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

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

 

Upozornění: 
 

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

opustil výrobní závod v bezvadném stavu.  

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

upozornění a pokyny uvedené v tomto manuálu a vyznačené na přístroji.  

 

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

záruky.  

 

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

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

kvalifikovaný personál. 

 

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

provést opatření, aby se zabránilo nechtěným provozním stavům. 

 

1.1 Bezpečnostní upozornění 

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

 

Činnosti označené tímto symbolem mohou provádět pouze osoby vyškolené pro obsluhu  

tohoto zařízení, nebo SWAN autorizovaný servis. 

 Symboly použité v tomto návodu mají následující význam : 

  

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

poranění, nebo i ohrožení života.  

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

elektrickým proudem  

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

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

 Firma SWAN garantuje kupujícímu vynikající kvalitu dodaného analyzátoru AMI Sodium P a poskytuje 

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

použití vyskytla jakákoliv závada nebo chyba a byla by způsobena vadným materiálem nebo špatným 

zpracováním.  

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

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

výrobce. 

Záruční lhůta se počítá od data dodání. 

Tato záruka se nevztahuje na: 

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

pokyny návodu k obsluze. 

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

chemikáliemi, prachem, teplem, atd. 

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

nedovolenými úpravami. 

- Závady způsobené mechanickým poškozením. 

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

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

kupujícím ve jménu třetí strany.  

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

řešeny před kompetentním soudem v Usteru (Švýcarsko). 



AMI Sodium P                                                               Návod k obsluze 

3 

2 Popis analyzátoru 
 

 

         Převodník 
 

                    Vzduchový filtr 
 

 

 

Přepadová 

trubka 
 

Láhev s elektrolytem 
 

Hadička 

reagentu 
 

 

 

Přepínací ventil 

vzorku 
 

 

           Držák lahve 

Ruční jehlový ventil         standardu 
 

 

 

 

Reakční hadička         pH elektroda 

                      (za sodíkovou) 
 

Vstup vzorku 
 

           Referenční  

    Odpad 1          elektroda 
            

 

           Sodíková 

Teplotní senzor         elektroda 
 

 

Detektor bublinek 
 

                   Láhev reagentu 
 

      Průtočná cela 
 

 

 

           Odpad 2 
 

 

 

 

Obrázek 2-1 : Popis dvoukanálového analyzátoru sodíku AMI Sodium P 
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2.1 Možnosti použití analyzátoru 

2.1.1 Aplikace 

Měření sodíku se používá pro sledování kvality vysoce čisté vody a na demi stanici pro indikaci nasycení 

směsných filtrů v kondenzátech pro monitoring netěsnosti kondenzátorů nebo kaustické koroze turbín. 

2.1.2 Měřící princip  

Měření sodíku použité v tomto analyzátoru je založeno na základě osvědčené skleněné ion-selektivní elektrody. 

Měření sodíku při koncentraci menší než 1 ppb vyžaduje speciální sklo pro odezvu citlivé elektrody. 

Vliv čpavku a pH z neupraveného vzorku jsou eliminovány použitím vhodného reagentu. Měřící detekční limit 

0.1 ppb sodíku si vyžaduje úpravu pH vzorku na minimum 10,5 pH, při zachování vlastností vzorku. Nejlepší 

výsledky se dosahují použitím Diizopropylaminu (DIPA). Je však možné použít i čpavkovou vodu. 

2.1.3 On-line provoz 

Vzorek vstupuje přes vstup vzorku, prochází přepínacím ventilem a teče do přepadové nádoby s konstantní 

výškou hladiny. Průtok vzorku se nastavuje ručním jehlovým ventilem, aby se zabezpečil průtok přes 

přepadovou trubku do odpadu. Pokud je držák lahve otočený směrem dolů, vzorek poteče z přepadové trubky do 

reakční trubice. V reakční trubici se dosahuje podtlaku rozdílnou výškou hladiny v nádobě s konstantní výškou a 

průtočnou komorou. Výsledkem tohoto podtlaku je přisávání vzduchu s parami reagentu v reakční trubici, čímž 

se zvyšuje pH vzorku na hodnotu 10.5 pH a vytvářejí se pravidelné bublinky v proudu vzorku. Proud bublinek se 

používá pro monitoring správného průtoku vzorku a to pomocí bublinkového detektoru. Přerušovaný průtok 

vzorku způsobuje přerušení tvorby bublinek, čímž se vyvolává systémová porucha analyzátoru. 

2.1.4 Kalibrace 

Při kalibraci se láhev v držáku překlopí dnem vzhůru, čímž se uzavře průtok vzorku. Konstantní tlak v lahvi je 

dosažen zabudovanou hadičkou v lahvi a otvorem na dně lahve. 1 litr standardu se spotřebuje za cca. 10 min. Za 

tento čas musí sodíková elektroda dosáhnout stabilizace signálu, aby se dosáhlo přesné kalibrace. 

(více detail viz. kapitola Kalibrace) 

 

2.1.5 Požadavky na vzorek 

 průtok vzorku  6 l/hod 

 teplota vzorku  5 ÷ 54 °C (41 ÷ 113 °F) 

 tlak vzorku na vstupu  0,3 ÷ 3 bar (4 ÷ 43¨PSI) 

 vzorek bez olejů a písku 

 rozpuštěné látky  < 10 ppm 

 obsah čpavku  < 10 ppm 

 kyselost   < 10 meq/l 

2.1.6 Požadavky na přívod vzorku a odpad 

 přívod vzorku k analyzátoru : použijte plastové hadičky (FEP, PA; nebo PE 4x6 mm) 

přivedené na přívodní vedení vzorku 

 

UPOZORNĚNÍ : 

Nikdy nepoužívejte kovové trubičky nebo fitinky na připojení přímo na akrylové sklo 

průtočné cely. 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-2 : Připevnění hadičky vzorku 
 

 

 odpad hadice 1/2“ musí vést do volného prostoru s dostatečnou kapacitou odtoku 

 

V případě dvoukanálového analyzátoru budou potřeba hadice dvě. 
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Technická data 
 

Napájení    Napětí : 85 ÷ 265 VAC;  47 ÷ 63 Hz  

nebo 24VDC oddělené ± 15% 

     Spotřeba : max. 20VA 

 

Relé alarmů    Jeden beznapěťový kontakt rozepnutý během normální 

činnosti; sepnutý při chybě nebo ztrátě napájení; souhrnný 

alarm indikující programovatelné hodnoty alarmů a chybu  

přístroje. 

