozsah : 0 ÷ 6 000 s 
 
 3.6.1.4   Signal Outputs (výstupní signály) : vyberte, jak se mají během čištění chovat signální  
   výstupy 

 Continuous (pokračovat) : na signálních výstupech je stále právě měřená 
hodnota 

 Hold (podržet) : na signálních výstupech je poslední platná naměřená hodnota 

 Off (vypnuto) : měřená hodnota není na signálních výstupech; lze nastavit buď 
0 nebo 4mA 

 
3.6.1.5 Output/Control (výstup/řízení) : Relé nebo signální výstupy 

 Continuous (pokračovat) : Limit/Controller (limita/regulátor) pracují normálně 

 Hold (podržet) : Limit/Controller (limita/regulátor) pokračují podle poslední 
platné naměřené hodnoty 

 Off (vypnuto) : Limit/Controller (limita/regulátor) jsou vypnuty 
 

3.6.1.1 Daily (denně) 
 Spuštění čistícího cyklu se provádí každý den a lze ho nastavit na kteroukoliv hodinu 
3.6.1.21 Start time (hodina spuštění) : nastaví se následujícím způsobem : 

a) zmáčkněte       pro nastavení hodin 
b) pomocí šipek       a      nastavte hodinu 
c) zmáčkněte       pro nastavení minut 
d) pomocí šipek       a      nastavte minutu 
e) zmáčkněte       pro nastavení vteřin 
f) pomocí šipek       a      nastavte vteřinu 

Rozsah : 00:00:00 ÷ 23:59:59 
 
 3.6.1.3 Delay (zpoždění) : viz vysvětlení v bodě Interval 
 3.6.1.4 Signal outputs (signální výstupy) : viz vysvětlení v bodě Interval 
 3.6.1.5 Output/Control (výstup/řízení) : viz vysvětlení v bodě Interval 
 
 3.6.1.1. Weekly (týdně) 

Spuštění čistícího cyklu se provádí v jeden nebo několik určených dnů v týdnu a lze 
nastavit na kteroukoliv hodinu, která je platná pro všechny dny 

 3.6.1.22 Calendar (kalendář) 
 3.6.1.22.1  Start time (hodina spuštění) : naprogramovaná hodina spuštění je potom platná  
        pro všechny zvolené dny 
 3.3.1.22.2 až 3.3.1.22.8 Monday to Sunday (pondělí až neděle) 
  možné nastavení : ON (zapnuto); OFF( vypnuto) 
 3.6.1.3 Delay (zpoždění) : viz vysvětlení v bodě Interval 
 3.6.1.4 Signal outputs (signální výstupy) : viz vysvětlení v bodě Interval 
 3.6.1.5 Output/Control (výstup/řízení) : viz vysvětlení v bodě Interval 
 
 3.6.1.1 Off (vypnuto) 
 Automatické čištění je vypnuto. 
 
 3.6.2 Fill channel 11 (plnění kanálu 11) 
  aktivuje čerpadlo čistícího roztoku a sepne ventil pro čistící roztok 1 (pravý kanystr) 
 3.6.2 Fill channel 12 (plnění kanálu 12) 
  aktivuje čerpadlo čistícího roztoku a sepne ventil pro čistící roztok 2 (levý kanystr) 
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4.12.4 Operation (činnost) – hlavní menu 4 

4.1 Grab sample (ruční vzorek) 
  Spouští se měření ručního vzorku; postupujte podle instrukcí na displeji (popis je  
  v kapitole 5.5. 
 

4.2 Sensors 
4.2.1 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 
 

4.2.2 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 mohlo způsobit aktivaci alarmových  
relé. Během „Hold“ je na výstupu poslední naměřená hodnota, alarmové  
hodnoty i limity nejsou aktivní. 
Rozsah : 5 ÷ 6 000 sec 

   
4.3. Relay Contacts (kontakty relé) 

  Podrobnější popis je v kapitole 6.6.5.“Installation“ bod 5.3.2 
 
 4.4 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, nekompenzovanou  
měřenou hodnotu, teplotu a průtok. 
Rozsah : 5 ÷ 6 000 sec 

 
4.4.1 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 
  
 

4.4.2 Clear logger (vymazání dat z pamětí převodníku).  
Když potvrdíte „YES“(ano), v menu mazání jsou všechna data vymazána a můžete 
opět zaznamenávat data. 
 

4.12.5 Installation (instalace) – hlavní menu 5 

5.1 Sensors (sondy) 
 5.1.1 Ref. Verification (referenční hodnota pro kontrolu) 
  nastavte hodnotu referenčního kalibračního standardu podle označení od výrobce. 
   Rozsah : 0,200 ÷ 0,600 
  
5.1.2 Phosphate as : Od výrobce je nastaveno PO4.  

Jestliže změníte nastavení z PO4 na P (fosfor), měřená hodnota je vyjádřena  
v hodnotě P. V tomto případě 1mg PO4 odpovídá 0,33mg P. 

   Možná volba : PO4; P 
 
5.1.3 Standard PO4 (kalibrační roztok - standard) 

   Rozsah : 1,0 [ppm] ÷ 30,00 [ppm] 
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5.1.4 Meas interval (interval měření) : nastavte interval pro měření 

 5; 6; 7; 8;, 9 min v případě, že je vybrán 1 Channel (1 kanál) 

 10 min (nekratší interval při volbě 2 Channels (2 kanály) nebo když je připojen 
AMI Sequencer) 

 15 min 

 20 min 

 25 min 

 30 min 
 

  5.1.5 Channels (kanály)  
  Když je nainstalováno příslušenství pro druhý kanál, můžete volit mezi kanálem  
  jedním nebo dvěma kanály.  

V případě, že je nainstalován AMI Sequencer, můžete volit mezi jedním až šesti  
kanály. 

 
 5.1.6 Channel Selection (výběr kanálů)  
  lze navolit následující tři možnosti : 

 Internal (vnitřní) 

 External (vnější) 

 Fieldbus 
Podrobnější popis v kapitole 3.6 
 

Internal : možné při nainstalování možnosti druhého vzorku  
 (popis v kapitole Instalace) 

   AMI Sampler Sequencer (popis v kapitole Instalace) 
 
  External : možné při nainstalování možnosti druhého vzorku  

 (popis v kapitole Instalace) 
   AMI Sampler Sequencer  (popis v kapitole Instalace 
 
  Fieldbus : AMI Phosphate HL je řízen přes Fieldbus 
 
 5.1.7 Cleaning (čištění) : možno pouze u AMI Phosphate II a zobrazuje se pouze, je-li  
   nainstalováno příslušenství pro možnost čištění 
   Programuje se počet použitých čistících roztoků, které jsou použity 

v modulu čištění 
Rozsah : 1 Solution (1 roztok) nebo 2 Solution (2 roztoky) 

 
 5.2. Signal outputs (signální výstupy) 
  (ovládání signálních výstupů 1 a 2 je stejné; pro zjednodušení se udává 1/2) 
 5.2.1 / 5.2.2 Signal Output 1/2 (Signální výstup 1/2) : zde se přiřazuje k jednotlivým  
   výstupům měřená veličina, proudová smyčka, odpovídající měřený rozsah; 

funkce pro každý kanál 
 5.2.1.1/5.2.2.1 Parameter (parametr) : zde přiřaďte měřenou veličinu k jednotlivým výstupům 
   Možnosti : Phosphate (fosfát) 

5.2.1.2/5.2.2.2 Current loop (proudová smyčka) : vyberte stejnou proudovou smyčku jakou  
  používá zařízení, na které je převodník připojen. 

Možnosti : 0 ÷ 20 [mA] nebo 4 ÷ 20 [mA]. 
 5.2.1.3/5.2.3.2 Function (funkce) : nastavujete jestli bude výstupní signál použit pro přenos  
   „Process value“ (aktuálně měřené hodnoty) nebo bude použit pro „Control“ 

(řízení regulace). 
Použijete-li výstupní signál pro přenos aktuálně měřené hodnoty; můžete si  
vybrat mezi průběhem lineárním, bilineárnim a logaritmickým. 
Pro regulace je možno volit regulaci sestupnou; vzestupnou pro řídící jednotky 
(víz. podrobnější popis u popisu regulačních funkcí) 
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 Process 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 
              X měřen á hodnota 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4-14 : Výstupní signály při nastavení lineárního a bilineárního průběhu 
 
 
 
 
 

X. měřená hodnota 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4-15 : Výstupní signály při nastavení logaritmického průběhu 
 
 5.2.1.40 Scaling (měřící rozsah) : zadejte začátek a konec lineární nebo logaritmické stupnice,  
  popř. střední bod u bilineární stupnice 
 

Parameter Phosphate (parametr pro fosfát) 
5.2.1.40.10 Range low (spodní rozsah) : 0 ÷ 50 [ppm] 
5.2.1.40.20 Range high (horní rozsah) : 0 ÷ 50 [ppm] 

 
Control (řízení regulace) 

Výstupní signály mohou být použity pro řízení regulačních jednotek. 
Mohou být použity různé typy 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). 
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  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. 

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

 
Ziegler – Nicholsova metoda optimalizace PID řadiče: 
 
 
 

A. maximální odezva výstupu pro regulaci  
B. tečna v inflexním bodě 

 
Parametry : 
Setpoint (mezní bod) 
P-band (P-pásmo) 
Derivative time (derivační čas) 
 
 

     x x    časová osa 
 
 
 
 
 
Obrázek 4-16 : Ziegler – Nicholsova metoda optimalizace PID řadiče 
 
Body, kde tangenta protíná odpovídající osy jsou hodnoty pro parametry „a“ a „L“. Při programování 
a zapojení do řídicího systému postupujte podle návodu k řídící jednotce. 
Vyberte řízení buď sestupné, nebo vzestupné 
 

Control Upwards / Downwards (regulace vzestupná / sestupná) 
 

 Setpoint (mezní bod) : měřená hodnota určená uživatelem pro vybraný parametr 
 P-band (P-pásmo) : oblast nad (sestupná regulace) nebo pod (vzestupná regulace) mezním  
  bodem kdy se dávkování změní ze 100% na 0% bez překmitů. 
 
 5.2.1.43 Control parameters (parametry regulace) : procesní hodnota pro fosfát 1 
 5.2.1.43.10 Set Point (mezní bod) : 

Rozsah : 0,00 ÷ 50,00 [ppm] 
 5.2.1.43.20 P-band (P-pásmo) : 

Rozsah : 0,00 ÷ 50,00 [ppm] 
 5.2.1.43.3 Reset time (čas vynulování) : je to doba, do které korková odezva jednoduchého 

I řadiče dosáhne té samé hodnoty, kterou by náhle dosáhl D-řadič. 
   Rozsah : 0,00 ÷ 9 000 sec 
 5.2.1.2.43.3 Derivative time (derivační čas) : je to čas, kdy lineárně rostoucí odezva P-řadiče  
   dosáhne té samé hodnoty, kterou náhle dosáhne D-řadič. 
   Rozsah : 0 ÷ 9 000 s 
 5.2.1.43.3Control 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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 5.3 Ralay Contacts (kontakty relé) 
 
 5.3.1 Alarm relay (relé alarmů) : 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 

 nedostatku reagencií 

 měřených hodnotách mimo nastavené meze 
 

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

   
Naprogramujte meze (level) pro alarm, hysterezi a zpoždění pro následující  

  parametry : 

 phosphate (fosfát) 

 sample flow (průtok vzorku) 

 case temperature (teplota v převodníku) 
hodnoty alarmů pro tyto hodnoty se nastavují v menu 5.3.1.3 
 

 5.3.1.1.1 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 chyba E001 
    Rozsah : 0,00 ÷ 50,00 [ppm] 

5.3.1.1.25 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 chyba E002  

    Rozsah : 0,00 ÷ 50,00 [ppm] 
 5.3.1.1.35 Hysteresis (hystereze) : zabraňuje zbytečnému spínání a rozpínání kontaktů relé,  
   když se naměřená hodnota blíží k zadané mezi. 
    Rozsah : 0,00 ÷ 50.0 [ppm] 
 5.3.1.1.45 Delay (zpoždění) : doba, po kterou je pozdržena aktivace relé, když je naměřena  
   hodnota je nad/pod nastavenou mezí 

Rozsah : 0 ÷ 28 800 sec 
 

 5.3.1.3 Sample flow (průtok vzorku) : nastavuje se hodnota, při které se aktivuje alarm  
   průtoku; nastavte, jestli má být tento alarm aktivován; vyberte mezi  

