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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.  
 
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 Silitrace,  
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 reagentů použitých při provozu analyzátoru 

 
 
UPOZORNĚNÍ : 

Nikdy neuvolňujte hadičky peristaltického čerpadla, když není zavřený přívod vzorku. 
Dojde k naředění a kontaminaci reagentů. 
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SWAN Analytische Instrumente AG  
Produkt : OXYCON On-line Silica 
Bezpečnostní list podle směrnice : 1907/2006/EC 
Datum: 01.10.2009 
 

1. Určení substance 
 
Název produktu :  OXYCON On-line Silica reagent 1a 
Katalogové číslo :  A-85.420.560 
 
Použití :   Reagencie pro uřčení obsahu křemíku 
   Pouze pro laboratorní účely 
 
Výrobce :   SWAN Analytische Instrumente A.G. 
    CH-8340 Hinwil 
 
Telefon :   +41 44 943 63 00 
Fax :    +41 44 943 63 01 
 
Telefonní číslo pro naléhavé : Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1; 120 00 PRAHA 2 
situace :   420 224 919 293; 224 915 402; e-mail tis@mbox.cesnet.cz 
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2 Popis analyzátoru 
Tento návod popisuje funkce analyzátorů AMI Silitrace. 

2.1 Možnosti použití 

AMI Silitrace je kompletní monitorovací systém pro nepřetržité automatické měření rozpuštěného 
křemíku v parovodních okruzích a v chemických úpravnách vody 

2.2 Princip měření 

Určení množství křemíku se provádí fotometrickou analýzou molybdenové modři při vlnové délce 
815 nm.  
Křemík a ortofosfáty reagují při nízkém pH s molybdenanem amonným na žlutou kyselinu 
molybedenáto křemičitou (resp. na kyselinu molybdenáto fosforečnou) a vytváří se 
silikomolybdenátový komplex. Kyselina fosfáto molybdenátová je odstraněna pomocí kyseliny 
šťavelové předtím než kyselina molybdenáto křemičitá je redukována síranem amonio železitým na 
modrý komplex. 
Obzvláště první reakční krok přeměny na kyselinu molybdenáto křemičitou je relativně pomalá. Tato 
doba zabere nejdelší časový úsek reakční doby. Doba reakce se zkrátit ohřevem vzorku. AMI Silitrace 
proto používá, termo reakční komoru kde je konstantní teplota 45°C. 
Při 45°C trvá celková reakce 150 s (2,5 min). Protože reakční doba je velmi důležitá při vytváření 
barvy, je proto nastavena konstantní rychlost čerpadla. Tím je dosažena velmi přesná automatická 
reakční doba. 
 
AMI SIlitrace se dodává ve dvou verzích : 

 AMI Silitrace 

 AMI Silitrace dvoukanálový 
Oba přístroje jsou stejné jen AMI Silitrace dvoukanálový má přepínač vzorků. 
 
Jestliže je potřeba měřit více než dva vzorky, dodává se AMI Silitrace s přepínačem vzorků (Sample 
sequencer), se kterým lze měřit až šest vzorků. 
 
Kalibrace a kontrola nulového vzorku se dá provádět buď automaticky podle programem nastaveného 
rozpisu, nebo ručně. 

 
  UPOZORNĚNÍ : 
  Vzorek nesmí obsahovat žádné oleje, tuky ani písek 
 

2.2.1 Ruční vzorek 

Na analyzátoru lze jednoduše měřit i ruční vzorek 

2.2.2 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. 

2.2.3 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. 

  



AMI Silitrace Ver. 6.31  Návod na použití 

6 

2.2.4 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. 

2.2.5 Vstup :  

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

2.2.6 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. 
HART interface 

2.2.7 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 Princip činnosti analyzátoru 

Vzorek je napojen na přívod vzorku [N], prochází průtokoměrem [P], kde se měří průtok vzorku  
a pokračuje na šesti polohový přepínač [I]. Část vzorku přetéká do odpadu. 
Peristaltické čerpadlo [S] nasává vzorek ze šesti polohového přepínače [I] přečerpává ho do reakční 
komory [D]. V reakční komoře je cívka se vzorkem, která je omotána kolem vyhřívacího zařízení. Má 
čtyři vstupy, které dovolují dávkování reagencií. 
V reakční komoře se vzorek předehřívá na teplotu 45°C, která odstraňuje teplotní odchylky vzorku. 
Při prvním kroku se do vzorku dávkuje molybdenan amonný [J] a kyselina sírová [K] aby se vytvořila 
žlutá molybdenáto křemičitá (resp. molybdenáto fosforečná) kyselina. Jako další se dávkuje kyselina 
šťavelová [L] pro odstranění fosfáto molybdenitového komplexu. Jako poslední se dávkuje redukční 
činidlo síran železnato ammoný [M]. Barva vzorku se změní na modrou. Jelikož křemík je ve vzorku 
obsažen jen ve stopovém množství, modrá barva není vidět. 
Potom obarvený vzorek přichází do vyhřívané kyvety [E] až ji úplně zaplní. Potom se měří intenzita 
modré barvy při vlnové délce 810 nm. Intenzita modré barvy je úměrná koncentraci křemíku. 
Jelikož hladina vzoru stoupá, přebytek vzorku odtéká do sifonu [G] a případně je kyveta vyprázdněna 
pomocí sifonu. Vzorek prochází přes odvětrávací a odpadní trubici [T] do odpadu vzorku [O]. 
Dávkování a míchání vzorku je dáno rychlostí peristaltického čerpadla [S]. tato rychlost nastavena  
u výrobce a automaticky zaručuje správné časování měření. 
Solenoidový ventil [R] se používá pro určení nulové hodnoty vzorku. Vypne dávkování reagentu č. 1 
(molybdenan amonný), který vytváří modrou barvu vzorku. Měření nulové hodnoty můře být 
prováděno automaticky nebo ručně. 
Pro kalibraci je kontrolu je použit standard [B]. Obojí, jak kalibrace, tak kontrola může být prováděno 
automaticky nebo ručně. při kalibraci nebo kontrole je šesti polohový ventil v poloze 5 a standard je 
čerpán do fotometru. 
 
 POZNÁMKA : 
 Průtočné schéma analyzátoru zobrazuje jednokanálovou verzi analyzátoru AMI Silitrace. 
 Při dvoukanálové verzi je odlišném bloku průtočné cely doplněn přepínací ventil vzorku. 
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2.3.1 Funkční schéma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A láhev na ruční vzorek   K reagent 2 
 B láhev na kalibrační vzorek  L reagent 3 
 C modul fotometru   M reagent 4 
 D reakční komora   N vstup vzorku 
 E kyveta    O výstup vzorku 
 F odvzdušnění kyvety   P průtokoměr 
 G výstup vzorku (sifonová hadička) Q regulační ventil průtoku vzorku 
 H vstup do rekční komory  R ventil pro kalibraci nuly 
 I 6-polohový ventil   S peristaltické čerpadlo 
 J reagent 1    T odvzdušovací a odpadní hadička 
 

Obrázek 2-1 : Funkční schéma analyzátoru 
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2.4 Specifikace analyzátoru 

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

spotřeba max.50VA 
24VDC není dostupná 

 
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 : 0,5 ÷ 1 000 ppm  
 
Opakovatelnost :  ± 0,5 ppm; nebo ± 2,5% podle toho co je větší 
 
Doba cyklu   3 min 
 
Požadavky na vzorek :  Průtok : 3 l/h 
    5  50°C 
    vstupní tlak : 0,15 ÷ 2 bary 
    výstupní tlak : do volného prostoru 
 
Analyzátor musí být stále připojen na : 
Připojení vzorku :  vstup : šroubení SERTO PVDF 6mm pro hadičku 6x4mm 
    výstup :  1/2“ vývod pro pružnou hadici 20x15mm 
     zakončenou do volného prostoru s odpadem o dostatečné  
     kapacitě 
 
Max. nadmořská výška : 2 000m nad m ořem 
 
Rozměry :   panel : 400 x 850  x 150 mm nerez ocel 
    rozteče montážních děr : 374 x 824 mm 
    šrouby : průměr 8 mm 
    hmotnost : 16kg  
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2.5 Montážní rozměry analyzátoru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2-2 : Montážní rozměry analyzátoru 
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2.6 Popis částí analyzátoru AMI Silitrace 

 
 

A. Panel  
B. Láhev na standard 
C. Láhel pro ruční vzorek 
D. ventil pro měření nuly 
E. Fotometr 
F. 6-polohový ventil 
G. Regulační ventil vzorku 
H. Průtočná cela 
I. Průtokoměr 
J. Vstup vzorku 
K. Výstup vzorku 
L. Reagent 4 
M. Reagent 3 
N. Reagent 2 
O. Reagent 1 
P. Peristaltické čerpadlo 
Q. Převodník AMI Silitrace 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2-3 : Popis částí analyzátoru AMI Silitrace 
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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%)  
 Přívod musí mít příkon alespoň 50VA a uzemněním 
Připojte a zkontrolujte všechna externí připojení jako proudové smyčky, limitní spínače nebo 
motory. 
 

 UPOZORNĚNÍ : 
 Analyzátor nezapínejte ! 
 Vzorek musí mít dostatečný průtok a tak 

Požadavek na vzorek : Průtok : 3 l/h; 5  50°C; vstupní tlak : 0,15 ÷ 2 bary; výstupní  
tlak : do volného prostoru 

 
Při spouštění analyzátoru postupujte podle procedura na spuštění. 

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 
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3.3 Přivedení přívodů vzorku a odpadu 

3.3.1 AMI Silitrace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Vstup vzorku   D) Přítlačný kroužek 
B) Hadičník pro odpad  E) Držák 
C) Převlečná matka  F) 1/2“ hadice 
 

Pro připojení vzorku použijte 4x6 mm (FEP; PA nebo PE) 
 

Obrázek 3-1 : Připojení vzorku na AMI Silitrace 
 
Vstup vzorku : 
 1) Nasuňte na hadičku přítlačný kroužek [D] a převlečnou matici [C] 
 2) Zasuňte hadičku do šroubení pro přívod vzorku 
 3) Dobře utáhněte převlečnou matici 
 
Odpad . 
 Nasuňte 1/2“ hadici [F] na hadičník [B] a hadici zaveďte do volného beztlakého odpadu  

o dostatečné kapacitě 
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3.3.2 Dvoukanálový AMI Sitrace 

 

 
 

A1) Vstup vzorku 1  D) Přítlačný kroužek 
A2) Vstup vzorku 2  E) Držák 
B) Hadičník pro odpad  F) 1/2“ hadice 
C) Převlečná matka  G) Přepínací ventil vzorků 

 
Pro připojení vzorku použijte dvě hadičky 4x6 mm (FEP; PA nebo PE) 
 

Obrázek 3-2 : Připojení dvoukanálového AMI Silica 
 
Vstup vzorku : 
 1) Nasuňte na hadičky přítlačný kroužek [D] a převlečné matice [C] 
 2) Zasuňte hadičky do šroubení pro přívod vzorku 
 3) Dobře utáhněte převlečné matice 
 
Odpad . 
 Nasuňte 1/2“ hadici [F] na hadičník [B] a hadici zaveďte do volného beztlakého odpadu  

o dostatečné kapacitě 
 
 VAROVÁNÍ : 
 Odpad z fotometru obsahuje látky, které není vhodné zavádět zpět do systému. 
 Nesmí být zaveden do normálního odpadního systému 
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3.4 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 3-3 : 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.  
  Zkontrolujte aby externí přívody nebyly připojeny na napětí dříve, než je dokončena
  instalace 
  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 3-4 : 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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3.4.1 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 pouze 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 3-5 : 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 Silitrace. 

3.5 Kontakty relé 

Programování relé je v kapitole „Programování“. 

3.5.1 Vstupní relé 

Používejte pouze beznapěťové kontakty. 
Celkový odpor (sumární odpor kabeláže a odpor kontaktů relé) nesmí být vyšší než 50Ω. 

 Svorky : 16 / 42  
 
Když je signální vstup naprogramován na funkci „HOLD“ a vstupní relé je aktivní, měření je přerušeno,  
(viz. programování, kapitola 4, bod 5.3.4 str. 30). 
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3.5.2 Alarmové relé 

 
  UPOZORNĚNÍ : 

Max. zátěž 1A / 250 VAC 
  V některých případech alarmu, kdy je převodník nastaven tak, aby alarmové relé 

nesepnulo, chybová hláška se přesto objeví na displeji. 
 

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 3-6 : Zapojení kontaktů alarmového relé 

3.5.3 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. 
 