Zátěž : 1A/max 250VAC 

  

Vstup    Jeden beznapěťový kontakt pro funkce HOLD  - zmrazení 

poslední naměřené hodnoty nebo vzdálené vypnutí (remote  

off). 

 

Relé 1 / 2    Dva beznapěťové kontakty programovatelné jako limity pro 

měřenou hodnotu, řízení regulace nebo časovač pro čištění  

s automatickou funkcí hold (po dobu aktivace tohoto  

signálu se ignoruje právě měřená hodnota; na výstupu je 

poslední naměřená hodnota). 

Zátěž : 1A/max 250VAC 

 

Signální výstup :    Dva signální výstupy programovatelné pro měřenou 

hodnotu (volně nastavitelný průběh:lineární, bilineární nebo 

logaritmický), nebo možnost nastavení pro kontinuální  

řízení výstupu (parametr lze volně určit).  

Třetí výstup (programovatelný jako předchozí) lze použít 

jako volitelné příslušenství, pouze v případě, že není 

využita možnost pro instalaci komunikačního interface. 

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

 

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

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

Profibus DP, Webserver přes Modbus 

 

 Měření sodíku 

  Rozlišení   Měřící rozsah 

  0,1 ppb    0,0 ÷ 99,9 ppb 

  1,0 ppb    0,0 ÷ 999 ppb 

  0,01 ppm   0,0 ÷ 9,99 ppm 

 

 Převodník   Hliníková skříň s krytím IP66 / NEMA 4X 

  teplota prostředí   - 10 ÷ + 50 °C 

  limitní hodnoty  - 25 ÷ + 65°C 

  relativní vlhkost  10 ÷ 90% nekondenzující 

  displej   LCD podsvícený 75 x 45 mm 

 

 Podmínky pro skladování  - 30 ÷ + 85°C 

 

 Ochrana :   Všechna data jsou uložena v energeticky nezávislé paměti 

     Přepěťová ochrana všech vstupů a výstupů 

     Galvanické oddělení všech meřících vstupů a signálních výstupů 

  

  Analyzátor je před odesláním uživateli testován a je ho možno okamžitě použít. 
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2.2 Software 

2.2.1 Displej 

 

 

podsvícený displej 

 

 
 
 

 

tlačítka pro ovládání 

 

 

 

 

 

 

                Obrázek 2-3: Displej převodníku 
 

 
RUN normální činnost 

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

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

 

             chyba 

                          závažná chyba   

 

 

           čas (hh:mm:ss) 

 

 

 

                      Měřené hodnoty 

 

 

 

                  pH vzorku 

           teplota vzorku 

 

2.2.2 Status relé 

    bylo dosaženo horního / dolního limitu 
 

    horní / spodní limit ještě nebyl dosažen 

 

 

    chyba (error); blikající symbol znamená závažnou chybu 

 

  

    časovač 
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2.2.3 Klávesy 

 

opouští menu nebo příkaz bez uložení změny 

 

 

    pohyb směrem dolů v menu nebo snižováni hodnoty čísla při nastavování 

 

pohyb směrem nahoru v menu nebo zvyšováni hodnoty čísla při nastavování 

 

    otevírá vybrané menu nebo submenu 

    potvrzuje provedené změny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-4 :Pohyb v menu 
 

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

 

 

Menu 1 : Messages (zprávy) 

Zobrazuje neodstraněné chyby (pending 

errors) a také historii událostí (datum a 

čas, kdy událost nastala. Obsahuje 

důležitá data pro uživatele 

 

 

                                                                                                                 Menu 2 : Diagnostika 

                 Poskytuje uživateli důležitá data 

o analyzátoru a o vzorku 

 

 

 

                                                                                                                 Menu 3 : Maintenance (údržba) 

       Pro simulaci relé a výstupních signálů; 

nastavení času. 

Toto menu používá servisní obsluha. 
         

 

                                                                                                                 Menu 4 : Operation (činnost) 

        Důležité parametry, které by mohla  

obsluha během provozu v případě potřeby  

upravovat. Běžně je vstup do tohoto menu 

chráněn heslem.  

 

 

 

 

                                                                                                                 Menu 5 : Installation (instalace) 

        Pro nastavení všech parametrů přístroje  

vyškolenou obsluhou. Toto menu by mělo  

být chráněni heslem. 

    

 

 

 

Obrázek 2-5 : Struktura menu 

Zprávy 

Diagnostika 

Údržba 
Operace 

Instalace 

Identifikace 

Senzory 

Vzorek 
Stav vstupu/výstupu 

Interface 

Kalibrace 

Simulace 

Nastavení času 

Senzory 

Signální výstupy 

Kontakty relé 

Záznamník dat 

Senzory 

Signální výstupy 

Kontakty relé 
Různé 

Interface 
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2.4 Změna parametrů a hodnot 

Následující příklad ukazuje změnu intervalu výměny kanálů z 30 na 45 minut 

 

 

 

     V menu zvýrazněte parametr, který chcete změnit 

 

 

     Zmáčkněte  

 

 

 

 

Zmáčkněte              nebo               aby jste zvýraznili vybraný 

parametr. 

 

 

     Zmáčkněte              pro potvrzení volby, nebo                aby zůstalo  

      

     předchozí nastavení. 

 

 

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

      

 

     Zmáčkněte           

 

 

 

 

 

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

parametr uložil.  

Systém se nastartuje a nový parametr je uložen 

 

 

 

 

 

 

 Změna hodnoty 

 

     Vyberte hodnotu, kterou chcete změnit a zmáčkněte            

 

     Pomocí                 a                 změňte vybranou hodnotu   

 

     Potvrďte novou hodnotu klávesou            

 

 

 

 

     Menu opustíte klávesou                

 

 

 

 

Obrázek 2-6 : Příklad změny parametru v menu 
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3 Instalace 
Bude-li analyzátor používán ve venkovním prostředí, nainstalujte analyzátor do ochranného krytu, aby byl 

chráněný před povětrnostními vlivy (viz provozní podmínky). 

3.1 Rozměry analyzátoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-1 : Rozměry analyzátoru 
 

Montáž: Větší panel:  rozteč montážních otvor : 374x824 mm 

Menší panel: rozteč montážních otvor : 254x824 mm 

Díry: průměr 6 mm 

Instalujte analyzátor tak, aby byl displej ve výšce očí obsluhy. 
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3.2 Seznam dodaných dílů 

 Analyzátor namontovaný na nerezovém panelu s průtočnou celou a přepadovou trubkou. 

