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

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

 

Upozornění: 
 

Přístroj vyhovuje DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1, “ochranná opatření pro elektronické měřící přístroje” a opustil 

výrobní závod v bezvadném stavu.  

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

pokyny uvedené v tomto manuálu a vyznačené na přístroji.  

 

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

 

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

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

 

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

opatření, aby se zabránilo nechtěným provozním stavům. 

 

1.1 Bezpečnostní upozornění 

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

 

Činnosti označené tímto symbolem mohou provádět pouze osoby vyškolené pro obsluhu  

tohoto zařízení, nebo SWAN autorizovaný servis. 

 Symboly použité v tomto návodu mají následující význam : 

  

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

nebo i ohrožení života.  

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

proudem  

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

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

 Firma SWAN garantuje kupujícímu vynikající kvalitu dodaného analyzátoru AMI Powercon a poskytuje záruku 

36 měsíců na řídící jednotku a 12 měsíců na všechny ostatní komponenty pokud by se při správném použití vyskytla 

jakákoliv závada nebo chyba a byla by způsobena vadným materiálem nebo špatným zpracováním.  

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

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

Záruční lhůta se počítá od data dodání. 

Tato záruka se nevztahuje na: 

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

návodu k obsluze. 

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

chemikáliemi, prachem, teplem, atd. 

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

nedovolenými úpravami. 

- Závady způsobené mechanickým poškozením. 

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

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

jménu třetí strany.  

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

kompetentním soudem v Usteru (Švýcarsko). 
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2 Popis analyzátoru 

2.1 Možnosti použití analyzátoru 

Analyzátor se používá na měření vodivosti v energetice. Měří specifickou/celkovou vodivost (před katexovým filtrem) 

a kyselou/kationtovou vodivost za katexovým filtrem. Převodník se požívá s dvouelektrodovou vodivostní sondou UP 

Con 1000 se zabudovaným teplotním čidlem Pt 1000. 

Vodivost je parametr, který určuje celkový počet iontů v roztoku.  

Měření vodivosti se používá při: 

 úpravě vody 

 čištění vody 

 měření tvrdosti vody 

 při konečné iontové analýze 

 

2.2 Princip měření 

Sonda je připojena na zdroj střídavého napětí – vysilač. Vysilač je použit k měření síly elektrického signálu mezi 

elektrodami. Toto měření intenzity se lineárně převádí na vodivost. Při použití střídavého napětí se neuplatňuje 

polarizační efekt. 

 

2.3 Parametry 

 

     Měřící rozsah      Rozlišení 
 

0,055 ÷ 0,999 μS/cm   0,001 μS/cm 

1,00 ÷ 9,99 μS/cm   0,01 μS/cm 

10,0 ÷ 99,9 μS/cm   0,10 μS/cm 

100 ÷ 999 μS/cm    1 μS/cm 

 

automatické přepínání rozsahů.  

uvedené hodnoty platí pro sondu Swansensor UP-Con 1000 s konstantou cely 0,0415 cm
-1

 

 

Přesnost : ± 1% měřené hodnoty 



       AMI Powercon  Návod na použití 

4 

2.4 Popis analyzátoru 

 

2.4.1 Analyzátor AMI Powercon Specific (měření specifické vodivosti) 

 

 

 

 

 

         

        AMI Převodník 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Montážní panel 

 
 
 

        Vodivostní sonda 

        (s uzamykáním v průtočné cele) 
 

        Průtočná cela 
 

         
 

        Výstup vzorku 
 
 

        Měření průtoku vzorku 
 

 

        Regulace přívodu vzorku 
 

 

 

        Výstup vzorku /odpad) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-1 : Popis  částí analyzátoru pro měření specifické vodivosti 
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2.4.2 Analyzátor AMI Powercon  Acid (měření katexované vodivosti) 

 

 

 

 

    

        Převodník 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Montážní panel 

          

 

        Vodivostní sonda 

        (s uzamykáním v průtočné cele) 

 

        Průtočná cela 

 

 

         

        Měření průtoku 

        

 

        Regulace přívodu vzorku 

 

 

        Přívod vzorku 

 

 

 

        Katexová náplň 

 

 

 

 

 

 

 

        Výstup vzorku /odpad) 

 

 

 

Obrázek 2-2 : Popis  částí analyzátoru pro měření katexované vodivosti 
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2.4.3 AMI Powercon Acid (katexová vodivost)  s proplachem katexové náplně 

   (volitelné příslušenství) 

 

 

 

 

 

        AMI převodník 

 

 

 

 

 

        Montážní panel 

 

 

 

 

 

        Vodivostní sonda 

        (s uzamykáním v průtočné cele) 

 

        Průtočná cela 

 

 

         

        Měření průtoku 

        

 

        Regulace přívodu vzorku 

 

 

        Přívod vzorku 

 

 

 

        Katexová náplň 

 

        Druhá láhev s katexovou náplní  

        pro proplach 

 

 

 

 

        Výstup vzorku /odpad) 

 

 

Obrázek 2-3: Popis  částí analyzátoru pro měření katexované vodivosti 

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

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

s katexovou náplní a potom přes proplachovanou katexovou kolonu. Proto je katexová hmota předupravena. Tím je 

doba potřebná k regeneraci snížena na minimum.  
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2.5 AMI Převodník 

Převodník má podsvícený displej (75x45mm); plně textové menu pro informaci uživatele o měřené hodnotě, teplotě 

vzorku, průtoku a stavu měření. Převodní je v pevné  hliníkové skříni. 

 

 

        Velký LCD displej  
      (zobrazuje údaje o měřené hodnotě, 

teplotě vzorku, průtoku vzorku 

a stavu měření) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-4 : Pohled na převodní z přední strany 
 

 

 

 

         Rozměry : 

          180 x 140 x 70 cm 

 

 

         Hmotnost : 
          1,5 kg 

 

         Provozní teplota : 

          - 10 ÷ + 50°C 

 

 

 

         Skladovací teplota : 

          - 30 ÷ + 85 °C 

 

 

         Vlhkost : 

10 ÷ 90%  (nekondenzující) 

 

 

 

 

Obrázek 2-5 : Pohled na převodník ze zadu 
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2.6 Technická data 

 

Teplotní vstup    teplotní čidlo Pt 1000 (DIN třída A) 

      Měřící rozsah :   30 ÷ 250°C 

      Rozlišení : 0,1°C 

Teplotní kompenzace   Nelineární funkce (NLF) pro vysoce čisté vody 

     Neutrální soli 

     Silné kyseliny 

     Silné zásady 

     Čpavek 

     Etanolamin 

     Morfolin 

     Lineární koeficient 0,00 ÷ 10 ‰/°C 

     Absolutní (žádná) 

Sledování teploty    Alarm, když teplota v převodníku přesáhne +65°C 

     nebo klesne pod 0°C  

Zabezpečení Při výpadku napájení se neztratí žádná data, všechna data 

jsou uložena v napěťově nezávislé paměti 

Přepěťová ochrana a galvanické oddělení vstupů a výstupů 

 

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

nebo 24VDC oddělené ± 10% 

     Spotřeba : max. 30VA 

 

Relé alarmů    Jeden beznapěťový kontakt rozepnutý během normální 

činnosti; sepnutý při chybě nebo ztrátě napájení souhrnný 

alarm indikující programovatelné hodnoty alarmů a chybu  

přístroje. 

Zátěž : 1A/max 250VAC 

  

Vstup     Jeden beznapěťový kontakt pro funkce HOLD  - zmrazení 

měřené hodnoty nebo vzdálené vypnutí. 

 

Relé 1 / 2    Dva beznapěťové kontakty programovatelné jako limity pro 

měřenou hodnotu, nebo časovač pro čištění s automatickou  

funkcí hold (po dobu aktivace tohoto signálu se ignoruje  

právě měřená hodnota; na výstupu je poslední naměřená  

hodnota); řízení regulace. 

Zátěž : 1A/max 250VAC 

 

Signální výstupy :   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. 

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

 

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

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

Profibus DP V1. 

 

 Řízení regulace    Dvě relé nebo dva signální výstupy programovatelné pro  

řízení jednoho nebo dvou dávkovacích čerpadel,  

solenoidové ventily nebo jedem motorový ventil řízení  

Programovatelné P; PI; PID; PD řídící funkce 
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2.7 Vodivostní sonda UP-Con 1000 

Swansensor UP-Con 1000 je dvouelektrodová vodivostní sonda pro spojité měření specifické a kyselé vodivosti se 

zabudovaným teplotním čidlem Pt 1000. 