 POZNÁMKA : 
 Některé chyby nebo status přístroje mohou mít vliv na činnost analyzátoru. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      A) pozice NO (standard) 
      B) pozice NC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 3-7 : Umístění zkratovacích spojek 
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Obrázek 3-8 : Zapojení kontaktů relé1 a 2 
 
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 3-9 : Zapojení relé pro malou induktivní zátěž 
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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 3-10 : 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 3-11 : Zapojení pro spouštění motoru 

3.6 Signální výstupy 

3.6.1 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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3.7 Volitelná interface 

 
 
 
 

A) AMI převodník 
 
       B) Držák volitelných interface 
 
       C) Deska logiky analyzátoru 
 
       D) Svorkovnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 3-12 : Umístění držáků pro různá interface 
 
Do držáku lze nainstalovat : 

 třetí signální výstup 

 interface pro Profibus nebo Modbus 

 HART interface 

 USB interface 

3.7.1 Výstupní signál 3 (volitelné příslušenství) 

Je nutno nainstalovat přídavnou desku.  
 
 Signální výstup 3 : kontakty 38 (+); 37 (-) 

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

(aktivní / pasivní) přepínání pomocí přepínače A 
 
 
 
 
 
 
 
        
        
 
         
 
 
 
       deska pro třetí signální výstup 
 

Obrázek 3-13 : Umístění desky pro třetí signální výstup 
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3.7.2 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/  A  OFF/ON (zapnuto/vypnuto) 

zapínání zakončovacího odporu 
 
 

 
 
 
 
 

 

Obrázek 3-14Obrázek 3-15 : Deska RS 485 interface 

3.7.3 HART Interface 

 
Svorky 37 (+) a 38 (-) 

 
    Deska HART interface umožňuje komunikaci pomocí HART 

protokolu. 
 
    Detailnější instrukce jsou v návodu pro HART interface 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 3-16 : HART interface 
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3.7.4 USB interface 

USB Interface se používá pro ukládání dat a pro aktualizaci firmware. 
 
Detailnější popis je příručce pro interface 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 3-17 : USB Interface 
 
 
 A) USB interface; B USB interface s deskou signálních výstupů 0 ÷ 20 mA 
 

Obrázek 3-18 : Deska pro USB interface 
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4 Uvedení do provozu 
Následující kroky jsou nezbytné pro správné uvedení AMI Silitrace do provozu. Pro každý krok jsou 
vykonávány správné specifické činnosti. 
 
 POZNÁMKA : 
 Je nezbytně nutné kontrolovat každý jednotlivý krok, než provedete ten finální. 
 Doporučujeme postupovat přesně podle následujících kroků. 

4.1 Nezbytné předpoklady : 

 Analyzátor musí být nainstalován na určené místo podle kapitoly 2.5. 

 K analyzátoru musí být přiveden vzorek a odpad podle kapitoly 3.3 

 Analyzátor musí být připojen na odpovídající napájení (kap. 3.4) 

4.1.1 Procedura spuštění 

Krok Očekávaný výsledek Odstranění problému 
Připravte reagencie 
Připravte standard 

- - - - - - -- - - - - 

Zapněte napájeni 
Analyzátor se spustí 
Objeví se hlavní displej 

Zkontrolujte přívody napájení 
Zkontrolujte pojistky 

Nastavte průtok vzorku 
cca 5 l/hod 

Velikost průtoku se zobrazuje 
na displeji 

Zkontrolujte přívod vzorku 
Zkontrolujte zapojení 
průtokoměru 

Aktivujte peristaltické 
čerpadlo 
Zaplňte systém 

Zaplní se hadičky 
Kapalina se pohybuje rychlostí 
asi 1 cm každých 5 s 

Utáhněte připojení hadiček na 
čerpadle 
Zkontrolujte přítlačnou kazetu 
(musí být nastavena v úhlu 90° 
k rotoru) 

Naprogramujte 
převodník 

- - - - - - -- - - - - 

Vyřešte všechny 
nevyřízené chyby 

Nezobrazí se žádná chyba 
kromě E008 SillTrace temp 
low (nízká teplota analyzátoru) 

Jakmile se reakční komora 
analyzátoru zahřeje na provozní 
teplotu, chyba E008 automaticky 
zmizí 
Vyskytne-li se další nevyřízená 
chyba, postupujte podle 
seznamu chyb 

Vizuální kontrola reakční 
komory 

Nesmí být vidět žádné bubliny Utáhněte všechny hadičky 

Zkontrolujte 
nekorigovanou hodnotu 
fotometru 

Nekorigovaná hodnota 
fotometru kopíruje cyklus 
plnění a vypouštění kyvety 
Když je kyveta naplněná, musí 
být hodnota stabilní 
Když se kyveta plní, je 
hodnota nestabilní 

Kyveta je zablokovaná 
Kyveta se nezaplní úplně 

Zkontrolujte hodnotu 
intervalu P2P 

P2P hodnota intervalu je různá 
od 0 sec. 

Počkejte až je systém bez 
bublin 
Počkejte až se kyveta dvakrát 
vyprázdní 
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Krok Očekávaný výsledek Odstranění problému 

Proveďte kalibraci nuly 
Nekorigovaná hodnota je 
blízko ke 2,2 V 

Vyčistěte kyvetu / propláchněte 
systém roztokem čpavku 
Proveďte určení faktoru kyvety 
Zkontrolujte jestli se spíná ventil 
kalibrace nuly 

Proveďte kalibraci na 
standard 

Kalibrační faktor je mezi  
0,5 a 2,0 

Zkontrolujte koncentraci 
standardu 
Opakujte kalibraci s čerstvým 
standardem 

Tabulka 4-1 : Procedura spuštění 

4.2 Příprava reagencií 

Postupujte podle kapitoly „Údržba - Příprava a znovu naplnění reagencií“ 

4.3 Příprava standardu 

Postupujte podle kapitoly „Údržba - Příprava kalibračního standardu 

4.4 Zapnutí napájení 

Otevřete přívod vzorku a zapněte analyzátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 4-1 : Úvodní displej 
 
Po zapnutí analyzátoru začne nahřívání reakční komory. Během zahřívání se na displeji objeví <INT> 
a je aktivní chyba E008. 
 
 POZNÁMKA : 
 Délka zahřívacího procesu závisí na okolní teplotě 
  
 
Až teplota reakční komory dosáhne provozní teploty, provede se změna na <RUN> a přístroj je 
připraven na provoz. 
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4.5 Nastavení průtoku vzorku 

4.5.1 AMI Silitrace 

 
 

A) Regulační ventil průtoku 
 
     B) Přepad 
 
 
 
     1) Otevřete regulační ventil vzorku [A] 
 
     2) Nastavte průtok 5 ÷ 10 l/hod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 4-2 : Nastavení průtoku u AMI Silitrace 

4.5.2 Dvoukanálový AMI Silitrace 

 
 

A1) Regulační ventil pro vzorek 1 
 

A2) Regulační ventil pro vzorek 2 
 
     B) Přepad 
 
     C) Přepínací ventil vzorků 
 
 
     1) Otevřete regulační ventil vzorku [A1 a A2] 
 
     2) Nastavte průtok 5 ÷ 10 l/hod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 4-3 : Nastavení průtoku na dvoukanálovém AMI Silica 
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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. 

4.6 Aktivace peristaltického čerpadla 

 
Přístroj je dodán s uvolněnou přítlačnou kazetou [B]. Zabrání se tím přilepením hadiček na rotor 
v místě styku. 
 
 Aktivujte peristaltické čerpadlo (zavřete přítlačnou kazetu [B]). 
 

POZNÁMKA : 

Zkontrolujte přítlačnou kazetu (musí být nastavena v úhlu 90° k rotoru) 
 
 
 
 
 
       (A) Otočte ve směru hodinových ručiček 
 
       (B) Přítlačná kazeta 
 
       (C) Rotor 
 
       (D) Hadička čerpadla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 4-4 : Peristaltické čerpadlo 
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4.7 Programování 

 Naprogramujte všechny parametry pro externí zařízení (interface; záznam dat apd.).  
Naprogramujte všechny parametry pro funkci analyzátoru.  
Všechny možnosti jsou v kapitole 7. „Přehled programů“ a 8.„ Vysvětlení k nastavení 
programů“. 

4.8 AMI Sample Sequencer (volitelné příslušenství) 

Nastavte režim“AMI“ ve firmware AMI Sequenceru (přepínač vzorků) 
 
Nastavte firmware AMI analyzátoru podle vašich požadavků 
 
     Vícekanál 
      1) Vstupte do menu <Instalations> (instalace) / 
         Kanály        <Sensors> (senzory) / <Multi-Channel> (vícekanál) 
Výběr kanálů     2) Pomocí tlačítek       a   
Doba přepnutí     3) Zmáčkněte     
      4) V menu <Channels> (kanály) vyberte tlačítkem  

           počet měřených kanálů 
      5) Potvrďte  
      6) Zmáčkněte         vyberte <Save> (uložit) „YES“  
     Vícekanál        (ano) a potvrďte 
  
     
 
 
 
 
 

Obrázek 4-5 : Nastavení AMI Sequencer 
 
Připojený AMI Sequencer může s AMI Silitrace pracovat ve třech rozdílných režimech. 

 Interní 

 Fieldbus 

 Externí 
 
 

                   Výběr kanálů 
 

           Interní 
          Fieldbus 
          Externí 
 
          Popis voleb je v kapitole „Sezam programů a jejich vysvětlení“. 

 
1) Vstupte do menu <Instalations> (instalace) /  <Sensors> (senzory) / <Multi-Channel> (vícekanál) 
2) Pomocí tlačítek       a        vyberte <Channel selection> (výběr kanálů 
3) Zvolenou volbu potvrďte     

4.9 Konečný test 

Vyřešte všechny nevyřízené chyby podle kapitoly „Údržba“. 

4.10 Kontrola reakční komory 

 Opatrně vysuňte kyvetu [C] z modulu fotometru a oořte kryt [B] fotometru.  

 Zkontrolujte, jestli nejsou v reakční komoře [D] bubliny 
V případě, že tam jsou bubliny zkontrolujte těsnost všech hadiček 
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       A) Šrouby držící kryt 
 
       B) Kryt modulu fotometru 
 
       C) Kyveta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       D) Reakční komora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 4-6 : Modul fotometru 
 
Po kontrole zavřete kryt fotometru a zasuňte zpět kyvetu 
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4.11 Nekorigovaná hodnota fotometru 

Vyberte menu <Diagnostic> (diagnostika))<Sensors> (senzory)/<SilTrace (Ami Silitrace)/ 
<Photometer> (fotometr). 
 
Zkontrolujte, jestli nekorigovaná hodnota fotometru kopíruje naplnění a vyprázdnění kyvety 
 (viz následující obrázek). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 4-7 : Plnění a vyprazdňovaní kyvety 
 
Když se kyveta plní, je normální, že je hodnota nestabilní. Jakmile se kyveta naplní musí hodnota 
zůstat stabilní. 
Když to nenastane : 

 Zkontrolujte, není-li kyveta ucpaná 

 Zkontrolujte, je-li kyveta správně zasunutá 

4.12 P2P cyklus 

Vyberte menu <Diagnostic> (diagnostika))<Sensors> (senzory)/<Cycle diagnostic> (diagnostika caklů)  
Zkontrolujte, jestli analyzátor vykonává platný měřící cyklus. 
To se pozná, že P2P perioda není nulová. 
 
