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AMI Codes-II – Návod k obsluze
Tento dokument popisuje hlavní kroky pro nastavení přístroje, provoz a údržbu.
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Bezpečnostní pokyny

Obecné





Cílová
skupina

Umístění
manuálu
Kvalifikace,
školení



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.



Provozovatel: Kvalifikovaná osoba, která používá zařízení k zamýšlenému
účelu.
Ovládání přístroje vyžaduje důkladnou znalost aplikací, funkcí přístroje a
software programu, jakož i všechny příslušní bezpečnostní pravidla a
předpisy.



Návod k obsluze umístěte v blízkosti přístroje

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
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1.1

Výstražná upozornění
Symboly používané pro bezpečnostní upozornění 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
Pozor žíravina
Škodlivé pro zdraví
Pozor hořlavina

UPOZORNĚNÍ :

Tento symbol upozorňuje na to, že při nesprávné činnosti nebo obsluze
může dojít ke špatným výsledkům měření nebo dokonce ke zničení přístroje
Nutné ochranné bezpečnostní brýle
Nutné ochranné rukavice
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1.2

Všeobecné bezpečnostní předpisy

Právní požadavky




Uživatel je odpovědný za správnou činnost systému.
Všechna opatření musí být dodržována pro zajištění bezpečného
provozu přístroje.

Jednorázové
náhradní díly



Používejte pouze originální SWAN náhradní díly na jedno použití. Při
použití jiných dílů během záruční doby, je záruka od výrobce neplatná.

Modifikace



Modifikace a vylepšení přístroje smí provádět pouze autorizovaný
servisní technik. SWAN nepřijímá zodpovědnost za jakýkoliv nárok
vyplývající z neoprávněné úpravy nebo změny.

Nebezpečí úrazu el.
proudem

VAROVÁNÍ
Není-li umožněn řádný provoz, musí být přístroj odpojen od všech
elektrických vedení a musí být přijata opatření proti neúmyslnému
provozu:
 Zabránit úrazu elektrickým proudem. Vždy se ujistěte, že je
zemnící vodič připojen.
 Servis provádí oprávněná osoba
 Je-li nutný servis elektroniky, odpojte napájení přístroje a
zařízení připojená k:
1. Relé 1
2. Relé 2
3. Alarmové relé

VAROVÁNÍ
Pro bezpečnou instalaci a provoz přístroje si musíte přečíst a pochopit
pokyny v tomto návodu.

VAROVÁNÍ
Pouze SWAN vyškolený a oprávněný personál plní úkoly popsané v
tomto dokumentu.
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1.3

Omezení použití




Vzorek nesmí obsahovat žádné částečky, které mohou zablokovat
kyvety. Dostatečný průtok vzorku je nezbytný pro správnou funkci
přístroje.
Pokud vzorek obsahuje Pouze malé koncentrace dezinfekčního
prostředku, nebo hrozí nebezpečí biologického růstu,
doporučujeme použít volitelný čistící modul od SWAN.

Pro bezpečný provoz a instalaci musíte pozorně přečíst tento návod a
porozumět instrukcím, které jsou vysvětleny v tomto návodu a rovněž se
seznámit s bezpečnostními listy následujících reagentů použitých při
provozu analyzátoru:
 Oxycon On-line Buffer
 Oxycon On-line DPD
 Oxycon On-line KJ
 Buffer solution pH 4
 Buffer solution pH 7
 Buffer splution pH 9
UPOZORNĚNÍ :
Nikdy neuvolňujte hadičky peristaltických čerpadel, když není zavřený
přívod vzorku. Dojde k naředění a kontaminaci reagentů.
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2 Popis produktu
Rozsah použití

AMI Codes-II je kompletní monitorovací systém pro nepřetržité automatické
měření nebo řízení dávkování chloru měřeného na základě DPD kolorimetrické
metody APHA 4500 CI-G a na EN ISO7393 2.
Může být použit na měření dezinfektantů v:
 pitných a sanitárních vodách
 bazénech
 chladících vodách
 odpadních vodách
Lze ho také použít pro analýzu vody obsahující aditiva, jako jsou inhibitory
koroze (kyselina kyanurová).
Pro výpočet volného chloru, oxidu chloričitého, obsahu bromu a jodu jsou
potřebné reagencie:
 Oxycon on-line DPD
 Oxycon on-line Buffer
Měření monochloraminu, nebo ozonu, vyžaduje další reagent:
 Oxycon on-line KJ: který je součástí Oxycon on-line buffer

Dezinfekční prostředek
Ozon
HOCL / volný chlor /
Monochloraminy
Oxid chloričitý / Jod / Brom

Měřící rozsah
0.000 – 1.000 ppm
0.00 – 1.00 ppm
1.00 – 3.00 ppm
3.00 – 5.00 ppm
0.00 – 2.00 ppm
2.00 – 6.00 ppm

Přesnost
± 0.005 ppm
± 0.01 ppm
± 0.06 ppm
± 0.20 ppm
± 0.02 ppm
± 0.12 ppm

Tab. 2.1 Měření dezinfektantů

Výstup signálu

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.

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).

Alarmové relé

Jeden beznapěťový kontakt
 Rozepnutý během normální činnosti
 Sepnutý při chybě nebo ztrátě napájení
souhrnný alarm indikující programovatelné hodnoty alarmů a chybu přístroje.

Vstup

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

Speciální
možnosti

Možnost přerušení měření aktivací vstupu. Viz bod 5.3.4 Seznam programů a
vysvětlení.

pH

Volitelným příslušenstvím je možnost měření pH (korekce pH nebo kalibrace)

Komunikace
(volitelné
příslušenství)

RS 232 pro nahrávání dat z data loggeru do PC pomocí Hyperterminálu nebo
RS 485 s Fieldbus s protokolem Modbus nebo Profibus DP; Webserver
s připojením přes Modbus

Čistící modul

Volitelně je dostupný čistící modul

UPOZORNĚNÍ :
V případě potřeby je možno zobrazenou naměřenou hodnotu upravit porovnáním
s manuální DPD analýzou. Pro určení referenční hodnoty používejte vysoce kvalitní
fotometry jako je SWAN Chematest. Nulová hodnota se dělá automaticky před každým
měřením.
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A