 Sodíková elektroda, referenční elektroda, teplotní čidlo, bublinkový detektor, pH sonda 

 2 prázdné lahve na standard, každá 1 l 

 EPDM těsnění a FEP hadičky 

 Filtr vzduchu 

 100 ml elektrolytu pro referenční elektrodu 

 100 ml standardu sodíku 1000 ppm 

 100 ml leptacího roztoku 

 GL45 víčko pro láhev reagentu 

 Sada pojistek pro AMI převodník 

 Hadička vzorku LD-PE 6x4 mm, 3 m a PVC odpadu 20x15 mm, 2 m. 

 

Reagent Diizopropylamin ani čpavková voda nejsou součástí dodávky. Uvedené chemikálie si uživatel obstarává 

od lokálních dodavatel např.. Merck (6 x 1l: 803646.1000) nebo Fluka (1 x 1l:38300) nebo Riedel-de Haen (1 x 

1l: 62580). 

3.3 Postup při instalací 

 Zkontrolujte jestli odpovídá síťové napětí s napětím pro analyzátor 

Elektrické připojení : 

   85 ÷ 265 VAC , 47 ÷ 63 Hz nebo 24VDC 

 Přístroj nainstalujte vodorovně tak aby displej byl ve výšce očí 

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

analyzátor ještě nezapínejte 

 Nainstalujte sodíkovou elektrodu naleptejte ji, opláchněte a zkontrolujte zda ve vnitřku elektrody nejsou 

bublinky vzduchu. Elektrodu namontujte. Připojte kabel s označením S. 

 Referenční elektroda: Namontujte láhev KCl na panel. Zkontrolujte těsnost zábrusu na špičce 

elektrody,dejte elektrodu do průtočné cely a hadičku elektrody spojte s lahví KCl. Vyrobte otvor na dně 

lahve KCl. Připojte kabel s označením R. 

 pH elektroda:Odstraňte ochrannou čepičku a elektrodu dejte do průtočné cely. Připojte kabel 

s označením pH. 

 Instalace lahve s reagentem a filtru vzduchu : Doporučujeme používat DIPA. Použijte láhev reagentu 

 se závitem G45 Schott nebo přímo Merck láhev se závitovým adaptérem. Láhev s reagentem uzavřete. 

 Instalujte filtr vzduchu 

 Otevřete přívod vzorku a  počkejte až je průtočná cela plná. Nastavte jeho průtok tak, aby byl průtok 

bublinek pravidelný 

 Zapněte napájení 

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

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

 Nechte běžet analyzátor alespoň několik hodin, aby se propláchly všechny části průtočné cely a potom 

proveďte kalibraci.. 

 

3.4 Montáž panelu 

Analyzátor nainstalujte vodorovně. Pro snadné ovládání ho nainstalujte tak, aby byl displej ve výšce očí. 

Rozměry jsou na obrázku 2-2. 

3.5 Připojení vzorku a odpadu 

3.5.1 Připojení vzorku 

použijte plastové hadičky (FEP, PA; nebo PE 4x6 mm) přivedené na přívodní vedení vzorku 

3.5.2 Připojení odpadu 

Na konec trychtýře nasuňte ½“ hadici. Tuto hadici dejte do volného, beztlakového odpadu, který má 

dostatečnou kapacitu pro odvod vzorku.  
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3.6 Elektrické připojení 

 

   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: 

 

Výstraha: Při jakékoliv manipulaci se svorkami nebo elektronickými částmi, vypněte napájení !. 

Požadavky na uzemnění: Provoz analyzátoru je dovolen jen v případ připojeného uzemňovacího 

vodiče. 

Zkontrolujte zda napájení odpovídá specifikaci analyzátoru.  

Instalace kabelů : Používejte standardní vodiče max.15 mm
2
 (AWG14) s dutinkami 

 

 

 Průchodka PG 11 : kabel vnější průměr 5 ÷ 10 mm 

                  Obrázek 3-2 : Detail průchodky 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nepoužité průchodky  

musí být  uzavřeny! 

          

 

 

 

  

 

     Průchodky PG 9 : kabel vnější průměr 4 ÷ 8 mm 

 

Obrázek 3-3 : Elektrické přívody převodníku 
 

 

 

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

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

 

 

 

 UPOZORNĚNÍ : 

 

Před připojením přívodů na relé 1; 2 nebo alarmové relé se přesvědčte, přívody nejsou pod 

napětím. 

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

zemnící vodič.  

 Dodržujte všechna bezpečnostní opatření. 
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3.6.1 Elektrické schéma zapojení převodníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-4 : Elektrické zapojení převodníku 
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3.7 Kontakty relé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-5 : Svorkovnice AMI převodníku 

3.7.1 Relé alarmu 

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

  sepnuté při chybě nebo ztrátě napájení; při normální činnosti rozepnuté 

3.7.2 Kontakty relé 1 a 2 

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

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

3.8 Výstupní signály 

3.8.1 Výstupní signál 1 a 2 (výstupní analogové signály) 

Výstup 1 :  kontakty 14 (+); 13 (-) 

Výstup 2 :  kontakty 15 (+); 13 (-) 

  Maximální zátěž :  510 Ω 

  Proudová smyčka  0/4 ÷ 20 mA 

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

3.8.2 Výstupní signál 3 (volitelné příslušenství) 

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

použít současně jak třetí signální výstup tak komunikační interface. 

 Výstup 3 :  kontakty 38 (+); 37 (-) 

Maximální zátěž :  510 Ω 

  Proudová smyčka  0/4 ÷ 20 mA 

 

 

 

 

 

               deska pro třetí signální výstup 

 

 

 

Obrázek 3-6 : Umístění desky pro třetí signální výstup 
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3.9 Komunikační interface 

3.9.1 Interface RS 485 

Svorky :  37 PB; 38 PA 

  

Pro připojení více přístrojů do sítě je nutno nastavit komunikační parametry pro PROFIBUS. Pro propojení více 

přístrojů používejte správný kabel.  

Propojení přístrojů musí být u posledního převodníku zakončeno zakončovacím odporem - přepínačem (poslední 

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

přepínačem ve stavu ON. 