Při chybě zkontrolujte : 

 Počkejte až všechny bubliny opustí systém 

 Počkejte dokud se dvakrát nevyprázdní kyveta 

4.13 Kalibrace nuly 

Postupujte podle kapitoly „Údržba : Kalibrace nuly“ 

4.14 Kalibrace standardem 

Postupujte podle kapitoly „Údržba : Kalibrace standardem“ 
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5 Ovládání analyzátoru 

5.1 Ovládací tlačítka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5-1 : Ovládací tlačítka AMI Silitrace 
 
 

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 
 

5.1.1 Vstup do menu a jeho opuštění 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5-2 : Pohyb v menu 
 
  



AMI Silitrace Ver. 6.31  Návod na použití 

32 

5.2 Displej 

5.2.1 Jednokanálový přístroj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5-3 : Displej převodníku 
 
 A) INIT - zahřívání reakční komory 

RUN - normální provoz 
HOLD - vstupní kontakt sepnut nebo kalibrační zpoždění (zobrazuje status  
               výstupních signálů) 
OFF - vstupní kontakt sepnut řízení(limity jsou přerušeny (zobrazuje status 
               výstupních signálů) 
GRAB - probíhá měření ručního vzorku 

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

 
 C) Reagent low (chybějící reagencie) 
 
 D) Klávesy jsou zablokované. Řízení přes Profibus 
 
 E) Čas 
 
 F) Naměřená hodnota s označením času 
 
 G) Teplota v reakční komoře 
 
 H) Průtok 
 
 I) Status relé 
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5.2.2 Přístroj se dvěma nebo více kanály 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5-4 : Displej vícekanálového převodníku 
 
 F) Naměřené hodnoty s udáním času 
  Si 1 ÷ Si6 : číslo vzorku podle počtu instalovaných kanálů 
  Při více než dvou vzorcích přepínejte mezi kanály pomocí tlačítka  
 
  Aktivní měření 
 
  Poloha ventilu 
 
  Chybí vzorek 
 
 n Měření je neplatné 
 
 x Měření není aktivní (pouze s nainstalovaným Sample sequencerem a zvoleným  
  režimem <Internal> (interní) 
 

 
    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) 
 
 

Výběr kanálů (u dvoukanálové verze) nebo řízení přes 
Profibus 
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5.2.3 Klávesy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5-5 : 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 
 
 
 
 

5.3 Přístup do menu a jeho puštění 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5-6 : Pohyb v menu 
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5.4 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  
       Kontakty relé     v 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 5-7 :Struktura software menu 
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5.5 Změna parametrů a hodnot 

5.5.1 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 5-8 : Změna parametru 
 

5.5.2 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 5-9 : Změna hodnoty 
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5.6 Grab sample (ruční vzorek) 

Ruční vzorek není vhodný pro zajištění kontroly kvality analyzátoru. 
  
Vstupte do menu 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     1) Zavřete regulační přívod vzorku 

      Zasuňte     2) Naplňte vzorek pro měření do lahve 

       láhev pro měření ručního         pro měření ručního vzorku  

            vzorku do označeného      

              držáku     3) Zmáčkněte              

 
 
 
   RUČNÍ VZOREK  STANDARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5-10 : Lahve pro ruční vzorek a standard 
 

  Ruční vzorek 

4) Zadejte identifikační číslo vzorku (toto číslo  

    je uloženo s naměřenou hodnotou vzorku)  

        
 Pro pokračování  zmáčkněte 
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       Ruční vzorek 

         Stav 

     Průběh měření 

 

        Zmáčkněte       pro zastavení měření 

 

 
 

        Ruční vzorek 
 

          Stav 
      Cyklus 
   Časovač 

 
        Zmáčkněte       pro zastavení měření 
 
 
          Ruční vzorek      

 

          Stav 
      Cyklus 

      Průběh měření 
        Zmáčkněte       pro zastavení měření 
 
 
  
          Ruční vzorek 
      

   Činnost ukončena 
           Číslo vzorku 

  Naměřená hodnota vzorku 
 
        6) Zmáčkněte       pro ukončení  
            měření 
        Naměřená hodnota je uložena 
 

Obrázek 5-11 : Postup při ručním vzorku 
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5.7 Přehled programů 

5.7.1 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) 
 

5.7.2 Hlavní menu 2 – Diagnostic (diagnostika) 

 
Identification   Designation    AMI Silitrace  
2.1   (označení analyzátoru) 
 

Version    V6.31 - 10/17 
(verze SW) 

 
Peripherals   PeriClip (verze peristaltického čerpadla) 
2.1.3 RoValve (verze 6-kanálového ventilu) 
 SiliTrace (verze topení v modulu fotometru) 
 
Factory Test    Instrument   2.1.3.1* 
2.1.4 (testy ve výr. závodě) Motherboard 

 
Operating Time Years/Days/Hours/Minutes/Seconds  2.1.4.1 
2.1.5    (provozní doba) (roky; dny; hodiny; minuty; vteřiny) 

 
Sensors  SiliTrace    Temp (teplota v modulu fotometru) 
2.2 (senzory) 2.2.1    PWM (výkon topení v [%] ;100% na začátku) 
 
     Fotometer Current value (stávající hodnota)  2.2.1.3.1 
     2.2.3.1  Raw value (nekompenzovaná hodnota [V]) 

Absorbance (absorbance) 
FOME Mean (nekompenzovaná hodnota [V] 

         měřená v době zastavení 
čerpadla, kdy se vypočítává 
koncentrace) 

     Case Temp (teplota v převodníku)   2.2.2.1 
 
  2.2.2    State machine (stav přístroje)   2.2.2.2 

 
History   Zero History (historie kalibrací nuly) 
2.2.3      Number (číslo)  2.2.3.1.1 

Date, Time (datum/čas)  
      Zero (hodnota nuly) 
 

Cal. History (historie kalibrací)  
2.2.3.2   Number (číslo)  2.2.3.2.1

    Date, Time (datum/čas) 
Factorl (kalibrační faktor) 

  



AMI Silitrace Ver. 6.31  Návod na použití 

40 

Ver. History   Number (číslo)  2.2.3.3.1* 
2.2.3.3 (kontrola) Date, Time (datum/čas) 
   Meas. Vasue (naměřená hodnota) 

Reference value (ref. hodnota) 
Deviation (odchylka) 

 
     Grab Sample (ruční vzorek)  

Number (číslo)   2.2.3.4.1* 
       Date, Time (datum/čas)   
       Sample ID (označení vzorku) 
       Sample (vzorek) 
 
     Cycle Diagnostic (diagnostika cyklu) 
       P2P period (perioda P2P) 2.2.4.1 
       P2P counter (počítadlo P2P) 
       Pump speed (rychlost čerpadla) 
       Adjust cycle (nastavení cyklu) 
 
Sample     Sample ID     2.3.1* 
2.3 (vzorek)    (označení vzorku) 

Sample Flow (průtok) 
Raw value (nekorigovaná hodnota) 

 
I/O State    Alarm Relay (alarmové relé)   2.4.1* 
2.4 (vstupy/výstupy)  Relay 1/2 (relé 1/2)    2.4.2* 
    Input (vstup) 
    Signal Output 1 a 2 (signální výstup 1 a 2)  
 
Interface*    Protocol (protokol)    2.5.1  
(interface)   Baud rate (přenosová rychlost) 
 * Pouze s RS 232 nebo RS485 interface 

5.7.3 Hlavní menu 3 – MAINTENANCE (údržba) 

 
Calibration  (kalibrace) 
3.1    
 
Verification (kontrola) 
3.2 
 
Zero (nulová hodnota) 
3.3 
 
Service   
3.4   Fill System (plnění systému)   [Progress] (postup) 

3.4.1 
Prepare maintenance (příprava na údržbu) [Progress] (postup) 
3.4.2 
 
Cuvette factor det. (detekce faktoru kyvety)  [Progress] (postup) 
3.4.3 
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Simulation  Alarm Relay (alarmové relé)   3.5.1 
3.5 (simulace) Relay 1 (relé 1)     3.5.2 

Relay 2 (relé 2)     3.5.3 
Signal Output 1 (signální výstup 1)  3.5.4 
Signal Output 2 (signální výstup 2)  3.5.5 
Magnetic valve 1 (solenoidový ventil 1)  3.5.6 
Magnetic valve 2 (solenoidový ventil 2)  3.5.7 (pouze s verzí pro 2. vzorek) 

  Rotary valve  (šesti kanálový ventil )  3.5.8 
  Pump (čerpadlo)    3.5.9 
 
Set Time (nastavení data a času)  (Date), (Time) 
3.6* 
  

5.7.4 Hlavní menu 4 – OPERATION (činnost) 

 
Grab sample   
4.1 (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 
   Reagents saving (zůstatek reagencií)    4.2.3 
 
Relay Contacts  Alarm Relay  Alarm Si1 (alarm pro křemík vzorku 1) 
4.3 (kontakty relé)  4.3.1  

Alarm High (horní mez)    4.3.1.1.1 
     Alarm Low (dolní mez)    4.3.1.1.25 

Hysteresis (hystereze)    4.3.1.1.35 
Delay (zpoždění)    4.3.1.1.45 

 
Relay 1and 2 (relé 1 a 2)  
4.3.2 / 4.3.3  
  Setpoint (mezni bod)    4.3.x.102 

Hysteresis (hystereze)    4.3.x.202 
Delay (zpoždění)    4.3.x.30 

 
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 
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5.7.5 Hlavní menu 5 – INSTALLATION (instalace) 

 
Sensors (sondy) Meas. Parameters (parametry měření)    
5.1   5.1.1 
    Calib./Verif. (kalibrace/kontrola)  

5.1.1.1 Standard (kalibrační standard)   5.1.1.1.1 
 

  Parameters (parametry)   
      5.1.1.1.2 Start time (čas spuštění)  
        Monday (pondělí) 
        Tuesday (úterý) 

Wednesday (středa) 
Thursday (čtvrtek) 
Friday  (pátek) 
Saturday (sobota) 
Sunday (neděle) 

 
   Background (pozadí)  Background (pozadí)  5.1.1.2.1 
   5.1.1.2 
 
   Auto Zero (automatická nula) Auto Zero (automatická nula)  5.1.1.3.1 

5.1.1.3    Start time (čas spuštění) 5.1.1.3.2 
 
Cuvette factor (faktor kyvety) 
5.1.1.4 
 
Multi-Channel (vícekanál) 
  Channels (počet měřených vzorků)  5.1.2.1 

Channel selection (výběr kanálu))  5.1.2.2 
  Switching time (doba přepnutí)   5.1.2.3 

 
Signal Outputs   Signal Output 1and 2 (signální výstup 1 a 2)   
5.2 (signální výstupy)  5.2.1 - 5.2.2    

Parameter (parametr)   5.2.1.1÷5.2.2.1 
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.40.10/10 
5.2.x.40  (spodní rozsah) 

        Range High 5.2.x.40.20/20 
        (horní rozsah) 
 
Relay Contacts Alarm Relay   Alarm Si 1 (alarm křemíku pro vzorek 1) 
5.3 (kontakty relé) 5.3.1 (alarmové relé) 5.3.1.1  
        Alarm High  5.3.1.1.1 
        (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) 

 
Sample Flow Flow Alarm  5.3.1.2.1 
5.3.2.   (alarm průtoku) 

        Alarm High  5.3.1.2.2 
        (vysoký průtok) 

Alarm Low   55.3.1.2.35 
(nízký průtok)  
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Case Temperature High  5.3.1.3. 
(vysoká teplota v převodníku)    
Case Temperature Low  5.3.1.4. 
(nízká teplota v převodníku)    

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

Setpoint (mezní bod)  5.3.2.302÷5.3.3.302 
Hysteresis (hystereze)  5.3.2.402÷5.3.3.402 
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 
    Line break detection (detekce přerušení sign. výstupů) 5.4.6 
    Auto-save (automatické ukládání) 
 
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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5.8 Vysvětleni pro nastavení programů 

5.8.1 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 nových reagencií) 
 

 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) 

5.8.2 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 analyzátoru v tomto případě AMI Silitrace) 

 Version (verze software např. V 6.31-10/17) 
 
 2.1.3 Peripherals (periferie) : 

2.1.3.1 PeriClip : firmware peristaltického čerpadla (zde 1.06) 
 RoValve : firmware šesti kanálového přepínacího ventilu 
 SilTrace : firmware topení rekční komory 
 

 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 SiTrace (modul fotometru): 

 Temp : teplota uvnitř reakční komory ve [°C] 

 PWM : potřebný výkon pro vyhřívání v [%] (při spuštění je 100%) 
  

2.2.1.3 Photometer (fotometr) 

 Current value (stávající hodnota) : zobrazuje aktuální hodnotu signálu 
fotometru [ppm] 

 Raw value (nekompenzovaná hodnota) : zobrazuje aktuální hodnotu signálu  
fotometru [V] 

 

 Absorbance :  
 

 FOME mean : nekompenzovaný signál ve [V] měřený během T2 (čerpadlo 
neběží) vypočítává se koncentrace 

 
 2.2.2 Miscellaneous (různé) : 

 Case temperature (teplota v převodníku) : zobrazuje skutečnou teplotu  
ve skříni převodníku 

 State Machine (stav přístroje) : číslo je přiřazeno k jednotlivým krokům 
měřícího cyklu 

 
WARM UP (zahřívání) : Přístroj se nahřívá po spuštění nebo po odstranění závažné 
chyby (fatal error) 
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  WAITRDY :V přístroji je závažná chyba (fatal error), tzn., že čerpadlo i topení jsou 
vypnuté. Přístroj zůstává v tomto stavu, dokud není závažná chyba potvrzena nebo, 
se sama odstraní. 