Peristaltické čerpadlo

B

Teplotní senzor

C

pH sensor

D

Nádoba s konstantní hladinou

E

Kratší přepadová trubka

F

Přepad

G

Mísící komora

H

Filter

I

Vstup vzorku

K

Průtočná cela

M

Detektor vzduchových bublinek

N

Fotometr

P

Vstup vzduchu

Q1

Reagent Oxycon on-line DPD

Q2

Reagent Oxycon on-line buffer

R

Odpad

S

Čidlo hladiny reagentu

V

Regulátor průtoku

Vzorek vstupuje do nádoby [D], ve které se udržuje stálá hladina, přes vstup vzorku [I] a přes filtr
pevných částic [H]. Regulátorem průtoku [V] se nastaví průtok vzorku. Část vzorku přepadá
přepadovou trubkou [F] do odpadu [R]. Část vzorku protéká kratší přepadovou trubkou [E] do průtočné
cely [K], ve které je směšovací komora [G]. Do směšovací komory se dávkují reagenty Q1 a Q2.
Vzorek a reagenty protékají do fotometru [N], kde se změří hodnota dezinfektantu, respektive
monochloraminu, pokud jsou KJ a Buffer smíchány v kanystru Q2. Pak vzorek prochází detektorem
bublinek [M] a vlévá se do odpadu [R].
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2.1

Specifikace analyzátoru

Napájení:

napětí 100 ÷ 240 VAC ± 10%; 50 / 60 Hz ± 5%;
nebo 24VDC (oddělené) ± 10%;
spotřeba max.30VA

Požadavky na vzorek:

průtok: min 10 l/hod
vstupní tlak vzorku: 0,15 až 2 bary (2 ÷ 28 PSI)
teplota: 5 až 50°C (41 ÷ 122°F)

připojení:

přívod vzorku: hadička 6x8 mm
Odpad:
2x15x20 mm
(ukončení do volného beztlakého prostoru)

UPOZORNĚNÍ:
Vzorek nesmí obsahovat oleje tuky a písek

Skříň elektroniky:

hliníková skříň: krytí IP66 / NEMÁ 4X
teplota prostředí: -10 až + 50°C
provozní teplota: -25 až + 65°C
skladovací teplota: - 30 až +85°C
vlhkost: 10 až 90% relativní nekondenzující
displej: podsvícený LCD 75 x 45 mm

Rozměry:

panel: 400 x 850 mm
rozteče montážních děr: 374 x 824 mm
šrouby: průměr 5 nebo 6 mm
hmotnost: 12.0 kg bez reagentů a vzorku
17.0 kg s reagenty a vzorkem v systému

12

Návod k obsluze

AMI Codes-II

2.2

Popis částí analyzátoru

A.

převodník s podsvíceným displejem

B.

pH sonda (volitelné)

C.

teplotní čidlo (volitelné)

D.

průtočná cela pro udržení konstantní
hladiny

E.

peristaltické čerpadlo

F.

fotometr

G.

detektor bublin

H.

regulační ventil

I.

směšovací komora

J.
K.

filtr a vstupní nádoba vzorku

L.

montážní panel

M.

přívod vzorku (za nádobou s filtrem)

N.

přepad z průtočné cely

O.

detektor hladiny reagencií

P.

značka 2 litrů (plná nádoba)

Q1. reagent Oxycon on-line DPD
Q2. reagent Oxycon on-line buffer
R.
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2.3

Displej a klávesnice

podsvícený displej
ovládací klávesy

Popis displeje a ovládacích tlačítek
RUN
HOLD
OFF

normální činnost
vstup uzavřen; analog. výstup zůstává na své poslední hodnotě
Kontakt sepnut; analog. výstup je na 0/4 mA
Nedostatek reagencií
(číslo udává v zbývající množství
v % ; < 17% = 340ml)

Čas
Naměřená hodnota
dezinfektantu x.xx [ppm]
hodnota pH x.xx [pH]
čas naměřené hodnoty
Průtok vzorku
(bublinek za sekundu)

Teplota vzorku
udává zbytek čistícího roztoku v %(< 17% = 340ml)

Stavy relé:
bylo dosaženo horního / dolního limitu
horní / spodní limit ještě nebyl dosažen
regulace nahoru / dolů : bez regulace (žádná činnost)
regulace vzestupná / sestupná : aktivní; černý ukazatel ukazuje
intenzitu regulace
chyba (error); blikající symbol znamená závažnou chybu
časovač
Klávesy
opouští menu nebo příkaz bez uložení změny
pohyb směrem dolů v menu nebo snižováni hodnoty čísla při
nastavování
pohyb směrem nahoru v menu nebo zvyšováni hodnoty čísla při
nastavování
otevírá vybrané menu nebo submenu
potvrzuje provedené změny

14

Návod k obsluze

AMI Codes-II
Přístup do menu a jeho puštění

Obr. 2.3.1 Pohyb v menu
Detailní popis všech menu je v kapitole „Přehled programu“ kap 2.9.5

2.4

Struktura software
Hlavní menu

Menu 1 : Messages (zprávy)
Zobrazuje nevyřízené chyby (pending
errors) a také historii událostí (datum
a čas, kdy událost nastala. Obsahuje
důležitá data pro uživatele

Menu 2 : Diagnostika
Poskytuje uživateli důležitá data
o analyzátoru a o vzorku

Menu 3 : Maintenance (údržba)
Pro kalibraci přístroje; simulaci relé
a výstupních signálů; nastavení času;
proplach / doplňování systému pro
reagencie. 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 chráněno heslem.
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2.5

Změna parametrů a hodnot

V menu zvýrazněte parametr, který chcete změnit
Zmáčkněte

Pomocí

nebo

zvýrazněte vybraný parametr

Zmáčkněte
pro potvrzení volby nebo
zachování předchozího nastavení

pro

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.

Obr. 2.5.1 Změna parametru

Změna hodnoty

Pomocí

vyberte parametr a zmáčkněte

Hodnotu změníte pomocí
Změněnou hodnotu potvrdíte
Menu opustíte klávesou

Obr. 2.5.2 Změna hodnoty
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3 Instalace
3.1

Kontrolní seznam instalace

Kontrola

Specifikace přístroje musí odpovídat vašemu napájení. Nezapínejte napájení,
dokud k tomu nebudete vyzváni.

Místní
požadavky

100 - 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 5%) nebo 24VDC (± 10%)
Izolované zásuvky s uzemněním, 30 VA.
Vzorek o průtoku alespoň 10 l/h a tlak 0,15 – 2 bar.
Odpad do kanalizace.
Instalace přístroje ve vertikální poloze.
Displej by měl být v úrovni očí.
Připojte vzorek a odpad. Viz. 3.3. Připojení vzorku a odpadu

Instalace

Elektroinstalace

Připojte všechna externí zařízení, jako jsou spínače, proudové smyčky a čerpadla.
Připojte napájecí kabel, ještě nezapínejte napájení!
Viz. 3.4. Elektrické připojení

Reagenty

Příprava reagentů: Viz. 5.3.1 a 5.3.2. Zasuňte odpovídající hadičky a detektory
hladin.