 

Konstanta sondy k :   ~ 0,04 cm
-1 

 (pět desetinných míst) 

 

Teplotní čidlo :    Pt 1000 

 

Tělo sondy :     nerez ocel SS 316 L 

 

Elektrody :    titan 

 

Izolace :     PEEK 

 

Provozní podmínky :   stálá teplota 100°C při 6,5 bar 

     max. teplota : 120°C při 6,5 bar 

     max. tlak : 30 bar při teplotě 25°C 

 

Montáž senzoru :    SWAN – Rychlé bajonetové uchycení do odpovídající  

průtočné cely nebo ¾“ NPT závit 

 

 

 

 

 

          

          

 
 
 

         Konstanta cely (ZK) 
         (je napsána na těle sondy) 

         Teplotní korekce (DT) 
         (na štítku pod konstantou cely) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

   Obrázek 2-6 : Vodivostní sonda UP-Con 1000 
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2.8 Průtočné cely 

S převodníkem ze použít následující průtočné cely : 

 

 Pro sondy s bajonetovým uchycením: 

 B-FLOW UP-Con SL 

 Q-FLOW UP-Con SL (se zabudovaným měřením průtoku) 

 QV-FLOW-UP.Con SL (se zabudovaným měřením průtoku a jehlovým ventilem) 

 Catconplus-SL (se zabudovaným katexovým filtrem a jehlovým ventilem) 

 

Pro sondy se závitem ¾“ : 

 B-FLOW-UP.Con  

 Q-FLOW-UP.Con  (se zabudovaným měřením průtoku) 

 QV-FLOW-UP.Con SL (se zabudovaným měřením průtoku a jehlovým ventilem) 

 Catcon (se zabudovaným katexovým filtrem) 

 Catconplus (se zabudovaným katexovým filtrem a jehlovým ventilem) 
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2.9 Software 

2.9.1 Displej 

 

podsvícený displej 

 

 
 

 

 

tlačítka pro ovládání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-7 : Displej převodníku 
 

 
RUN normální činnost 

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

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

 

              chyba 

              závažná chyba 

 

 

 

           čas (hh:mm:ss) 

 

 

 

 

 

 

            průtok vzorku 

           teplota vzorku 

 

 

2.9.2 Status relé 

    bylo dosaženo horního / dolního limitu 

 

    horní / spodní limit ještě nebyl dosažen 

 

    regulace nahoru / dolů : bez regulace (žádná činnost) 

 

    regulace vzestupná / sestupná : aktivní; černý ukazatel ukazuje  

intenzitu  regulace 

 

    chyba (error); blikající symbol znamená závažnou chybu 

 

 

    časovač 
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2.9.3 Klávesy 

 

opouští menu nebo příkaz bez uložení změny 

 

 

    pohyb směrem dolů v menu nebo snižováni hodnoty čísla při nastavování 

 

pohyb směrem nahoru v menu nebo zvyšováni hodnoty čísla při nastavování 

 

    otevírá vybrané menu nebo submenu 

    potvrzuje provedené změny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-8 :Pohyb v menu 
 

Detailní popis všech menu je v kapitole „Přehled programu“ kap 2.9.5 
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2.9.4 Struktura software 

 

 

Menu 1 : Messages (zprávy) 

Zobrazuje neodstraněné chyby (pending errors) a 

také historii událostí (datum a čas, kdy událost 

nastala. Obsahuje důležitá data pro uživatele 

 

 

        Menu 2 : Diagnostika 

    Poskytuje uživateli důležitá data 

o analyzátoru a o vzorku 

 

 

 

         

                                                                                                                 Menu 3 : Maintenance (údržba) 

        Pro kalibraci přístroje; simulaci relé 

        a výstupních signálů; nastavení času. 

Toto menu používá servisní obsluha. 

         

 

                                                                                                                  Menu 4 : Operation (činnost) 

        Důležité parametry, které by mohla  

obsluha během provozu v případě potřeby  

upravovat. Běžně je vstup do tohoto menu 

chráněn heslem.  

 

 

 

 

 

         

                                                                                                                 Menu 5 : Installation (instalace) 

        Pro nastavení všech parametrů přístroje  

vyškolenou obsluhou. Toto menu by mělo  

být chráněni heslem. 

    

 

 

 

Zprávy 

Diagnostika 

Údržba 
Operace 

Instalace 

Identifikace 

Senzory 

Vzorek 
Stav vstupu/výstupu 

Interface 

Kalibrace 

Simulace 

Nastavení času 

Senzory 

Kontakty relé 

Záznamník dat 

Senzory 

Signální výstupy 

Kontakty relé 

Různé 
Interface 
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2.9.5 Změna parametrů a hodnot 

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

(v Instalačním menu) 

 

 Změna parametru : 

 

V menu zvýrazněte parametr, který chcete změnit 

 

 

     Zmáčkněte  

 

 

 

 

Zmáčkněte              nebo               abyste zvýraznili vybraný parametr. 

 

     Zmáčkněte              pro potvrzení volby, nebo                aby zůstalo  

      

     předchozí nastavení. 

 

 

 

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

      

 

     Zmáčkněte           

 

 

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

parametr uložil.  

Systém se nastartuje a nový parametr je uložen 

 

 Změna parametru : 

 

 

 

 

     Vyberte hodnotu, kterou chcete změnit a zmáčkněte            

 

     Pomocí                 a                 změňte vybranou hodnotu   

 

     Potvrďte novou hodnotu klávesou            

 

 

 

 

     Menu opustíte klávesou                
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2.9.6 Přehled programu 

 
 

nevyřízené chyby 

 
 

      seznam zpráv 

Zprávy 

Menu 1 

 
 

  

          Označení verze software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      stávající hodnota 

             nezpracovaná hodnota 

                                       historie  

            kalibrací 

             

Diagnostika       teplota v převodníku 

 
Menu 2 
          označení vzorku 

          teplota 

          teplotní čidlo 

          průtok vzorku 

          nezpracovaná hodnota 

 

          alarmové relé 

          relé 1; 2 

          vstup 
        

          výstupní signál 1/2 

 

 

          

 

 

 

       Volitelné příslušenství 

       Platí pouze při nainstalované hardware desce 

*  čísla menu 

 

 

Menu „Messages“ a „Diagnostic“ jsou volně přístupné pro každého. Tato menu nejsou chráněna hesly. 
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     kalibrace 
       

   alarmové relé 

Údržba             relé 1 / 2  

                      výstupní signál 1 / 2 
 

Menu 3        nastavení času  

          
       zajištění kvality 
 

 

 

 

 
         časová konstanta flitru 

         zmrazení hodnoty po kalibraci 
 

Činnost     relé alarmů    alarm vodivosti   

                          
  Menu 4          mezní bod 

           hystereze         

          zpoždění 
 

                  aktivní 

                  signální výstupy 

                  výstup regulace 

                   chyba 

                   zpoždění 
 
 

         interval záznamů 

         vymazat záznamy 
 

 

 

*  čísla menu 
 

Menu „Maintenace“ je pro kalibraci, simulaci výstupních signálů a nastavení času. Mělo by být chráněno heslem. 

 

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

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

heslem! 
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         Průtok     
 

         bez měření 

         s měřením 
 

           Parametry sondy                           konstanta cely 

           SONDY                teplotní korekce 

                   délka kabelu 

                   měřená jednotka 
 

          teplotní kompenzace 

 

 

          zajištění kvality 
             

   

   SIGNÁLNÍ VÝSUPY               parametr 

                   proudová smyčka 

                   funkce 

                    rozsah stupnice 

             

             

       RELÉ ALARMŮ                alarm vodivosti 

                       průtok vzorku 

                       teplota vzorku 

                 teplota v převodníku                vysoká teplota 

                 teplota v převodníku                 nízká teplota 
             

    KONTAKTY RELÉ     RELÉ 1/2      funkce 

            parametr 

            mezní bod 

            hystereze 

            zpoždění 
                

        VSTUP               aktivní 

                     signální výstupy 

                     výstup/řízení 

                     chyba 

                     zpoždění 
 

 

   RŮZNÉ      jazyk 

         nastavení parametrů od výrobce 

         nahrání software 

         hesla 

         označení vzorku 

 

            

          PROTOKOL       protokol 

pouze s volitelným 

interface RS 485  

nebo RS 232 

       Volitelné příslušenství 

       Platí pouze při nainstalované hardware desce 

*  čísla menu 
 

Menu „Installation“ definuje přiřazení všech vstupů a výstupů, parametry měření, hesla interface. Toto menu je určeno 

pouze pro vyškolené servisní techniky. 
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2.9.7 Vysvětlení k nastavení programů 

 

1 - MENU  MESSAGES (Zprávy) 

 

 1.1 Pending errors (neodstraněné chyby) 

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

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

chyb. 