 
  WAITFLOW : V přístroji je malý průtok (chyba E010). V tomto případě se čerpadlo 

zastaví, ale topení je stále zapnuté. Přístroj zůstává v tomto stavu, dokud není  
závažná chyba potvrzena nebo, se sama odstraní. 
 
FLUSH (proplach) : Před a po vykonání kalibrace nuly, nebo měření ručního vzorku, 
a po odstranění alarmu, přístroj se propláchne 
 
Masurement cycle 
 
FIND PEAK (hledání vrcholu) : 
Měřicí krok 1 (čerpadlo je v činnosti) : Přístroj je ve stavu měření, čeká na vrcholovou 
hodnotu. 
 
WAIT T1 Měřicí krok 2 (čerpadlo je v činnosti) : Přístroj je ve stavu měření, je  
nalezena vrcholová hodnota a plní se fotometr a odvzdušňovací sifonová hadička. 
 
WAIT T1 Měřicí krok 3 (čerpadlo je vypnuto) : Přístroj je ve stavu měření, čeká 
na ustálení. Zaznamená se FOME Mean. Po tomto stavu se přístroj vrací zpět  
do FIND PEAK. 
 
Procedura kalibrace,kontroly nebo ručního vzorku 

 
  CAL INT : Byla zahájena kalibrace, kontrola nebo měření ručního vzorku. 
 
  CAL END : Byla ukončena nebo přerušena kalibrace, kontrola nebo měření ručního 

vzorku. 
 
Servisní činnosti 
 
FILL INIT : Servisní funkce „Fill system“ (plnění sytému) nebo „Prepare maintenance“ 
(příprava na údržbu) byla zahájena (vždy se provádí ručně). 
 
FILL (plnění) :přístroj zaplňuje systém. 
 
STOP : Přístroj ukončil plnění systému nebo přípravu na údržbu. Čerpadlo se zastaví  
a topení je zapnuté. 

 
 2.2.3 History (historie) 
 
 2.2.3.1. Zero History 
 2.2.3.1.1 Number (číslo) : Počítadlo kalibrací nuly 
   Date; Time (datum ; čas) :datum a čas, kdy byla kalibrace provedena 
   Zero : Naměřená hodnota vzorku bez reagencie 1 ve [V], která odpovídá 

zabarvení vzorku. Příliš vysoká hodnota může vyvolat FOME dirty error 
(znečištění fotometr). 

 
 2.2.3.2 Cal History (historie kalibrací) 
 2.2.3.2.1 Number (číslo) : Počítadlo kalibrací standardem 
   Date; Time (datum ; čas) :datum a čas, kdy byla kalibrace provedena 
   Factor (kalibrační faktor) :Korekční faktor kalibrační křivky 
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 2.2.3.3 Verif. History (historie kontrol) 
 2.2.3.3.1 Number (číslo) : Počítadlo kontrol 
   Date; Time (datum ; čas) :datum a čas, kdy byla kontrola provedena 
   Meas. value (naměřená hodnota) : Naměřená hodnota vzorku v [ppb]. 
   Reference value (referenční hodnota) :Koncentrace v [ppb] použitého  
   standardu Si, který byl použit. 
   Deviation (odchylka) : Odchylka mezi dvěma měřeními v [%]. 
 
 2.2.3.4 Grab Sample (ruční vzorek) 
   Number (číslo) : Počítadlo ručních vzorků 
   Date; Time (datum ; čas) :datum a čas, kdy byl ruční vzorek měřen. 
   Sample ID (identifikační číslo vzorku) : Číslo označení uživatelem. 
   Sample (vzorek) : Naměřená hodnota měřeného ručního vzorku. 
 
 2.2.4. Cycle diagnostic (diagnostika cyklu) 
 
  P2P Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obrázek 5-12 : P2P Diagram 
 

 P2P Period : Interval mezi dvěma sousedníma špičkami 

 P2P Counter (P2P počítadlo) : Ukazuje stávající rychlostní  
kód čerpadla (0÷30). 

 Adjust cycle (nastav cyklus) : Když rychlost čerpadla překročí nastavený  
časový limit 3, rychlost čerpadla bude upravena. 
<Adjust cycles> (nastav cykly) ukazuje, kolik cyklů bylo před  
nastavením (0÷3) 
 

 
 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. 
 2.3.2 Sample flow (průtok vzorku) : zobrazuje aktuální průtok vzorku v [l/hod]. 
  Raw value (nekompenzovaná hodnota) : ukazuje aktuální průtok v [Hz] 
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 2.4 I/O State (stavy vstupů / výstupů) 
2.4.1 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  
 2.5.1 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. 

5.8.3 Maintenance (údržba) – hlavní menu 3 

3.1. Calibration (kalibrace) 

 3.1.5 Provádí se kalibrace pomocí kalibračního roztoku (standardu). Během kalibrace se 
  provádí měření standardu a naměřená hodnota se porovná se zadanou referenční  
  hodnotou standardu. Přístroj potom nastaví kalibrační faktor pro nastavení citlivosti  
  fotometru. 
  Je doporučené provádět kalibraci po : 

 prvním spuštění 

 po výměně hadiček čerpadla 

 po výměně kyvety 
Všechny údaje jsou uloženy v „Kalibrační historii“. 

 
 3.2. Verification (kontrola) : 

3.2.5  Provádí se kontrola pomocí kalibračního roztoku (standardu). Během kalibrace se 
  provádí měření standardu a naměřená hodnota se porovná ss zadanou referenční  
  hodnotou standardu.Odchylka od hodnoty standardu se udává v [%]. Přístroj potom 

nenastaví kalibrační faktor pro nastavení citlivosti fotometru jako u kalibrace. 
  Je doporučeno provádět kontrolu automaticky každý týden (nastaveno od výrobce). 

Všechny údaje jsou uloženy v „Historií kontrol“. 
 

 3.3 Zero (nastavení nulové hodnoty) „ 
 3.3.5. Provádí se k určení elektronické odchylky (offset) a světelné odchylky fotometru.  
  Vzorek je měřen bez přidávání molybdenanu (reagent 1). 
  Je doporučeno provádět automaticky měření nuly každý den (nastaveno od výrobce). 
 
 3.4 Service 
 3.4.1 Fill system (plnění systému) :  

3.4.1.5 Při spuštění této funkce se aktivuje peristaltické čerpadlo reagencií a plní všechny  
 hadičky z kontejnerů až do výstupu z kyvety. 
  
3.4.2 Prepare maintenance (příprava na údržbu) 
 Při spuštění tété funkce se propláchnou a vyprázdní všechny hadičky. 
 
 UPOZORNĚNÍ : 
 Pečlivě sledujte pokyny na displeji přístroje, jinak mohou být kanystry s reagenciemi 
 kontaminovány a naředěny s již smíchanými reagenciemi. 
 
 
3.4.3 Určení faktoru kyvety (cuvette factor determinativ) 
 Faktor kyvety je jedinečné číslo pro kombinaci fotometru a kyvety. Je nastaveno  

u výrobce a uloženo v chráněné oblasti paměti přístroje (tzn. nelze tuto hodnotu  
smazat kompletní resetem analyzátoru ani nahráním nové verze firmware). 
Jestliže je fotometr nebo kyveta vyměněna, je nutno tuto hodnotu určit znovu. 
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 3.5. 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 pomocí kláves        nebo       . Volbu 
potvrďte pomocí       . 
Změna stavu se provádí po mocí         nebo       . 
 
Na výstupu/vstupu se potom simuluje stav 

3.5.1. Alarm relay (alarmové relé)  sepnuté / rozepnuté 
3.5.2. Relay 1 (relé 1)    sepnuté / rozepnuté 

 3.5.3 Relay 2 (relé 2)     sepnuté / rozepnuté 
3.5.4 Signal output 1 (signální výstup 1) nastavte požadovanou hodnotu v [mA] 

 3.5.5 Signal output 2 signální výstup 2 nastavte požadovanou hodnotu v [mA]  
 3.5.6 Magnetic valve 1* (elektromagnetický ventil 1) sepnutý/rozepnutý 
 3.5.7 Magnetic valve 2*(elektromagnetický ventil 2) sepnutý/rozepnutý 
 3.5.8 Rotary valve otočný šesti polohový ventil) polohy 1 ÷ 6 
 3.5.9 Pump (čerpadlo)    Aktivní / neaktivní 
   
 Magnetic valve 1* (elektromagnetický ventil 1) : ventil pro kalibraci nuly 
 Magnetic valve 2* (elektromagnetický ventil 2) : ventil pro výběr kanálů (pro více kanálový 

přístroj) 
 

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. 
 
 3.6. Set time (nastavení času)  
  

5.8.4 Operation (činnost) – hlavní menu 4 

4.1 Grab sample (ruční vzorek) 
 4.1.5 Spouští se měření ručního vzorku; postupujte podle instrukcí na displeji (popis je  
  v kapitole 5.6). 
 

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, by se na výstupním 

signálu neobjevily žádné špičky, které by mohly způsobit aktivaci alarmových  
relé. Během „Hold“ je na výstupu poslední platná naměřená hodnota, alarmové  
hodnoty i limity nejsou aktivní. 
Rozsah : 5 ÷ 6 000 sec 

   
 4.2.3 Reagents saving (úspora reagencií) 
  Prodlužuje trvání stavu T2 (vypnuté čerpadlo) pro úsporu agencií. 
  U jednokanálového přístroje má režim úspory reagencií následující efekt : 
   

Možnost Měřící cyklus Životnost reagencií 
Bez úspory 2,8 min cca 28 dní 

Minimální 5,3 min cca 50 dní 

Střední 7,8 min cca 75 dní 

Maximální 10,3 min cca 100 dní 

Tabulka 5-1 : Tabulka pro úsporu reagencií u jednokanálového analyzátoru 
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 U více kanálového přístroje úspora reagencií závisí na četnosti spínání měřených kanálů. 
 Čím častější spínání kanálů, tím menší je efekt úspory. 
 Jestliže je nastaveno <Reagent saving> (úspora reagencií) na <Maximum>, <Medium> 
 (střední) a <Minimum>, tak efekt úspory reagencií odpovídá 66% a 33%. 
 

Spínací cyklus Měřící cyklus Životnost reagencií 
15 min 3,0 min cca 28 dní 

20 min 3,8 min cca 35 dní 

30 min 5,5 min cca 50 dní 

40 min 7,2 min  cca 70 dní 

50 min 8,8 min cca 85 dní 

60 min 10,3 min cca 100 dní 

Tabulka 5-2 : Tabulka pro úsporu reagencií u dvoukanálového analyzátoru 
 

4.3 Relay Contacts (kontakty relé) 
  Podrobnější popis je v kapitole 5.8.5.“Installation“ bod 5.3.2 
 
 4.4 Loger (záznam dat) 

Přístroj je vybaven vnitřní pamětí na záznam dat, ze které můžete data nahrát pomocí 
do počítače pomocí USB paměti. V paměti lze uchovat přibližně 1 500 záznamů.  
Jeden záznam obsahuje: datum, čas, alarm, naměřené hodnoty, teplotu a průtok. 
Rozsah : 1s ÷ 1 hod 

 
4.4.1 Log interval (interval záznamů) 

Vyberte si interval odpovídající vaší aplikaci. Při zaplnění záznamníku se starší data  
automaticky přepisují.  
V následující tabulce je uvedeno, jak dlouho lze data ukládat při zvoleném časovém  
intervalu. 

 
interval 

 
       doba 
 Nastaveno při „Event driven“ (při události) 

Tabulka 5-3 : Tabulka pro různé intervaly záznamů 
 

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. 
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5.8.5 Installation (instalace) – hlavní menu 5 

5.1 Sensors (sondy) 
 
5.1.1 Meas. parameters (parametry měření) 

  
5.1.1 Cal./Verif. 
5.1.1.1. Standard 
 Od výrobce je zadáno [100ppb]. 
 Během kalibrace a kontroly se spotřebuje 15 ml standardu, proto láhev s kalibračním  
 standardem vydrží při hodnotě zadané výrobcem po dobu 3 měsíců. 
 
 Od výrobce jsou zadané hodnoty : 

 Doba spuštění : 06:00:00 

 Monday (pondělí) 

 Všechny další dny : Off (vypnuto) 

 Range (rozsah) : 10,0 [ppb] až 1,0 [ppm] = 1 000 [ppb] 
 

5.1.1.1.2 Parameters 
 5.1.1.1.2.1 Start time (čas spuštění) : Nastavte hodinu, kdy se má kalibrace nebo kontrola  
   provést. 