„Yes“ (ano) / „NO“ (ne); alarm průtoku se vždy zobrazí na displeji, uloží se 
v „Pending errors“ (v nevyřízených chybách), zobrazí se v „Message list“  
(seznam zpráv) a uloží se do loggeru (záznam dat) 

Rozsah : Yes / No (ano / ne) 
 
  UPOZORNĚNÍ : 
  Dostatečný průtok vzorku je základní požadavek pro správné měření ! 
  Doporučujeme naprogramovat „Yes“ = ano 

 
5.3.1.3.2 Alarm high (příliš velký průtok vzorku) : aktivuje se, když naměřená hodnota překročí  
  naprogramovanou mez a v chybových hlášeních se objeví chyba E009 

    Rozsah : 100 ÷ 600 [B/s] 
 5.3.1.3.35 Alarm low (příliš malý průtok vzorku) : aktivuje se, když naměřená hodnota překročí  
   naprogramovanou mez  v chybových hlášeních se objeví chyba E010 
    Rozsah : 5 ÷ 80 [B/s] 
 
 5.3.1.4 Case Temp. high (vysoká teplota ve skříni převodníku) : nastavte teplotu, při které se  
   má aktivovat alarm; při překročení této teploty se objeví v chybových  
   hlášeních chyba E013 
   Rozsah : 30 ÷ 75 [°C] 
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 5.3.1.5 Case Temp. low (nízká teplota ve skříni převodníku) : nastavte teplotu, při které se  
   má aktivovat alarm; při překročení této teploty se objeví v chybových  
   hlášeních chyba E014 
   Rozsah : -10 ÷ +20 [°C] 
   
 5.3.2/3 Relay 1 / 2 (relé 1 / 2) 
  (ovládání relé 1 a 2 je stejné; pro zjednodušení se udává 1/2) 
  Fukce relé jsou definované uživatelem 
 
  Nejprve vyberte z následujících možností : 

 Limit switch (limitní spínač); 

 Controller (řízení regulace); 

 Timer (časovač);  

 Fieldbus driven (ovládání pomocí FieldBus) 
   
  Potom zadejte potřebná data podle vybrané funkce.  
  Ty samé hodnoty se zobrazují v menu 4.2 
  
 5.3.2.1 Function (funce) = Limit Upper/Lower (horní/dolní mez): 

 
V tomto případě zadávejte : 

 5.3.2.20 Parameter : zadejte Phosphate 1 (fosfát) 
5.3.2.300 Setpoint (mezní bod) : hodnota určená uživatelem jakmile naměřená hodnota  
  překročí nastavenou hodnotu (set point = mezní bod), relé sepne  

   Rozsah : 0,00 ÷ 50,00 [ppm] 
 5.3.2.400 Hysteresis (hystereze) : zabraňuje zbytečnému spínání a rozpínání kontaktů relé,  
   když se naměřená hodnota blíží k zadané mezi. 
   Rozsah : 0,00 ÷ 50,00 [ppm] 
 5.3.2.50  Delay (zpoždění) : doba, po kterou je pozdržena aktivace relé, když je  naměřena  
   hodnota nad/pod nastavenou mezí 

Rozsah : 0 ÷ 600 sec 
 
 5.3.2.1 Function (funce) = Control upwards/downwards (regulace vzestupná/sestupná) 
  Relé mohou být požita pro ovládání solenoidových ventilů, membránových  
  dávkovacích čerpadel nebo motorových ventilů. Budete-li používat relé na  
  ovládání motorových ventilů, bude potřeba použít obou relé. Jednoho pro otevření  
  ventilů a druhé pro jeho uzavření. 
 
 5.3.2.22 Parameter : Vyberte procesní hodnotu Phosphate 1 (fosfát)  
  Vyberte příslušný ovládací prvek Actuator:   

 Time proportional (časově závislý); 

 Frequency (frekvence) 

 Motor valve 
 

Actuator (ovládací prvek) = Time propotional (úměrný času) 
Typický příklad pro dávkovací zařízení řízené v závislosti na čase jsou solenoidové 
ventily a peristaltická čerpadla. Dávkování je řízeno provozním časem 

 
 5.3.2.32.20 Cycle time ( délka cyklu) : doba trvání jednoho řídícího cyklu (doba sepnutí  

a rozepnutí relé) 
   Rozsah : 0 ÷ 600 [sec] 
 5.3.2.32.30 Response time (doba odezvy) : Minimální doba, kterou potřebuje dávkovací  
   zařízení pro uvedení do činnosti 
   Rozsah : 0 ÷ 240 [sec] 
 5.3.2.32.4 Control parameters (parametry regulace) : stejné jako v bodě 5.2.1.43 
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Actuator (ovládací prvek) = Frequency (frekvence) 
  Typický příklad pro dávkovací zařízení řízené frekvencí pulsů jsou klasická  
  membránová čerpadla s beznapěťovým spouštěcím vstupem. Dávkování je řízeno  
  opakovací frekvencí dávkovacích pulsů. 
 5.3.2.32.21 Pulse frequency (frekvence pulsů) : maximální počet pulsů za minutu, na které je  
   zařízení schopno reagovat. 
   Rozsah : 20 ÷ 300/min 
 5.3.2.32.31 Control parameters (parametry regulace) : stejné jako v bodě 5.2.1.43 
 

Actuator (ovládací prvek) = Motor valve (motorový ventil) 
  Dávkování se řídí podle polohy motoru ventilu, který ovládá dávkování. 
 
 5.3.2.32.22 Run time (doba činnosti) : doba potřebná k úplnému otevření zavřeného ventilu. 
   Rozsah : 5 ÷ 300 [sec] 
 5.3.2.32.32 Neutral zone (neutrální zóna) : minimální doba odezvy v % doby činnosti (run  
   time); jestliže požadavek na dávkovací výstup je menší než, doba odezvy,  
   nedochází k žádné změně. 
   Rozsah : 1 ÷ 20 [%] 
 5.3.2.32.4 Control parameters (parametry regulace) : stejné jako v bodě 5.2.1.43 
 
 5.3.2.1 Function = Timer (časovač) :  

relé sepne podle naprogramované hodnoty; tato funkce je u analyzátorů SWAN  
používána například pro čištění sond nebo proplach filtrů; můžete si vybrat buď podle  
intervalu, nebo každý den nebo ve vybrané dny v týdnu 

 
POZNÁMKA : 

  Při nastavení funkce časovač není měření přerušeno 
 
 5.3.2.24 Mode (režim) : nastavení provozních hodnot časovače 

 Interval (interval) 

 Daily (denně) 

 Weekly (týdně) 
 

Interval (interval) 
 5.3.2.340 Interval (interval) : 
   Může být naprogramován v rozsahu : 
  Rozsah : 1 ÷ 1 1440 [min] 

5.3.2.44 Run time (doba činnosti relé) platí pro všechny režimy. je to čas, po který je relé  
  sepnuté. 

   Rozsah : 5 ÷ 6 000 [sec] 
5.3.2.54 Delay (zpoždění) během runtime a delay (doby činnosti relé a zpoždění) jsou signální 

a regulační výstupy drženy v činnosti podle programových možností  
uvedených níže. 
Rozsah : 0 ÷ 6 000 [sec] 
 

5.3.2.6 Signal outputs (signální výstupy) : vyberte chování signálních výstupů, když se relé  
  sepne; je možno nastavit : 

 Cont. (pokračování) : na signálních výstupech je měřená hodnota 

 Hold (pozdržet poslední naměřenou hodnotu) 

 Off (vypnuto) 
5.3.2.7 Output / control (výstup /řízení regulace) : vyberte chování řídících výstupů, když se  
  relé sepne; je možno nastavit : 

 Cont. (pokračování) : na signálních výstupech je měřená hodnota 

 Hold (pozdržet poslední naměřenou hodnotu) 

 Off (vypnuto) 
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5.3.2.24  Daily (denně) 
   Kontakty relé se sepnou každý den ve kteroukoliv dobu 
 
  5.3.2 341 Start time (doba spuštění) 
    Nastavte čas spuštění podle následujících pokynů : 

1. Zmáčkněte        pro nastavení hodin 

2. Nastavte hodinu pomocí        nebo        

3. Zmáčkněte       pro nastavení minut 

4. Nastavte minuty pomocí        nebo        

5. Zmáčkněte       pro nastavení vteřin 

6. Vteřiny nastavte pomocí        nebo         

 

Rozsah : 00:00:00 až 23:59:59 

 
  5.3.2.44 Run Time (doba činnosti relé) 
    viz.nastavení  Interval 
 
  5.3.2.54 Delay (zpoždění) 
    viz.nastavení  Interval 
 
  5.3.2.6  Signal Outputs (signální výstupy) 
    viz. nastavení Interval 
 
  5.3.2.7  Output/Control (výstup/regulace) 
    viz.nastavení Interval 
 
  5.3.2.24 Weekly (každý týden) 
   Kontakty relé se sepnou v jednom nebo několika dnech v týdnu. 
   Nastavený čas je platný po všechny dny v týdnu 
 
  5.3.2.342 Calendar (kalendář) 
 
  5.3.2.342.1 Start ime (čas spuštění) 
    Nastavený čas je platný po všechny dny v týdnu. 
    Pro nastavení postupujte podle 5.3.2.341 

Rozsah : 00:00:00 až 23:59:59 
 
  5.3.2.342.2 Monday (pondělí) On (sepnuto) nebo Off (vypnuto) 
   až do 
  5.3.2.342.8 Sunday (neděle) On (sepnuto) nebo Off (vypnuto) 
 

5.3.2.1  Function =Fieldbus 
 Kontakt relé může aktivovaný nebo deaktivovaný přes Profibus vstup  

  V tomto případě není potřeba nastavovat žádný parametr 
 
 5.3.3.1 = End of Batch (konec dávky) 
  Tato funkce lze použít pouze pro relé 2. Je použito pro komunikaci se spínacími  
  zařízeními od dodavatelů třetích stran.R relé se sepne na 1 sec po každém platném  
  měření.Jje-li navolena tatro možnost, není potřeba zadá vat další parametry. 
 

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. 
 
  POZNÁMKA : 
  Jestliže je nainstalováno pro AMI Phosphate HL příslušenství pro měření druhého  
  kanálu a <Channel selection> (výběr kanálů) je zvolen <External> (externí), pro  
  vstupní relé lze nastavit pouze „Active = No“ (vstup není nikdy aktivní). 
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 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 sepne 
  

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

   Rozsah : 0 ÷ 6 000 [sec] 
 
 5.4 Miscelleaneous (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 : 

 Calibration (kalibrace) : vymaže historii kalibrací, ostatní parametry zůstanou  

 In Parts (po částech) : zůstanou pouze komunikační parametry, ostatní se 
vrátí do továrního nastavení 

 Completely (úplně) : vymaže kompletně všechna nastavení 
  Všechna nastavení od výrobce jsou uvedena v příloze. 
 
 5.4.3 Load firmware (nahrání programu) : Slouží pouze pro firemní techniky SWAN.  

Vždy musí být nastaveno NO ! 
 
 5.4.4 Password (heslo) : Můžete si naprogramovat hesla pro všechna menu. Každé menu  
   může mít vlastní heslo. Heslo si zapamatuje, při jeho ztrátě vám nepomůže  
   ani váš dodavatel. 