 1.3 Maintenance list (seznam údržby) 

Poskytuje seznam činností o údržbě. Odstraněná zpráva se přesune do „Message list“ 

 1.2 Message list (zprávy) 

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) 

 

2 - MENU  DIAGNOSTIC (Diagnostika) 

 V tomto menu se hodnoty pouze zobrazují, nelze je měnit 

 

 2.1. Identification 

2.1.1. Designation (zobrazuje se typ převodníku v tomto případě AMI Powercon) 

2.1.2 Version (verze software např. V 4.31-06/09) 

2.1.4 Factory test (datum, kdy elektronika prošla testem ve výrobním závodě) 

2.1.5 Operating time (zobrazuje provozní čas ve formátu YY DD HH MM SS) 

 

 2.2 Sensors 

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

 

2.2.1   Conductivity Sensor (vodivostní sonda) 

   Current value – zobrazuje skutečnou právě měřenou hodnotu v μS nebo v mS 

   Raw value – zobrazuje právě měřenou hodnotu v mS bez teplotní kompenzace 

2.2.1.4 QA History – zobrazuje hodnoty kontroly kvality (číslo; datum a čas; odchylku vodivosti; odchylku 

         teploty při poslední proceduře kontroly kvality). Složí pouze pro informaci, nelze  

                měnit. Uchovává se posledních 65 hodnot. (nejstarší se mažou) 

2.2.1.5. Cal history – zobrazuje hodnoty poslední kalibrací, datum a čas kalibrace a konstantu sondy. 

          Uchovává se maximálně 65 záznamů o kalibraci (jedna kalibrace = jeden záznam). 

 

2.2.2 Miscellaneous (různé) 

  Case temp (zobrazuje stávající teplotu ve skříni převodníku) 

 

 2.3 Sample 

 

2.3.1  Sample ID  

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

rozlišit ve kterém místa se konkrétní přístroj nachází 

 

 2.4 I/O State (stavy vstupů a výstupů) 

2.4.1 ÷ 2.4.2 zobrazuje aktuální stavy všech výstupů a vstupů 

Alarm relay – sepnuté nebo rozepnuté (on/off) 

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

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

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

příslušenství) 

 

 2.5 Interface 

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

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

 

 3.1 Calibration (kalibrace) 

3.1.5 V tomto menu můžete na kalibrovat vodivostí sondu. 

Při kalibraci postupujte podle pokynů v menu. Hodnota se uloží zmáčknutím        . 

 

 3.2 Simulation  

3.2.1 ÷ 3.2.6  simuluje stavy vstupů a výstupů. 

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

stavu. Po potvrzení výběru  stavu klávesou      je zvolená hodnota simulovaná na výstupu/vstupu. 

Opustíte-li menu pro simulaci, jsou hodnoty, které jste použili pro simulaci vynulovány. Menu 

simulace se automaticky opustí v případě, žer jste 20 min neprojevovali žádnou testovací činnost. 

 

 3.3 Set Time (nastavení času 

V tomto menu se nastavuje datum a čas 

 

 3.4 Quality Assurance (zajištění kvality) 

3.4.5. postupujte podle pokynů na displeji; nastavení uložte klávesou         

 

4 - MENU OPERATION (činnost) 

  

 4.1 Sensors 

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

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

Rozsah : 5 ÷ 300 sec 

4.1.2 Hold after cal (podržení poslední naměřené hodnoty) 

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

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

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

aktivní. 

Rozsah : 5 ÷ 6 000 sec 

 

 4.2 Relay contacts (kontakty relé) 

4.2.1 Alarm relay – Alarmové relé. 

4.2.1.x. je pro sumární chybu. Za normální situace je relé rozepnuté. Sepne při: 

 ztrátě napájení 

 detekci systémové chyby jako je vadná sonda nebo chyba elektroniky 

 vysoké teplotě v převodníku 

4.2.1.1    Alarm conductivity (alarm vodivosti) 

4.2.1.1.1 Alarm conductivity HIGH (horní mez pro vodivost) 

 naměřená hodnota nesmí přesáhnou nastavenou vodivost v tomto menu., jinak 

alarmové relé sepne a objeví se E001/E003/E005  

   Rozsah : 0,005 μS ÷ 1 000 μS 

4.2.1.26 Alarm conductivity LOW  (dolní mez pro vodivost) 

 naměřená hodnota nesmí klesnou pod nastavenou vodivost v tomto menu., jinak 

alarmové relé sepne a objeví se E002/E004/E006  

   Rozsah : 0,005 μS ÷ 1 000 μS 

  4.2.11.36 Hysteresis  

   zabraňuje zbytečnému spínání a rozpínání kontaktů relé, když se naměřená vodivost 

blíží k zadané hodnotě. 

   Rozsah : : 0,005 μS ÷ 1 000 μS 

  4.2.11.46 Delay (zpoždění) 

doba, po kterou je pozdržena aktivace relé, když je naměřena vodivost nad/pod  

nastavenou hodnotou 

Rozsah : 0 ÷ 28 800 sec 
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4.2.2 a 4.2.3 Relay 1 a 2 – ( funkce kontaktů relé 1 a 2) 

   v tomto menu nastavujete funkce relé 1 a 2 definované uživatelem. Definice a nastavení  

   funkci relé je v menu 5.3.2 a 5.3.3. Můžete si vybrat mezi : limitním spínačem; řadičem pro  

regulaci; časovačem nebo ovládání pomocí FIELDBUS 

 

Limit upper/lower  (horní/dolní mez)  

4.2.2.110 Set-point jakmile naměřená hodnota překročí nastavenou hodnotu (set point = mezní 

bod), relé sepne  

   Rozsah : 0,00 μS ÷ 3 000 μS 

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

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

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

hodnota dosáhla limitní hodnotu. 

   Rozsah : 0,005 μS ÷ 1 000 μS 

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

hodnota nad/pod nastavenou limitní hodnotou 

   Rozsah : 0,00 μS ÷ 28 000 sec 

 

4.2.2.120 Control upwards/downwards (regulace vzestupná/sestupná 

Set-point (mezní bod) požadovaná hodnota, pro řídící systém kterou má mít 

měřená hodnota. jakmile naměřená hodnota překročí nastavenou hodnotu relé sepne  

   Rozsah : 0,00 μS ÷ 3 000 μS 

  4.2.2.220 P-Band (P-pásmo) oblast nad (při vzestupné regulaci) nebo pod (při sestupné 

regulaci), kdy intenzita dávkování je změněna ze 100% na 0%. 

4.2.2.32 Timer (časovač) relé sepne podle naprogramování, například provede čištění 

4.2.2.14 Operation Mode (provozní režim) Můžete si vybrat buď podle intervalu,nebo každý den nebo  

ve vybrané dny v týdnu signálních výstupů 

4.2.2.40 Interval, jsou volitelné hodnoty 1 ÷ 1 400 min 

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

sepnuté. Můžete nastavit 5 ÷ 6 000 sec 

4.2.2.44 Delay (zpoždění) během doby činnosti relé + nastavené zpoždění, signální a regulační 

výstupy jsou podržený na provozní hodnotě. 

4.2.2.54 Signal outputs (signální výstupy) vyberte činnost signálních výstupů kdy se má relé 

aktivovat (sepnout) 

Continuous (nepřetržité) řízení pokračuje bez přerušení dále 

Hold (podržení poslední naměřené hodnoty) řízení pokračuje podle poslední naměřené 

hodnoty) 

Off (vypnuto) řízení je vypnuto na výstupech je 0 nebo 4 mA 

4.2.2.6 Output/control (výstupy/řízení regulace) 

 Continuous (nepřetržité) řízení pokračuje bez přerušení dále 

Hold (podržení poslední naměřené hodnoty) řízení pokračuje podle poslední naměřené 

hodnoty) 

Off (vypnuto) řízení je vypnuto 

4.2.x.15 Fieldbus kontakt relé může aktivovaný nebo deaktivovaný přes komunikaci Fielbus. 