Od výrobce : 06:00:00 
 
 5.1.1.1.2.2 Monday (pondělí) : Naprogramujte Verification (kontrolu), Calibration  
   (kalibraci) nebo OFF (vypnuto) pro tento den. 
 5.1.1.1.2.3 Tuesday (úterý) : to samé jako v předchozím případě. 
 5.1.1.1.2.4 Wednesday (středa) : to samé jako v předchozím případě. 
 5.1.1.1.2.5 Thursday (čtvrtek) : to samé jako v předchozím případě. 
 5.1.1.1.2.6 Friday (pátek) : to samé jako v předchozím případě. 
 5.1.1.1.2.7 Saturday (sobota) : to samé jako v předchozím případě. 
 5.1.1.1.2.8 Sunday (neděle) : to samé jako v předchozím případě. 
  
 POZNÁMKA : 
 Jestliže se překrývá nastavený čas s dobou pro kalibraci nuly, má přednost před kontrolou  

a kalibrací standardu kalibrace nuly kalibrace standardu nebo kontrola jsou přeskočeny. 
 
 5.1.1.2  Reag. Background (pozadí reagencií) 
 5.1.1.2.1 Zadejte známé základní znečištění reagencií. Zadaná hodnota bude odečtena 

od naměřené hodnoty 
 
 5.1.1.3  Auto-Zero (automatická nula) 
 5.1.1.3.1 Auto-Zero (automatická nula) : Zde se aktivuje nebo deaktivuje automatické  
   spouštění každodenní kalibrace nuly. 
   Jestliže je tato možnost deaktivována, je nutno provádět kalibraci nuly ručně, 
   nebo pravidelně přes Fieldbus. 
 5.1.1.3.2 Start time (čas spuštění) : zadejte čas spuštění automatické kalibrace nuly. 
 
 5.1.1.4  Cuvette factor (parametr kyvety) : 
   Zobrazuje faktor kyvety 
 5.1.2. Multichannel (vícekanál) : 
 5.1.2.1  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. 

 5.1.1.2.2 Channel Selection (výběr kanálů)  
   Lze navolit následující tři možnosti : 

 Internal (vnitřní) 

 Fieldbus 

 External (vnější) 
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Režim Internal : 
 V režimu vnitřního řízení pracuje AMI Silica jako systém, který si sám řídí proces měření. 
  

 
AMI Silitrace Dual-Stream 
Analyzátor se sám přepíná mezi kanálem 1 a 2. 
 
Sample Sequencer 
Sekvenčně měří jednotlivě každý přivedený vzorek ze Sample Sequenceru.  
Pomocí externího řídicího systému může být definovat vzorek, který by měl být vynechán 
z měřícího cyklu. 
Ze systému se sepnou kontakty kanálů, které se nemají měřit (mají být přeskakovány) 
a ostatní aktivní kanály, jejichž vstupní kontakty sepnuté nejsou, se měří postupně dle  
zadané doby přepínání (Switching time : 15 – 60 minut).  
 
Pokud na některém z aktivních kanálů není vzorek, Sequencer po 45 – 60 sekundách přepne  
na další vzorek. Výstupní kontakty Sequenceru signalizují natočení ventilu přepínání kanálů. 
Pokud zůstane výstupní kontakt kanálu sepnut déle než 5 minut, je jasné, že se kanál měří 
 a brzy se na analogovém výstupu objeví nová aktuální měřená hodnota. 
Daný kanál se po určitou dobu několika minut měří kontinuálně a po ukončení měření daného 
vzorku na výstupu zůstane poslední naměřená hodnota (cca  15 minut po natočení ventilu  
Sequenceru do této pozice ; po sepnutí výstupního kontaktu daného kanálu). 
Pokud Sequencer změnil po cca jedné minutě od přepnutí pozici na další kanál, je jasné, že 
kanál neměl vzorek a jeho nová hodnota změřena nebude. Systémový alarm by přišel až,  
když by netekl žádný z aktivních kanálů 

 
V níže uvedeném příkladu jsou měřeny pouze vzorky 2, 4 a 6, kdežto měření vzorků 1, 3 a 5 je 
vypnuto. Na displeji AMI Silitrace se u vzorků, které nejsou měřeny, zobrazuje za měřenou hodnotou x 
 
 
 
6 vstupů 
od řídicího systému 
1 mA zátěž / 5V 
při rozepnutí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5-13 : AMI Sequencer při režimu „Internal“. 
 
 Režim Fieldbus : 

V tomto režimu je AMI Silitrace řízen pomocí Fieldbus. 
 
 Režim External : 
 V režimu External pracuje AMI Siltrace jako systém,který je řízený z vnějšku. 

 
AMI Silitrace Dual-Stream 
Analyzátor se přepíná mezi kanálem 1 a 2.pomocí vstupního kontaktu. Kontakt sepnutý, měří  
se kanál 1, kontakt rozepnutý, měří se kanál 2. 
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Sample Sequencer  
AMI Silitrace je ovládán AMI Sequencerem. Sample Sequencer je zase ovládán pomocí  
externího řídicího systému. 

 Každý vzorek, který má být měřen musí být aktivován sepnutím odpovídajícího kontaktu. 
 
Ze systému se sepne vždy pouze kontakt jednoho kanálu, který požadujete měřit.  Pokud by zůstal 
kontakt daného jednoho kanálu sepnutý trvale, měřil by se pořád dokola (obdobně, jako když se 
nechá rozepnuty pouze jeden kanál při režimu Internal). Výhoda u tohoto režimu je v tom, že pokud 
požadovaný kanál vzorku neteče (není k dispozici pro analýzu), analyzátor nahlásí systémový alarm. 
 
 
 
6 vstupů 
od řídicího systému 
1 mA zátěž / 5V 
při rozepnutí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5-14 : AMI Sequencer při řízení „External“ 
 Příklad : 
 jestliže je aktivní kanál 1 na AMI Sequenceru, měří AMI Silitrace kanál č. 1, dokud se  
 Sample Sequencer nepřepne na další naprogramovaný kanál. Na obrátku 5-15 je zeleně  
 označen kanál č.3, který bude měřen dokud nenastane změna. 
 
 5.1.2.3 Switching time (doba přepnutí) : 
  Doba, za kterou se analyzátor přepne na další kanál. Doba přepnutí je stejná pro  
  všechny tři režimy 

Rozsah : 15 ÷ 60 min (volitelné po krocích 5 min) 
 
 5.2. Signal outputs (signální výstupy) 
  (ovládání signálních výstupů 1 a 2 je stejné; pro zjednodušení se udává 1/2) 
 5.2.1 a 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  Parameter (parametr) : zde přiřaďte měřenou veličinu k jednotlivým výstupům 
   Možnosti :  

 Sample flow (průtok vzorku) 

 Si 1(křemik prvního kanálu) 

 Si 2 (křemik druhého kanálu) uá dvoukanálového analyzátoru 
 

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

Možnosti : 0 ÷ 20 [mA] nebo 4 ÷ 20 [mA]. 
 

 5.2.1.3  Function (funkce) : nastavujete, jestli bude výstupní signál použit pro přenos  
   „Process value“ (aktuálně měřené hodnoty) nebo bude použit pro „Control“ 

(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 5-15 : Výstupní signály při nastavení lineárního a bilineárního průběhu 
 
 
 
 
 

X. měřená hodnota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5-16 : 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 Sample flow (průtok vzorku) 
5.2.1.40.10 Range low (spodní rozsah) : 0 ÷ 50 [l/hod] 
5.2.1.40.20 Range high (horní rozsah) : 0 ÷ 50 [l/hod] 
 
Parameter Si 1 (křemik prvního kanálu) 
5.2.1.40.11 Range low (spodní rozsah) : 0 [ppb] ÷ 1 [ppm] 
5.2.1.40.21 Range high (horní rozsah) : 0 [ppb] ÷ 1 [ppm] 
 
Parameter Si 2 (křemik druhého kanálu) 
5.2.1.40.1 Range low (spodní rozsah) : 0 [ppb] ÷ 1 [ppm] 
5.2.1.40.22 Range high (horní rozsah) : 0 [ppb] ÷ 1 [ppm] 
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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). 
 
  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 5-17 : 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 
 

5.2.4.1.43 Control Parameters (regulační parametry) 
5.2.1.43.10 :  Setpoint (mezní bod) : měřená hodnota určená uživatelem pro vybraný  
  parametr (Measured value měřená hodnota nebo Sample flow průtok) 

 
 5.2.1.43.20 P-band (P-pásmo) : oblast nad (sestupná regulace) nebo pod (vzestupná  
   regulace) mezním bodem kdy se dávkování změní ze 100% na 0% bez  
   překmitů. 
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 5.2.1.43 Control parameters (parametry regulace) : procesní hodnota jestliže je  
 parametr zadán jako Sample flow (průtok) 

 5.2.1.43.10 Set Point (mezní bod) : 
Rozsah : 0,00 ÷ 50,00 [l/hod] 
 

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

 
 5.2.1.43 Control parameters (parametry regulace) : jestliže parametr je zadán jako 
   Si 1 (křemík prvního kanálu) nebo Si 2 (křemík druhého kanálu) 
 
 5.2.1.43.12 Set Point (mezní bod) : 

Rozsah : 0,0 ÷ 1,00 [ppb] 
    
 5.2.1.43.13 P-band (P-pásmo) : 

Rozsah : 0,0 ÷ 1,00 [ppb] 
  

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 
 
 5.2.1.43.4  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 
 
 5.2.1.43.5 Control timeout (překročení časového limitu řízení) : v případě, že regulační 

 činnost řadiče (intenzita dávkování) je stálá po dobu 90% nastaveného 
časového limitu [v minutách] (control time out) je beze změny měřené hodnoty  
směrem k nastavenému meznímu bodu (set point), z bezpečnostních 
důvodů se zastaví dávkování a aktivuje se alarm. 

   Rozsah : 0 ÷ 720 min 
 
 5.2.4 Signal Sequencer (zobrazuje se pouze je-li připojen Sample Sequencer) 
   Nastavte procesní hodnotu, rozsah proudové smyčky a funkci pro signální  
   výstup. 
 
 5.2.4.1  Parameter (parametr) 
    Lze nastavit pouze „Si Sequencer“ 
 

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

Možnosti : 0 ÷ 20 [mA] nebo 4 ÷ 20 [mA]. 
 
 5.2.4.3  Scaling (měřící rozsah) :  

zadejte začátek a konec rozsahu stupnice 
Možnosti : lineární; bilineární nebo logaritmická  stupnice 

 
 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 

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

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

  parametry : 
 

 Si 1 (křemik prvního kanálu) 

 Si 2 (křemik druhého kanálu) u dvoukanálového analyzátoru 

 Sample flow (průtok vzorku) 

 Case temperature (teplota v převodníku) : High (vysoká) 

 Case temperature (teplota v převodníku) : Low (nízká) 
 
 5.3.1.1 / 5.3.1.2  Alarm Si1 a Si 2 
 
 5.3.1.x.1  Alarm high (překročená horní mez) : naměřená hodnota nesmí  
   přesáhnout nastavenou hodnotu v tomto menu, jinak se alarmové relé  
   aktivuje  a v menu „Messages“ (zprávy) se objeví chyba E001 / E003. 
  Rozsah : 0,0 [ppb] ÷ 1,00 [ppm] 
 

5.3.1.x.22  Alarm low (překročená dolní mez) : naměřená hodnota nesmí  
 přesáhnout nastavenou hodnotu v tomto menu, jinak se alarmové relé  
 aktivuje a v menu „Messages“ (zprávy) se objeví chyba E002 / E004. 

  Rozsah : 0,0 [ppb] ÷ 1,00 [ppm] 
 
 5.3.1.x.32 Hysteresis (hystereze) : zabraňuje zbytečnému spínání a rozpínání  
   kontaktů relé, když se naměřená hodnota blíží k zadané mezi. 
  Rozsah : 0,0 [ppb] ÷ 1,00 [ppm] 
 
 5.3.1.x.4  Delay (zpoždění) : doba, po kterou je pozdržena aktivace relé, když je 

naměřena hodnota je nad/pod nastavenou mezí 
Rozsah : 0 ÷ 28 800 sec 

 
 5.3.1.32 Sample flow (průtok vzorku) :  

Nastavuje se hodnota, při které se aktivuje alarm průtoku; nastavte, kdy má  
být aktivován. 