 

 

 

         deska interface RS 485 

 

 

 

            vypínání/zapínání zakončovacího odporu 

 

 

 

Obrázek 3-7 : Interface RS 485 

3.9.2 Interface RS 232 

Svorky :  50; 52; 53 

 

Interface převodníku AMI se požívá pro nahrávání dat z datalogeru nebo pro nahrávání nového firmware. 

detailnější popis je v návodu „AMI RS 232 interface“ 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-8 : RS 232 interface 

3.10 Vstupy 

Používejte pouze beznapěťové kontakty 

   

  Svorky :  16; 42 

 

3.11 Síťový přívod 

 

svorky pro napájení 

       (hnědá-fáze; modrá-neutrální vodič) 

 

 
 

       ochranná zem 

       zemnící vodič MUSÍ být připojen 

       pod zemnící šroub v převodníku! 

 
Obrázek 3-9 : Připojení síťového přívodu 
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3.11.1 Zapojení sond 

 

 

 

 

      

 

 

      Teplotní čidlo 
 

      pH sonda 
 

 

      Referenční elektroda 
 

      Sodíková elektroda 
 

 

 

 

 

Obrázek 3-10 : Zapojení sond 

3.12 Instalace elektrod 

3.12.1 Instalace sodíkové elektrody 

Sodíková elektroda je citlivé elektrochemické zařízení s vysokou vnitřní impedancí. Pro zabezpečení správného 

provozu zkontrolujte: 

čistotu skleněné kulaté špičky 

zda nejsou zachycené bublinky vzduchu uvnitř těla sondy 

zda je konektor čistý a suchý. 

Vybalení 

Elektroda je dodávaná s ochrannou čepičkou a krytem konektoru. Opatrně sundejte čepičku ze skleněné špičky 

sondy. Kryt konektoru smontujte až poté, co je elektroda nainstalovaná do měřící cely. 

Čištění a leptání 

Používejte jen originální leptací sadu SWAN. Leptací sada je dodávána ve 2 lahvičkách, jedna obsahuje 

kyselinový roztok a ve druhé je fluoridová sůl. Používejte jen originální leptací sadu SWAN ! 

Rozpusťte sůl v roztoku a na lahvičce si poznačte datum vyrobení roztoku. 

 

Upozornění: 

Připravený fluoridový roztok je nebezpečný a škodlivý. 

Škodlivý je při požití, poškozuje kůži a oči. Obsahuje méně než 0.5% kyseliny 

fluorovodíkové. Obsahuje méně než 1% kyseliny octové. Používá se jen pro 

laboratorní účely. 

Už i krátkodobý kontakt s pokožkou je nebezpečný, při postižení pokožky opláchněte proudem čisté vody. 

 

Upozornění: 

Po příprav leptacího roztoku je jeho životnost limitovaná na 6 měsíců od data přípravy! 

 

Opláchněte elektrodu demi vodou. Při prvním leptání ponořte elektrodu do leptacího roztoku na 2 minuty. 

Elektrodu opláchněte demi vodou. Nikdy nechytejte skleněnou špičku elektrody! 

 

Montáž  

Nejdříve stáhněte černý O-kroužek a těsnící kroužek z těla elektrody. O-kroužek navlhčete a opatrně natáhněte 

nazpět s těsněním. Zkontrolujte, zda se nevytvořily bublinky uvnitř elektrody. Jestliže ano, zaklepejte elektrodou 

směrem dolu, jako s klasickým teploměrem. Opatrně dotáhněte kroužek na elektrodu . Odmontujte ochranný kryt 

konektoru a připojte konektor kabelu s označením S. Kryt uschovejte. 
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3.12.2 Instalace referenční elektrody 

Referenční elektroda je citlivé elektrochemické zařízení, s vysokou vnitřní impedancí. Referenční elektroda dvoj 

dotykový elektroda Kalomel /KCl. Venkovní spoj je skleněný zábrus, který zabezpečuje jednoduchou údržbu a 

dlouhou životnost. Zkontrolujte čistotu skleněného zábrusu, spotřeba KCl by měla být 1 ml/den a nejsou-li 

zachycené bublinky vzduchu ve vnitřku těla elektrody a také v hadičce přivádějící elektrolyt. Konektor musí být 

čistý a suchý 

Vybalení 

Elektroda je dodávaná s ochrannou čepičkou na špičce těla elektrody s krytem konektoru. Láhev KCl má 

kónický uzávěr. Odmontujte zátku z hadičky a z kónického uzávěru lahve odřízněte cca. 1 cm.  

Montáž 

Připojte hadičku na kónický uzávěr láhve. Láhev KCl namontujte dnem vzhůru do držáku vedle převodníku.  

Dno lahve propíchněte, aby se vyrovnal tlak v lahvi! Opatrně odmontujte ochrannou čepičku z elektrody. 

Držte elektrodu špičkou vzhůru (viz. obrázek).  

Vezměte si filtrační papír a opatrně otáčením a zatlačením uvolněte zábrus skleněného prstence. Potom ho vraťte 

zpět. Sondu opláchněte a dejte do průtočné cely.  

Odšroubujte kryt konektoru a sondu připojte na kabel označený R.  

 

  Upozornění : 

Nenechávejte kapat elektrolyt na měřící celu! Celu očistěte, protože koncentrované KCl 

je korosivní. 

 

 

 

Referenční 

elektroda 

 

          Přizemňovací 

skleněný prstenec 

otevřený 

 

          Elektrolyt vytéká 

          tímto otvorem 

 

Přizemňovací 

skleněný prstenec 

zavřený 

 

 

0 Pro uzavření otvoru 

táhněte kroužek dolů 

(mírně krouživým 

pohybem      pohybem) 

Pro otevření 

táhněte kroužek 

nahoru 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-11 : Pohyblivý prstenec referenční sondy 
 

3.12.3 Montáž pH sondy 

Odmontujte ochrannou čepičku ze špičky elektrody. Nejdříve stáhněte černý O-kroužek a těsnící kroužek z těla 

elektrody. O-kroužek navlhčete a opatrně natáhněte nazpět s těsněním. 

Elektrodu namontujte do průtočné cely a zasuňte ji až na doraz. Opatrně dotáhněte O-kroužek elektrody. 

Odmontujte ochranný kryt konektoru a připojte konektor kabelu označený pH. 
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3.12.4 Instalace filtru a láhve s reagentem 

 

Od vzduchového        Od přepadové nádoby  

filtru 

        Upozornění : 

        Výrobce doporučuje používat 

       Uzávěr láhve   diizopropylamin jako reagent 

na úpravu pH vzorku. Při použití    

      EPDM těsnění                         čpavkové vody není možná analýza 

    pod 1 ppb. 

Zbytek vody se musí vylít do 

chemické kanalizace. 