V tomto případě není potřeba nastavovat žádný parametr. 

 

  4.2.4. Input (vstup) definuje stavy signálních výstupů, kontaktů relé, kontaktů alarmového 

relé, a zpoždění, v případě, že jsou kontakty vstupního relé aktivovány. Nastavení  

závisí na nastavení. 

4.2.4.2 Signál outputs (výstupní signály) vyberte činnost signálních výstupů kdy se má relé 

aktivovat (sepnout) 

Continuous (nepřetržité) řízení pokračuje bez přerušení dále 

Hold (podržení poslední naměřené hodnoty) řízení pokračuje podle poslední naměřené 

hodnoty) 

Off (vypnuto) řízení je vypnuto na výstupech je 0 nebo 4 mA 

4.2.4.3 Output/control (výstupy/řízení regulace) 

 Continuous (nepřetržité) řízení pokračuje bez přerušení dále 

Hold (podržení poslední naměřené hodnoty) řízení pokračuje podle poslední naměřené 

hodnoty) 

Off (vypnuto) řízení je vypnuto 
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4.2.4.4 Fault (chyba) můžete zvolit Yes (ano) nebo NO (ne) 

Fault No - během aktivního vstupu (relé je sepnuté/rozepnuté) se neobjevuje žádné 

chybové hlášení. relé alarmu nesepne 

Fault Yes  - během aktivního vstupu (relé je sepnuté/rozepnuté) se aktivuje chyba  

E024, relé alarmu sepne 

4.2.4.5 Delay (zpoždění) je to doba, po kterou se neaktivuje vstupní relé (kontakty  

sepne/rozepne). Lze nastavit 0  ̧6 000 sec 

 

 4.3 - Logger (záznamník) 

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

HyperTerminal. Záznamník může uchovat přibližně 1 500 záznamů. Jeden záznam obsahuje: datum, 

čas, alarm, naměřenou hodnotu, nekompenzovanou měřenou hodnotu, teplotu a průtok. 

  

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

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

 ukládat při zvoleném časovém intervalu. 

 
interval 
 

    doba 

 

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

vymazána a můžete opět data zaznamenávat. 

 

5 - MENU  INSTALLATION (instalace) 

 

 5.1. Sensors (sondy) 

 

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

zadáte „None“ (není měření průtoku) nebo Q-flow (měření průtoku) 

v případě, že máte nainstalovanou průtočnou celu s měřením průtoku SWAN 

 

  5.1.2 Sensors parameters (parametry sondy) zde můžete nastavit : 

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

hodnotu, kterou jste získali při kalibraci 

5.1.2.2 Temperature correction (teplotní korekce) pro AMI Powercon by měla být nastavena 

hodnota 0,00°C 

5.1.2.3 Cable lenghts (délka kabelu) pro Monitor se zadává „0“ 

5.1.2.4 Measuring Units (jednoty měřené hodnoty) je zadáno 

 zvolte μS/cm nebo μS/m 

  5.1.3 Temperature compensation (teplotní kompenzace) můžete si vybrat mezi none (bez 

kompenzace), coefficient (teplotní koeficient), neutral salts (neutrální soli),  

high-purity water (ultra čistá voda), strong acids (silné kyseliny), strong bases (silné 

zásady), amonia, ethanolamine (čpavek, etanolamin), morpholine. 

  5.1.4 Quality Assurance (zajištění kvality) 

  5.1.4.1 Vyberte úroveň kontroly. 

   0 = bez kontroly 

   1 = Trend / 2 = Standard / 3 = Crucial (důležitý) 

   4 = User (podle uživatele) vyberte si podle možností v menu 5.1.4.2 až 5.1..4.4 

  Detailní popis je v kapitole 7.7. 

  5.1.4.2 Dev. cond. (odchylka vodivosti) zadejte maximální odchylku od měřené hodnoty vodivosti 

   Rozsah : 0 ÷ 20% 

  5.1.4.3 Dev. Temp (odchylka teploty) zadejte maximální odchylku od měřené hodnoty teploty 

   Rozsah : 0 ÷ 2 °C 

  5.1.4.4 Interval zadejte interval pro kontrolu 

   Rozsah : monthly (měsíčně); quartely ( kvartálně); annual (ročně) 
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 5.2 Signal outputs (výstupní signály) 

 

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

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

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

proudovou smyčku.  

5.2.1.1.  Parameter : přiřaďte měřenou veličinu k jednotlivým výstupům. 

Můžete volit : Conductivity 1(vodivost specifická vodivost), Temperature (teplota ).  

Sample fow (průtok vzorku) nebo uncompensated conductivity (nekompenzovaná vodivost). 

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

používá zařízení, na které je převodník připojen. 

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

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

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

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

mezi průběhem lineárním, bilineárnim a logaritmickým 

   

Function lin /biliner (funkce lineární / bilineární) – přenáší měřenou hodnotu jako proudovou  

smyčku  0/4 ÷ 20 mA. 

  

 
         rozlišení 0,001 

 
                   rozlišení 0,0006 

 

 

 

 

 
rozlišení 0,0002 

 

 

 

 

 
              Obrázek 2-9 :  Průběhy při nastavení lineárního a bilineárního průběhu stupnice 
 

5.2.1.40 Scaling (stupnice) 

Zadejte začátek a konec lineární nebo logaritmické stupnice, popř. střední bor u bilineární stupnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-10 : Průběh při nastavení logaritmického průběhu stupnice 
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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). 

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

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

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

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

čas). 

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

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

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

čas vynulování; derivační čas).Ziegler – Nicholsova metoda optimalizace PID řadiče:Ziegler   

 

Nicholsova metoda optimalizace PID řadiče: 

  

 Parametry :  set point (mezní bod) 

    P-band (P-pásmo)  Xp = 1,2 / a  

    Reset time (čas vynulování) Tn = 2 L 

    Derivative time (derivační čas) Tv = L / 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-11 : Ziegler – Nicholsova metoda optimalizace PID řadiče 

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

řídícího systému postupujte podle návodu k řídící jednotce. 

Vyberte řízení buď sestupné nebo vzestupné. 

 

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

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

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

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

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

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

  hodnoty jako by náhle dosáhl P řadič 

  Rozsah : 0 ÷ 9 000 s 
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 5.2.x.43.4 Derivative time (derivační čas) – je to čas, kdy lineárně rostoucí odezva P-řadiče dosáhne  

  té samé hodnoty jako náhle dosáhne D-řadič. 

  Rozsah : 0 ÷ 9 000 s 

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

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

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

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

  Rozsah : 0 ÷ 720 min 

 

  5.3. Kontakty relé 

5.3.1 Alarm relay (alarmové relé) je pro sumární chybu. Za normální situace je relé rozepnuté. Sepne 

při: 

 ztrátě napájení 

 detekci systémové chyby jako je vadná sonda nebo chyba elektroniky 

 vysoké teplotě v převodníku 

 nedostatku nebo znečištění katexové náplně 

 měřených hodnotách mimo nastavené meze 

(v kapitole 4 je zkrácený popis) 

 

5.3.1.1.1 ÷ 5.3.1.1.46 

Alarm conductivity HIGH (horní mez pro vodivost) 

 naměřená hodnota nesmí přesáhnou nastavenou vodivost v tomto menu., jinak 

alarmové relé sepne a objeví se E001/E003/E005  

    Rozsah : 0,00 μS ÷ 3 000 μS 

Alarm conductivity LOW  (dolní mez pro vodivost) 

 naměřená hodnota nesmí klesnou pod nastavenou vodivost v tomto menu., jinak 

alarmové relé sepne a objeví se E002/E004/E006  

    Rozsah : 0,00 μS ÷ 3 000 μS 

   Hysteresis  
   zabraňuje zbytečnému spínání a rozpínání kontaktů relé, když se naměřená vodivost 

blíží k zadané hodnotě. 