 
 5.3.1.32.1 Flow alarm : 

Definujte při jakém průtoku má být tento alarm aktivován 
Rozsah : Yes / No (ano / ne) 
 
Alarm průtoku se vždy zobrazí na displeji, uloží sev „Pending errors“  
(v nevyřízených chybách), zobrazí se v „Message list“  
(seznam zpráv) a uloží se do loggeru (záznam dat) 

 
  UPOZORNĚNÍ : 
  Dostatečný průtok vzorku je základní požadavek pro správné měření ! 
  Doporučujeme naprogramovat „Yes“ = ano 

 
5.3.1.32.2 Alarm high (příliš velký průtok vzorku) : 

Aktivuje se, když naměřená hodnota překročí naprogramovanou mez  
a v chybových hlášeních se objeví chyba E009 

  Rozsah : 0,0 ÷ 50 [l/hod] 
] 
 5.3.1.32.32 Alarm low (příliš malý průtok vzorku) : 

Aktivuje se, když naměřená hodnota překročínaprogramovanou mez 
a v chybových hlášeních se objeví chyba E010 

  Rozsah : 0,0 ÷ 50 [l/hod] 
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 5.3.1.42 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] 
 
 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) 
 
  Funkce relé jsou definované uživatelem 
 
  Nejprve vyberte z následujících možností : 

 Limit switch (limitní spínač); 

 Controller (řízení regulace); 

 Timer (časovač);  

 Fieldbus (ovládání pomocí Fieldus)b 
   
  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 procesní hodnotu 

 Si 1 (křemik prvního kanálu) 

 Si 2 (křemik druhého kanálu) u dvoukanálového analyzátoru 

 Sample flow (průtok vzorku) 
 

5.3.2.300 Setpoint (mezní bod) : hodnota určená uživatelem jakmile naměřená hodnota  
  překročí nastavenou hodnotu (set point = mezní bod), relé sepne  

  Rozsah : 0,0 ÷ 1,00 [ppm] 
 
 5.3.2.400 Hysteresis (hystereze) : zabraňuje zbytečnému spínání a rozpínání kontaktů  
   relé, když se naměřená hodnota blíží k zadané mezi. 
  Rozsah : 0,0 ÷ 1,00 [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 

 Si 1 (křemik prvního kanálu) 

 Si 2 (křemik druhého kanálu) u dvoukanálového analyzátoru 

 Sample flow (průtok vzorku) 
 
 5.3.3.32 Vyberte příslušný ovládací prvek Actuator:   

 Time proportional (časově závislý); 

 Frequency (frekvence) 

 Motor valve 
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5.3.2.32.1 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 
 

5.3.2.32.1 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 
 

5.3.2.32.1 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 opakovaně podle naprogramované hodnoty 
 

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

 Interval (interval) 

 Daily (denně) 

 Weekly (týdně) 

  
5.3.2.24 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] 
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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  
  relé sepne. 

 
Je možno nastavit : 

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

 Hold (pozdržet poslední naměřenou hodnotu). Měření je přerušeno. 
Chyby, kromě fatálních se neaktivují 
Off (vypnuto) Signální výstupy jsou vypnuty (nastavené na 0mA 
nebo 4mA). Chyby, kromě fatálních se neaktivují 
 

5.3.2.7  Output / control (výstup /řízení regulace) :  
Vyberte chování řídících výstupů, když se relé sepne. 
 
Je možno nastavit : 

 Cont. (pokračování) : Řízení pokračuje normálně 

 Hold (pozdržet poslední naměřenou hodnotu) : Řízení pokračuje 
podle poslední platné naměřené hodnoty 

 Off (vypnuto) : Řízení je vypnuto 
 

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 
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  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) 
 
  5.3.2.44 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 
 

5.3.2.1  Function =Fieldbus 
  Kontakt relé může aktivovaný nebo deaktivovaný přes Profibus vstu.p  

   V tomto případě není potřeba nastavovat žádný parametr 
 
 5.3.2.1  Function = Channel Selection (výběr kanálů) 

  Platí dvoukanálový AMI Silitrace  
  Relé 2 může být použito pro signalizaci kanálu, který je měřen. 
  Žádné další parametry není nutno zadávat. 

 Relé 2 Inactive (není aktivní) = měří se kanál 1 

 Relé 2 Active (je aktivní) = měří se kanál 2 
 
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. 
   
  AMI Silitrace Dual-streem (dvoukanálový analyzátor) 
   Je-li  <Channel selection> (výběr kanálů) je zvolen <External> (externí),  
   vstupní relé se používá pro přepínání kanálů. 
 
 5.3.4.1  Active (aktivní) : určuje, kdy vstup měl být aktivní 
   Během sepnutého kontaktu je měření přerušeno 
 

 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 pokračuje právě měřená  
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 
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 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. Chyba E024 se uloží do seznamu zpráv (Messsage list). 
   Yes (ano) : když je aktivní vstup aktivuje se chyba E024, alarmové relé se  
   sepne. Chyba E024 se uloží do seznamu zpráv (Messsage list). 
  

5.3.4.5  Delay (zpoždění) : doba, po kterou přístroj čeká potom co 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 : 
 
     Jazyk 
 

němčina 

          angličtina 

   francouzština 

      španělština 

Obrázek 5-18 : Menu pro volbu jazyka 
 

5.4.2 Set defaults (nastavení od výrobce) : 
 Vynuluje všechna nastavení od výrobce třemi různými způsoby 
 
Nastavení od výrobce 
 

žádné 

       kalibrace 

                po částech 

                 kompletně 

Obrázek 5-19 : Menu pro nastavení parametrů od výrobce 
 

 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 včetně 
komunikačních parametrů 

 
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 
byly původně nastavené! 
Musíte potom provést kompletní nastavení převodníku. 
 

  Všechna nastavení od výrobce jsou uvedena v příloze. 
 
  



AMI Silitrace Ver. 6.31  Návod na použití 

62 

 5.4.3 Load firmware (nahrání programu) : Slouží pouze pro firemní techniky SWAN.  
Vždy musí být nastaveno NO ! 

 
      Nahrání firmware 
 

     ne 
 
    ano 
 

Obrázek 5-20 : Menu pro nahrání firmware 
 
 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. 

 
  5.4.4.1 Messages (heslo pro menu zprávy) 
 
  5.4.4.2 Maintenance (heslo pro menu údržba) 
 
  5.4.4.3 Operation (heslo pro menu provoz) 
 
  5.4.4.4 Installation (heslo pro menu instalace) 
 
  Každé menu můžete chránit jiným heslem. Při zapomenutí, musíte kontaktovat  
  autorizovaný servis. 
 
 5.4.5 Sample ID (označení vzorku) : Zde si můžete označit identifikační kód vzorku.  

Kód si můžete určit sami 
 
 5.4.6 Line Break Detection (detekce přerušení propojení výstupních signálů)  
   Nastavte, jestli se má aktivovat chyba E028 při přerušení signálních výstupů 1  
   nebo 2. 
  Možno nastavit : <Yes> (ano) nebo <No> (ne). 
 
 5.4.7 Auto.save (automatické uložení) 
   Určuje, jestli se mají ručně spuštěné procedury (např. ruční vzorek)  
   automaticky uložit nebo vyřadit po 20 minutách bez činnosti klávesnice. 
  Možno nastavit : <Yes> (ano) nebo <No> (ne). 
 
 Toto nastavení má vliv na následující procedury : 

 Grab sample (ruční vzorek) 

 (zero) Calibration (kalibrace (nuly) 

 Verification (kontrola) 

 Cuvette factor determinativ (určení faktoru kyvety) 
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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 : 1 200 ÷ 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 USB Stick (USB paměť) 
 Zobrazí se pouze při nainstalovaném interface pro USB. Není potřeba žádné další nastavení 
 

5.5.1 Protocol HART  
 

 Device Address (adresa zařízení) 
Adresa :0 ÷ 6 
 

Když máte naprogramované všechny parametry pro analyzátor a externí zařízení (interface; záznam 
dat apd.), je přístroj připraven na provoz. 
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6 Údržba 

6.1 Rozpis údržby 

 
VAROVÁNÍ : 

  Před údržbou vždy zastavte přívod vzorku a vypněte napájení analyzátoru 
 

Interval Činnost 
Každý měsíc nebo méně 
často 

1)
 

Výměna reagencií 

Každé 2 ÷ 3 měsíce Zkontrolovat kalibrační roztok, v případě potřeby ho vyměňte 

Každého půl roku Vyměnit hadičky peristaltického čerpadla, pozměně provést kalibraci 

Příležitostně 
E020:FOM Dirty (znečistěný fotometr) – vyčistit fotometr roztokem 
5% NH3 (kap. 6.9) 

Tabulka 6-1 : Rozpis údržby 

6.2 Činnosti před údržbou 

Pro příprava na údržbu je nutné propláchnout celý analyzátor DEMI vodou. 
Je doporučeno provést tuto činnost před začátkem jakékoliv údržby. 
 

1) Zadejte funkci <Prepare for maintenance> (příprava na údržbu). 
2) Postupujte podle instrukcí na displeji (dejte hadičky (i s držákem) z kanystrů 

reagencií do nádoby s DEMI vodou 
3) Vyčkejte, až se peristaltické čerpadlo zastaví 
4) Zastavte přívod vzorku 
5) Vyndejte hadičky z nádoby s DEMI vodou a dejte je do prázdné nádoby 
6) Vypněte napájení analyzátoru 

6.3 Výměna nebo znovu naplnění reagenci 

Hladina reagencie v kanystru 4 je kontrolována. 
 Zobrazují se následující informace : 

 Container almost empty (kanystr je téměř prázdný) :  
Zobrazí se Maintenance E065 (údržba U065) 
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 
 
 
  VAROVÁNÍ : 
  Zdraví nebezpečné 
 

 pro bezpečnou práci s reagenciemi je nutno dodržovat všechny bezpečnostní 
předpisy a seznámit se s „Bezpečnostními listy“ pro jednotlivé reagencie. 

 
Pracovat s chemikáliemi smí pouze osoba poučená a s potřebnou kvalifikací. 
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 UPOZORNĚNÍ : 
 Než naplníte kanystr novými reagenciemi, musíte kanystr pořádně propláchnout DEMI vodou 

Dvoulitrový kanystr vydrží přibližně asi 1 měsíc při standardním měřícím intervalu. Při delších  
intervalech (režimy úspory reagentů viz. 4.2.3) mohou reagencie vydržet i 3 měsíce. 
 
 
 
 
 
      A) Držák sacího vedení bez detektoru hladiny 
       (nádoba 1 ÷ 3) 
      B) Držák sacího vedení s detektorem hladiny 
       (nádoba 4) 
      C) Detektor hladiny 
      D) Značka 2 litrů 
      E) Kanystr na reagencii č. 1 
      F) Kanystr na reagencii č. 2 
      G) Kanystr na reagencii č. 3 
      H) Kanystr na reagencii č. 4 
      I) Držák kanystrů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6-1 : Kanystry na reagencie 
 
Každý 2 litrový kanistr vydrží asi 1 měsíc činnosti analyzátoru, jestliže je vypnuta funkce úspory 
reagencií (reagent saving). je-li tato funkce zapnutá vydrží analyzátor v provozu až cca 3 měsíce. 
(kapitola 4.2.3) 
 
 POZNÁMKA : 
 Nadbytečné používání funkce Fill / Flush (plnění / proplach) nebo časté přerušení průtoku  
 vzorku, má za následek zkrácení tohoto intervalu 

6.3.1 Sada reagencií 

Sada reagencií obsahuje: 
Reagent 1 : Sáček 1a (28 g heptamolybdenanu amonného) a sáček 1b (8 g hydroxidu 

sodného) pro kanystr 1 
 Reagent 2 : Lahvička 2 (200 ml kyseliny sírové 25%) pro kanystr 2 
 Reagent 3 : Sáček 3 (38 g kyseliny šťavelové) pro kanystr 3 

Reagent 4 : Sáček 4a (13 g síranu železnato-amonného) a lahvička 4b (40 ml 
kyseliny sírové 25% a trochu detergentu pro kanystr 4  
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  VAROVÁNÍ : 
 

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). 

 
Poznámka: Nikdy nepřipravujte reagecie z koncentrované kyseliny sírové balené ve 
skleněných lahvích. 

 
VŽDY PEČLIVĚ ČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ LISTY ! 