Zapnutí

Nastavení
přístroje

Provádějte v tomto pořadí:
 Otočte přítlačnou kazetu čerpadla tak, aby se uzamkla
 Otevřete přívod vzorku a počkejte až je průtočná cela úplně zaplněná a
přebytek vzorku přepadá delší odpadovou trubicí do odpadu
 Zapněte napájení
Nastavte všechny parametry pro externí zařízení (rozhraní, záznamy, atd.)
Nastavte všechny parametry pro provoz přístroje (limity, alarmy, měřící interval)

Spuštění

Nechte přístroj běžet nepřetržitě po dobu 1 hodiny před uvedením do provozu.

Kalibrace pH
elektrody

Pokud je v nabídce: Kalibrace pH elektrody viz kapitola 5.5

Procesní
kalibrace

Proveďte 3 manuální měření. Použijte kvalitní fotometr, např. Chematest od
Swanu. Vypočítejte průměrnou hodnotu a porovnejte jí s hodnotou analyzátoru
AMI Codes-II. Pokud se hodnoty rozchází, opravte hodnotu analyzátoru.
Kalibrace nuly je prováděna automaticky před každým měřením.
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3.2

Instalace AMI Monitor
Umístěte přístroj ve svislé poloze. Pro snadné ovládání namontujte tak, aby displej byl
v úrovni očí. Rozměry přístroje viz kapitola 2.1.

3.3

Připojení vzorku a odpadu

Vstup vzorku
Upevnění
SERTO kování

Odpad

Použijte plastovou hadičku (FEP, PA, nebo PE 6 x 8 mm) k připojení vzorku.

A
B
C
D

Šroubové připojení
Kompresní kroužek
Rýhovaná matice
Ohebná hadice

Připojte 1/2" hadici do hubice odpadu a umístěte ji do prostoru kanalizace o
dostatečné kapacitě.
A
B
C
D

Hadice z fotometru
Odpad 1
Hadice z nádoby s konst. hladinou
Odpad 2

VAROVÁNÍ
Voda, která odtéká z odpadu analyzátoru obsahuje reagencie, nesmí se vracet
zpět do systému. Přesvědčte se, že doopravdy odtéká do odpadního systému.
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3.4

Elektrické připojení
VAROVÁNÍ
Vždy vypněte napájení, před manipulací s elektrickými částmi.
Uzemnění: Propojení přístroje pouze s el. zásuvkou, která má uzemnění.

3.4.1

Tloušťka kabelů

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

A

Průchodka PG 11 : kabel vnější průměr 5 ÷ 10 mm

B

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

C

průchodky PG 9 : kabel vnější průměr 4 ÷ 8 mm
Nepoužité průchodky musí být uzavřeny!
2

Pro napájení převodníku a pro přívody k relé používejte vodiče o průřezu max. 1,5 mm (např.
2
AWG 14), pro výstupní signály 0,25 mm (např. AWG 23).
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že zařízení připojená k:
 Relé 1
 Relé 2
 Alarmové relé
jsou odpojena od sítě před pokračováním v instalaci.
VAROVÁNÍ
Nepřipojujte napájení, dokud není připojena bezpečnostní zem PE!
Nezapojujte přístroj, dokud k tomu nebudete vyzváni.

VAROVÁNÍ
Není dovoleno připojovat na napájecí svorky v AMI převodníku další jiné zařízení
nebo zátěž!
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3.5

Elektrické schéma zapojení analyzátoru

VAROVÁNÍ
Zapojujte na svorky pouze přívody, pro které jsou určeny.
Při nedodržení správného zapojení můžete převodník zničit nebo může dojít
k újmě na zdraví.
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3.6

Napájení

A

Konektor napájení

B

Neutrální vodič – svorka (2)

C

Přívod fáze – svorka (1)

D

ochranná zem
zemnící vodič MUSÍ být připojen
pod zemnící šroub v převodníku

UPOZORNĚNÍ!
Není dovoleno napájení externích zařízení z AMI převodníku.

Napájení Přístroje
Pouze kvalifikovaný elektrikář smí připojit přístroj do sítě.

pojistky 1AT

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, který musí být značený,
že je pouze pro AMI Codes-II

21

Návod k obsluze

AMI Codes-II

3.7

Vstup
Používejte pouze beznapěťové kontakty
Svorky: 30/ 31
Jestliže je signální vstup naprogramován na funkci „HOLD“ a je aktivní, měření je přerušeno
( pro programování najeď v menu na bod 5.3.4)

3.8

Kontakty relé
Programování kontaktů viz bod 5.3 Relé kontakty

Alarmové relé
Poznámka: Max. zátěž 1A / 250 VAC
Relé pro sdružený alarm přístroje
Programování je v kapitole 5.3.1
a) svorky 10; 11 (normaly open) v klidovém stavu kontakty rozpojeny, v případě
poruchy se sepnou
max. zátěž 1 A / 250 VAC
b) svorky 12; 11 (normaly closed) v klidovém stavu kontakty sepnuté, v případě
poruchy se rozepnou
max. zátěž 1 A / 250 VAC

Kontakty relé 1 a 2
Programování je v kapitole 5.3.2/3
relé 1: svorky 6; 7
relé 2: svorky 8; 9

max. zátěž 1 A / 250 VAC
max. zátěž 1 A / 250 VAC

UPOZORNĚNÍ!
Vysoká indukce nebo přímo
ovládaná
zátěž
(elektromagnetické
ventily,
dávkovací čerpadla) se musí
spínat externím napájecím relé. V
takovém případě použijte AMI
Relaybox, který je k dispozici jako
jedna z možností. Malá indukční
zátěž (max. 0,1 A), jako je
například cívka relé lze přepínat
přímo. Aby se zabránilo šumu
napětí v AMI přvodníku, je
nezbytné připojit tlumicí obvod
paralelně k zátěži (tento postup
není nutný je-li používán AMI
relaybox)
Obr. 3.8.2.1 Zapojení bez AMI relayboxu
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Odporové zátěže (do 1 A max.) nebo řídící signály pro obvody PLC a impulsní
čerpadla, mohou být zapojeny přímo.