Heslo je čtyřmístné . naprogramujete-li heslo = 0000, je tato možnost vypnuta.  
Zadáte-li špatné heslo, jste dotazováni na heslo správné do té doby, než ho  
zadáte dobře. 
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 5.4.4.1 Messages (heslo pro menu zprávy) 
 5.4.4.2 Maintenance (heslo pro menu údržba) 
 5.4.4.3 Opearation (heslo pro menu činnost) 
 5.4.4.4 Installation (heslo pro menu instalace) 
 
 5.4.5 Sample ID (označení vzorku) : Zde si můžete označit identifikační kód vzorku.  

Kód si můžete určit sami 
 

5.5 Interface 
  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 Profibus 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  USB Stick (USB paměť) 
 Zobrazí se pouze při nainstalovaném interface pro USB. Není potřeba žádné další nastavení 
 
 
 
Když máte naprogramované všechny parametry pro analyzátor a externí zařízení (interface; záznam 
dat apd.), je přístroj připraven na provoz. 
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5 Údržba 

5.1 Rozpis údržby 

 
VAROVÁNÍ : 

  Před údržbou vždy zastavte přívod vzorku a vypněte napájení analyzátoru 
 

Interval Činnost 
Denně (pří velmi špinavé 
vodě) 
každé dva týdny (čistá 
voda) 

Zkontrolovat čistotu přívodu vzorku 
Vyčistit vstupní ochranný filtr (v případě potřeby) 
Kontrolovat průtok vzorku 

Každý měsíc 
Doporučení : Provést kontrolu fotometru kontrolním standardem 
(viz. kapitola 7.4) 

Ročně Vyměnit hadičky peristaltického čerpadla 

Při výskytu chyby 

E015:Valve defective (vadný solenoidový ventil) – vyčistit ventil (kap. 5.9) 
E020:FOM Dirty (znečistěný fotometr) – vyčistit fotometr (kap. 5.7) 
E022:Reagent empty (nejsou reagencii) - doplnit nové reagencie (kap.5.3) 
E065:Reagents low (málo reagencii) – doplnit nové reagencie (kap. 5.3) 

Tabulka 5-1 : Rozpis údržby 

5.2 Činnosti před údržbou 

 Dejte hadičky (i s držákem) z kanystrů reagencií do nádoby s DEMI vodou a 
spusťte plnění systému 

 Vyčkejte, až se plnicí cyklus ukončí 

 Vyndejte hadičky z nádoby s DEMI vodou a nechte je na vzduchu 

 Zastavte přívod vzorku 

 Nechte otevřený regulační ventil vzorku 

 Spusťte opět plnění systému 

 Počkejte, až se vyprázdní úplně průtočná cela 

 Vypněte napájení analyzátoru 

5.3 Doplnění a příprava nové reagencie 

Hladina reagencie v kanystru je kontrolována. Zobrazují se následující informace : 

 Container almost empty (kanystr je téměř prázdný) :  
Zobrazí se chyba E065 – Reagents low (málo reagencie) a zbývající objem reagencie v [%]; 
začíná se od 17% = 340 [ml]. 

 Container empty (kanystr je prázdný) : 
Zobrazí se chyba E022 – Reagent empty (nejsou reagencie) 

 
 UPOZORNĚNÍ : 
 Než naplníte kanystr novými reagenciemi, musíte kanystr pořádně propláchnout DEMI vodou 

V závislosti na intervalu měření, vydrží 2 litrový kanystr 1 měsíc při měřícím intervalu 15 minut  
a měřené hodnotě 0 ÷ 25 [ppm]. 

Jelikož spotřeba reagencie není lineární, v následující tabulce najdete orientační hodnoty 
spotřeba reagencie. 

 

Interval 
měření 

Spotřeba na kanystr 
Spotřeba sady reagenicí 

0÷ 25 ppm 0 ÷ 50ppm 

5 minut ~ 9 dní ~ 54 dnů ~ 27 dnů 

10 minut ~ 17 dnů ~ 100 dnů ~ 51 dnů 

15 minut ~ 26 dnů ~ 150 dnů ~ 78 dnů 

20 minut ~ 34 dnů ~ 200 dnů ~ 102 dnů 

30 minut ~ 51 dnů ~ 300 dnů ~ 153 dnů 

Tabulka 5-2 : Spotřeba chemikálií 
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5.3.1 Sada reagencií pro měření fosfátu 

Jedna sada na přípravu reagencií obsahuje : 

 Reagent 1a :6 lahviček s kyselinou sírovou 25% s rozpuštěnými vanadnatými solemi.  
        Obsah stačí na 3 až 6 nových náplní podle intervalu měření a měřícím rozsahu. 

 Reagent 1b : 6 lahviček obsahující molybdenan amonný (tetrahydrát) v prášku. 
        Obsah stačí na 3 až 6 nových náplní podle intervalu měření a měřícím rozsahu. 

 
Tato sada neobsahuje: 
 kyselinu sírovou (Merck obj. č. 1000.732) 
 demineralizovanou vodu 
 
  UPOZORNĚNÍ : 
  Prosím pečlivě čtete a věnujte pozornost varování na každém balení chemikálií.  
  Dodržujte potřebné zásady bezpečnosti při manipulaci s nebezpečnými látkami. 
   
 

Noste předepsaný ochranný oděv, rukavice a brýle.  
V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (ukažte  
nálepku od chemikálie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pečlivě prostudujte bezpečnostní listy. 

 
  Kyselina sírová 25% 

 
H314 způsobuje poleptání kůže - kategorie 1A 
nevdechujte prach; výpary; plyny; aerosol; mlhu; sprej (P260) 
 
Vždy používejte ochranné rukavice; ochranné brýle; oděv a kryt obličeje (P280). 
Při kontaktu s pokožkou (nebo s vlasy) ihned sundejte kontaminovaný oděv 
a opláchněte kůži velkým množstvím vody např osprchovat (P303+P361+P353).  
 
V případě zasažení oka vyplachujte otevřené oko velkým množstvím vody po několik  
minut a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 
V případě kontaktních čoček je okamžitě vyndejte a pokračujte v proplachování 
(P305+P351+P338). 

 
VŽDY PEČLIVĚ ČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ LISTY ! 
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5.4 Příprava reagencií: 

 
 
 

A) Držák sacího zařízení 
 
       B) Uzavírací zátka 
 
       C) Detektor hladiny 
 
       D) Sací hadička 
 
       E) Uzavírací kryt kanystru 
 
       F) Značka pro 2 litry 
 
       G) Kanystr na reagencii 
 
       H) Držák kanystru 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5-1 : Kanystr na reagencii 
 
 POZNÁMKA : 

 Čísla závorkách platí pro rozsah 0 ÷ 50 ppm. Příprava je stejná 

 
1) Vypláchněte kanystr několikrát čistou DEMI vodou 
2) Nalijte jednu (dvě) lahvičku reagentu 1a do kanystru 
3) Doplňte kyselinou sírovou 25% na rysku pro 2 litry 
4) Nalijte jednu (dvě) lahvičku reagentu 1b do kanystru 
5) Uzavřete kanystr uzavíracím krytem [E]  
6) Pořádně protřepejte (může se vytvořit pěna, to je normální, nemá vliv na měření) 
7) Odšroubujte uzávěr [E] a zasuňte držák sacího vedení[A] s detektorem hladiny [C] 

a uzavřete uzavírací zátkou [B]. 
 

5.5 Kontrola fotometru 

Kontrolní standard pro kontrolu fotometru je volitelné 
příslušenství. Kontrolní sklo má přesně stanovenou  
hodnotu absorbance a umisťuje se do cesty světelného 
paprsku fotometru.  
Naměřená hodnota se porovná s hodnotou, která je  
označena na standardu. 
 
 
 
       Obrázek 5-2 : Kontrolní standard 

Dříve než provedete kontrolu fotometru je nutno nastavit referenční hodnotu standardu 
v AMI převodníku v menu 5.1.1 <Installation/Sensors/Ref. Verification> 
(intalace/senzory/kontrolní standard). 
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5.5.1 Proces kontroly fotometru 

V zásadě se postupuje podle pokynů v menu <Maintenance/Service/ 3.2.1 Verification> 
(údržba/servis/kontrola) na displeji převodníku. 
 
 POZNÁMKA : 

Kontrolu provádějte, když je měření přerušeno a čeká se na další cyklus. 
Při kontrole se měření vždy přeruší. 
 

1. Zastavte průtok vzorku; čekejte na další výzvu; hladina v cele se vyprázdní a určí se 
automatická nula 

2. Otevřete kryt fotometru 
3. Zasuňte kontrolní standard 
4. Zmáčkněte      pro pokračování 
5. Nastavte trojúhelníkovitý tvar buď dopředu, nebo dozadu a nastavte minimální absorbanci 

(sledujte na AMI převodníku) 
6. Zmáčkněte      pro uložení kontrolního měření (kontrola je úspěšná v případě, že hodnota je 

v tolerancích. Pro pokračování zmáčkněte      . 
7. Vyndejte standard, zavřete kyvetu, otevřete přívod vzorku. Pro ukončení        a       pro návrat 

do menu měření. 
 
Výsledky kontrol je možno zobrazit v menu 2.2.1.5 <Diagostic/Sensors/FOME Sensor/Ver.History> 
(diagnostika/senzory/FOME senzor/historie kontrol). 
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5.6 Kalibrace 

5.6.1 Příprava kalibračního roztoku 

Pokračujte podle následujících pokynů : 
1) Ponořte pipetu do koncentrovaného standardního roztoku 1 000 ppm 
2) Naplňte pipetu 1 ml tohoto roztoku 
3) Pipetu dejte do 1 l odměrné nádoby a vyprázdněte ji 
4) Doplňte nádobu do 1 l DEMI vodou 

5.6.2 Spuštění kalibrace 

Vstupte do menu <Maintenance/Calibration> (údržba/kalibrace) a zadejte      .  
Pokračujte podle pokynů na displeji. 
 
                    Kalibrace      
  zavřete přívod vzorku 
 
  připravte 1l standardu 

   standard : 1,00ppm 

čekejte na další pokyn 
 

                     Kalibrace 

naplňte průtočnou celu 

                 standardem 

 

           zmáčkněte         
 

          Kalibrace 

čekejte, dokud kalibrace 
neskončí 
 
 
                           Průběh 

 
        Kalibrace 

        kalibrace skončila 
 čekejte, až se průtočná 

              cela vyprázdní 
 

 čekejte na další pokyny 

 
         Kalibrace 

       činnost je ukončena 
   otevřete přívod vzorku 
                          strmost 
 
pro uložení kalibrace            jinak       
 
Obrázek 5-3 : Průběh kalibrace 
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5.7 Čištění 

5.7.1 Čištění filtru 

 
 

A. Průtočná cela 
B. Regulační ventil průtoku vzorku 
C. Držák filtru 
D. Filtr 
E. Nádoba s filtrem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5-4 : Čištění vstupního filtru analyzátoru 
 
Normálně by většinu nečistot zachytit filtr v přívodním vedení vzorku. Jsou-li zachycené nečistoty na 
filtru v analyzátoru, postupujte podle následujících pokynů : 
 

1. Zastavte přívod vzorku před analyzátorem 
2. Zavřete regulační ventil [B] 
3. Vyšroubujte nádobku s filtrem [E] z průtočné cely [A] 
4. Držte filtr [D] za držák [C] a vyšroubujte ho z průtočné cely [A] 
5. Vypláchněte filtr pod proudem vody a zbavte jeho povrch všech nečistot 
6. Vraťte zpět filtr s nádobkou do analyzátoru 
7. Otevřete přívod vzorku a nastavte správný průtok 

5.8 Čištění fotometru 

Fotometr je nutno čistit po indikaci alarmu E020 FOME dirty (špinavý fotometr). Čištění provádějte 
malým jemným kartáčkem. 
 
 
 
      A) Regulační ventil průtoku vzorku 
 
 
      B) Kryt fotometru 
 
 
 
      C) Fotometr 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5-5 : Fotometr 
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1) Zastavte průtok vzorku regulačním ventilem [A] 
2) Odšroubujte kryt fotometru [B] z fotometru [C] 

 
 
      D) Jemný kartáček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5-6 : Čištění fotometru 
 

3) Vyčistěte vnitřek fotometru malým kartáčkem [D] (nebo tyčinkou na čištění uší) 
 4) zašroubujte zpět kryt fotometru [B] 
 5) Otevřete regulační ventil vzorku a nastavte správný průtok 
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5.9 Čištění průtočné cely 

UPOZORNĚNÍ : 
Na čištění průtočné cely z akrylového skla nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla nebo  
drsné čistící přípravky!  
Používejte jemné saponáty a potom pořádně opláchněte.  
Na odstranění vápenných usazenin používejte kuchyňské odvápňovací přípravky o standardní 
koncentraci. 

5.9.1 Rozebrání průtočné cely 

 
 
 
 
 
 
 

A. Kryt nádoby na vzorek 
B. Přepadová trubice pro udržování stálé hladiny 
C. Válec nádoby pro udržování hladiny 
D. Blok průtočné cely 
E. Ventil regulace průtoku vzorku 

 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ : 
Nádoba je křehká, pracujte se všemi částmi opatrně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5-7 :Rozebrání nádoby na udržení konstantní hladiny  
 
Nádoba se snadno demontuje. 