    Rozsah : : 0,00 μS ÷ 3 000 μS 

   Delay (zpoždění) 

doba, po kterou je pozdržena aktivace relé, když je naměřena vodivost nad/pod  

nastavenou hodnotou 

Rozsah : 0 ÷ 28 800 sec 

  5.3.1.2.2. ÷ 5.3.1.2.3 Sample flow alarm ((alarm průtoku vzorku) 

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

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

    Poznámka: Tento alarm může být pro některé speciální aplikace deaktivován 

  5.3.1.3.1 ÷ 5.3.1.3.23 Alarm Sample Temperature (alarm pro teplotu vzorku) 

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

  chybová zpráva E 007; E037/E008; E038 

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

  5.3.1.4 ÷ 5.3.1.5 Case temperature alarm (alarm teploty ve skříni převodníku) 

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

   chybová zpráva E013 ú E014 

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

 

  5.3.2. ÷ 5.3.3 Relay  1 / 2 (relé 1 / 2)  

  Funkce kontaktů relé 1 a 2 je dána nastavením uživatele.  

   

  Nejprve vyberte z následujících možností : 

 Limit switch (limitní spínač); controller  (řízení regulace); timer (časovač); fieldbus driven  

 (ovládání pomocí Field Bus) 

   

  Potom zadejte potřebná data podle vybrané funkce.  

  Ty samé hodnoty jsou potom zadány v menu 4.2.2 a 4.2.3 
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  5.3.X.1  Limit Upper / Lower 

  Parameter : Process value (vyberte měřenou hodnotu) 

 Setpoint (mezní bod) – hodnota určená uživatelem jakmile naměřená hodnota překročí 

 nastavenou hodnotu (set point = mezní bod), relé sepne  

    Rozsah : 0,000 μS ÷ 3 000 μS 

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

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

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

hodnota dosáhla limitní hodnotu. 

    Rozsah : 0,005 μS ÷ 1 000 μS 

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

hodnota nad/pod nastavenou limitní hodnotou 

    Rozsah : 0,00 μS ÷ 28 000 sec 

Control upwards/downwards (regulace vzestupná/sestupná 

  Relé mohou být požita pro ovládání solenoidových ventilů, membránových dávkovacích  

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

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

  uzavření. 

 

 5.3.X.22  Parameter : vyberte parametr pro řízení regulace 

  5.3.X.32  Settings (nastavení) vyberte příslušný ovládací prvek :  

  Time proportional (časově závislý); 

  Typický příklad pro dávkovací zařízení řízené v závislosti na čase jsou solenoidové ventily  

  a peristaltická čerpadla. Dávkování je řízeno provozním časem 

  Parametry :  

   Cycle time( délka  cyklu) – doba trvání jednoho řídícího cyklu (doba sepnutí a rozepnutí  

   relé) 

    Rozsah : 20 ÷ 300 / min 

  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. 

  Parametry :  

   Pulse frequency (frekvence pulsů) – maximální počet pulsů za minutu, na které je zařízení 

  schopno reagovat. 

    Rozsah : 0 ÷ 240 sec 

 

  Motor valve (motorový ventil) 

  Dávkování se řídí podle polohy motoru ventilu, který ovládá dávkování. 

  Parametry : 

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

    Rozsah : 5 ÷ 300 sec 

   Neutral zone – minimální doba odezvy v % doby činnosti (run time). Jestliže požadavek na  

   dávkovací výstup je menší než  doba odezvy, nedochází ke změně. 

    Rozsah : 0 ÷ 240 sec 

 Podrobnější vysvětlení parametrů pro řízení je v 5.2.1 

 

Timer (časovač) relé sepne podle naprogramování, 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 

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

sepnuté. 

 Delay (zpoždění) během runtime a delay (doby činnosti relé a zpoždění) jsou signální  

 a regulační výstupy drženy v činnosti podle programových možností uvedených níže. 

 Signal outputs (signální výstupy) : vyberte chování signálních výstupů, když se relé sepne. 

 Output / control (výstup /řízení regulace): vyberte chování řídících výstupů, když se relé  

 sepne. 

Fieldbus kontakt relé může aktivovaný nebo deaktivovaný přes komunikaci Fielbus. 

V tomto případě není potřeba nastavovat žádný parametr. 
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 5.4 Miscelleaneous (Různé) 
 

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

   /francouzštinou / španělštinou. 

   Od výrobce je nastavená je angličtina. 

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

hodnoty vrátí na parametry nastavené ve výrobním závodě. 

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

k parametrům, které jste měli původně nastavené! 

Musíte potom provést kompletní nastavení převodníku. 

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

     parametry zůstanou  

     In Parts (po částech) – zůstanou pouze komunikační parametry, 

ostatní se vrátí do továrního nastavení 

     Completely (úplně) – vymaže kompletně všechna nastavení 

   Všechna nastavení od výrobce jsou uvedena v příloze. 

 

  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, ne ho zadáte 

dobře. 

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

   Operation (provoz); Installation (instalace) 

 

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

         Kód si můžete určit sami 

 

 5.5 Interface 
5.5.1. Protocol : Můžete si vybrat mezi : 

   Profibus : Device Address (adresa převodníku) 0 ÷ 126 

Profibus ID No. : Identifikační číslo pro Profibus. Může volit : 

    Manufacturer (výrobce) 

    Analyzer (analyzátor) 

    Multivariable (proměnné) 

Profibus Local Operation (místní provoz) Možno zvolit : 

    Disabled (znemožněno) 

    Enabled (umožněno) 

   Detaily jsou v návodu na PROFIBUS. 

 

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

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

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

   Detaily jsou v návodu na MODBUS 

 

   Hyperterminal 

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

   Detaily jsou v návodu na RS232 komunikaci  

 

   Web Server : Device Address (adresa převodníku) 0 ÷ 126 

     Detaily jsou v návodu na WebServer 
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3 Instalace 
Bude-li měření vodivosti používáno ve venkovním prostředí, nainstalujte převodník do ochranného krytu, aby byl 

chráněný před povětrnostními vlivy (viz provozní podmínky). 

3.1 Postup při instalací 

 Zkontrolujte jestli odpovídá síťové napětí s napětím pro analyzátor 

Elektrické připojení : 

   100 ÷ 240 VAC (±10%) , 50/60 Hz (± 5%) nebo 24VDC (± 10%) 

 Nainstalujte vodivostní senzor (podrobnější popis je v kapitole „Údržba . čištění senzoru) 

 Přístroj nainstalujte vodorovně tak aby displej byl ve výšce očí. 

 Napojte přívod vzorku na průtočnou celu 

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

 zapněte napájení 

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

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

3.2 Elektrické zapojení převodníku 

 

 

    měření teploty v převodníku 

 

 

 

 
sonda UP-Con 

 

 

 

 

 
 

měření průtoku 
 

                   společná  zem výstupů 

 

 
 vstup 

 

 

 
 

          třetí analogový výstup 

 

 
 

napájení 

 

 

 

 

 

 

 
         Různá volitelná příslušenství 
 

Obrázek 3-1 : Elektrické zapojení převodníku 
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3.3 Všeobecné pokyny 

 

   Zapojujte na svorky pouze přívody, pro které jsou určeny. 

   Při nedodržení správného zapojení můžete převodník zničit 

 

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

 

  Průchodka PG 11 : kabel vnější průměr 5 ÷ 10 mm 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nepoužité průchodky musí být  

           uzavřeny! 

 

 

 

 

 

  

 

        Průchodky PG 9 : kabel vnější průměr 4 ÷ 8 mm 

 

Obrázek 3-2 : Elektrické přívody převodníku 
 

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

signály 0,25 mm
2 
(např. AWG 23). 

 

3.4 Síťový přívod 

 

Konektor pro připojení síťového přívodu 

 

 
      Neutrální vodič – svorka (2) 

 

  

      Přívod fáze – svorka (1) 

 

 

      ochranná zem 

       zemnící vodič MUSÍ být připojen 

       pod zemnící šroub v převodníku 

 

 

Obrázek 3-3 : Zapojení síťového přívodu 
 

  UPOZORNĚNÍ : 

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

 

Přístroj smí zapojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací 
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 Pojistky : 1 AT 

 Přívodní kabel musí odpovídat  standardům IEC 60227 nebo IEC 60245; hořlavost FV1. 

 Síťový přívod vybavený externí vypínačem nebo jističem umístěným poblíž analyzátoru, snadno přístupný pro 

obsluhu a označený jako vypínač pro AMI PowerCon 

   

3.5 Kontakty relé 

 

 UPOZORNĚNÍ : 

 

Před připojením přívodů na relé 1 / 2 nebo alarmové relé se přesvědčte, přívody nejsou pod napětím. 

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

vodič.  