Obr. 3.8.2.2 Zapojení kontaktů relé pro PLC obvody
Spouštěcí obvody využívají oba kontakty relé. Jedno relé (relé 1) je použito pro otvírání
ventilu, druhé (relé 2) je použito pro zavírání ventilu. Lze proto ovládat pomocí 2 kontaktů
v AMI převodníku jen jeden ventil.
Motory (ventily) s větší zátěží než 0,1 A musí být zapojeny přes AMI spínací skříňku nebo
externí výkonová relé.

Obr. 3.8.2.3 Zapojení kontaktů relé pro spouštění motorů
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3.9

Signální výstupy
Programování najdeme v kapitole 5.2

Výstupní signál 1 a 2 (výstupní analogové signály)
Výstup 1:
Výstup 2:

kontakty 14 (+); 13 (-)
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!

Výstupní signál 3 (volitelné příslušenství)
Je nutno nainstalovat přídavnou desku. Tato deska se instaluje do portu pro komunikační
rozhraní. Nelze proto použít současně jak třetí signální výstup, tak komunikační rozhraní.
Výstup 3:
kontakty 38 (+); 37 (-)
Maximální zátěž:
510 Ω
Proudová smyčka 0/4 ÷ 20 mA

deska pro třetí signální výstup

Obr. 3.10.2.1 Umístění desky pro třetí signální výstup

3.10 Komunikační rozhraní
Interface RS232

Svorky 50, 52, 53
AMI Interface RS232 PCB se používá pro stahování z Loggeru a pro nahrání
Firmware. Podrobné informace naleznete v příslušném manuálu "AMI RS232
Interface".

Obr. 3.11.1 DPS rozhraní RS232

Interface RS485

Svorka 37 PB, Terminal 38 PA
24
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Chcete-li připojit několik přístrojů, pomocí sítě nebo konfigurovat
PROFIBUS DP, podívejte se do sekce PROFIBUS tohoto návodu (Bod 5.5
Rozhraní). Používejte vhodný síťový kabel.
Poznámka: Propojení přístrojů musí být u posledního převodníku zakončeno
zakončovacím přepínačem (poslední musí být ve stavu ON, ostatní OFF). Jeli zapojen pouze jeden převodník, musí být jeho rozhraní rovněž zakončeno
přepínačem ve stavu ON.

Vypínání / zapínání zakončovacího odporu

Obr. 3.11.2 DPS rozhraní RS485
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3.11 Nainstalování průtočné cely

A.
B.
C.
D.
E.

Kryt nádoby přepadu
Vnější kryt
přívod vzorku (za nádobkou s filtrem)
Filtr
Nádobka s filtrem
VAROVÁNÍ:
Pozor pracujte opatrně, aby nedošlo k poškození!
Křehké!

Teplotní čidlo zasuňte do menšího otvoru v krytu nádoby

Obr. 3.11.1 Průtočná cela

3.12 Nainstalování příslušenství pro měření pH
Před jakoukoliv manipulací vypněte nejprve napájení!

1.

Opatrně sundejte gumový kryt na špičce pH elektrody. Kryt uschovejte pro pozdější použití.
Špičku elektrody opláchněte.

2.

Elektrodu zasuňte do jednoho z otvorů v krytu přepadové nádoby. (teplotní čidlo je v malém
otvoru)

3.

Sundejte kryt konektoru pH elektrody. Kryt si uschovejte pro pozdější použití.

4.

Připojte pH elektrodu na kabel s označením pH.

5.

Připevněte držáky kalibračních roztoků na panel.

6.

Zastavte přívod vzorku a počkejte, až je nádoba prázdná.

7.

Vypněte AMI převodník (rozpojte napájení)

8.

Otevřete kryt převodníku.

9.

Nainstalujte do držáku v převodníku desku „Aux pH“ malý konektor na desce se musí
nasunout na špičky v základní desce převodníku.

10.

Protáhněte kabely od pH sondy a teplotního čidla průchodkami v krytu převodníku a připojte je
na desku Aux pH. Teplotní čidlo svorka 19; stínění od čidla 20.

11.

Otevřete opět přívod vzorku a počkejte, až je průtočná cela naplněná.

12.

Zapněte napájeni. Elektronika sama rozpozná nainstalovanou pH elektrodu během startu.
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4 Uvedení analyzátoru do provozu
Po důkladné kontrole instalace (přívodů vzorku a odpadů a elektroinstalace) uveďte analyzátor do
provozu podle následujících instrukcí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4.1

Připravte do kanystrů reagencie, zasuňte odpovídající hadičky a detektory hladin
Aktivujte peristaltické čerpadlo (zavřete přítlačné kazety)
Zapněte napájení
Otevřete přívod vzorku a počkejte až je průtočná cela úplně zaplněná a přebytek vzorku
přepadá delší odpadovou trubicí do odpadu (viz. kap. 4.2 „Zajištění průtoku vzorku“).
Naplňte systém (viz. plnění / proplach systému s reagenciemi)
Nechte analyzátor alespoň hodinu běžet
Kalibrujte pH elektrodu (je-li instalovaná)
Udělejte procesní kalibraci

Aktivace čerpadla a zapnutí napájení

Analyzátor je dodán s uvolněnými hadičkami čerpadla. Pro aktivaci čerpadla přitlačte kazety čerpadla
ve směru hodinových ručiček a potom zapněte napájení.
UPOZORNĚNÍ:
Nepouštějte vzorek, dokud nejsou aktivovány hadičky čerpadla

4.2

Zajištění průtoku vzorku

1.
2.
3.
4.

Otevřete vstupní ventil přívodu vzorku
Zajistěte průtok tak, aby vzorek přetékal přes delší odpadní
trubici (asi 15 l/hod)
Naplňte systém reagenciemi (viz. 4.3 „Plnění/proplach
systému s reagenciemi)
Zkontrolujte těsnost všech hadiček

Obr. 4.2.1 Průtočná cela

VAROVÁNÍ:
Voda, která odtéká z odpadu analyzátoru, obsahuje reagencie, nesmí se vracet zpět
do systému.
Přesvědčte se, že doopravdy odtéká do odpadního systému.
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Fill / Flush Reagent System (Plnění / proplach systému s reagenciemi)

4.3

Provádí se :




Při prvním spuštění analyzátoru
Po znovu naplnění kanystrů s reagenciemi
Před odstavením systému např. při opravě nebo delší odstávce. V tomto případě je nutno
propláchnou systém dokonale demineralizovanou vodou, aby v systému nezůstaly ani
nejmenší zbytky reagencií.