6.3.2 Reagent 3 : 

 
H 302 : Škodlivý po požití H312 
H 312 : Škodlivý při styku s kůží  

VAROVÁNÍ 

6.3.3 Reagent 4a : 

 
H 315 : Způsobuje podráždění kůže 
H 319 : Způsobuje vážné podráždění očí 
H335 : Způsobuje podráždění průdušek 

VAROVÁNÍ 
 

Reagent 1b; Reagnet 2; Reagent 4b : 
  H 314 : Způsobuje těžké popáleniny kůže a poškození očí 
 
NEBEZPEČÍ 

6.4 Příprava 

POZNÁMKA : 
 Při přípravě věnujte pozornost následujícím bodům: 
 

 Reagent 3, kyselina šťavelová se rozpouští velice pomalu, proto přípravu doporučujeme začít 
přípravu reagentem 3 

 Reagent 1 : hydroxid sodný (reagent 1b) rozpusťte jako první 

 Před přípravou reagencií propláchněte důkladně všechny kanystry DEMI vodou 
 

6.4.1 Příprava reagencie č. 3 

1) Dobře propláchnutý kanystr 3 naplňte asi 1,5 l DEMI vody 
2) Do DEMI vody přidejte reagencii č. 3 (38 g kyseliny šťavelové) 
3) Kanystr uzavřete (zašroubujte uzávěr) a obsah pořádně protřepejte 
4) Doplňte DEMI vodou na úroveň značky pro 2 l. Uzavřete a opět pečlivě protřepejte. 
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6.4.2 Příprava reagencie č. 1 

1) Dobře propláchnutý kanystr 1 naplňte asi 1,5 l DEMI vody 
2) Nejprve do DEMI vody přidejte reagencii č. 1b (8 g hydroxidu sodného) 
3) Kanystr uzavřete (zašroubujte uzávěr) a obsah pořádně protřepejte, dokud se hydroxid 

nerozpustí 
4) Přidejte obsah sáčku 1a (28 g  heptamolybdenanu amonného). 
5) Doplňte DEMI vodou na úroveň značky pro 2 l. Uzavřete a opět pečlivě protřepejte. 

6.4.3 Příprava reagencie č. 2 

1) Dobře propláchnutý kanystr 2 naplňte asi 1,5 l DEMI vody 
2) Do DEMI vody přidejte lahvičku č. 2 (200 ml kyseliny sírové 25%)  
3) Kanystr uzavřete (zašroubujte uzávěr) a obsah pořádně protřepejte 
4) Doplňte DEMI vodou na úroveň značky pro 2 l. Uzavřete a opět pečlivě protřepejte 

6.4.4 Příprava reagencie č. 4 

1) Dobře propláchnutý kanystr naplňte DEMI vodou ke značce 2 litry. 
2) Nejprve do DEMI vody přidejte sáček s reagencii č. 4a (13 g síranu železnato-

amonného). 
3) Kanystr uzavřete (zašroubujte uzávěr) a obsah pořádně protřepejte. 
4) Přidejte obsah lahvičky 4b (40 ml kyseliny sírové 25% a trochu detergentu), uzavřete 

kanystr a opět pečlivě protřepejte. Po protřepání se může vytvořit pěna. 
 
Při přípravě všech reagencií vždy vyměňte filtry reagencií! 
 
Vložte sací elementy reagencií do odpovídajících kanystrů. Dávejte pozor, aby nedošlo k záměně 
(číslo sacího elementu musí odpovídat číslu kanystru). 
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6.5 Kalibrace 

Vyberte v menu 3.1 funkci <Maintenance> (údržba) / <Calibration> (kalibrace) a pokračujte podle 
instrukcí na displeji. 
 
 Status relé během kalibrace  

 výstupní signály jsou na poslední naměřené hodnotě (Hold) 

 všechna limity jsou vypnuté 
 
 

Kalibrace 
       Zasuňte láhev 
se standardem do 
označeného držáku 
 
 
       Pro pokračování zmáčkněte         
        
 

Kalibrace 
Stav 

        Průběh 
 
 
 

Pro zastavení zmáčkněte         

 
Kalibrace 
 

Stav 
        Průběh 
     Časovač 
 

 Pro zastavení zmáčkněte         
 
 

Kalibrace 
 

Stav 
        Cyklus 
        Průběh 

 
 
       Pro zastavení zmáčkněte         
 

   Kalibrace 
 
  Operace ukončena 

         Faktor 
 
       Pro uložení do kalibrační historie zmáčkněte         
       nebo opusťte menu pomocí         
        

  Obrázek 6-2 : Menu pro kalibraci 
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6.6 Kontrola (Verification) 

Vyberte v menu 3.1 funkci <Maintenance> (údržba) / <Verification> (kontrtola) a pokračujte podle 
instrukcí na displeji. 
 
 Status relé během kalibrace  

 výstupní signály jsou na poslední naměřené hodnotě (Hold) 

 všechna limity jsou vypnuté 
 

Kontrola 
       Zasuňte láhev 
se standardem do 
označeného držáku 
 
 
       Pro pokračování zmáčkněte         
        
 

    Kontrola 
Stav 

        Průběh 
 
 

Pro zastavení zmáčkněte         

 
    Kontrola 

 

           Stav 
        Průběh 
     Časovač 

 
       Pro zastavení zmáčkněte         

 
Kontrola 

 

Stav 
        Cyklus 

            Průběh 
 

      Pro zastavení zmáčkněte         

 
             Kontrola 
 

  Operace ukončena 
  Stávající k´hodnota 
Referenční hodnota 

Odchylka     Pro uložení do historie kalibrací  
zmáčkněte         

       nebo opusťte menu pomocí         
 

  Obrázek 6-3 : Menu pro kontrolu 
 
 
 
 
 
 
 
  



AMI Silitrace Ver. 6.31  Návod na použití 

70 

6.7 Kalibrace nuly (Zero) 

Vyberte v menu 3.1 funkci <Maintenance> (údržba) / <Verification> (kontrtola) a pokračujte podle 
instrukcí na displeji. 
 
 Status relé během kalibrace  

 výstupní signály jsou na poslední naměřené hodnotě (Hold) 

 všechna limity jsou vypnuté 
 

 
           Nula 

Stav 
        Průběh 

 
 

Pro zastavení zmáčkněte         

 
            Nula 

 

           Stav 
        Průběh 
     Časovač 

 
       Pro zastavení zmáčkněte         

 
           Nula 

 

Stav 
        Cyklus 

             Průběh 
 

      Pro zastavení zmáčkněte         

 
           Nula 

              Operace ukončena 
           Nula 

 
 

Pro uložení do historie kalibrací nul 
zmáčkněte         

 Obrázek 6-4 : Menu pro kalibraci nuly 
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6.8 Výměna hadiček 

Hadičky peristaltického čerpadla [D] jsou vystaveny minimálnímu namáhaní, je proto doporučeno 
provádět výměnu hadiček jednou za půl roku. 

6.8.1 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 6-5 : Peristaltické čerpadlo 
 
 UPOZORNĚNÍ : 
 Hadičky je nutno měnit všechny najednou. Výměna jen jedné z nich vede k nespolehlivému  
 měření 
 
 VAROVÁNÍ : 
 Neprovádějte žádnou manipulaci s hadičkami nebo s čerpadlem za chodu čerpadla. 

  
 UPOZORNĚNÍ : 
 Možnost pro znečistění reagencií 
 Jestliže se povolí přítlačná kazeta hadičky během činnosti analyzátoru, mohou již namíchané 

 reagencie natéci zpět do kanystru a znečistit příslušnou reagenci. 
 
Proveďte v menu 3.4.2 Stop Operation for Maintenance (zastavení analyzátoru pro údržbu) než 
povolíte kazety hadiček. 

6.8.2 Uvolnění hadiček 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 6-6 : Uvolněné hadičky peristaltického čerpadla 
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6.8.3 Proces výměny hadiček 

1) Proveďte v menu 3.4.2 Stop Operation for Maintenance (zastavení analyzátoru pro údržbu) 
2) Povolte přítlačné kazety [B]  
3) Uvolněte hadičku na rotoru čerpadla [C] natočením kazety čerpadla [B] proti směru 

hodinových ručiček 
4) Odšroubujte všechny hadičky reagencií a vzorku z přítlačných kazet. 
5) Sundejte kazety 
6) Nainstalujte nové kazety 

 
POZNÁMKA : 

 Hadička nejblíže ke skříni peristaltického čerpadla (hadička pro vzorek) má průměr 2,8 mm, 
 ostatní mají průměr 0,64 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6-7 : Umístění hadiček na čerpadle 
 

7) Našroubujte hadičku vzorku a potom všechny hadičky reagencií 
8) Nasuňte kazety na rotor 
9) Přitlačte kazety hadiček na rotor 
10) Zasuňte držáky hadiček do odpovídajících kanystrů 
11) Spusťte plnění systému (kap. 6.9) 

6.9 Plnění systému 

Servis 
 

     Plnění systém 
    Příprava na údržbu 
 
 
 
 
 
       Plnění systému 
 
                      Průběh 
 
 
 
        Pro zastavení zmáčkněte         
 
       Plnění systému 
 
                      Průběh 
 
 
 
        Ukončeno 
 

Obrázek 6-8 Menu pro plnění systému 
  



AMI Silitrace Ver. 6.31  Návod na použití 

73 

6.10 Čištění fotometru 

Fotometr je nutno čistit po indikaci alarmu E020 FOME dirty (špinavý fotometr). propláchnutí proveďte 
5% roztokem čpavku. 
 

1. Kádinku naplňte 5% roztokem čpavku 
2. Dejte všechna sací vedení do nádobky 
3. Vstupte do menu <Maintenance > (údržba) / <Service> (servis ) / <Fill system > 

(plnění systému) 
4. Zmáčkněte         

6.11 Odstavení systému na delší dobu 

1. Proveďte odstavení systému Kap. 6.2.“Činnost před údržbou“ 
2. Uvolněte přítlačné kazety Kap. 6.8.2 
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7 Odstraňování chyb 

7.1 Seznam chyb (Error list) 

 
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. 
 

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 

       (  Zmáčkněte 
        Hlavní menu 
 

                    Zprávy       Vstupte do menu Messages (zprávy) 

            Diagnostika        Zmáčkněte      
                   Údržba      

                   Provoz      

          Instalace 

 
              Zprávy 

      Nevyřízené chyby        Vstupte do menu Pending errors 

      Seznam údržby     (  (nevyřízené chyby) 

        Seznam zpráv        Zmáčkněte            

    a zmáčkněte             

 
 
Nevyřízené chyby      
            Číslo chyby        
 
             Malý průtok       
 

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

 

Obrázek 7-1 : Menu pro Pending errors (nevyřízené chyby) 
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7.2 Vysvětlení kódů chyb 

E 001 Překročená horní mez Si 1   Zkontrolujte proces a nastavenou hodnotu 
 
E 002 Překročená dolní mez Si 2   Zkontrolujte proces a nastavenou hodnotu 
 
E 003 Překročená horní mez Si 2   Zkontrolujte proces a nastavenou hodnotu 
 
E 004 Překročená dolní mez Si 2   Zkontrolujte proces a nastavenou hodnotu 
 
E 007 Příliš vysoká teplota v převodníku  Zavolejte servis 
 
E008 Příliš nízká teplota v převodníku  Jestliže se cha projeví při spuštění 

analyzátoru, není potřeba provádět žádnou  
činnost, pouze čekejte až se fotometr 
zahřeje (při pokojové teplotě cca 20 min). 
Potom chyba automaticky zmizí. 
Jestliže se chyba objeví během provozu, 
Zkontrolujte, jestli není ještě aktivní nějaká  
další chyba. Nejprve odstraňte všechny  
aktivní chyby (některé chyby mohou způsobit, 
 že se topení vypne 
 

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 
 
E011 Vysoká absorbance    Zkontrolujte proces 
       Zkontrolujte těsnost hadiček, aby se  
       nevytvářely bubliny 
 
E012 Vysoká časová prodleva   Zkontrolujte okolní teplotu (min 5°C) 
       Zavřete kryt fotometru 
       Porouchané topení, volejte servis 
 
E 013 Teplota v převodníku je vysoká   Zkontrolujte teplotu v převodníku 
       Zkontrolujte nastavení alarmu 5.3.1.42 
 
E 014 Teplota v převodníku je nízká   Zkontrolujte teplotu v převodníku 
       Zkontrolujte nastavení alarmu 5.3.1.42 
 
 
E 015 Vysoká rychlost čerpadla   Průtok v reakční komoře je příliš vysoká 

Zkontrolujte, nejsou-li v hadičkách bubliny 
Vyměňte hadičky čerpadla 
 

E 016 Pomalá rychlost čerpadla   Průtok v reakční komoře je příliš malý 
       Zkontrolujte hadičky čerpadla 