 Dodržujte všechna bezpečnostní opatření. 

3.5.1 Relé alarmu 

a) svorky 10; 11 (normaly open)   max. zátěž 1 A / 250 VAC 

v klidovém stavu kontakty rozpojený, v případě poruchy se sepnou 

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

v klidovém stavu kontakty sepnuté, v případě poruchy se rozepnou 

od výrobce je nastaveno a). 

3.5.2 Kontakty relé 1 a 2 

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

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

 

UPOZORNĚNÍ : 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

zapojeny přímo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-5 : Zapojení kontaktů relé pro PLC obvody 
 

Spouštěcí obvody využívají oba kontakty relé. Jedno relé (relé 1) je použito pro otvírání ventilu, druhé (relé 2) 

je použito pro zavírání ventilu. Lze proto ovládat pomocí 2 kontaktů v AMI převodníku jen jeden ventil. 

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

relé.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-6 : Zapojení kontaktů relé pro spouštění motorů 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-7 : Svorkovnice AMI Převodníku 
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3.6 Výstupní signály 

3.6.1 Výstupní signál 1 a 2 (výstupní analogové signály) 

Výstup 1 :  kontakty 14 (+); 13 (-) 

Výstup 2 :  kontakty 15 (+); 13 (-) 

  Maximální zátěž :  510 Ω 

  Proudová smyčka  0/4 ÷ 20 mA 

 

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

3.6.2 Výstupní signál 3 (volitelné příslušenství) 

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

současně jak třetí signální výstup tak komunikační interface. 

 Výstup 3 :  kontakty 38 (+); 37 (-) 

Maximální zátěž :  510 Ω 

  Proudová smyčka  0/4 ÷ 20 mA 

 

 

 

 

 

               deska pro třetí signální výstup 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-8 :Umístění desky pro třetí signální výstup 
 

3.7 Komunikační interface 

3.7.1 Interface RS 485 

Svorky :  37 PBB; 38 PBA 

  

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

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

kabel.  

Propojení přístrojů musí být u posledního převodníku zakončeno zakončovacím přepínačem (poslední musí být ve stavu 

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

ON. 

 

 

 

         deska interface RS 485 

 

 

 

           vypínání/zapínání zakončovacího odporu 

 

 

Obrázek 3-9 : Interface RS 485 
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3.7.2 Interface RS 232 

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. Vymazání dat ze záznamníku (menu 4.4.2) se provede tak, že vybereme „Clear 

Logger“ (vymazat záznamy) < YES > (ano). Po potvrzení volby „Enter“ se systém automaticky spustí a uložená data 

jsou vymazána. 

 

  Svorky :  52; 50; 53 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-10 : Interface RS 232 

3.8 Vstupy 

Používejte pouze beznapěťové kontakty 

   

  Svorky :  16; 42 
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3.9 Zapojení sondy 

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

uzamčený nebo otevřený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-11 : Zámek sondy 

 

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

 Sonda odemčená : značka na imbusu nahoře, bezpečnostní západka je ve vnitř 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-12 : Pozice zámku sondy 
Otevření zámku sondy: 

 Zamáčkněte bezpečnostní západku úplně dolů 

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

 Nyní můžete sondu vytáhnout 

 Uzavření zámku sondy: 

 Bezpečnostní západka musí být úplně dole 

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

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

 Bezpečnostní západka vyskočí a je slyšet zacvaknutí 

 Sonda je opět zajištěna v průtočné cel 

3.10 Zapojení sond 

3.10.1 Sonda 1 – specifická vodivost 

Svorka     19    20   21    22 

Barva hnědá  černá  bílá  zelená 
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Odpovídající nastavení musí být provedeno v menu 5.1. 

 Menu 5.1.1 : Flow (průtok) : musí být nastaveno buď No flow (neměří se průtok), nebo Q-flow, když 

použijete průtočnou celu, která má v sobě senzor na měření průtoku. 

 Menu 5.1.2 : Sensor parameters (parametry sondy) 

 Menu 5.1.2.1.: Cell konstant (konstanta cely, která je uvedena na štítku sondy) 

Menu 5.1.2.2 : Temperature correction (teplotní korekce) -  pro AMI Powercon by měla být nastavena na 

00,0°C. 

Menu 5.1.2.3. : zadejte délku přívodního kabelu k sondě 

Menu 5.1.3. : Temperature compesation (teplotní kompenzace) může být nastavena podle 

následujících možností : 

 none   (žádná) 

 coefficient  (podle koeficientu) 

 Neutral salts  (neutrální soli) 

 High purity water (vysoce čisté vody) 

 Strong acids  (silné kyseliny) 

 Strong bases  (silné zásada) 

 Amonia, Ethanolamine (čpavek; etanolamin) 

 Morpholine 

 

Nastavení bez kompenzace by mělo být použito, když měříte vodivost roztoků při známé teplotě. 

Pro dobře známé roztoky, speciální roztoky solí, je teplotní koeficient 2,00%. 

 

3.11 Měření průtoku 

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

následujícího barevného značení  přívodů: 

 

  černá  bílá  hnědá 

     7    8     9 

 

V tomto případě nastavte v Menu 5.1.1  Q-Flow  (měření průtoku) 

3.12 Instalace katexové náplně a sond 

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

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

 
       hladina pro doplnění DEMI vodou 

 

 

 

 

 

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

celu opatrně našroubujte místo prázdné lahve plnou láhev z katexovou hmotou a dotáhněte ji. 

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

s regenerovanou katexovou náplní. 
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4 Spuštění analyzátoru 
Nejprve zkontrolujte : 

 jestli odpovídá síťový přívod a  elektrické připojení převodníku 

 zkontrolujte správné nastavení konstanty sondy 

 

 

        konstanta cely 

 

        teplotní kompenzace 

 

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

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

 zkontrolujte netěsnosti 

 otevřete přívod vzorku 

 zapněte elektrické napájení 

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

převodníku) 

 

4.1 Nastavení AMI Powercon Acid 

Pro měření kyselé nebo katexové vodivosti potřebujete průtočnou celu s katexovým filtrem, tj celu catcon/catcon+. 

1) Láhev obsahující katexovou hmotu se dodává s převodníkem, ale není namontovaná na průtočnou celu. 

2) Když je potřeba, doplňte DEMI vodu láhve tak, aby dosahovala až k hrdlu láhve 

 

hladina pro doplnění DEMI vodou 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-1 : Správná hladina katexové náplně 
 

3) Při přepravě je na cele namontovaná prázdná láhev. Při instalaci tuto prázdnou láhev odmontujte a místo ní 

dejte láhev s katexovou hmotou 

4) Pusťte vzorek a počkejte voda naplní láhev z katexovou hmotou a začne vytékat z výstupu analyzátoru do 

beztlakového. volného odpadu 

5) Je nutné odstranit bubliny z latexového filtru. Láhev se odvzdušňuje automaticky 

6) otevřete přívod vzorku 

7) zapněte elektrické napájení 

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

převodníku) 

9) V případě, že máte volitelné příslušenství s proplachem, opakujte kroky 2 ÷ 5 

 

Máte-li nastavené všechny parametry pro vaši aplikaci (zkontrolujte v předchozím přehledu programování), můžete 

začít měřit. Během měření můžete upravit  konstantu filtru.  
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5 Údržba 
Tato kapitola popisuje aktivitu , nutné ke správné činnosti přístroje a případné odstranění problémů. 

 

  POZNÁMKA : 

  Před započetím údržby  uzavřete přívod vzorku a vypněte napájení. 

 

5.1 Rozpis údržby  

Jednou za měsíc:  

 Zkontrolujte průtok 

 Katexovou náplň (náplň mění barvu) 

5.2 Čištění sondy 

V případě, že je sonda poněkud znečištěna, vyčistěte ji malým štětečkem a opláchnete saponátem. 

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

Po každém čistění musí být sonda pořádně propláchnutá DEMI vodou! 

5.3 Údržba katexového filtru 

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

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

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

8 měsíců při průtoku 5 l/hod. 

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

povolte láhev 

2) Vyndejte láhev s vyčerpanou hmotou 

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

4) Pusťte opět vzorek a nastavte správný průtok 

5) V případě, že máte analyzátor z možností proplachu, dejte místo vyčerpané lahve s katexem propláchnutou 

láhev a mna proplach dejte láhev s regenerovanou katexovou hmotou 

5.3.1 Provozní doba 1 litru katexové náplně při pH 9 – 10 a průtoku 6 l/hod 

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

jsou ale jen ukázka. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5-1 : Provozní dny katexové náplně 
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5.4 Údržba průtočné cely 

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

Nikdy nepoužívejte na čištění silné kyseliny ! 