Obr. 4.3.1 Plnění reagencií

4.4

Programování

Naprogramujte všechny parametry pro externí zařízení (interface; záznam dat apod.). Naprogramujte
všechny parametry pro funkci analyzátoru (dezinfektant; alarmy; limity signální výstupy). Všechny
možnosti jsou v kapitole 7. Přehled programů a 8. Vysvětlení k nastavení programů.
Analyzátor by měl být v provozu alespoň 1 hodinu, než začnete kalibrovat pH elektrodu.
Naprogramujte 2 kalibrační standardy (pufry) v menu Installation/Sensors/Standards. kalibrujte pomocí
dvou standardů. pH 7 a pH 9 (podrobněji v kapitole „Kalibrace pH“).
Nechte analyzátor alespoň 1 hodinu v provozu a potom teprve kalibrujte procesně dezinfektant.
Používejte CHEMATEST 25 (nebo podobný fotometr) pro určení hodnoty koncentrace dezinfektantu.
Vzorek odeberte přímo z průtočné cely. Hodnotu určete třemi DPD měřeními. Zjištěnou hodnotu
porovnejte s hodnotou, kterou měří analyzátor. Při manuálním měření mějte na paměti přesnost
ručního měření. Hodnotu naměřenou analyzátorem upravte pouze v případě velkého rozdílu!
Popis kalibrace je v kapitole „Kalibrace“.
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4.5

Příklady pro různá nastavení

Příklad 1 – nastavení relé 1
Řízení dávkování dezinfektantu pomocí čerpadla
Nastavení relé 1

Funkce : řízení regulace
vzestupné
Parametr : dezinfektant
Ovládací prvek

Mezní bod

Obr. 4.5.1 Nastavení relé 1

Příklad 2 – nastavení relé 2
Řízení dávkování kyseliny pomocí frekvenčního čerpadla
Nastavení relé 2
Funkce: řízení regulace
sestupné
Parametr: pH
Ovládací prvek

Mezní bod

Obr. 4.5.2 Nastavení relé 2
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Příklad 3 – nastavení relé alarmu
Možnosti nastavení limitů pro alarm:
 dezinfektantu
 pH
 vzorku: průtok vzorku
teplota vzorku
 teplota ve skříni převodníku

Kontakty relé
Alarmové relé

Alarm dezinfektantu

Horní mez alarmu

Horní mez alarmu

Alarm průtoku vzorku
V tomto menu neměňte
přednastavené hodnoty !
Alarm při nedostatečném/vysokém průtoku
ano
ne
Obr. 4.5.3 Nastavení relé alarmu
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Příklad 4 – nastavení vstupu
Při výběru nastavení Input (vstup), například při proplachu vstupního filtru, jsou nastaveny parametry
podle menu 5.3.4.1

Sepnutý kontakt
(rozepnutý)
Vstup

Cont : trvale
Hold: po nastavenou dobu je na výstup poslední
měřená hodnota (právě měřená hodnota je
ignorována
Off:
vypnuto
Je doporučeno nastavit funkci „Hold“ podržet poslední naměřenou hodnotu.
Obr. 4.5.4 Nastavení vstupu
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Příklad 5 – výstupní signály
Výstupní signály 1 a 2 (resp. volitelný výstup 3) se používají pro:
 výstup měřené hodnoty
 kontinuální řízení (regulaci)
Měřená hodnota může být:
 Dezinfektant
 Teplota
 pH
 průtok vzorku

Parametr: dezinfektant
Funkce: lineární

Parametr: pH
Funkce: lineární

Obr. 4.5.5 Nastavení výstupů
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Příklad 6 – stálá regulace (pomocí nastavení relé 1/2)

Parametr: dezinfektant
Funkce: řízení regulace vzestupné

Obr. 4.5.6 Příklad 6 – regulace

4.6

Kontrola výstupů a relé

V tomto menu si můžete vyzkoušet činnost všech relé a proudových výstupů.
Označení svorek je v elektrickém schématu zapojení
Výstupní signály nebo spínání relé můžete zkontrolovat multimetrem.

Obr. 4.6.1 Kontrola výstupů a relé
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5 Údržba
5.1

Rozpis údržby
 VAROVÁNÍ:
Před údržbou vždy zastavte přívod vzorku a vypněte napájení analyzátoru

Činnost

Interval
Denně
(pří velmi špinavé vodě)

každé dva týdny
(čistá voda)

pH : Každý týden
pH : Každé 2 týdny
Každé 2 týdny
(v závislosti na intervalu měření)

Každý měsíc
Ročně
Při výskytu chyby

5.2

Činnosti před údržbou






5.3

Zkontrolovat čistotu přívodu vzorku
Vyčistit přívodní filtry a sítka (v případě potřeby)
Vyčistit AMI Codes vstupní ochranný filtr (v případě potřeby)
Kontrolovat průtok vzorku
Volitelně pH: Procesní kalibrace (pouze při nainstalovaném pH příslušenství)
Volitelně pH: 2 bodová kalibrace (pouze při nainstalovaném pH příslušenství)
Vyčistit kanystry reagencií a připravit nové reagencie
Nechat analyzátor v chodu alespoň 1 hodinu; provést 3 manuální
kontrolní měření a v případě potřeby provést korekci měřené hodnoty
procesní kalibrací
Doporučení: Provést kontrolu fotometru kontrolním standardem
(viz. kapitola 5.4)
Vyměnit hadičky peristaltického čerpadla
E020:FOME Dirty (znečistěný fotometr) – vyčistit fotometr (kap. 5.7)
E022:Reagent empty (nejsou reagencie) - doplnit nové reagencie (kap. 5.3)
E065:Reagents low (málo reagencií) – doplnit nové reagencie (kap. 5.3)

Dejte hadičky (i s držákem) z kanystrů reagencií do nádoby s DEMI vodou a
spusťte plnění systému
Vyndejte hadičky z nádoby s DEMI vodou a opět spusťte plnění systému
Zastavte přívod vzorku; počkejte, až hladina v průtočné cele klesne na úroveň
kratší trubice v průtočné cele
Vypněte napájení analyzátoru
Vyprázdněte kompletně průtočnou celu

Doplnění nových reagencií

Hladina reagencií v kanystrech je kontrolována. Zobrazují se následující informace :
 Container almost empty (kanystr je téměř prázdný) :
Zobrazí se chyba E065 – Reagents low (málo reagencií) 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.