      

 

     

 

 

 

           Láhev s reagentem 

 

        Pro zabránění tvorby výparů reagentu: 

- zavírejte láhev reagentu 

- pravidelně kontrolujte EPDM těsnění 

- správně namontujte hadičku vzduchu  

a filtru 

 

Upozornění: 

Hadička v láhvi musí být připojená na 

hadičku z filtru vzduchu. 

Namontujte filtr vzduchu do držáku 

vpravo od převodníku. 

 

 

        Vzduchový filtr 
 

 

 

 

 

 

         
 

4 Spuštění analyzátoru 
Nejprve zkontrolujte : 

 jestli odpovídá síťový přívod a  elektrické připojení převodníku 

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

mastnoty) 

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

prostoru) 

 zkontrolujte netěsnosti 

 otevřete přívod vzorku 

 nastavte průtok  

 zapněte elektrické napájení 

 naprogramujte všechny parametry 

 Nechte běžet analyzátor nejméně hodinu 
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5 Popis programu 

5.1 Struktura menu 

Vysvětlení jednotlivých částí je v následující kapitole 

nevyřízené chyby 
 

 
    Zprávy     seznam zpráv 
(hlavní menu 1) 
 

označení 

         verze software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

         stávající hodnota 

                  nezpracovaná hodnota 

      

         Sodíková elektroda   historie kalibrací 
 

         stávající hodnota

    nezpracovaná hodnota 

   SONDY              

 

 
          (různé)    teplota v převodníku 

 

Diagnostika          
(hlavní menu 2)        označení vzorku 

         teplota  
            

teplotní čidlo 

         průtok vzorku 

         nezpracovaná hodnota 

 

 
        alarmové relé 
      

        relé 1; 2 
       

       vstup (třetí výstup je pouze volitelné příslušenství) 

signální výstupy 1;2;3 

 

 

        pouze s interface RS485 

             

           

Menu Diagnostic je vždy přístupné pro každého.Ochrana heslem pro menu Messages (zprávy) je možná. 
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         Sodíkovým standardem 

; procesní pH 

 

          alarmové relé 

                 relé 1 / 2   

                     výstupní signál 1 / 2 

Údržba         magnetický ventil 
(Hlavní menu 3) 

          nastavení času    
 

 

 

 
         časová konstanta flitru 

         zmrazení hodnoty po kalibraci 
 

 

            

dolní rozsah 

              

     
        horní rozsah 

 

 

        dolní rozsah 

 

 

 

Činnost           Alarmové relé             

(hlavní menu 4) 

 

 

        Kontakty relé    Relé 1/2 

       Vstup 

 

 

 

 

 

         interval záznamů 

  Záznam dat      vymazat záznamy 

 

 

Menu „Maintenace“ je pro servisní účely;  simulaci výstupních signálů a nastavení času. 

Mělo by být chráněno heslem. 

 

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

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

hraňte heslem! 
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       Typ sondy 

 

       

       teplota 

 

   SONDY 

      průtok 
 

             pro 1 kanál 

         automat 

        Přepínač kanálů  vstup 

   

 

 

 

 
               parametr 

               proudová smyčka 

             Signální výstupy             funkce 

              stupnice 

          (záleží na funkci) 

          

             

      
 

            průtok 

           tepl. vzorku 

INSTALACE    Teplota v převodníku    vysoká teplota 

           nízká teplota 

 

(hlavní menu 5) 
 

             Kontakty relé     parametr 

         

                Mezní hodnoty závisí na funkci 
 

      VSTUP       aktivní 

           Signál. výstupy 

                        výstup/regulace 

           chyba 

           zpoždění 
        toto menu není aktivní 

       toto menu není aktivní jestliže je 5.1.4. nastaven jako vstup 

              jazyk 

              nastavení od výrobce 

               nahrát firmware 

               hesla             pro  všechna menu 

               onačení vzorku 

 

 

   INTERFACE     pouze s nainstalovanou deskou (volitelné příslušenství) 

 

 

 
      

Režim instalace definuje nastavení všech vstupů a výstupů, interface, hesel atd.  

  Menu pouze pro systémové inženýry. 

  Nutno chránit heslem!!! 
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6 Kalibrace 
Před každou kalibrací naleptejte sodíkovou elektrodu ve SWAN leptacím roztoku po dobu ½ minuty . 

Používejte pouze SWAN leptací sadu!. 

V laboratoři si připravte 2 plastové lahve kalibračního roztoku nezásobního roztoku 1000 ppm a na každé lahvi 

vyznačte koncentraci. Změřená koncentrace se naprogramujte v analyzátoru. 

6.1 Správná příprava standardu 

V dodávce je zásobní roztok 1000 ppm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Jednobodová kalibrace: Offset elektrody 

Jděte do Menu 3.1.1. Analyzátor Vás povede celým procesem kalibrace. Po ukončení programování zmáčkněte 

klávesu           . 

 

 Vyndejte sodíkovou elektrodu z průtočné cely a opláchněte ji demi vodou 

 Dejte ji na 30 sekund do SWAN leptacího roztoku (SWAN etchinmg kit)a potom ji opláchněte demi 

vodou 

 Elektrodu vraťte zpět do průtočné cely a počkejte 2-3 minuty 

 Vložte plastovou láhev se standardem „1“ do držáku  otočte ji dnem vzhůru 

 Spusťte kalibraci a počkejte než se kalibrace dokončí 

 Nejdříve zmáčkněte        aby se uložil parametr , a až potom vyndejte láhev 

 Zmáčkněte             pro pokračování v dvoubodové kalibraci nebo       pro ukončení jednobodové 

kalibrace. 

6.3 Dvoubodová kalibrace strmost elektrody (slope) 

Pokračování z jednobodové kalibrace 

 Vložte plastovou láhev se standardem „2“ do držáku  otočte ji dnem vzhůru 

 Počkejte, než se kalibrace ukončí 

 Nejdříve zmáčkněte        aby se uložil parametr a potom        pro opuštění kalibrace 

 Kalibrace je úspěšná (calibration successful) 

 Potom vyndejte láhev s kalibračním roztokem „2“ 

Důležité : 

Pokud se nepodaří dosáhnout stabilní hodnoty do vyprázdnění láhve (cca. 10 min) proveďte následující kroky: 

 Vyčistěte a naleptejte sodíkovou elektrodu 

 Vyčistěte referenční elektrodu  

 Zkontrolujte filtr vzduchu. 

 Zkontrolujte správný průtok vzorku 

Zmáčknutím         v průběhu kalibrace přerušíte kdykoliv kalibraci. 