Před zahájením údržby postupujte podle bodu 5.2 „Činnost před údržbou“ 
 
1) Sundejte kryt nádoby na vzorek [A] 
2) Vytáhněte přepadovou trubici [B] z bloku měřící cely [D] 
3) Sundejte akrylový válec [C] nádoby na udržování hladiny 
4) Všechny akrylové části vyčistěte saponátem; na čištění používejte jemný kartáček (např. kartáč  
    na mytí lahví); odstraňte vápenné usazeniny (kuchyňským přípravkem) 
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5.9.2 Sestavení průtočné cely 

 
 
 
 
 

 
A. Kryt nádoby na vzorek 
B. Přepadová trubice pro udržování stálé hladiny 
C. Válec nádoby pro udržování hladiny 
D. Těsnění 
E. Blok průtočné cely 
F. Ventil regulace průtoku vzorku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5-8 : Sestavení nádoby na udržení konstantní hladiny 
 
1) Před vrácení dílů do průtočné cely[E] vyměňte všechna těsnění [D]; teflonový film na těsněních  
    zlepší těsnost (např. Fomblin) 
2) Zasuňte přepadovou trubici [B] co nejdále do průtočné cely 
3) Nainstalujte válec nádoby pro udržení konstantní hladiny [C] 
4) Dejte zpět kryt nádoby [A] 
5) Nastavte přepadovou trubici na značku „Level“ (hladina) 
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5.10 Údržba solenoidového ventilu 

 
Ventil by se měl rozebírat pouze v případě, že nespíná nebo je znečištěný 
 
Ventil je umístěný pod průtočnou celou 

Před zahájením údržby postupujte podle bodu 5.2 „Činnost před údržbou“ 
 

 
1. Uvolněte šroub [A] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sundejte cívku ventilu [B] z těla ventilu [C] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Vyšroubujte 4 šrouby [D] pomocí 2,5 nástrčkového 
klíče ventilu z průtočné cely.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5-9 : Sundání solenoidového ventilu 
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4. Dávejte pozor na o-kroužky [E]; mají snahu držet na 
průtočné cele a snadno spadnou na zem; držte pod 
ventilem ruku, abyste je zachytili!  

5. Sundejte tělo ventilu [C] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Pomocí malého šroubováku [F] sundejte bílý díl; [G] 
(zajeďte pod díl a vytlačte ho ven) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Membrána [H] 
8. Vyčistěte bílý díl ventilu [G] a membránu [H] čistou 

vodou 
 
 
 
 
 
Obrázek 5-10 : Membrána ventilu a čištění 
 
 UPOZORNĚNÍ : 
 Membránu (bílý díl) čistěte pouze čistou vodou! 
 
 
Při sestavování postupujte opačným postupem. 
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 UPOZORNĚNÍ : 
  Neztraťte osičky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) bílý díl s o-kroužky (3 o-kroužky) 
C) držák membrány 
D) solenoid 
E) cívka solenoidu 
 

Obrázek 5-11 : Části solenoidového ventilu 
 

5.11 Výměna hadičky 

5.11.1 Popis peristaltického čerpadla 

 
 
 
 
 

A. Skříň peristaltického čerpadla 
B. Uzavřená kazeta čerpadla 
C. Rotor 
D. Hadička čerpadla v kazetě 
E. Vstupní přívod čerpadla 
F. Výstup z čerpadla 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5-12 : Peristaltické čerpadlo 
 
Dlouhá hadička se připojují vlevo (na stranu sání) a vede do kanystru s reagencií. 
Krátká hadička (výstup z čerpadla) vede do průtočné cely (viz. obrázek 5.14 „Propojení hadiček“). 
 
 UPOZORNĚNÍ : 
 Hadičku je nutno měnit jednou za rok 
 
 VAROVÁNÍ : 
 Neprovádějte žádnou manipulaci s hadičkami nebo s čerpadlem za chodu čerpadla. 

 Před zahájením údržby postupujte podle bodu 5.2 „Činnost před údržbou“ 
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5.11.2 Výměna hadičky peristaltického čerpadla 

 
Před zahájením údržby postupujte podle bodu 5.2 „Činnost před údržbou“ 
 
Hadička se snadno sundává i nandává : 
 
 
 
       VAROVÁNÍ : 
       Vždy nejprve vypněte napájení, než začnete  
       s výměnou hadiček 
 

A. Skříň peristaltického čerpadla 
B. Uvolněná kazeta čerpadla 
C. Rotor 
D. Vstupní přívod čerpadla 
E. Výstup z čerpadla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5-13 . Uvolněné kazety peristaltického čerpadla 
 

1) Uvolněte hadičku na rotoru čerpadla [C] natočením kazety čerpadla [B] proti směru 
hodinových ručiček 

2) Sundejte FEP hadičku z kazety 
3) Vyměňte kazetu  
4) Připojte na kazetu FEP hadičku 
5) Přitlačte kazetu na rotor [C] (postupujte opačným způsobem) 
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5.11.3 Označení hadiček 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5-14 : Schéma propojení hadiček analyzátoru 
 
 

Číslo Odkud Kam 

3 Kanystr s reagencií Vstup čerpadla 

1 Výstup z čerpadla Blok průtočné cely 

 
Tabulka 5-3 : Propojení analyzátoru hadičkami 

5.12 Výměna pojistek 

VAROVÁNÍ : 
 Pozor možnost úrazu elektrickým proudem 
 
 Vždy než otevřete skříň převodníku, odpojte napájeni od analyzátoru a odpojte zařízení  
 připojená na relé 1 nebo 2 a relé alarmu  
 
Najděte a odstraňte příčinu přetavení pojistky, než dáte novou 
 
Používejte pinzetu nebo peán pro vyndání pojistky 
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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) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5-15 : Umístění pojistek v převodníku 

5.13 Odstavení z provozu na delší dobu 

Před zahájením údržby postupujte podle bodu 5.2 „Činnost před údržbou“ 

 Uvolněte hadičky peristaltického čerpadla (viz  „Výměna hadiček čerpadla 5.11) 

 Vyprázdněte vstupní nádobu s filtrem 
 
  



AMI Phosphate HL Ver. 5.40  Návod na použití 

70 
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6 Seznam chyb 
 
Error      ((chyba) :  

Naznačuje, že měřená hodnota je mimo rozsah. Převodník pracuje správně (není to 
 závažná chyba). 
Taková chyba je v seznamu chyb označena E0xx. 

 
Fatal Error             (závažná chyba) symbol bliká : 

Řízení dávkování i měření je přerušeno. Zobrazená naměřená hodnota je 
pravděpodobně nesprávná nebo je ve stavu „HOLD“. 
Převodník je pravděpodobně špatný, chyba hardware  

 
Závažné chyby jsou rozděleny do dvou kategorií. 

Chyby, které zmizí, jestliže jsou obnoveny správné podmínky pro měření (např. malý průtok 
vzorku). 

Takové chyby jsou označeny E0XX (oranžově a tučně) 
 
Chyby, které indikují hardware problém analyzátoru 
Takové chyby jsou označeny E0XX (červeně a tučně) 
 
                  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 
Hlavní menu      

         Zprávy 

   Diagnostika      REAGENT LEVEL LOW  

         Údržba      Hladina reagencie je nízká 

          Provoz      Zobrazuje zbývající objem reagencie  

 Instalace      v%  

 
     Zprávy     Vstupte do menu MESSAGES (zprávy) 

Nevyřízené chyby     a zmáčkněte             

Seznam údržby      

Seznam zpráv     Vstupte do menu Pending errors  

       (nevyřízené zprávy) a zmáčkněte             

 
 
Nevyřízené chyby      
 
Číslo chyby        
 
Malý průtok       
 

Pro potvrzení nevyřízené chyby 
       zmáčkněte              
 
 Chyba se vynuluje a uloží se do seznamu zpráv. 
         

Obrázek 6-1 : Pending errors (nevyřízené chyby) 
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6.1 Vysvětlení kódu chyb 

E 001 Překročená horní mez fosfátu 1   zkontrolujte proces a nastavenou hodnotu 
E 002 Překročená dolní mez fosfátu 2   zkontrolujte proces a nastavenou hodnotu 
E 003 Překročená horní mez fosfátu 1   zkontrolujte proces a nastavenou hodnotu 
E 004 Překročená dolní mez fosfátu 2   zkontrolujte proces a nastavenou hodnotu 
E 005 Příliš vysoká absorbance   zkontrolujte proces 
E 009 Vysoký průtok vzorku    zkontrolujte průtok vzorku a nastavenou  
       hodnotu; zkontrolujte vstupní tlak vzorku 
E 010 Nízký průtok vzorku    zkontrolujte průtok vzorku a nastavenou 

hodnotu; zkontrolujte vstupní tlak vzorku 
E 013 Teplota v převodníku je vysoká   zkontrolujte teplotu v převodníku 
E 014 Teplota v převodníku je nízká   zkontrolujte teplotu v převodníku 
E 015 Solenoid. ventil je vadný   zkontrolujte ventil 
E 017 Časový výpadek při regulaci   zkontrolujte obvody regulace nebo nastavení 
       Programu v menu Instalace (relé 1/2)  
E 018 Čerpadlo reagencií    (vypněte napájení) 

zkontrolujte zapojení čerpadla  
E 019 FOME (fotometr) není připojen   (vypněte napájení) 
       zkontrolujte zapojení fotometru 
E 020 Špinavý fotometr (FOME dirty)   vyčistěte fotometr (viz. Kap. 5.8) 
E 021 Sequencer     zkontrolujte zapojení AMI Sequenceru 

s převodníkem 
E 022 Došla reagencie (Reagent empty)  připravte novou reagencii a proveďte výměnu 
E 023 Čistící roztok (Cleaning solution)  doplňte čistící roztok 
E 024 Aktivní vstup (Input active)   zkontrolujte menu 5.3.4. 
E 025 IC MK41T56     volejte Servis SWAN 
E 026 IC LM 75     volejte Servis SWAN 
E 027 IC PCF 8574     volejte Servis SWAN 
E 028 EE PromMicrocon    volejte Servis SWAN 
E 029 EE Prom Motherboard    volejte Servis SWAN 
E 030 EE Prom Fornt-End    volejte Servis SWAN 
E 031 Calibration RecOut    volejte Servis SWAN 
E 032 Wrong Front-End    volejte Servis SWAN 
 Jestliže je připojen vstup ro druhý vzorek, objeví se chyby pro průtok druhého vzorku 

E 033 a E034 
 Jestliže je připojen AMI Sequencer objevují se chyby pro průtok vzorku E033 až E038. 
E 033 Vysoký průtok vzorku 2. vzorku   zkontrolujte průtok 2. vzorku a nastavenou  
       hodnotu; zkontrolujte vstupní tlak vzorku 
E 034 Nízký průtok vzorku 2. vzorku   zkontrolujte průtok 2. vzorku a nastavenou 
       hodnotu; zkontrolujte vstupní tlak vzorku 
E 035 Vysoký průtok vzorku 3. vzorku   zkontrolujte průtok 3. vzorku a nastavenou  
       hodnotu; zkontrolujte vstupní tlak vzorku; 
       zkontrolujte AMI Sequencer 
E 036 Nízký průtok vzorku 3. vzorku   zkontrolujte průtok 3. vzorku a nastavenou 
       hodnotu; zkontrolujte vstupní tlak vzorku 
       zkontrolujte AMI Sequencer 
E 037 Vysoký průtok vzorku 4. vzorku   zkontrolujte průtok4. vzorku a nastavenou  
       hodnotu; zkontrolujte vstupní tlak vzorku; 
       zkontrolujte AMI Sequencer 
E 038 Nízký průtok vzorku 4. vzorku   zkontrolujte průtok 4. vzorku a nastavenou 
       hodnotu; zkontrolujte vstupní tlak vzorku 
       zkontrolujte AMI Sequencer 

hodnotu; zkontrolujte vstupní tlak vzorku 
E 049 Zapnuto (Power On)    žádná činnost – normální stav 
E 050 vypnuto  (Power down)     žádná činnost – normální stav 
E 065 Došla reagencie (Reagent low)   zkontrolujte zbývající čas na displeji; připravte  
       novou reagencii a proveďte výměnu  
E 067 Došel čistící roztok (Cleaning solution)  zkontrolujte zbývající čas na displeji; připravte  
       nový čistící roztok a proveďte výměnu  
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7 Parametry nastavené od výrobce 
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8 Bezpečnostní listy reagencií 

8.1 AMI Phosphate HL reagent 1a 

strana 1 z 10 
 

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006  
  Datum revize 28. 08. 2017 
_________________________________________________________________________________ 
 