Spotřeba reagencií
Dvoulitrový kanystr pro DPD a Buffer vydrží 15 dnů při nastaveném intervalu měření 2 minuty. Set
reagnecií je pro naplnění 8 kanystrů a při tomto intervalu měření vydrží 4 měsíce. Protože spotřeba
reagencií není lineární, je v následující tabulce uvedena spotřeba reagencií pro různé nastavení.
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Interval mezi měřeními

Doba provozu na kanystr

Doba provozu na set reagencií

1 minuta

7 dní

2 měsíce

2 minuty

15 dní

4 měsíce

4 minuty

22 dní

5 měsíců

6 minut

33 dní

8 měsíců

10 minut

55 dní

14 měsíců

12 minut

66 dní

17 měsíců

Tab. 5.3.1 Spotřeba reagencií

Reagencie pro měření volného chloru, oxidu chloričitého, bromu a jodu

5.3.1




1 x 50 [ml]
1 x 240 [g]
4 litry

Oxycon – Online DPD
Oxycon – Online Buffer
DEMI vody

DPD :
VAROVÁNÍ :
Koncentrovaný Oxycon On-line DPD obsahuje více než 10 [%] minerálních kyselin.
Tento produkt je korozivní a způsobuje těžké popáleniny.
Při vniknutí do očí, okamžitě vymýt velkým množství vody a okamžitě vyhledat lékaře.
Noste vhodný ochranný oděv a pomůcky (ochranné brýle a rukavice).
V případě zasažení látkou nebo v případě nevolnosti, okamžitě vyhledejte lékaře!
Při první pomoci ukažte označení na láhvičce
(Podrobnosti jsou v „Bezpečnostních listech“)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vypláchněte kanystr označený Oxycon On-line DPD DEMI vodou
Naplňte kanystr 2 litry DEMI vody (ke značce)
Pomalu vylijte obsah jedné lahvičky označené Oxycon On-line DPD (50ml) do
kanystru; Dávejte pozor na rozlití!
Zavřete kanystr a pořádně protřepte
Dejte kanystr do držáku a zasuňte hadičky s držákem a detektorem hladiny
Kryt kanystru bezpečně uzavřete (kryt má uzavírací zámek)

BUFFER :
UPOZORNĚNÍ :
Před použitím prostudujte „Bezpečnostní listy“.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vypláchněte kanystr označený Oxycon On-line Buffer DEMI vodou
Naplňte kanystr 2 litry DEMI vody (ke značce)
Pomalu vysypte obsah jednoho sáčku označeného Oxycon On-line Buffer (240g) do
kanystru; Dávejte pozor na rozlití!
Zavřete kanystr a pořádně protřepte
Dejte kanystr do držáku a zasuňte hadičky s držákem a detektorem hladiny
Kryt kanystr bezpečně zavřete (kryt má uzavírací zámek)
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Reagencie pro měření monochloraminu a ozonu

5.3.2





1 x 50 [ml]
1 x 240 [g]
1x 60 [g]
4 litry

Oxycon – Online DPD
Oxycon – Online Buffer
Oxycon – Online KJ
DEMI vody

DPD:
VAROVÁNÍ:
Koncentrovaný Oxycon On-line DPD obsahuje více než 10 [%] minerálních kyselin.
Tento produkt je korozivní a způsobuje těžké popáleniny.
Při vniknutí do očí, okamžitě vymýt velkým množství vody a okamžitě vyhledat lékaře.
Noste vhodný ochranný oděv a pomůcky (ochranné brýle a rukavice).
V případě zasažení látkou nebo v případě nevolnosti, okamžitě vyhledejte lékaře!
Při první pomoci ukažte označení na lahvičce.
(Podrobnosti jsou v „Bezpečnostních listech“)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vypláchněte kanystr označený Oxycon On-line DPD DEMI vodou
Naplňte kanystr 2 litry DEMI vody (ke značce)
Pomalu vylijte obsah jedné lahvičky označené Oxycon On-line DPD (50ml) do
kanystru; Dávejte pozor na rozlití!
Zavřete kanystr a pořádně protřepte
Dejte kanystr do držáku a zasuňte hadičky s držákem a detektorem hladiny
Kryt kanystr bezpečně zavřete (kryt má uzavírací zámek)

BUFFER:
UPOZORNĚNÍ:
Před použitím prostudujte „Bezpečnostní listy“. OXYCON ON-LINE Buffer a OXYCON
ON-LINE KJ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Vypláchněte kanystr označený Oxycon On-line Buffer DEMI vodou
Naplňte kanystr 2 litry DEMI vody (ke značce)
Pomalu vysypte obsah jednoho sáčku označeného Oxycon On-line Buffer (240g) do
kanystru; Dávejte pozor na rozlití! Pomalu vysypte obsah jednoho sáčku označeného
Oxycon On-line KJ do stejného kanystru.
Zavřete kanystr a pořádně protřepte
Dejte kanystr do držáku a zasuňte hadičky s držákem a detektorem hladiny
Kryt kanystru bezpečně uzavřete (kryt má uzavírací zámek)
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5.4

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

Obr. 5.4.1 Kontrolní standard
Dříve než provedete kontrolu fotometru je nutno nastavit hodnotu standardu v AMI převodníku
v menu Installation/Sensors/ 5.1.3 Ref. verification - zadá se hodnota standardu.

5.4.1

Proces kontroly fotometru

V zásadě se postupuje podle pokynů v menu (Maintenance/Service/ 3.2.1 Verification) na displeji
převodníku.
Kontrolu provádějte, když je měření přerušeno a čeká se na další cyklus.
1. Zastavte průtok vzorku; čekejte na další výzvu; hladina v cele se vyprázdní a určí se
automatická nula
2. Otevřete kyvetu fotometru a zasuňte kontrolní standard zmáčkněte
pro pokračování
3. Nastavte trojúhelníkovitý tvar buď dopředu nebo dozadu a nastavte minimální absorbanci
(sledujte na AMI převodníku)
4. Zmáčkněte
pro uložení kontrolního měření (kontrola je úspěšná v případě, že hodnota je
v tolerancích. Pro pokračování zmáčkněte
.
5. Vyndejte standard, zavřete kyvetu, otevřete přívod vzorku. Pro ukončení
a
pro návrat
do menu měření
Výsledky kontrol je možno zobrazit v menu Verification history (Historie kontrol)
(Diagostic/Sensors/Photometer/ 2.2.1.5 Ver. History)

5.5

Kalibrace

Procesní kalibrace DIS
Procesní kalibraci provádějte pouze v případech, když je:





naměřená koncentrace blízko očekávané hodnoty (stabilní hodnoty)
jste si jisti, že reagencie jsou přesně namíchány
odchylka od manuálně změřené hodnoty je znatelná
mějte na paměti přesnost manuálního měření