V průběhu kalibrace a po kalibraci během naprogramovaného zpoždění (Delay) zůstávají výstupní signály na 

poslední naměřené hodnotě. Pokud se nastaví zpoždění (Delay) na 0, výstupní signály okamžitě odpovídají právě 

naměřené hodnotě. V průběhu kalibrace a podobu zpoždění (Delay) se na displeji zobrazuje stav HOLD. 

6.4 Procesní pH kalibrace 

Na kalibraci potřebujete kvalitní přenosný pH metr.(Je doporučeno použít přenosnou sadu SWAN Chematest 25. 

Přenosný pH metr musí být nakalibrovaný! 

Jděte do Menu 3.1.2. Výstupní signály a alarmy z stanou na poslední naměřené hodnotě 
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Vyndejte sodíkovou elektrodu z průtočné cely a na její místo dejte pH elektrodu z vašeho pH metru. Počkejte 

než je hodnota pH stabilní.  

Zmáčkněte        . Na displeji se zobrazí následující : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6-1 : Displej při kalibraci pH 
 

Vyndejte pH elektrodu průtočné cely a dejte zpět sodíkovou elektrodu. 

 

Pro opuštění programu.zmáčkněte          . 

 

Pokud se zobrazí error, elektrodu vyčistěte nebo vyměňte. 

 

7 Ruční vzorek 
Na ruční vzorek použijte láhev jako je na kalibrační standard. Láhev důkladně propláchněte a dejte do ní 

vzorek,který chcete měřit. Nepoužívejte uzavřené láhve! 

 

Zmáčkněte          dokud se nezobrazí GRAB v levém horním rohu displeje 

 

Vložte láhev se vzorkem do držáku pro standard a otočte ji dnem vzhůru. 

Analyzátor začne měřit obsah sodíku ve vzorku. 

Počkejte až se hodnota ustálí a poznačte si výsledek! 

Hodnota nezůstane uložena v paměti analyzátoru! 

 

Otočte láhev dnem dolů a vyšroubujte ji z držáku. 

 

 

 Zmáčkněte         opět šipku. Na displeji se objeví stav HOLD 

 

 

 

. 
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8 Údržba 
Tato kapitola popisuje aktivity , nutné ke správné činnosti přístroje a případné odstranění problémů 

8.1 Plán údržby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Čištění sodíkové elektrody 

Při čištění a leptání se řiďte pokyny uvedenými v části Instalace elektrod. 

 Odmontujte kabel a na konektor elektrody namontujte ochranný kryt. 

 Povolte černou převlečnou matku a elektrodu vytáhněte spolu s těsnícím O-kroužkem a podložkou. 

 Opatrně stáhněte z elektrody O-kroužek a podložku. Pokud je potřeba, opatrně pomocí měkkého 

hadříku vyčistěte tělo elektrody 

 Elektrodu opláchněte demi vodou. 

 Na 1/2 minuty ponořte elektrodu do leptacího roztoku. 

 Elektrodu opláchněte demi vodou. Nikdy se nedotýkejte ani neosušujte skleněnou špičku elektrody! 

 Elektrodu namontujte zpět (viz. Instalace sodíkové elektrody) 

8.3 Údržba referenční elektrody 

 Odmontujte zásobník s roztokem KCl. Mějte na paměti, že dno lahve je propíchnuté - nerozlijte KCl 

 Vyndejte referenční elektrodu z průtočné cely. 

 Pomocí měkkého hadříku odstraňte nánosy železa z těla elektrody. 

 Opatrně povolte zábrus tahem nahoru a jemným otáčením  nechte vytéct asi 1 ml KCl a zábrus hned 

opatrně nasuňte zpět. 

 Doplňte nebo vyměňte láhev s roztokem KCl. Používejte originál SWAN KCl. 

 Namontujte elektrodu zpět do průtočné cely. 

8.4 Údržba pH elektrody 

 Vyndejte referenční elektrodu z průtočné cely 

 Pomocí měkkého hadříku odstraňte nánosy železa z těla elektrody 

 Opláchněte elektrodu demi vodou a ponořte ji asi na 2 minuty.do leptacího roztoku  

 Opláchněte elektrodu demi vodou a dejte ji zpět do průtočné cely 
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8.5 Údržba průtočné cely a přepadového válce. 

Upozornění! 

Nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla nebo brusné pasty na čištění částí z akrylového skla. 

 Používejte saponáty a vždy několikrát opláchněte demi vodou. 

Nikdy nepoužívejte silikonový olej nebo vazelínu na závit lahve standardu nebo na O-kroužek. 

Používejte jen teflonovou pastu nebo sprej na promazání pohyblivých části. 

8.6 Výměna částí v průtočné cele 

 

 

 

       3x černá převlečná matka 

           reakční trubice             3x podložka 

                3x O-kroužek (11x3,5 mm) 

        

 

 

              4 šrouby (M4x25mm) 

 

          detektor bublinek 

 

 

 

              šroub M5x80 

 

 

 

 

 

 

 

              šroub M5x80 

 

 

         SERTO 

        šroubení 

              O-kroužek 20x2 mm 

 

              odpad na hadici ½“ 

 

      

 

 

 

 

Obrázek 8-1 : Části průtočné cely 

 

 



AMI Sodium P                                                               Návod k obsluze 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Kryt přepadového válce 

2) Přepadový válec 

3) Hadička 2 do láhve s reagentem; šroubení; 

podložka M6 

4) Bílá trubička na omezení průtoku 

5) Regulační ventil O-kroužek 3,1x1,6 mm 

O-kroužek 4,9x1,9 mm 

6) SETRO šroubení reakční trubice 

7) Šroub M6 

8) SETRO šroubení pro vstup vzorku 

9) Přepadová trubice O-kroužek 10x4 mm 

10) 3x O-kroužek 4,9x1,9 mm 

11)  2x O-kroužek 27x3 mm 

12) Držák láhve na kalibrační roztok 

13) M3 šroub 

14) Šroub M6x100 

15) O-kroužek 34x3,5 mm v držáku 

 

Odmontování drzáku láhve: 

Uvolněte šroub M3(13) 

Povolte šroub M6 (14) 

Namažte O-kroužek pouze teflonovou pastou 

 

 

Obrázek 8-2 : Části přepadové komory 
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8.7 Seznam chyb 

 

Závažné chyby jsou vyznačeny červeně 

 