5.5 Výměna odvzdušňovacích trubiček 

Podle provozních podmínek a aplikaci je nutno občas vyměnit odvzdušňovací trubičky, zejména v případě, že jsou 

kontaminovány železem 

Upozornění : V analyzátoru jsou dvě různé trubičky. Jedna jde z lahve s katexovou náplní, je kratší a má průměr 1mm. 

Druhá jde z proplachované lahve, je delší a má průměr 2 mm. 

5.5.1 Hadička z láhve s katexem 

 Sundejte průtokoměr 

 Odmontujte plastový konektor a vyndejte z něho všechny trubičky (viz následující obrázek) 

 

 

 výstup z proplachované lahve 

        (do odpadu) 

 

 

             odvzdušňovací hadičky 

 

 

 
 

             plastový konektor 

 

 

 

      Obrázek 5-2 : Umístění odvzdušňovacích trubiček 
 

 Sundejte láhev s katexovou náplní a odšroubujte přírubu. Ze spodu příruby jsou 4 šrouby 

 

 

 

 

 

   šrouby           šrouby 

 

 

 

 

Obrázek 5-3 : Šrouby v přírubě 
 Vyšroubujte z příruby odvzdušňovací hadičku a nahraďte ji novou 

 Vraťte zpět přírubu na celu a našroubujte na ni láhev s katexovou hmotou 

5.5.2 Hadička z proplachované láhve s katexem 

 odmontujte jehlový ventil 

 

 

 

vnitřní závit jehlového ventilu 

 

 

 

odvzdušňovací trubička 

z proplachované lahve 

 

Obrázek 5-4 : Odvzdušňovací hadička proplachované lahve 



       AMI Powercon  Návod na použití 

39 

 Vyšroubujte odvzdušňovací hadičku z proplachované lahve a nahraďte ji novou 

 Vraťte zpět jehlový ventil 

 Vraťte zpět všechny trubičky do plastového konektoru 

 Přišroubujte plastový konektor na panel 

5.6 Odstavení z provozu 

 Vypněte přístroj 

 Zastavte přívod vzorku 

 Jemně zatlačte na láhev s katexovou hmotou. Když již žádná voda nevytéká z odpadu, povolte láhev a vyndejte 

ji, zvřete ji a uschovejte na místě, kde nemrzne 

 Našroubujte její místo prázdnou láhev 

5.7 Kalibrace 

Kalibraci je potřeba provádět pouze v případě, že neznáte konstantu cely, sonda je něčím kontaminovaná nebo kontrolní 

měření vykazuje znatelné odchylky od hodnot měřených analyzátorem. 

Sonda je vysoce stabilní a spolehlivá a svou kalibraci drží po velmi dlouhou dobu. 

 

V případě kalibrace : 

1) zavřete přívod vzorku 

2) vyndejte sondu z cely 

3) pečlivě vyčistěte sondu a opláchněte ji DEMI vodou 

4) do nádobky dejte asi litr kalibračního roztoku 

5) ponořte sondu do kalibračního roztoku 

6) počkejte asi 5 minut až se ustáli teplotní podmínky mezi sondou a kalibračním roztokem 

7) spusťte kalibrační proceduru. 

 

 

Vyčistěte sondu a dejte ji do kalibračního roztoku 

 

 

 

            a pokračujte 

 

 

 

     Sonda musí být minimálně 3 cm od krajů nádobky 

 

 

            a pokračujte 

 

      

 

 

 
     průběh kalibrace 

 

8) Po ukončení kalibrace zmáčkněte         aby se uložila data (v případě, že kalibrace byla úspěšná). 

9) Opláchněte sondu a vraťte ji do průtočné cely 

10) otevřete opět přívod vzorku 

 

Poznámka : 

V AMI Powercon převodníku je uložen teplotní algoritmus kalibračního roztoku 1,413 mS/cm při 

teplotě 25°C. Za předpokladu, že kalibrační roztok má teplotu mezi 5 až 50°C, a vnitřní teplotní čidlo 

sondy má teplotu stejnou teplotu jako kalibrační roztok, tak doba 5 minut je dostatečná, aby kalibrace  

proběhla úspěšně (nezávisle na teplotní kompenzaci zadané v menu 5.1.3.1). 

Během kalibrace je regulace přerušena. V případě, že je v menu 4.3.4.2 naprogramovaná funkce „HOLD“, je na 

výstupech z převodníku podržen údaj o poslední naměřené hodnotě. Jinak výstup sleduje měřenou hodnotu. HOLD 

během kalibrace se zobrazuje na displeji. 
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5.8 Kontrola měřených hodnot 

Interval kontrol závisí na aplikaci. Pravidelná kontrola měřených hodnot dokazuje, že měření probíhá správně. 

V případě většího rozdílu je nutné provést údržbu měřící cely podle předcházejících kapitol. 

5.9 Zajištění kvality přístroje 

Tento SWAN On-line analyzátor integrovanou funkcí vlastní kontroly, která dohlíží na hodnověrnost každého měření. 

Pro AMI Powercon Specific (specifická vodivost) a AMI Powercon Acid (katexovaná vodivost) to jsou 

 stálé měření průtoku vzorku 

 stálé měření teploty uvnitř převodníku 

 periodickou kontrolu přesnosti pomocí ultra přesného odporového normálu 

 

Další kontrolní procedury lze provádět pomocí kontrolních menu a certifikovaného referenčního analyzátoru. 

Referenční analyzátor, AMI Inspector Conductivity, připojený na stejný měřící bod porovnává výsledky měření. 

Uživatel si nastaví úroveň kontroly kvality. Podle této úrovně analyzátor připomíná uživateli, kdy má kontrola 

proběhnout. Výsledky jsou potom uchovávány v paměti. 

5.9.1 Úroveň kontroly kvality 

V analyzátoru jsou od výrobce předdefinovány tři úrovně kontroly a je možno zvolit ještě jednu, definovanou 

uživatelem. V těchto úrovních jsou nadefinovány intervaly kontrol, odchylky od limit měřených hodnot a teploty, od 

testovaného analyzátoru a referenčního přístroje. 

 Level 1 (úroveň 1) : TREND – měřeni je používáno jako dodatková informace při procesu a sledování trendů 

měření 

 Level 2 (úroveň 2) : STANDARD – monitorování několika parametrů při procesu (např.: kyslík, hydrazin, pH 

v napájecí vodě). V případě chyby přístroje, ostatní parametry mohou být použity pro kontrolu procesu. 

 Level 3 (úroveň 3) : CRUCIAL (velmi důležitý – rozhodující) – sledování kritického procesu, hodnoty jsou 

použity pro řízení v dalším řídícím  subsystému (ventily, dávkovací jednotky apd.). 

 Level 4 (úroveň 4) : USER (definovaná uživatelem) – uživatel si zadá kontrolní interval, odchylky od 

měřených hodnot a teploty. 

 

Úroveň kvality 
Maximální odchylka        

od teploty [°C]
a)

 

Maximální odchylka        

od měřené hodnoty [%] 

Minimální interval       

pro kontrolu 
0 = vypnuto vypnuto vypnuto vypnuto 

1 = TREND 0,5 °C 10 % Ročně 

2 = STANDARD 0,4 °C 5 % Čtvrtletně 

3 = CRUCIAL 0,3 °C 5 % Měsíčně 

4 = USER 0 ÷ 2 °C 0 ÷ 20 % Ročně; čtvrtletně; měsíčně 

a) teplota vzorku musí být v rozmezí 25°C +/- 5 °C 

 

Nastavení QA procedury : 

1) Aktivujte SWAN proceduru řízení kvality  

2) Předběžná kontrola 

3) Připojte referenční analyzátor 

4) Začněte porovnávací měření 

5) Ukončete porovnávací měření 

5.9.2 Aktivujte SWAN proceduru řízení kvality 

Aktivace se nastaví v Menu 5.1.4.1 (Installation/Sensors). Následně se aktivují odpovídající submenu. 