ODDÍL 1 : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku      

 
1.1 Identifikátor výrobku 
 
Katalogové číslo :  A-85.420.760 
 
Obchodní název výrobku : AMI Phosphate HL reagent 1a 
 
Registrační číslo REACH : Nepoužívá se 
 
Jiné prostředky identifikace : Nepoužívá se 
 
 
1.2 Příslušná určení pro použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
 
Určená použití :   Reagencie pro on-line analýzu vody 
 
Nedoporučená použití :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    (plný text jakékoliv zmíněné trčené kategorie je v kapitole 16 
 
1.3.Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
 
Firma :    SWAN Analytische Instrumente AG  
    CH-8340 Hinwil 
Telefon :   +41 44 943 63 00 
Fax :    +41 44 943 63 01 
 
Odpovědné oddělení :  Quality Management; Info@swan.ch 
 
Dovozce :   Technoprocur spol. s.r.o.; Lipová 524;  252 43  Průhonice 
 
Datum vydání   28.08.2014 
 
Verze    1.0 
 
1.4. Číslo pro naléhavé situace 
 Toxikologické informační středisko Na bojišti 1; 120 00; Praha 2 
 tel. :  224 919 293; 224 915 402 
 e-mail : tis@mbox.cesnet.cz 
 

ODDÍL 2 : Identifikace nebezpečnosti         

 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi  
 
 Poleptání kůže 1A//H314 
 (plný text H, R vět kapitole 2.2 
 
DPD/DSD klasifikace :  Leptá (C) 

Způsobuje těžké popáleniny (R35) 
  

mailto:tis@mbox.cesnet.cz
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           strana 2 z 10 
2.2 Prvky označení 
 (podle nařízení ES č. 1907/2006 REACH) 
 
Výstražné symboly nebezpečnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signálním slovem : 
 NEBEZPEČÍ 
 
Standardní věty o nebezpečí :  
 Způsobuje těžké popáleniny na kůži a poškození očí (H314) 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení : 
 
Prevence : 
 Nevdechujte prach/páry/mlhu/plyny/výpary/sprej. (P260) Noste ochranné rukavice/ochranný  
 oděv/ochranu/ochranu obličeje. 
 
Opatření : 
 (P280) Při zasažení pokožky (vlasů) : Sundejte okamžitě všechen kontaminovaný oděv. 

Opláchněte pokožku velkým množstvím vody (osprchujte se). 
 (P303+P361+P353) Při zasažení očí : Opatrně proplachujte velkým množstvím vody několik  
 minut. V případě kontaktních čoček je vyndejte a pokračujte v proplachování. 

(P305+P351+P338). 
Vyhledejte lékaře 

 
Skladovací podmínky: 
 Skladujte uzavřené (P405) 
 Likvidujte obaly/obsah podle nařízení o zacházení s odpady. 
 
Určení substance primárně odpovědné za hlavní zdravotní riziko: 
 KYSELINA SÍROVÁ 
 
2.3 Další rizika 
 
Dodatečné označení : --------------- 
 
Dodatečná varování : ---------------- 
 
VOC : ----------------- 
 

ODDÍL 3 : Složení/informace o složkách        

 
3.1/3.2  Látka/směs 
 
Název :   kyselina sírová 
Identifikační čísla : CAS-No.: 7664-93-9; EC-No.: 231-639-5; Index No.: 016-020-00-8 
Obsah :   15 ÷ 25% 
DSD klasifikace : C; R35 
CLP klasifikace : leptá pokožku 1A 
   H314 
  



AMI Phosphate HL Ver. 5.40  Návod na použití 

77 

           strana 3 z 10 
Název :   metavanád sodný 
Identifikační čísla : CAS-No.: 13718-26-8; EC-No.: 237-272-7 
Obsah :   1 ÷ 5 % 
DSD klasifikace : Xi; R36/37/38 T; R25 
CLP klasifikace : akutní toxicita 3; kategorie SE 3; dráždí pokožku 2; dráždí oči 2 
   H301; H315; H319; H335 
 
Plný text H/R vět je v kapitole 16. Hygienické limity jsou v kapitole 8, pokud jsou k dispozici. 
 
Další informace : --------------------------- 
 

ODDÍL 4 : Pokyny pro první pomoc         

 
4.1 Popis první pomoci 
 
Všeobecné pokyny 
Osoba poskytující první pomoc se musí sama chránit 
 
V případě neštěstí :  Obraťte se na lékaře nebo pohotovost. Mějte sebou etiketu nebo  
    tento bezpečnostní list. V případě pochybností o stavu zraněné osoby  
    nebo v případě, že příznaky přetrvávají, kontaktujte lékaře;  
    Nikdy nedávejte člověku v bezvědomí vodu nebo jiné tekutiny. 
 
Při vdechnutí :   Převeďte osobu na čerstvý vzduch a zůstaňte s ním.  
 
Po kontaktu s pokožkou : Sundejte ihned kontaminovaný oděv a boty; pokožka, která přišla do  
    styku s látkou musí být důkladně opláchnuta vodou a mýdlem.  
    Mohou být použity prostředky na čištění pokožky. 
    Nikdy NEPOUŽÍVEJTE ředidla nebo rozpouštědla. 
 
Po zasažení očí :  Odstraňte kontaktní čočky a proplachujte oči velkým množstvím vody  
    (20 ÷ 30°C) po dobu minimálně 15 minut. Zavolejte lékaře. 
     
Po požití :   Postižení osobě dejte hodně napít a zůstaňte s ní. Jestliže se osoba  
    necítí dobře, okamžitě vyhledejte lékaře. Mějte sebou etiketu nebo  
    tento bezpečnostní list. Bez doporučení lékaře nevyvolávejte zvracení. 
    Při zvracení držte zasaženému hlavu dolů. aby zvratky nešly zpět do  
    krku. 
 
Při popáleninách :  Oplachujte zasažené místo dokud nepřestanou bolesti a potom ještě  
    asi 30 minut pokračujte. 
 
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
 
Tkáňové škodlivé účinky : Tento produkt obsahuje látky, které jsou žíravé. Vdechnou-li se výpary  
    nebo aerosoly, může to vést k poškození plic, podráždění a popálení  

dýchacích cest, také vyvolává kašel.  
Žíravé látky způsobují nevratné poškození očí a poleptání kůže. 

 
4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštní ošetření 
 
Žádné speciální 
 
4.4 Informace pro zdravotníky  
 
Vždy sebou berte tento bezpečnostní list. 
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ODDÍL 5 : Opatření pro hašení požáru        

 
5.1 Hasiva : 
 
Vhodná hasiva :  Pěna odolná alkoholu, kyselina uhličitá, prášek, vodní mlha. 
 
Nevhodná hasiva :  Proudy vody by neměl být použit, protože by mohlo dojít k rozšíření  
    požáru. 
 
5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi 
 
Pokud je produkt vystaven vysokým teplotám, jako je tomu v případě požáru, produkují se 
nebezpečné katabolické látky. Jsou to oxidy síry; některé kovové oxidy. Oheň způsobí hustý černý 
kouř. Vystavení se katabolickým produktům může poškodit vaše zdraví. Hasiči by měli používat 
odpovídající ochranné prostředky. Uzavřené kontejnery, které jsou vystaveny ohni, by měly být 
chlazeny vodou. Nedovolte, aby se hasicí voda dostala do kanalizace a jiných vodních toků. 
 
5.3 Pokyny pro hasiče 
 
Používejte dýchací přístroj a ochranný oděv, abyste zabránili kontaktu s nebezpečným prostředím 
 

ODDÍL 6 : Opatření v případě náhodného úniku        

 
6.1 Opatření pro ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
 
Zabraňte přímému kontaktu s rozlitou látkou. Vyvarujte se vdechnutí výparů z odpadního materiálu. 
 
6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí 
 
Nevylévejte do kanalizace 
 
6.3 Metody a materiály pro omezení úniku a pro čištění 
 
Použijte písek piliny, zeminu, křemelinu a nehořlavé absorpční materiály. 
Prostředky obsahující absorbenty s látkou sbírejte a vše umístěte do kontejneru pro likvidaci,  
v souladu s místními předpisy. Čištění by mělo být provedeno tak, jak je nejlépe možné za použití 
běžných čisticích prostředků. Je třeba se vyhnout rozpouštědlům 
 
6.4 Odkaz na jiné oddíly 
 
Pokud jde o nakládání s odpady, viz Oddíl 13 "Pokyny k nakládání s odpady". 
Viz kapitola 8 "Omezování expozice/osobní ochranné prostředky". 
 

ODDÍL 7 : Zacházení a skladování         

 
7.1 Opatření pro bezpečné skladování 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení 

 
Podle nařízení ES č. 1907/2006 REACH 
Kouření, konzumace jídla nebo nápojů, skladování tabáku, potravin nebo nápojů není dovoleno 
v prostorech kde se s látkou pracuje. 
Zabraňte přímému kontaktu s látkou. 
Dodržujte varovné pokyny na štítcích 
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7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek/směsí včetně neslučitelných látek/směsí 
 
Skladovací podmínky  Vždy skladujte v originálních nádobách a baleních.  

Nádoby nebo balení, které byly otevřeny, musí být pečlivě  
uzavřeny a ponechávány ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. 

 
Skladovací teplota  Bez omezení 
 
7.3 Specifické konečné použití 
 
Kromě doporučených použití uvedených v sekci 1.2, se nepředpokládají žádná jiná specifická použití. 
 

ODDÍL 8 : Omezování expozice/osobní ochranné prostředky     

 
8.1 Kontrolní parametry 
 
OEL    kyselina sírová (EH40/2005) 
Dlouhodobý expoziční limit (8 hodin TWA referenční interval) : ppm │0,05 mg/m

3
 

Krátkodobý expoziční limit (15 minut referenční interval) : ppm │ - mg/m
3
 

 
DNEL/PNEC   žádná data k dispozici 
 
8.2 Omezování expozice 
 
V souladu s hodnotami uvedenými pro limity látek v ovzduší by měly být pravidelně kontrolovány. 
 
Všeobecná doporučení  Dodržujte nařízení o hygieně práce 
 
Scénáře expozice  Pokud je přílohou tohoto bezpečnostního listu, musí být splněny  
    uvedené scénáře expozice. 
 
Omezení expozice  Obchodní uživatelé jsou zahrnuti do pravidel a právních předpisů  
    pro pracovní prostředí a o maximálních koncentracích, kterému lze 

vystavit. Viz pracovní hygiena. Mezní hodnoty jsou uvedeny dále. 
 
Příslušná technická opatření Koncentrace částic plynu a prachu musí mít co nejnižší hodnoty 

a musí se udržovat pod současnými prahovými hodnotami (viz níže). 
Používejte například ventilační systém, v případě, že není základní 
proud vzduchu v pracovní místnosti dostačující.  
Ujistěte se, že zařízení pro výplach očí a nouzové sprchy jsou jasně 
označeny. 

 
Hygienická opatření  Kdykoliv budete mít přestávku v používání tohoto výrobku a pokud  
    jste dokončili jeho používání, všechny nekryté části těla musí být  
    umyty.  

Vždy si umyjte ruce, předloktí a tvář. 
 
Opatření pro zabránění vlivu na životní prostředí 
    Udržujte ohrazení materiálu v blízkosti pracoviště. 

Pokud je to možné sbírejte úniky při práci. 
 
Individuální ochranná opatření, jako jsou osobní ochranné prostředky 
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Všeobecná opatření  Smějí být použity pouze CE osobní ochranné prostředky  

Používejte pouze CE označené ochranné prostředky. 
 
Dýchací přístroje  Žádné speciální požadavky 
 
Ochrana pokožky  Měly by se používat speciální pracovní oděvy. Při dlouhodobější 
    práci, používejte speciální ochranný oděv 
 
Ochrana rukou   Doporučeno : ochranné rukavice (nitrilový kaučuk) 
    Žádné jiné doporučení 
 
Ochrana očí   Používejte ochranný štít. Jako alternativu používejte ochranné brýle 
    s bočním krytím. 
 