Zkontrolujte připojení hadiček 
 

E 017 Časový výpadek při regulaci   zkontrolujte obvody regulace nebo nastavení 
       Programu v menu Instalace (relé 1/2)  
 
E 018 Čerpadlo reagencií    Zkontrolujte zapojení čerpadla  
       Zkontrolujte verzi čerpadla [Diagnostic  

(diagnostika) / Identification (identifikace) / 
Periphery (periferie)] 

       Zavolejte servis 
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E 019 SilTrace     Zkontrolujte připojení kabelů 
       Zkontrolujte verzi Sitrace [Diagnostic  

(diagnostika) / Identification (identifikace) / 
Periphery (periferie)] 

       Zavolejte servis 
        
E 020 Špinavý fotometr (FOME dirty)   Vyčistěte fotometr (viz. Kap. 6.10) 
       Vyčistěte okénka kyvety 
 
E 021 Signal Timeout (časová prodleva)  Neúspěšná detekce špiček způsobená : 
       1) Přerušenou světelného paprsku 
       2) Není vzorek (příliš mnoho bublin v reakční  
          komoře). 
       Zkontrolujte, jestli není reakční komora  
       znečištěna, v případě potřeby ji vyměňte 
       Zkontrolujte pozici kyvety (jestli je zasunuta 

až na doraz) 
Zkontrolujte připojení hadiček 

 
E 022 Došla reagencie (Reagent empty)  Připravte nové reagencie a proveďte výměnu 
       (Kap. 6.3) 
 
E 023  Sequencer     Zkontrolujte zapojení Sequenceru 
       Zkontrolujte, jestli je Sample Sequencer  
       nastaven v režimu AMI [menu Installation  
       (instalace) / Sequencer / Mode (režim)] 
       tato chyba se objevuje také při programování 
       AMI Sequenceru jakmile se vstoupí do menu  
       Installation (Instalace) 
 
E 024 Aktivní vstup (Input active)   Není potřeba žádná činnost; tato chyba se  
       objeví, jelstliže je naprogramováno  

„Fault (chyba = Yes (ano) 
zkontrolujte menu 5.3.4. 

 
E 025 Rollvalve (6-kanálový přepínač)   Zkontrolujte zapojení přepínače 
       (popřípadě vyměňte) 
 
E 026 IC LM 75     volejte Servis SWAN 
 
E 027 Výstupní signál je přerušen   Zkontrolujte zapojení signálních výstupů 1 a 2 
 
E 030 EE Prom Fornt-End    volejte Servis SWAN 
 
E 031 Cal. RecOut     volejte Servis SWAN 
 
E 032 Wrong Front-End    volejte Servis SWAN 
 
E 033 Nízký průtok vzorku 1    Zkontrolujte průtok vzorku 1 
(u vícekanálového přístroje)    Zkontrolujte vstupní tlak vzorku 
       Zkontrolujte parametry (5.3.1.32.2) 
 
E 034 Nízký průtok vzorku 2. vzorku   Zkontrolujte průtok 2. vzorku a nastavenou 
(u vícekanálového přístroje)    Zkontrolujte vstupní tlak vzorku 
       Zkontrolujte parametry (5.3.1.32.2) 
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E 035 Nízký průtok vzorku 3.    Zkontrolujte průtok 3. vzorku  
(u vícekanálového přístroje)    Zkontrolujte vstupní tlak vzorku 
       Zkontrolujte parametry (5.3.1.32.2) 
       hodnotu; zkontrolujte vstupní tlak vzorku 
 
E 036 Nízký průtok vzorku 4.    Zkontrolujte průtok vzorku 4 
(u vícekanálového přístroje)    Zkontrolujte vstupní tlak vzorku 
       Zkontrolujte parametry (5.3.1.32.2) 
 
E 037 Nízký průtok vzorku 5    Zkontrolujte průtok vzorku 5 
(u vícekanálového přístroje)    Zkontrolujte vstupní tlak vzorku; 
       Zkontrolujte parametry (5.3.1.32.2) 
 
E038 Nízký průtok vzorku65    Zkontrolujte průtok vzorku 5 
(u vícekanálového přístroje)    Zkontrolujte vstupní tlak vzorku; 
       Zkontrolujte parametry (5.3.1.32.2) 
 
E 049 Zapnuto (Power On)    žádná činnost – normální stav 
 
E 050 vypnuto  (Power down)     žádná činnost – normální stav 
 

7.3 Výměna reakční komory 

 
Výměna reakční komory je nutná v případě chyby E012 [<Temp. time out> (vysoká časová prodleva)] 
nebo chyby 21 [Signal Timeout (časová prodleva)] 
 
 
 
 
 
 
        A) Připevňovací šrouby krytu 
 
        B) Kryt modulu fotometru 
 
        C) Kyvety 
 
        D) Připojovací panel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 7-2 : Reakční komora 
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Při výměně postupujte podle následujících kroků : 
  

1) Vypněte analyzátor podle kapitoly 6. 2 : „Činnost před údržbou“ 
2) Vyndejte kyvetu [C] z fotometru 
3) Odpojte všechny hadičky z připojovacího panelu [D] 
4) Odšroubujte a vyndejte šrouby krytu [A] 
5) Sundejte kryt fotometru [B] 

 
 
 
 

E) Kryt kyvety 
 
        F) Reakční komora 
 
        G) Připevňovací šroub 
 
        H) Izolační deska 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 7-3 : Vnitřek fotometru 
 

6) Povolte připevňovací šroub [G] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 7-4 : Uvolněná reakční komora 
 

7) Vyndejte reakční komoru z  modulu fotometru 
  



AMI Silitrace Ver. 6.31  Návod na použití 

79 

7.3.1 Instalace nové reakční komory 

 
1) Do modulu fotometru dejte novou reakční komoru a utáhněte ji šroubem [G] 
2) Dejte kryt fotometru [B] na modul fotometru a utáhněte čtyři šrouby krytu [A] 
3) Zasuňte kyvetu do fotometru 
4) Připojte všechny hadičky na připojovací panel podle následujícího obrázku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obrázek 7-5 : Panel pro připojení hadiček 
 

 

7.4 Výměna 6 kanálového ventilu 

 
VAROVÁNÍ : 

 Nikdy nepovolujte 4 šrouby (imbus) označené [D], které jsou vidět na těle ventilu ! 
 
 Výměna je nutná při chybě E025 (Rovalve). 
 
 
 
       A) Tělo 6 kanálového ventilu 
 
       B) Připevňovací šrouby 
 
       C) Imbus 2,5 mm 
 
       D) Připevňují šrouby těla ventilu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 7-6 : 6 kanálový ventil 
 
Při výměně postupujte podle následujících kroků : 
 

1) Vypněte analyzátor podle kapitoly 6. 2 : „Činnost před údržbou“ 
2) Vypněte napájení analyzátoru 
3) Odpojte všechny hadičky od ventilu 
4) odpojte všechny záslepky na ventilu 
5) Odšroubujte přidržovací šrouby [B] pomocí klíče [C] 
6) Vyndejte 6 kanálový ventil 
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7.4.1 Instalace 6kanálového ventilu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A) Záslepka    E) Šroub zajišťující polohu 
 B) 6 kanálový ventil   F) Prostor pro vodící výstupek 
 C) Připevňovací šrouby   G) Vodící díry 
 D) Hřídel ventilu s vodícím výstupkem 

Obrázek 7-7 : Popis 6 kanálového ventilu 
 
Utěsněte všechny nepoužívaní vstupy pomocí záslepek [A]. 
 

1) Přesvědčte se, že hřídel ventilu s vodícím výstupkem [D] zapadá do prostoru [F] 
2) Nainstalujte 6 kanálový ventil tak, aby hřídel ventilu s vodícím výstupkem zapadl 

do prostoru [F] a zároveň šroub zajišťující polohu [E] zapadl do vodící díry [G] 
3) Připevněte ventil pomocí připevňovacích škrobů [C] k tělu ventilu pomocí imbus 

klíče 2,5 mm, 
4) Připojte všechny hadičky na odpovídající vstupy/výstupy ventilu [B]  

(viz. obr.7 - 9 : Propojení hadiček analyzátoru 
5) Na nepoužívané vstupy ventilu zašroubujte záslepky 
6) Zapněte analyzátor a vyberte <Maintenance> (údržba) / Service (servis)> / <Fill 

system >(plnění systému) 
7) Zkontrolujte všechny připojení hadiček na těsnost 
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7.5 Výměna kyvety 

Výměna kyvety je nutná při chybě E020 FOME dirty (fotometr je znečištěn) 
 
 
 
 
 
        A) Modul fotometru 
 
        B) Kyveta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        A) Modul fotometru 
 
        B) Kyveta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 7-8 : Modul fotometru s kyvetou 
 
Při výměně postupujte podle následujících kroků : 
 

1) Vypněte analyzátor podle kapitoly 6. 2 : „Činnost před údržbou“ 
2) Odšroubujte všechny hadičky z kyvety 
3) Vytáhněte kyvetu z modulu fotometru 
4) Zasuňte novou kyvetu na doraz do modulu fotometru 
5) Zašroubujte zpět všechny hadičky (viz. obr.7 - 9 : Propojení hadiček analyzátoru) 
6) Zapněte analyzátor a vyberte <Maintenance> (údržba) / Service (servis)> / <Fill 

system >(plnění systému) 
7) Proveďte určení faktoru kyvety 
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7.6 Zapojení hadiček systému 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 7-9 : Propojení hadiček analyzátoru 
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Číslo Od Kam Délka 
1 Kanystr 1 [J] Peristaltické čerpalo [T] vstup 2 1 200 mm 

2 Kanystr 2 [K] Peristaltické čerpalo [T] vstup 3 1 200 mm 

3 Kanystr 3 [L] Peristaltické čerpalo [T] vstup 4 1 200 mm 

4 Kanystr 4 [M] Peristaltické čerpalo [T] vstup 5 1 200 mm 

1 A Peristaltické čerpadlo [T] výstup 2 Spodek solenoidového ventilu [S]     280 mm 

1 B Vršek solenoidového ventilu [S] Reakční komora [D] 1B    125 mm 

2 Peristaltické čerpadlo [T] výstup 3 Reakční komora [D] 2    400 mm 

3 Peristaltické čerpadlo [T] výstup 4 Reakční komora [D] 3    400 mm 

4 Peristaltické čerpadlo [T] výstup 5 Reakční komora [D] 4    400 mm 

01 Průtočná cela 6 kanálový ventil [I] 1    340 mm 

02 6 kanálový ventil [I] 7 Peristaltické čerpalo [T] výstup 1 (2,8 mm)    340 mm 

03 Peristaltické čerpadlo [T] výstup 1 Reakční komora [D] 03    400 mm 

04 Reakční komora [D] 04 Kyveta [E] 04    160 mm 

05 Láhev se standardem [B] 6 kanálový ventil [I] 5    800 mm 

11 Kyveta [E] (sifonová hadička) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spodní odvzdušňovací blok 
 
Upevněte spodní sifonovou hadičku [A] 
do spodního odvzdušňovacího bloku [C]  
Pomocí dvou šroubu [B] 

   470 mm 

12 Kyveta [E] Horní odvzdušňovací blok    300 mm 

13 Láhev na ruční vzorek [A] 6 kanálový ventil [I] 2    640 mm 

Tabulka 7-1 : Propojení hadiček analyzátoru 
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7.7 Údržba solenoidového ventilu 

 
Ventil by se měl rozebírat pouze v případě, že nespíná nebo je znečištěný 

 
Před zahájením údržby postupujte podle bodu 6.2 „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 7-10 : 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] je nyní vidět  
 

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

 
 
 
 
 

Obrázek 7-11 : Membrána ventilu a čištění 
 
 
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 7-12 : Části solenoidového ventilu 

7.8 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 
 
Při výměně používejte pouze originální SWAN pojistky 
 
 
 
 

A. 1,6 AT/250V (napájení přístroje) 
B. 1,0 AT/250V (relé 1) 
C. 1,0 AT/250V (relé 2) 
D. 1,0 AT/250V (relé alarmů) 
E. 1,0 AF/125V (signální výstup 2) 
F. 1,0  AF/125V (signální výstup 1) 
G. 1,0  AF/125V (signální výstup 3) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obrázek 7-13 : Umístění pojistek v převodníku 
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8 Parametry nastavené od výrobce 
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