5.9.3 Pre-test (předběžná kontrola) 

 Referenční analyzátor : AMI Inspektor 

 Zkontrolujte Certifikát, není-li starší než jeden rok 

 Zkontrolujte baterie; Baterie AMI Inspektoru by měly být kompletně nabité. (Na displeji zbývající čas 20 

hodin) 

 Deaktivujte teplotní kompenzaci (nastavte none) 
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 0n-line analyzátor : AMI Powercon 

 Připraven pro kontrolu; Průtočná cela čistá bez usazenin a jiných částic. Povrch sondy čistá bez usazenin 

 Zkontrolujte seznam zpráv (Message list - zobrazení je v menu 1.2. Zkontrolujte nejčastější alarmy a 

jejich četnost. Je-li výpadek průtoku vzorku moc častý, odstraňte nejdříve příčinu a teprve potom začnete 

kontrolu. 

 Zkontrolujte latexovou náplň (v případě AMI Powercon Acid). Kolona nesmí být vyčerpaná. V případě, 

že zůstává jen 10 cm aktivní náplně – vyměňte ji. 

5.9.4 Připojení referenčního analyzátoru 

Připojení referenčního analyzátoru závisí na místních podmínkách.  

Možná připojení : 

 na přívod vzorku 

 rozbočení pomocí T-kusu 

 na výstup z analyzátoru 

 

POZNÁMKA : 

Důležité pro správné měření :  

 zabránit přístupu vzduchu, používejte šroubení 

 odebírejte vzorek co nejblíže ke kontrolovanému analyzátoru 

 čekejte dokud se měření měřená hodnota a teplota neustálí (min 10 min.) 

 

 

1) zastavte průtok vzorku do kontrolovaného 

analyzátoru (např. jehlovým ventilem na 

analyzátoru) 

2) Propojte přívody vzorku mezi kontrolovaným 

AMI Powercon [A] a AMI Inspektorem [B]. 

Na propojení použijte tubičku z FEP. Spoje 

musí být těsné (nesmějí propouštět vzduch ani 

vzorek). 

3) Výstup z AMI Inspektoru[C] zaveďte do 

odpadu analyzátoru. 

4) Zapněte AMI Inspektor a úplně otevřete 

vstupní jehlový ventil 

5) Otevřete opět přívod vzorku do měřeného 

analyzátoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5-5 : Připojení AMI Inspektoru pomocí T-šroubení 

5.9.5 Zahájení porovnávacího měření 

Postupujte podle jednotlivých kroků v menu. Měření se spouští v menu 3.4. AMI Powercon. 

 

 

  POZNÁMKA : 

  Během porovnávacího měření se automaticky vypne teplotní kompenzace. 
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zahajte přípravu 

    nainstalujte AMI Inspector 

    nastavte průtok 10 l/hod 

 

              zmáčkněte ENTER a pokračujte 

 

 

    vodivost – měřená hodnota 

    teplota - měřená hodnota 

    čekejte 10 min 

 

              zmáčkněte ENTER a pokračujte 

 
    vodivost – měřená hodnota 

    teplota - měřená hodnota 

    vodivost na inspectoru 

    teplota na inspektoru 
 

              zmáčkněte ENTER a pokračujte 
 

vodivost – měřená hodnota 

    teplota - měřená hodnota 

    vodivost na inspectoru 

    teplota na inspektoru 
 

              zmáčkněte ENTER a pokračujte 

 

 
    max. odchylka vodivosti 

    max. odchylka teploty 

    odchylka vodivosti 

    odchylka teploty 

    kontrola kvality úspěšná 

 

 

  POZNÁMKA : 

 Není-li kontrola úspěšná je, doporučeno vyčistit sondu (viz. „Čištění sondy“ 5.2) a průtočnou celu  

 (viz. „Čištění průtočné cely“ 5.4). Není-li kontrola ani po tomto vyčištění úspěšná, kontaktuje servisní 

středisko SWAN.  

 

5.9.6 Ukončení měření 

 Uzavřete přívod vzorku do AMI Powercon (např. jehlovým ventilem na analyzátoru) 

 Uzavřete jehlový ventil na AMI Inspektoru 

 Rozpojte přívody vzorku do AMI Inspektoru 

 Obnovte původní připojení vzorku do AMI Powercon 

 Otevřete přívod vzorku do AMI Powercon na nastavte předepsaný průtok 

 Vypněte AMI Inspector 
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5.10 Výměna pojistek 

 

VAROVÁNÍ : 

   Nebezpečí úrazu elektrickým proudem ! 

   Odpojte přístroj od napájení dříne než otevřete kryt přístroje ! 

   Odpojte přístroje a zařízení připojená na : 

 Relé 1 

 Relé 2 

 Relé alarmu 

 

 

Nejprve zjistěte příčinu vypálení pojistky. Potom teprve dejte pojistku novou. 

Na vyjmutí pojistky používejte pinzetu nebo ploché kleště. 

 

VŽDYPOUŽÍVEJTE ORIGINÁL SWAN NÁHRADNÍ POJISKY! 

 

 

 

 

 

 

. 

        A = 1.6 AT/250v – napájení přístroje 

        B = 1 AT/250V – relé 1 

        C = 1 AT/250V – relé 2 

        D = 1 A/250V – relé alarmů 

        E = 1 AF/125V – signální výstup 2 

        F = 1 AF/125V – signální výstup 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5-6 : Umístění pojistek 
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6 Odstraňování problémů 

6.1 Chybová hlášení 

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

chyb s dobou, kdy se chyby vyskytly. 

 

Error      (chyba)  Přístroj dále pokračuje ve své činnosti, kromě části, která je vykazuje chybu 

– (není to závažná chyba) 

 Fatal Error            (závažná chyba) symbol bliká. Řízení dávkování je přerušeno -  

       Zobrazená naměřená hodnota je pravděpodobně nesprávná. 

    Podle závažnosti chyby, může být přerušeno i měření. 

 

 Vysvětlení chybových zpráv je v seznamu chyb. 

 

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

napravena nebo potvrzena. 

Potvrzení chyby pouze deaktivuje alarmové relé, tj. pouze ho  

vypne, aby bylo připraveno pro signalizaci další chyby. 

 
               pro potvrzení chyby  

 

Jestliže je nějaká chyby odstraněna buď obsluhou nebo systémem samotným, chybový symbol         zmizí.  

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

parametrů od výrobce, všechny záznamy o chybách se vymažou (rovněž vaše nastavení parametrů). 

 

6.2 Seznam chyb 

 

Závažné chyby jsou vyznačeny červeně 

 

E001  Alarm vodivostní – vysoký 

E002  Alarm vodivostní – nízký 

E007  Vysoká teplota vzorku 

E008  Nízká teplota vzorku 

E009  Velký průtok vzorku - (zkontrolujte průtok vzorku a nastavení hodnot  

       v menu Installation / Relays/ Alarm relay / Sample 

E010  Nízký průtok vzorku - (zkontrolujte průtok vzorku a nastavení hodnot  

       v menu Installation / Relays/ Alarm relay / Sample); 

           vyčistěte přívody vzorku do přístroje 

E011  Teplotní čidlo zkratováno 

E012  Teplotní čidlo přerušeno - (uvolněný kabel; zkontrolujte připojení sondy) 

(zkontrolujte připojení kabelu) 

E013  Teplota v převodníku je vysoká - (zkontrolujte teplotu okolního prostředí) 

E014  Teplota v převodníku je nízká - (zkontrolujte okolního teplotu prostředí) 

E017  Řízení přerušeno - (zkontrolujte regulační zařízení nebo nastavení přístroje 

 v menu Installation / Relay contacts /Relay 1 / 2 ) 

E024  Vstup je aktivní -  (informace, že je relé aktivní; zkontrolujte nastavení 

 v menu Installation /Input / Yes) 

 E 025 IC MK41T56     volejte Servis SWAN 

E 026 IC LM 75     volejte Servis SWAN 

E 027 IC PCF 8574     volejte Servis SWAN 

E 028 EE PromMicrocon    volejte Servis SWAN 

E 029 EE Prom Motherboard    volejte Servis SWAN 

E 030 EE Prom Front-End    volejte Servis SWAN 

E 031 Calibration RecOut    volejte Servis SWAN 

E 032 Wrong Front-End    volejte Servis SWAN 

 E 033 Zapnuto (Power On)    žádná činnost – normální stav 

E 034 vypnuto  (Power down)     žádná činnost – normální stav 
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7 Příloha : Nastavení od výrobce 
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