Pro stanovení koncentrace dezinfektantu vzorku používejte CHEMATEST 25 (nebo ekvivalentní
fotometr). Provádějte 3 kontrolní měření a spočítejte průměrnou hodnotu. Tu potom porovnejte
s naměřenou hodnotou.
Zadejte procesní hodnotu (mg/l = ppm) v menu 3.1.1 Process DIS
Možné chybové zprávy:
 Wrong slope (špatná strmost):
špatné manuální určení koncentrace; opakujte s čerstvými reagenciemi
Reagencie pro AMI byly špatně připraveny


Zero (nula):
Nula se provádí automaticky před každým měřením,
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Obrázek 5.5.1.1 Procesní kalibrace

Procesní kalibrace pH

měřená hodnota
zadejte procesní hodnotu

Obr. 5.5.2. Procesní kalibrace pH
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Při kalibraci používejte přesný pH metr (CHEMATEST 25 nebo ekvivalentní).
pH metr musí být přesně nakalibrovaný
Možné chybové zprávy:
 Offset error (špatný offset)
špatně naměřené pH kontrolním přístrojem
špatná strmost při poslední kalibraci
elektroda špinavá nebo špatná
vlhký kabel k pH elektrodě

Kalibrace pH standardy (pufry)
Vyberte menu 3.1.3. Analyzátor vás povede celým procesem kalibrace.
Po dokončení akce potvrďte ukončení
vyndejte pH elektrodu z průtočné cely
postupujte podle pokynů na displeji
standardy 1 a 2 jsou zadány v menu 5.1.36

Obr. 5.5.3 Kalibrace pH pomocí standardů

1.
2.
3.
4.
5.

Opláchnutou a usušenou elektrodu ponořte do standardu 1
Zobrazuje se měřená hodnota a průběh kalibrace
Opláchnutou a usušenou elektrodu ponořte do standardu 2
Zobrazuje se měřená hodnota a průběh kalibrace
Opláchněte elektrodu a vraťte ji do průtočné cely

Možné chybové zprávy:
 Offset error nebo Slope error (špatný offset nebo strmost)
špatné nebo staré pH standardy
elektroda špinavá nebo špatná
vlhký kabel k pH elektrodě

5.6

Čištění filtru

Normálně by většinu nečistot zachytit filtr v přívodním vedení vzorku. Jsou-li zachycené nečistoty na
filtru v analyzátoru, postupujte podle následujících pokynů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zastavte přívod vzorku před analyzátorem
Zavřete regulační ventil
Vyšroubujte nádobku s filtrem
Vypláchněte filtr pod proudem vody a zbavte jeho povrch všech nečistot
Vraťte zpět filtr s nádobkou do analyzátoru
Otevřete přívod vzorku a nastavte správný průtok
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5.7

Čištění fotometru

Fotometr je nutno čistit po indikaci alarmu E020 FOME dirty (špinavý fotometr). Čištění provádějte
malým jemným kartáčkem.

1.

Zastavte průtok vzorku

2.
3.
4.
5.

Odšroubujte kryt fotometru
Vyčistěte vnitřek fotometru kartáčkem
Vraťte zpět kryt
Nastavte správný průtok

Obr. 5.7.1 čištění fotometru

5.8

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

Průtočná cela se snadno demontuje.
 postupujte podle bodu 5.2 „Činnost před údržbou“
 vyndejte z cely všechny elektrody a čidla; na špičky elektrod dejte ochranný gumový kryt;
voda se nesmí dostat do konektorů pro elektrody
 vyndejte nádobku se vstupním filtrem analyzátoru
 sundejte akrylový válec průtočné cely a přepadové trubičky
 blok měřící cely se nesmí při čištění sundávat z panelu
 všechny akrylové části vyčistěte saponátem; na čištění používejte jemný kartáček (např.
kartáč na mytí lahví); odstraňte vápenné usazeniny (kuchyňským přípravkem)
 před vrácení průtočné cely vyměňte všechna těsnění; teflonový film na těsněních zlepší
těsnost

5.9

Údržba pH elektrody





vyndejte pH elektrodu z průtočné cely
odpojte kabel; do konektoru elektrody se nesmí dostat voda ani kabel nesmí
navlhnout
osušte elektrodu jemným ubrouskem
v případě nutnosti odstraňte mastné nečistoty lihem (pozor hořlavina)
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5.10 Výměna hadiček
5.10.1 Čištění hadiček čerpadla

A.
B.
C.
D.
E.

Strana sání
Výstup z čerpadla
Sada hadiček čerpadla v kazetě
Rotor
Elektrické přívody

Obr. 5.10.1.1 Peristaltické čerpadlo
Dlouhé hadičky se připojují vlevo (na stranu sání) a vedou do kanystrů s reagenciemi.
Krátké hadičky (výstup z čerpadla) vedou do průtočné cely (viz. obrázek 5.10.2 „Číslování hadiček“).
UPOZORNĚNÍ:
Hadičky je nutno měnit jednou za rok
VAROVÁNÍ:
Neprovádějte žádnou manipulaci s hadičkami nebo s čerpadlem za chodu čerpadla
Hadičky se snadno sundávají a nandávají:
 Dejte hadičku s detektorem do nádoby s čistou vodou (postupujte podle kapitoly „Údržba“);
Zvolte funkci Fill system (plnění systému) a nechte běžet čerpadlo, až se hadičky
propláchnou, zastavte čerpadlo
 Vyndejte hadičky z nádoby a sundejte je z držáku
 Zvolte opět Fill system (plnění systému); nechte nasávat vzduch, až se hadičky vyprázdní
 Nyní zavřete přívod vzorku, počkejte, až hladina v průtočné cele klesne ke kratší přepadové
trubici

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Obr. 5.10.1.2 Uvolnění hadiček peristaltického čerpadla
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VAROVÁNÍ:
Vypněte napájení




Uvolněte hadičku natočením kazety čerpadla (C) proti směru hodinových ručiček
Sundejte sadu hadiček (C) z rotoru čerpadla (D) vytažením celé sady hadiček z kazety
Nasaďte novou sadu hadiček (postupujte opačným způsobem)