ODDÍL 9 : Fyzikální a chemické vlastnosti        

 
9.1 Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech 
 
Forma    kapalina 
 
Barva    žlutá 
 
Zápach    žádný 
 
pH    1 
 
Viskozita   žádná informace není k dispozici 
 
Hustota    1,16 g/cm

3
 

 
Změna stavu : 
Bod tání   3°C 
 
Bod varu   žádná informace není k dispozici 
 
Tlak páry   žádná informace není k dispozici 
 
Data o možnostech požáru a výbuchu 
Teplota vznícení [°C]   žádná informace není k dispozici 
 
Teplota zapálení [°C]   žádná informace není k dispozici 
 
Teplota vznícení [°C]   žádná informace není k dispozici 
 
Mez výbušnosti [% objemu]   žádná informace není k dispozici 
 
Rozpustnost 
 
Rozpustnost ve vodě   rozpustná 
 
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda žádná informace není k dispozici 
 
9.2 Další informace 
 
Rozpustnost v tuku   žádná informace není k dispozici 
 
Dodatečné informace   žádná informace není k dispozici 
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ODDÍL 10 : Stálost a reaktivita         

 
10.1 Reaktivita 
 
Žádná informace není k dispozici 
 
10.2 Chemická stabilita 
 
Produkt je stabilní za podmínek uvedených v Oddíle 7.  
 
10.3 Možnost nebezpečné reakce 
 
Žádná speciální 
 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
 
Nevystavujte teplu (např. slunečnímu záření), protože to vede ke zvýšení tlaku 
 
10.5 Neslučitelné materiály 
 
Silné kyseliny, siné zásady, silné oxidační látky, a silné redukční látky 
 
10.6 Nebezpečné produkty v rozkladu 
 
Výrobek se nerozkládá při použití, jak je uvedeno v bodě 1. 
 

ODDÍL 11 : Toxikologické informace         

 
11.1 Informace o toxikologických účincích 
 
Akutní toxicita : 
 Substance  Druh  Test  Působení  Výsledek 
 kyselina sírová  krysa  LC50  vdechnutí  510mg/m

3
 

 kyselina sírová  krysa  LD50  orálně   2 140mg/m
3
 

 metavanád sodný krysa  LD 50  orálně   98mg/kg 
 
Poleptání/podráždění pokožky  Způsobuje těžké popáleniny pokožky a poškození očí. 
 
Vážné poškození/podráždění očí Způsobuje těžké poškození očí 
 
Citlivost pokožky a dýchacích cest Data substance : kyselina sírová 
 
Mutagenita v zárodečných buňkách Žádná informace není k dispozici 
 
Karcinogenita    Žádná informace není k dispozici 
 
Reprodukční toxicita   Žádná informace není k dispozici 
 
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice 
 Žádná informace není k dispozici 
 
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice 
 Žádná informace není k dispozici 
 
Nebezpečnost při vdechnutí  Žádná informace není k dispozici 
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Dlouhotrvající efekty  
 
Tkáňové škodlivé účinky: Tento produkt obsahuje látky, které jsou žíravé. V případě vdechnutí  
   par nebo aerosolů, může to vést k poškození plic, podráždění  

a popálení dýchacích cest, stejně jako vyvolá dráždivý kašel.  
Žíravé látky mohou způsobit nevratné poškození očí a poleptání  
pokožky. 

 

ODDÍL 12 Ekologické informace         

 
12.1 Toxicita 

Substance  Druh  Test  Doba trvání  Výsledek 
 kyselina sírová  dafnie  EC50  24 hodin  29mg/l 
 
12.2 Vytrvalost a rozložení 
 Žádná informace není k dispozici 
 
12.3 Bioakumulační potenciál 
 Žádná informace není k dispozici 
 
12.4 Mobilita v půdě 
 Žádná informace není k dispozici 
 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
 Žádná informace není k dispozici 
 
12.6 Jiné nepříznivé účinky 
 Žádná informace není k dispozici 
 

ODDÍL 13 Pokyny pro likvidaci         

 
13.1 Pokyny pro nakládání s odpady 
 
Na produkt se vztahují nařízení o nakládání s nebezpečným odpadem  
 
Zbytkové chemikálie by se měly likvidovat v souladu s místní legislativou (doporučeno předat odborné 
firmě k likvidaci). 
 
S kontaminovanými obaly je nutno nakládat jako s látkou samotnou. 
 
Látku i kontaminovaný obal je nutno odstraňovat v souladu se zákonem o odpadech  
č. 208/98/ES Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a dalšími národními a místními normami. 
Nemíchejte s jiným odpadem 
 

ODDÍL 14 Informace pro přepravu         

 
Na tento produkt se vztahuje úmluva o nebezpečných látkách 
 
14.1 ÷ 14.4 
 ARD/RID (pozemní přeprava) 
  14.1 Číslo OSN    2796  

14.2 Příslušný název OSN pro zásilku sulphuric acid 
  14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu 8 
  14.4 Obalová skupina    II 
   
 IMDG (námořní přaprava) 
  14.1 Číslo OSN    2796  

14.2 Příslušný název OSN pro zásilku sulphuric acid 
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  14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu  8 
  14.4 Obalová skupina     II 
  EMS       ------ 
  Znečištění moře     NE 
  14.5 Nebezpečí pro životní prostředí   ------ 
  14.6 Speciální bezpečnostní varování pro uživatele NE  
  14.7 Hromadná přeprava podle přílohy MARPOL 73/78 a předpisu IBC 
    Žádná data k dispozici      
 
 IATA/CAO (letecká přeprava) 
  14.1 Číslo OSN    2796 

14.2 Příslušný název OSN pro zásilku sulphuric acid 
  14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu  8 
  14.4 Obalová skupina     II 
  EMS       ------ 
  Znečištění moře     NE 
  Nebezpečná složka     ------ 
 

ODDÍL 15 Informace o předpisech         

 
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví, a životního prostředí/specifické právní předpisy  
        týkající se látky nebo směsi 
 
Omezení pro použití  osoby mladší 18 let nesmí přijít do styku s tímto produktem  

(směrnice rady 94/33/EC .Pro výjimky viz. Dánská agentura pro  
pracovní prostředí úřadu. Prováděcí předpis číslo 239  
ze dne 6. dubna 2005. 

 
Požadavky na speciální vzdělání ----------- 
 
Další informace    ----------- 
 

Zdroje    EC směrnice 1907/2006 (REACH)  

Nařízení 2000/532/EC  
EC směrnice 1272/2008 (CLP)  

 
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
 
 Žádné 
 

ODDÍL 16 Další informace          

 
Plný text H/R vět uvedených v kapitole 3 
 R25  Toxický při požití 
 R35   Způsobuje těžké popáleniny 
 R36/37/38  Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku 
  
 H301  Toxický při požití 
 H314  Způsobuje těžké popáleniny pokožky a poškození očí 
 H315  Dráždí pokožku 
 H319  Způsobuje vážné podráždění očí 
 H335  Může způsobit vážné podráždění dýchacích cest 
  
Plný text určení uvedených v kapitole 2  
  ------------------------------ 
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Další symboly použité v kapitole 2 
  ------------------------------ 
 
Další   Doporučuje se předat tento bezpečnostní list skutečnému uživateli výrobku. 

Informace v tomto bezpečnostním listu nemohou být použity jako specifikace 
produktu. 
Informace v tomto bezpečnostním listu se vztahuje pouze k tomuto  
konkrétním produktu (uvedeného v bodě 1), a není nutné provádět korekturu 
pro použití s jinými chemickými látkami / přípravky. 
 

 
Datum vydání  28.08.2014 
 
Verze   1.0 
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BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006  
  Datum revize 28. 08. 2017 
_________________________________________________________________________________ 
 

ODDÍL 1 : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku      

 
1.1 Identifikátor výrobku 
 
Katalogové číslo :  A-85.420.760 
 
Obchodní název výrobku : AMI Phosphate HL reagent 1b 
 
Registrační číslo REACH : Nepoužívá se 
 
Jiné prostředky identifikace : Nepoužívá se 
 
 
1.2 Příslušná určení pro použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
 
Určená použití :   Reagencie pro on-line analýzu vody 
 
Nedoporučená použití :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    (plný text jakékoliv zmíněné trčené kategorie je v kapitole 16 
 
1.3.Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
 
Firma :    SWAN Analytische Instrumente AG  
    CH-8340 Hinwil 
Telefon :   +41 44 943 63 00 
Fax :    +41 44 943 63 01 
 
Odpovědné oddělení :  Quality Management; Info@swan.ch 
 
Dovozce :   Technoprocur spol. s.r.o.; Lipová 524;  252 43  Průhonice 
 
Datu vydání   28.08.2014 
 
Verze    1.0 
 
1.4. Číslo pro naléhavé situace 
 Toxikologické informační středisko Na bojišti 1; 120 00; Praha 2 
 tel. :  224 919 293; 224 915 402 
 e-mail : tis@mbox.cesnet.cz 
 

ODDÍL 2 : Identifikace nebezpečnosti         

 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi  
 
 Tato látka není klasifikována jako nebezpečná 
 (plný text H, R vět kapitole 2.2 
 
DPD/DSD klasifikace :  ----------------------------------- 
  

mailto:tis@mbox.cesnet.cz
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2.2 Prvky označení 
 (podle nařízení ES č. 1907/2006 REACH) 
 -------------------------------- 
 
Signálním slovem :  --------------------------------------- 
 
Standardní věty o nebezpečí : --------------------------------------- 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení : 
 
Prevence :   ---------------------------------------- 
 
Opatření :   ---------------------------------------- 
 
Skladovací podmínky:  ---------------------------------------- 
 
Určení substance primárně odpovědné za hlavní zdravotní riziko: 
    ---------------------------------------- 
 
 2.3 Další rizika 
 
Dodatečné označení :  Bezpečnostní list dostupný na vyžádání (EUH 210) 
 
Dodatečná varování : ---------------- 
 
VOC : ----------------- 
 

ODDÍL 3 : Složení/informace o složkách        

 
3.1/3.2  Látka/směs 
 
Název :   heptamolybdenát amonný 4-hydrát 
Identifikační čísla : CAS-No.: 12054-85-2; EC-No.: 234-320-9;  
Obsah :   95 ÷ 100% 
DSD klasifikace : ------------- 
CLP klasifikace : ------------- 
 
Plný text H/R vět je v kapitole 16. Hygienické limity jsou v kapitole 8, pokud jsou k dispozici. 
 
Další informace : --------------------------- 
 

ODDÍL 4 : Pokyny pro první pomoc         

 
4.1 Popis první pomoci 
 
Všeobecné pokyny 
Osoba poskytující první pomoc se musí sama chránit 
 
V případě neštěstí :  Obraťte se na lékaře nebo pohotovost. Mějte sebou etiketu nebo  
    tento bezpečnostní list. V případě pochybností o stavu zraněné osoby  
    nebo v případě, že příznaky přetrvávají, kontaktujte lékaře;  
    Nikdy nedávejte člověku v bezvědomí vodu nebo jiné tekutiny. 
 
Při vdechnutí :   Převeďte osobu na čerstvý vzduch a zůstaňte s ním.  
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Po kontaktu s pokožkou : Sundejte ihned kontaminovaný oděv a boty; pokožka, která přišla do  
    styku s s látkou musí být důkladně opláchnuta vodou a mýdlem.  
    Nikdy NEPOUŽÍVEJTE ředidla nebo rozpouštědla. 
 
Po zasažení očí :  Odstraňte kontaktní čočky a proplachujte oči velkým množstvím vody  
    (20 ÷ 30°C) po dobu minimálně 15 minut. Zavolejte lékaře. 
     
Po požití :   Postižení osobě dejte hodně napít a zůstaňte s ní. Jestliže se osoba  
    necítí dobře, okamžitě vyhledejte lékaře. Mějte sebou etiketu nebo  
    tento bezpečnostní list. Bez doporučení lékaře nevyvolávejte zvracení. 
 
    Při zvracení držte zasaženému hlavu dolů. aby zvratky nešly zpět do  
    krku. 
 
Při popáleninách :  Oplachujte zasažené místo, dokud nepřestanou bolesti a potom ještě  
    asi 30 minut pokračujte. 
 
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
 
Tkáňové škodlivé účinky : ------------------------------------------------------ 
 
4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštní ošetření 

Žádné speciální 
 
4.4 Informace pro zdravotníky  

Vždy sebou berte tento bezpečnostní list. 
 

ODDÍL 5 : Opatření pro hašení požáru        

 
5.1 Hasiva : 
 
Vhodná hasiva :  Pěna odolná alkoholu, kyselina uhličitá, prášek, vodní mlha. 
 
Nevhodná hasiva :  Proudy vody by neměl být použit, protože by mohlo dojít k rozšíření  
    požáru. 
 