E001  Alarm sodíku  – vysoký  zkontrolujte proces měření 

E002  Alarm sodíku – nízký  zkontrolujte proces měření 

E003  Alarm pH – vysoký  zkontrolujte proces měření 

E004  Prázdná láhev s reagentem doplňte reagent 

E007  Vysoká teplota vzorku  zkontrolujte teplotu vzorku 

E008  Nízká teplota vzorku  zkontrolujte teplotu vzorku 

E009  Velký průtok vzorku  zkontrolujte tlak a přívod vzorku 

E010  Nízký průtok vzorku  zajistěte správný průtok; vyčistěte cestu vzorku 

E011  Teplotní čidlo  zkratováno  zkontrolujte teplotní čidlo; zkontrolujte připojení kabelu; 

E012  Teplotní čidlo přerušeno   zkontrolujte teplotní čidlo; zkontrolujte připojení kabelu; 

E013  Teplota v převodníku je vysoká zkontrolujte okolní teplotu a teplotu uvnitř převodníku 

E014  Teplota v převodníku je nízká zkontrolujte okolní teplotu a teplotu uvnitř převodníku 

E017  Řízení přerušeno   zkontrolujte řízení regulace a nastavení programu 

E024  Vstup je aktivní   Informace, že je aktivní vstup zkontrolujte v menu Instalace 

jestli je nastaveno Fault Yes (Chyba ANO)  

E 025 IC MK41T56     volejte Servis SWAN 

E 026 IC LM 75     volejte Servis SWAN 

E 027 IC PCF 8574     volejte Servis SWAN 

E 028 EE PromMicrocon    volejte Servis SWAN 

E 029 EE Prom Motherboard    volejte Servis SWAN 

E 030 EE Prom Front-End    volejte Servis SWAN 

E 031 Calibration RecOut    volejte Servis SWAN 

E 032 Wrong Front-End    volejte Servis SWAN 

E 033 Zapnuto (Power On)    normální stav 

E 034 vypnuto  (Power down)     normální stav 

 

8.8 Odstraňování problémů 

Tato kapitola popisuje možné poruchy a jejich odstraňování. Detailnější informace o manipulaci a čištění 

jednotlivých častí jsou popsané v předchozích částech. 

Detaily o programovaní analyzátoru jsou popsané v části „Displej“. 

8.8.1 Nejčastější poruchy 

Průtok vzorku v reakční trubice není plynulý: (Počet bublinek kolísá nebo je < 5) 

počet bublinek se dá zobrazit v Menu 2.3.1 (Průtok vzorku v B/s) 

 Špína v systému. Počkejte 24 hodin než se špína vypláchne. 

 Filtr vzduchu je ucpaný nebo vlhký 

 Zkontrolujte, zda je tlak vzorku na vstupu dostatečný. Průtok nastavte jehlovým ventilem 

 

Signál není stabilní 

 Zkontrolujte, zda je průtok plynulý a dostatečný  

 Zkontrolujte elektrody, hlavně referenční. 

Láhev elektrolytu musí být propíchnutá (spotřeba 1ml / den) 

spotřeba  elektrolytu je vysoká: zkontrolujte, zda je zábrus těsný 

spotřeba elektrolytu nízká: zábrus ucpaný - vyčistěte ho 

 Zkontrolujte, zda byla sodíková elektroda správně naleptána. 

 Zkontrolujte, zda leptací roztok není starý (max. 6 měsíců od data naředění) 

 Nestabilní signál během kalibrace: Standard nebyl správně připravený. 

nejdřív napipetujte koncentrovaný standard a potom doplňte na 1 litr demi vodou. Nejdříve připravte 

standard s nižší koncentrací, až potom s vyšší 

 Časová konstanta filtru (Filter time constant) > 180 sec 
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Elektroda má malou strmost (gain) správná hodnota má být 55 ÷ 62 mV/dec 

 Zkontrolujte, zda byl správně připravený kalibrační standard (viz. výše) 

 Použijte nový standard, který není znečištěný (vysoký offset) 

 Naleptejte sodíkovou elektrodu a opláchněte ji demi vodou 

 Zkontrolujte sodíkovou elektrodu, zda není poškozená, popř. ji vyměňte. 

 

Offset mimo rozsah  správná hodnota má být 100 ÷ 140 mV 

 Láhev reagentu prázdná 

 Proveďte kontrolu standardu, zda není znečištěný 

 Zkontrolujte elektrody, hlavně referenční 

 Láhev elektrolytu musí být propíchnutá a průtok podle předpisu  

 Zkontrolujte, zda jsou hadičky správně nainstalované. Porovnejte s obr. Popis analyzátoru  

 Zkontrolujte, zda není filtr špinavý nebo ucpaný. 

 Zkontrolujte, zda je izometrický bod správný(ciso): Ciso = 45900 
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9 PROFIBUS (volitelné příslušenství) 

9.1 Úvod 

Všechny převodníky AMI umožňují propojení velkého množství analyzátorů na společném základu- Každý 

analyzátor má interface a svoji vlastní strukturu. 

Převodníky AMI mohou být dodány s interface PROFIBUS DP-V1. Tento interface podporuje PROFIBUS PA 

Profile 3.0. 

T tato část návodu popisuje funkci interface a integraci AMI Převodníků do řídícího systému. 

9.2 Hardware 

Propojení a zakončení busu stejně jako zapojení konektorů, není součástí tohoto návodu, nicméně odpovídající 

standardy jsou velice důležité pro funkci. Rovněž nesprávné nastavení přenosové rychlosti a parametrů může 

způsobit přenosové chyby. 

9.3 GDS soubory pro AMI Sodium P 

PROFIBUS vyžaduje popis parametrů zařízení, t. zn. výstupní data, vstupní data, formát dat, objem dat, 

přenosovou rychlost tak aby mohl zařadit zařízení do systému. Tato data jsou obsažena v Device Master File 

(GDS file), který je umístěn v PROFIBUS master, zatímco komunikační systém se objednává. 

Může být také použito Device Bit map, které se objevují jako ikony v network tree. 

GDS file SW17C3.gds od výrobce je možno získat na vyžádání. 