5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi 
 
Pokud je produkt vystaven vysokým teplotám, jako je tomu v případě požáru, produkují se 
nebezpečné katabolické látky. Jsou to oxidy dusíku; Oheň způsobí hustý černý kouř. Vystavení se 
katabolickým produktům může poškodit vaše zdraví. Hasiči by měli používat odpovídající ochranné 
prostředky. Uzavřené kontejnery, které jsou vystaveny ohni, by měly být chlazeny vodou. Nedovolte, 
aby se hasicí voda dostala do kanalizace a jiných vodních toků. 
 
5.3 Pokyny pro hasiče 
 
Používejte dýchací přístroj a ochranný oděv, abyste zabránili kontaktu s nebezpečným prostředím 
 

ODDÍL 6 : Opatření v případě náhodného úniku        

 
6.1 Opatření pro ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
  ------------------------------ 
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6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí 
  ----------------------------- 
 
6.3 Metody a materiály pro omezení úniku a pro čištění 
 
Látku likvidujte v souladu s místními předpisy. Čištění by mělo být provedeno tak, jak je nejlépe 
možné za použití běžných čisticích prostředků.  
 
6.4 Odkaz na jiné oddíly 
 
Pokud jde o nakládání s odpady, viz Oddíl 13 "Pokyny k nakládání s odpady". 
Viz kapitola 8 "Omezování expozice/osobní ochranné prostředky". 
 

ODDÍL 7 : Zacházení a skladování         

 
7.1 Opatření pro bezpečné skladování 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení Viz kapitola o "Omezování expozice / osobní ochrany" 

Informace o osobní ochraně 
 
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek/směsí včetně neslučitelných látek/směsí 
 
Skladovací podmínky  Vždy skladujte v originálních nádobách a baleních.  

Nádoby nebo balení, které byly otevřeny, musí být pečlivě  
uzavřeny a ponechávány ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. 

 
Skladovací teplota  Bez omezení 
 
7.3 Specifické konečné použití 
 
Kromě doporučených použití uvedených v sekci 1.2, se nepředpokládají žádná jiná specifická použití. 
 

ODDÍL 8 : Omezování expozice/osobní ochranné prostředky     

 
8.1 Kontrolní parametry 
 
OEL    Žádná data k dispozici 
 
DNEL/PNEC   žádná data k dispozici 
 
8.2 Omezování expozice 
 
Žádná kontrola není nutná, zachází-li se s látkou normálním způsobem 
 
Všeobecná doporučení  Dodržujte nařízení o hygieně práce. Kouření, jíst a skladování tabáku 
    nebo kapalin není na pracovišti dovoleno 
 
Scénáře expozice  Pokud je přílohou tohoto bezpečnostního listu, musí být splněny  
    uvedené scénáře expozice. 
 
Omezení expozice  Nejsou žádné maximální limity omezení expozice pro tuto substanci 
    obsaženou v tomto produktu. 
 
Příslušná technická opatření Při práci s produktem dodržujte běžná bezpečnostní opatření. 
    Zabraňte vdechnutí par nebo prachu. 
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Hygienická opatření  Kdykoliv budete mít přestávku v používání tohoto výrobku a pokud  
    jste dokončili jeho používání, všechny nekryté části těla musí být  
    umyty. Vždy si umyjte ruce, předloktí a tvář. 
 
Opatření pro zabránění vlivu na životní prostředí 
    Žádné specifické požadavky 
 
Individuální ochranná opatření, jako jsou osobní ochranné prostředky 
    ------------------------ 
 
Všeobecná opatření  Smějí být použity pouze CE osobní ochranné prostředky  

Používejte pouze CE označené ochranné prostředky. 
 
Dýchací přístroje  Žádné speciální požadavky 
 
Ochrana pokožky  Žádné speciální požadavky 
 
Ochrana rukou   Žádné speciální požadavky 
 
Ochrana očí   Žádné speciální požadavky 
 

ODDÍL 9 : Fyzikální a chemické vlastnosti        

 
9.1 Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech 
 
Forma    pevná látka 
 
Barva    bílá 
 
Zápach    žádný 
 
pH    ----- 
 
Viskozita   žádná informace není k dispozici 
 
Hustota    ------ 
 
Změna stavu : 
Bod tání   ------ 
 
Bod varu   žádná informace není k dispozici 
 
Tlak páry   žádná informace není k dispozici 
 
Data o možnostech požáru a výbuchu 
Teplota vznícení [°C]   žádná informace není k dispozici 
 
Teplota zapálení [°C]   žádná informace není k dispozici 
 
Teplota vznícení [°C]   žádná informace není k dispozici 
 
Mez výbušnosti [% objemu]   žádná informace není k dispozici 
 
Rozpustnost 
 
Rozpustnost ve vodě   rozpustná 
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Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda žádná informace není k dispozici 
 
9.2 Další informace 
 
Rozpustnost v tuku   žádná informace není k dispozici 
 
Dodatečné informace   žádná informace není k dispozici 
 

ODDÍL 10 : Stálost a reaktivita         

 
10.1 Reaktivita 
 
Žádná informace není k dispozici 
 
10.2 Chemická stabilita 
 
Produkt je stabilní za podmínek uvedených v Oddíle 7.  
 
10.3 Možnost nebezpečné reakce 
 
Žádná speciální 
 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
 
Žádná speciální 
 
10.5 Neslučitelné materiály 
 
Silné kyseliny, siné zásady, silné oxidační látky, a silné redukční látky 
 
10.6 Nebezpečné produkty v rozkladu 
 
Výrobek se nerozkládá při použití, jak je uvedeno v bodě 1. 
 

ODDÍL 11 : Toxikologické informace         

 
11.1 Informace o toxikologických účincích 
 
Akutní toxicita : 
 Substance   Žádná informace není k dispozici 
 
Poleptání/podráždění pokožky  Žádná informace není k dispozici 
 
Vážné poškození/podráždění očí Žádná informace není k dispozici 
 
Citlivost pokožky a dýchacích cest Žádná informace není k dispozici 
 
Mutagenita v zárodečných buňkách Žádná informace není k dispozici 
 
Karcinogenita    Žádná informace není k dispozici 
 
Reprodukční toxicita   Žádná informace není k dispozici 
 
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice 
 Žádná informace není k dispozici 
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Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice 
 Žádná informace není k dispozici 
 
Nebezpečnost při vdechnutí  Žádné speciální 
 
Dlouhotrvající efekty    Žádné speciální 
 

ODDÍL 12 Ekologické informace         

 
12.1 Toxicita 

Substance  Druh  Test  Doba trvání  Výsledek 
heptamolybdenát  dafnie  EC50  48 hodin  140 mg/l 
amonný 4-hydrát 

 
heptamolybdenát  ryba  LC50  96 hodin  420 mg/l 
amonný 4-hydrát 

 
heptamolybdenát  řasy  EC50  72 hodin  41 mg/l 
amonný 4-hydrát 

 
12.2 Vytrvalost a rozložení 
 Žádná informace není k dispozici 
 
12.3 Bioakumulační potenciál 
 Žádná informace není k dispozici 
 
12.4 Mobilita v půdě 
 Žádná informace není k dispozici 
 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
 Žádná informace není k dispozici 
 
12.6 Jiné nepříznivé účinky 
 Žádná informace není k dispozici 
 

ODDÍL 13 Pokyny pro likvidaci         

 
13.1 Pokyny pro nakládání s odpady 
 
Tento produkt není zahrnut do nařízení o nakládání s nebezpečným odpadem. 
 
Zbytkové chemikálie by se měly likvidovat v souladu s místní legislativou (doporučeno předat odborné 
firmě k likvidaci). 
 
S kontaminovanými obaly je nutno nakládat jako s látkou samotnou. 
 
Látku i kontaminovaný obal je nutno odstraňovat v souladu se zákonem o odpadech  
č. 208/98/ES Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a dalšími národními a místními normami. 
Nemíchejte s jiným odpadem 
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ODDÍL 14 Informace pro přepravu         

 
Na tento produkt se nevztahuje úmluva o nebezpečných látkách 
 
14.1 ÷ 14.4 
 ARD/RID (pozemní přeprava) 
  14.1 Číslo OSN    ----- 

14.2 Příslušný název OSN pro zásilku ----- 
  14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu ----- 
  14.4 Obalová skupina    ----- 
   
 IMDG (námořní přaprava) 
  14.1 Číslo OSN    ----- 

14.2 Příslušný název OSN pro zásilku ----- 
  14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu  ------ 
  14.4 Obalová skupina     ------ 
  EMS       ------ 
  Znečištění moře     NE 
  14.5 Nebezpečí pro životní prostředí   ------ 
  14.6 Speciální bezpečnostní varování pro uživatele NE  
  14.7 Hromadná přeprava podle přílohy MARPOL 73/78 a předpisu IBC 
    Žádná data k dispozici      
 
 IATA/CAO (letecká přeprava) 
  14.1 Číslo OSN     ----- 

14.2 Příslušný název OSN pro zásilku  ----- 
  14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu  ----- 
  14.4 Obalová skupina     ----- 
  EMS       ------ 
  Znečištění moře     NE 
  Nebezpečná složka     ------ 
 

ODDÍL 15 Informace o předpisech         

 
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví, a životního prostředí/specifické právní předpisy  
        týkající se látky nebo směsi 
 
Omezení pro použití   ----------- 
 
Požadavky na speciální vzdělání ----------- 
 
Další informace    ----------- 
 

Zdroje    EC směrnice 1907/2006 (REACH)  

Nařízení 2000/532/EC  
EC směrnice 1272/2008 (CLP)  

 
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
 
 Žádné 
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ODDÍL 16 Další informace          

 
Plný text H/R vět uvedených v kapitole 3 --------------------------------------------- 
  
Plný text určení uvedených v kapitole 2  --------------------------------------------- 
 
Další symboly použité v kapitole 2 
  ------------------------------ 
 
Další   Doporučuje se předat tento bezpečnostní list skutečnému uživateli výrobku. 

Informace v tomto bezpečnostním listu nemohou být použity jako specifikace 
produktu. 
Informace v tomto bezpečnostním listu se vztahuje pouze k tomuto  
konkrétním produktu (uvedeného v bodě 1), a není nutné provádět korekturu 
pro použití s jinými chemickými látkami / přípravky. 
 

 
Datum vydání  28.08.2014 
 
Verze   1.0 
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BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006  
  Datum revize 10. 10. 2017 
_________________________________________________________________________________ 
 

ODDÍL 1 : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku      

 
1.1 Identifikátor výrobku 
 
Katalogové číslo :  A-85.143.400 
 
Obchodní název výrobku : Phosphate standard 
 
Registrační číslo REACH : Nepoužívá se 
 
Jiné prostředky identifikace : Nepoužívá se 
 
 
1.2 Příslušná určení pro použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
 
Určená použití :   kalibrační roztok 
 
Nedoporučená použití :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    (plný text jakékoliv zmíněné trčené kategorie je v kapitole 16 
 
1.3.Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
 
Firma :    SWAN Analytische Instrumente AG  
    CH-8340 Hinwil 
Telefon :   +41 44 943 63 00 
Fax :    +41 44 943 63 01 
 
Odpovědné oddělení :  Quality Management; Info@swan.ch 
 
Dovozce :   Technoprocur spol. s.r.o.; Lipová 524;  252 43  Průhonice 
 
Datu vydání   14.10.2014 
 
Verze    1.0 
 
1.4. Číslo pro naléhavé situace 
 Toxikologické informační středisko Na bojišti 1; 120 00; Praha 2 
 tel. :  224 919 293; 224 915 402 
 e-mail : tis@mbox.cesnet.cz 
 

ODDÍL 2 : Identifikace nebezpečnosti         

 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi  
 
 Tato látka není klasifikována jako nebezpečná 
 (plný text H, R vět kapitole 2.2 
 
DPD/DSD klasifikace :  ----------------------------------- 
  

mailto:tis@mbox.cesnet.cz
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2.2 Prvky označení 
 (podle nařízení ES č. 1907/2006 REACH) 
 -------------------------------- 
 
Signálním slovem :  --------------------------------------- 
 
Standardní věty o nebezpečí : --------------------------------------- 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení : 
 
Prevence :   ---------------------------------------- 
 
Opatření :   ---------------------------------------- 
 
Skladovací podmínky:  ---------------------------------------- 
 
Určení substance primárně odpovědné za hlavní zdravotní riziko: 
    ---------------------------------------- 
 
 2.3 Další rizika 
 
Dodatečné označení :  Bezpečnostní list dostupný na vyžádání (EUH 210) 
 
Dodatečná varování : ---------------- 
 
VOC : ----------------- 
 

ODDÍL 3 : Složení/informace o složkách        

 
3.1/3.2  Látka/směs 
 
Název :   Phosphate standard (kalibrační standart pro měření fosfátu). 
   Tento produkt neobsahuje žádnou substanci nad limitem 
   aby byla zahrnuta do bezpečnostního listu 
Identifikační čísla : -------------------------------------------------------------------- 
Obsah :   95 ÷ 100% 
DSD klasifikace : ------------- 
CLP klasifikace : ------------- 
 
Plný text H/R vět je v kapitole 16. Hygienické limity jsou v kapitole 8, pokud jsou k dispozici. 
 
Další informace : --------------------------- 
 

ODDÍL 4 : Pokyny pro první pomoc         

 
4.1 Popis první pomoci 
 
Všeobecné pokyny 

Osoba poskytující první pomoc se musí sama chránit 
 
V případě neštěstí :  Obraťte se na lékaře nebo pohotovost. Mějte sebou etiketu nebo  
    tento bezpečnostní list. V případě pochybností o stavu zraněné osoby  
    nebo v případě, že příznaky přetrvávají, kontaktujte lékaře;  
    Nikdy nedávejte člověku v bezvědomí vodu nebo jiné tekutiny. 
 
Při vdechnutí :   Převeďte osobu na čerstvý vzduch a zůstaňte s ním.  
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Po kontaktu s pokožkou : Sundejte ihned kontaminovaný oděv a boty; pokožka, která přišla do  
    styku s s látkou musí být důkladně opláchnuta vodou a mýdlem.  
    Nikdy NEPOUŽÍVEJTE ředidla nebo rozpouštědla. 
 
Po zasažení očí :  Odstraňte kontaktní čočky a proplachujte oči velkým množstvím vody  
    (20 ÷ 30°C) po dobu minimálně 15 minut. Zavolejte lékaře. 
     
Po požití :   Postižení osobě dejte hodně napít a zůstaňte s ní. Jestliže se osoba  
    necítí dobře, okamžitě vyhledejte lékaře. Mějte sebou etiketu nebo  
    tento bezpečnostní list. Bez doporučení lékaře nevyvolávejte zvracení. 
 
    Při zvracení držte zasaženému hlavu dolů. aby zvratky nešly zpět do  
    krku. 
 
Při popáleninách :  Oplachujte zasažené místo, dokud nepřestanou bolesti a potom ještě  
    asi 30 minut pokračujte. 
 
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
 
Tkáňové škodlivé účinky : Žádné speciální 
 
4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštní ošetření 

Žádné speciální 
 
4.4 Informace pro zdravotníky  

Vždy sebou berte tento bezpečnostní list. 
 

ODDÍL 5 : Opatření pro hašení požáru        

 
5.1 Hasiva : 
 
Vhodná hasiva :  Pěna odolná alkoholu, kyselina uhličitá, prášek, vodní mlha. 
 
Nevhodná hasiva :  Proudy vody by neměl být použit, protože by mohlo dojít k rozšíření  
    požáru. 
 
5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi 
 
Žádné speciální 
 
5.3 Pokyny pro hasiče 
 
Používejte dýchací přístroj a ochranný oděv, abyste zabránili kontaktu s nebezpečným prostředím 
 

ODDÍL 6 : Opatření v případě náhodného úniku        

 
6.1 Opatření pro ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
  ------------------------------ 
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6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí 
  ----------------------------- 
 
6.3 Metody a materiály pro omezení úniku a pro čištění 
 
Látku likvidujte v souladu s místními předpisy. Čištění by mělo být provedeno tak, jak je nejlépe 
možné za použití běžných čisticích prostředků.  
 
6.4 Odkaz na jiné oddíly 
 
Pokud jde o nakládání s odpady, viz Oddíl 13 "Pokyny k nakládání s odpady". 
Viz kapitola 8 "Omezování expozice/osobní ochranné prostředky". 
 

ODDÍL 7 : Zacházení a skladování         

 
7.1 Opatření pro bezpečné skladování 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení Viz kapitola o "Omezování expozice / osobní ochrany" 

Informace o osobní ochraně 
 
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek/směsí včetně neslučitelných látek/směsí 
 
Skladovací podmínky  Vždy skladujte v originálních nádobách a baleních.  

Nádoby nebo balení, které byly otevřeny, musí být pečlivě  
uzavřeny a ponechávány ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. 

 
Skladovací teplota  Bez omezení 
 
7.3 Specifické konečné použití 
 
Kromě doporučených použití uvedených v sekci 1.2, se nepředpokládají žádná jiná specifická použití. 
 

ODDÍL 8 : Omezování expozice/osobní ochranné prostředky     

 
8.1 Kontrolní parametry 
 
OEL    Žádná data k dispozici 
 
DNEL/PNEC   žádná data k dispozici 
 
8.2 Omezování expozice 
 
Žádná kontrola není nutná, zachází-li se s látkou normálním způsobem 
 
Všeobecná doporučení  Dodržujte nařízení o hygieně práce.  
 
Scénáře expozice  Pokud je přílohou tohoto bezpečnostního listu, musí být splněny  
    uvedené scénáře expozice. 
 
Omezení expozice  Nejsou žádné maximální limity omezení expozice pro tuto substanci 
    obsaženou v tomto produktu 
 
Příslušná technická opatření Při práci s produktem dodržujte běžná bezpečnostní opatření. 
    Zabraňte vdechnutí par nebo prachu 
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Hygienická opatření  Kdykoliv budete mít přestávku v používání tohoto výrobku a pokud  
    jste dokončili jeho používání, všechny nekryté části těla musí být  
    umyty. Vždy si umyjte ruce, předloktí a tvář. 
 
Opatření pro zabránění vlivu na životní prostředí 
    Žádné specifické požadavky 
 
Individuální ochranná opatření, jako jsou osobní ochranné prostředky 
    ------------------------ 
 
Všeobecná opatření  Smějí být použity pouze CE osobní ochranné prostředky  

Používejte pouze CE označené ochranné prostředky. 
 
Dýchací přístroje  Žádné speciální požadavky 
 
Ochrana pokožky  Žádné speciální požadavky 
 
Ochrana rukou   Žádné speciální požadavky 
 
Ochrana očí   Žádné speciální požadavky 
 

ODDÍL 9 : Fyzikální a chemické vlastnosti        

 
9.1 Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech 
 
Forma    kapalina 
 
Barva    bezbarvá 
 
Zápach    žádný 
 
pH    ----- 
 
Viskozita   žádná informace není k dispozici 
 
Hustota    ------ 
 
Změna stavu : 
Bod tání   ------ 
 
Bod varu   100°C 
 
Tlak páry   žádná informace není k dispozici 
 
Data o možnostech požáru a výbuchu 
Teplota vznícení [°C]   žádná informace není k dispozici 
 
Teplota zapálení [°C]   žádná informace není k dispozici 
 
Teplota vznícení [°C]   žádná informace není k dispozici 
 
Mez výbušnosti [% objemu]   žádná informace není k dispozici 
 
Rozpustnost 
 
Rozpustnost ve vodě   rozpustná 
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Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda žádná informace není k dispozici 
 
9.2 Další informace 
 
Rozpustnost v tuku   žádná informace není k dispozici 
 
Dodatečné informace   žádná informace není k dispozici 
 

ODDÍL 10 : Stálost a reaktivita         

 
10.1 Reaktivita 
 
Žádná informace není k dispozici 
 
10.2 Chemická stabilita 
 
Produkt je stabilní za podmínek uvedených v Oddíle 7.  
 
10.3 Možnost nebezpečné reakce 
 
Žádná speciální 
 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
 
Nevystavujte teplu (sluneční záření), protože to vede ke zvýšení tlaku 
 
10.5 Neslučitelné materiály 
 
Silné kyseliny, siné zásady, silné oxidační látky, a silné redukční látky 
 
10.6 Nebezpečné produkty v rozkladu 
 
Výrobek se nerozkládá při použití, jak je uvedeno v bodě 1. 
 

ODDÍL 11 : Toxikologické informace         

 
11.1 Informace o toxikologických účincích 
 
Akutní toxicita : 
 Substance   Žádná informace není k dispozici 
 
Poleptání/podráždění pokožky  Žádná informace není k dispozici 
 
Vážné poškození/podráždění očí Žádná informace není k dispozici 
 
Citlivost pokožky a dýchacích cest Žádná informace není k dispozici 
 
Mutagenita v zárodečných buňkách Žádná informace není k dispozici 
 
Karcinogenita    Žádná informace není k dispozici 
 
Reprodukční toxicita   Žádná informace není k dispozici 
 
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice 
 Žádná informace není k dispozici 
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Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice 
 Žádná informace není k dispozici 
 
Nebezpečnost při vdechnutí  Žádné speciální 
 
Dlouhotrvající efekty    Žádné speciální 
 

ODDÍL 12 Ekologické informace         

 
12.1 Toxicita 

Substance  Druh  Test  Doba trvání  Výsledek 
Žádná informace není k dispozici 
 

12.2 Vytrvalost a rozložení 
 Žádná informace není k dispozici 
 
12.3 Bioakumulační potenciál 
 Žádná informace není k dispozici 
 
12.4 Mobilita v půdě 
 Žádná informace není k dispozici 
 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
 Žádná informace není k dispozici 
 
12.6 Jiné nepříznivé účinky 
 Žádná informace není k dispozici 
 

ODDÍL 13 Pokyny pro likvidaci         

 
13.1 Pokyny pro nakládání s odpady 
 
Tento produkt není zahrnut do nařízení o nakládání s nebezpečným odpadem. 
 
Zbytkové chemikálie by se měly likvidovat v souladu s místní legislativou (doporučeno předat odborné 
firmě k likvidaci). 
 
S kontaminovanými obaly je nutno nakládat jako s látkou samotnou. 
 
Látku i kontaminovaný obal je nutno odstraňovat v souladu se zákonem o odpadech  
č. 208/98/ES Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a dalšími národními a místními normami. 
Nemíchejte s jiným odpadem 
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ODDÍL 14 Informace pro přepravu         

 
Na tento produkt se nevztahuje úmluva o nebezpečných látkách 
 
14.1 ÷ 14.4 
 ARD/RID (pozemní přeprava) 
  14.1 Číslo OSN    ----- 

14.2 Příslušný název OSN pro zásilku ----- 
  14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu ----- 
  14.4 Obalová skupina    ----- 
   
 IMDG (námořní přaprava) 
  14.1 Číslo OSN    ----- 

14.2 Příslušný název OSN pro zásilku ----- 
  14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu  ------ 
  14.4 Obalová skupina     ------ 
  EMS       ------ 
  Znečištění moře     NE 
  14.5 Nebezpečí pro životní prostředí   ------ 
  14.6 Speciální bezpečnostní varování pro uživatele NE  
  14.7 Hromadná přeprava podle přílohy MARPOL 73/78 a předpisu IBC 
    Žádná data k dispozici      
 
 IATA/CAO (letecká přeprava) 
  14.1 Číslo OSN     ----- 

14.2 Příslušný název OSN pro zásilku  ----- 
  14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu  ----- 
  14.4 Obalová skupina     ----- 
  EMS       ------ 
  Znečištění moře     NE 
  Nebezpečná složka     ------ 
 

ODDÍL 15 Informace o předpisech         

 
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví, a životního prostředí/specifické právní předpisy  
        týkající se látky nebo směsi 
 
Omezení pro použití   ----------- 
 
Požadavky na speciální vzdělání ----------- 
 
Další informace    ----------- 
 

Zdroje    EC směrnice 1907/2006 (REACH)  

Nařízení 2000/532/EC  
EC směrnice 1272/2008 (CLP)  

 
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
 
 Žádné 
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ODDÍL 16 Další informace          

 
Plný text H/R vět uvedených v kapitole 3 --------------------------------------------- 
  
Plný text určení uvedených v kapitole 2  --------------------------------------------- 
 
Další symboly použité v kapitole 2 
  ------------------------------ 
 
Další   Doporučuje se předat tento bezpečnostní list skutečnému uživateli výrobku. 

Informace v tomto bezpečnostním listu nemohou být použity jako specifikace 
produktu. 
Informace v tomto bezpečnostním listu se vztahuje pouze k tomuto  
konkrétním produktu (uvedeného v bodě 1), a není nutné provádět korekturu 
pro použití s jinými chemickými látkami / přípravky. 
 

 
Datum vydání  10.10.2014 
 
Verze   1.0 
 