9.4 Cyklická data 

AMI Sodium P výměnu cyklických dat 

1) Hlavní měřená hodnota Sodík kanál č.1 v ppb 

2) Hlavní teplota ve [°C] 

3) Průtok vzorku  

4) Druhá měřená hodnota pH 

5) Třetí měřená hodnota Sodík kanál č.2 v ppb 

6) Řízení AMI 

7) Diagnostické hodnoty  

9.4.1 Struktura vstupních dat AMI Sodium P 

Index 

vstupních 

dat 

Data 
Činno

st 
Formát dat Konfigurace dat 

0     4 

Analogový vstupní blok 1 

Měřená hodnota  

(hlavní veličina 1) 

čtení 

Měřená hodnota 

(32 bit; plovoucí 

čárka) 

Status byt 

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

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

0x94 

5     9 
Analogový vstupní blok 2 

Teplota  
čtení 

Měřená hodnota 

(32 bit; plovoucí 

čárka) 

Status byt 

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

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

0x94 

10     14 
Analogový vstupní blok 3 

Sledování vzorku 
čtení 

Měřená hodnota 

(32 bit; plovoucí 

čárka) 

Status byt 

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

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

0x94 

15     19 
Analogový vstupní blok 4 

Druhá měřená hodnota 
čtení 

Měřená hodnota 

(32 bit; plovoucí 

čárka) 

Status byt 

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

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

0x94 

20     24 
Analogový vstupní blok 5 

Třetí měřená hodnota 
čtení 

Měřená hodnota 

(32 bit; plovoucí 

čárka) 

Status byt 

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

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

0x94 

25     44 Diagnostické hodnoty čtení 

5 měřených hodnot 

(32 bit; plovoucí 

čárka čísla) 

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

0x08; 0x08 

0xE9 
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9.4.2 Výstupní data se  AMI Sodium P  

Index výstupních 

dat 
Data Činnost Formát dat Konfigurace dat 

0......1 

Regulace 

AMI  

(SP_D) 

zápis 

Byte 0 
Bit        Popis 

  0         Relé 1 
              0 = rozepnuto 

              1 = sepnuto 

  1         Relé 2 
              0 = rozepnuto 

              1 = sepnuto 

2 ÷ 7    nepoužito 

 

Byte 1 
Bit        Popis 

  1         Relé 2 
              0 = HOLD 

              1 = regulace 

vypnutá 

2 ÷7    nepoužito 

 

0x82; 0x81; 0x05; 

0x05 nebo 

0x82; 0x81; 0x84; 

0x82 nebo 

0xA1 

9.5 Formát dat 

Každá měřená hodnota má svůj vlastní formát : jeden čtyřbytový (32 bit) s pohyblivou řádovou čárkou  

v IEEE 754 Short Real Number Format a status kód, který určuje měřenou hodnotu. Jsou čtyři úrovně hodnot 

stavů, 16 podstavových hodnot (všechny nejsou definovány) pro každou úroveň, a čtyři limitní stavy pro 

měřenou hodnotu, jejíž údaj se zobrazuje v jejím vlastním status bytu. 

 

 

 

 

 

Tabulka 9-1 : Výstupní hodnota + status 

 

 

 

 

 

Tabulka 9-2 : IEEE 754 čísla s plovoucí desetinnou čárkou 

 Příklad : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 9-3 : : Satus kód Byte 
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9.5.1 Status kód měřené veličiny 

Status kód Status 

analyzátoru 

Význam Limity 

0 x 08 špatný 
teplotní čidlo není 

připojeno 

 

0 x 0C špatný chyba analyzátoru  

0 x 10 špatný 
zkrat v teplotním 

čidle 

 

0 x 47 nejistý 
poslední použitelná 

hodnota (HOLD) 

konstanta 

0 x 4B nejistý hlavní teplota  

0 x 50 nejistý není průtok  

0 x 64 

0 x 67 
nejistý 

kalibrace sondy  

kalibrace sondy , 

hold 

O.k 

konstanta. 

0 x 80 dobrý O.k. O.k. 

0 x 89 

0 x 8A 
dobrý 

varování – nízké 

varování - vysoké 

dolní limit  

LOW_LIM 

horní limit  

HIGH_LIM 

0 x 8D 

0 x 8E 
dobrý 

alarm – nízký 

alarm - vysoký 

dolní limit  

LOW_LIM 

horní limit  

HIGH_LIM 

Tabulka 9-4 : Status kódy měřené veličiny 

 

 

9.5.2 DP Diagnostika 

Byte Popis  

0 Status 1 Standardní DP Diagnostika 

1 Status 2 

Status kódování 

podle DP / V1 

2 Status 3 

3 Adresa masteru 

4 Identifikační číslo (horní byte –high byte) 

5 Identifikační číslo (dolní byte – low byte) 

6 Záhlaví (header) délka bloku včetně Header byte = 14 

7 Status Type (0 x 81) 

8 Slot Number (0 x 00) 

9 Status specifikátor (Status Specifier) 

10..13 Diagnostika 

14  19 Přípona diagnostiky (Diagnostic extension) 

Tabulka 9-5 : DP Diagnostika 
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9.6 Diagnostika 

Objekt diagnostiky se skládá ze 4 Bytů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 9-6 : Diagnostika – popis bytů 
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9.7 Rozšířená diagnostika 

AMI Sodium P obsahuje mnoho kvalitních zabezpečovacích prvků. Hodnoty jsou dostupné pouze pro sledování 

analytického procesu v rozšířené diagnostice 

 
       vysoký obsah sodíku 

       nízký obsah sodíku 

       vysoká hodnoty p 

       nízká hodnota pH 

       vysoký obsah sodíku kanál 2 

       nízký obsah sodíku kanál 2 

       teplota vzorku                                              vysoká 

                                                                      teplota vzorku                                               nízká 

      průtok vzorku                                              vysoký 

      průtok vzorku                                                nízký 

         teplotní čidlo                                                       zkrat 

         teplotní čidlo                                           rozpoj. 

            teplota v převod.             vysoká 

            teplota v převod.             nízká 

 

 

      časový limit 

           není reagent 

     není vzorek 

 

 

 

      čistění regentu 

     aktivní vstup 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabulka 9-7 : Rozšířená diagnostika 

 

9.8 Acyklický přenos dat  

Série AMI analytických přístrojů je vhodná pro použití v širokém rozsahu měřených parametrů. Konfigurace 

analyzátorů je závislá na typu připojených sond a použité aplikaci. Proto nastavení musí provádět vyškolená 

obsluha s vědomostmi o použité aplikaci a analytické metodě. 

Je zřejmé, že existuje jasný rozdíl mezi přístroji, které jsou kalibrovány přímo v procesu (průtok, hladina, tlak) a 

přístroji, které jsou kalibrovány známými kalibračními standardy (pH, chlór). AMI analyzátory jsou toho 

druhého typu. 

Pro zajištění spolehlivosti a stability měření nebyla doposud povolena možnost vzdálené kalibrace . 

 