5.10.2 Číslování hadiček

Číslo

Odkud

Kam

1

čerpadlo (A): zadní pozice výstupu čerpadla

průtočná cela (K): horní část, zadní připojení

2

čerpadlo (A): prostřední pozice výstupu čerpadla

průtočná cela (K): horní část, přední připojení

3

kanystr (Q1):Oxycon On-line DPD

čerpadlo (A): zadní pozice strana sání

4

kanystr (Q2):Oxycon On-line Buffer / KJ

čerpadlo (A): prostřední pozice strana sání
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5.11 Výměna pojistek
VAROVÁNÍ:
Pozor možnost úrazu elektrickým proudem
Vždy odpojte napájeni od analyzátoru a odpojte zařízení připojená na relé 1 nebo 2 a
relé alarmu než otevřete skříň převodníku
Najděte a odstraňte příčinu přetavení pojistky, než dáte novou.
Používejte pinzetu nebo peán pro vyndání pojistky.
Při výměně používejte pouze originální SWAN pojistky.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1 AT/250V (napájení přístroje)
1 AT/250V (relé 1)
1 AT/250V (relé 2)
1 AT/250V (relé alarmů)
1 AF/125V (signální výstup 2)
1 AF/125V (signální výstup 1)

Obr. 5.11.1 Umístění pojistek v převodníku

5.12 Odstavení z provozu na delší dobu








Dejte hadičky z kanystrů do nádoby s čistou vodou a spusťte plnění systému
Vyndejte hadičky z nádoby a opět spusťte plnění systému
Zastavte přívod vzorku, počkejte, až hladina v průtočné cele klesne ke kratší přepadové
trubce
Vypněte napájení přístroje
Vyprázdněte úplně průtočnou celu
Uvolněte hadičky peristaltického čerpadla (viz „Čištění hadiček čerpadla)
Odpojte pH elektrodu a nasuňte na ni ochranný kryt naplněný roztokem KCl (3,5 mol)
NIKDY NESKLADUJTE ELEKTRODU SUCHOU!

5.13 Odstraňování problémů
V této kapitole najdete několik tipů, jak provádět údržbu snadněji.
Podrobné informace o ovládání analyzátoru najdete v kapitole 5 „Údržba“. Detailní popis
programování je v kapitole 8. „Vysvětlení k nastavení programů“
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UPOZORNĚNÍ:
Vzorek pro kontrolní určení koncentrace (DPD měření) MUSÍ být brán přímo z průtočné cely.
Při jakýchkoliv problémech kontaktujte všeho dodavatele. Nezapomeňte vždy uvádět výrobní
číslo analyzátoru a všechny diagnostické zprávy.
Diagnostické hodnoty jsou :
Zero fotometry (nula fotometru)
Slope fotometry (strmost)
pH offset
pH gain (strmost elektrody)

10 000 ÷ 16 000 Hz (obvykle bývá okolo 16 000Hz)
0,8 ÷ 1,2
nová elektroda 0; stará ± 50mV
typická 55 ÷ 62 mV/pH

Často kladené otázky
 nestabilní měřená hodnota
vzorek je odebírán příliš blízko místa, kde se dávkuje dezinfektant
průtok vzorku je nepravidelný nebo příliš nízký


naměřená hodnota je vyšší než hodnota změřená manuální kontrolou
špatně provedené manuální měření nebo staré reagencie; opakujte měření
špatně připravené reagencie pro AMI Codes



naměřená hodnota je nižší než hodnota změřená manuální kontrolou
špatně provedené manuální měření nebo staré reagencie; opakujte měření
špatně připravené reagencie pro AMI Codes



analyzátor hlásí chybu průtoku vzorku, ale průtok je správný
zkontrolujte průtok na výstupu z fotometru (musí být min. 100ml/min)
zkontrolujte pravidelnost vzduchových bublinek
zkontrolujte nastavení parametrů pro alarm
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6 Seznam chyb
Error

((chyba) . Přístroj dále pokračuje ve své činnosti, kromě části – (není to závažná chyba)

Fatal Error

symbol bliká. Řízení dávkování i měření je přerušeno - (závažná chyba)
Zobrazená naměřená hodnota je pravděpodobně nesprávná.
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

17 REAGENT LEVEL LOW
Hladina reagencie je nízká
Zobrazuje zbývající objem reagencie v%

Obr. 6.1 Pending errors (nevyřízené chyby)
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6.1

Vysvětlení kódu chyb
Chyba
E001

Popis
Překročena mezní DIS

E002

Příliš nízká hodnota DIS

E003

Vysoká hodnota pH

E004

Příliš nízká hodnota pH

E005
E007

DIS vysoké
Překročena teplota vzorku

E008

Příliš nízká teplota vzorku

E009

Vysoký průtok vzorku

E010

Nízký průtok vzorku

E011

Teplotní čidlo zktratováno

E012

Teplotní čidlo odpojeno

E013

Vysoká teplota převodníku

E014

Nízká teplota převodníku

E017

Výpadek času při regulaci

E018

Čerpadlo reagencií

E019

FOME (fotometr) není připojen

E020

Špinavý fotometr

E021
E022
E023
E024

DIS neplatný
Došli reagencie
Detergent
Aktivní vstup

E025
E026
E027
E028
E029
E030
E031
E032
E033

IC MK41T56
IC LM75
IC PFC8574
EEProm Microcon
EEProm Motherboard
I2C Rovalve
Calibration Recout
Wrong Fronted
Vysoký průtok vzorku

E034

Nízký průtok vzorku

E065
E067

DPD / Buffer
Čistící roztok

Nápravná opatření
Zkontrolujte proces
Zkontrolujte nastavení hodnotu 5.3.1.1.x
Zkontrolujte proces
Zkonrolujte nastavení hodnotu 5.3.1.1.x
Zkontrolujte proces
Zkontrolujte ph sensor
Zkalibrujte pH sensor
Zkontrolujte proces
Zkonrolujte nastavení hodnotu 5.3.1.2.x
Zkontrolujte proces, 5.3.1.1.
Zkontrolujte proces
Zkontrolujte nastavení hodnoty 5.3.1.4.1
Zkontrolujte proces
Zkontrolujte nastavení hodnoty 5.3.1.4.x
Zkontrolujte průtok vzorku
Zkontrolujte nastavení hodnoty 5.3.1.3.x
Zajistěte průtok vzorku
Vyčistěte přístroj
Zkontrolujte nastavení hodnoty 5.3.1.3.x
Zkontrolujte kabel teplotního sensoru
Zkontrolujte teplotní sensor
Zkontrolujte kabel teplotního sensoru
Zkontrolujte teplotní sensor
Zkontrolujte okolní teplotu
Zkontrolujte nastavení hodnoty 5.3.1.5
Zkontrolujte okolní teplotu
Zkontrolujte nastavení hodnoty 5.3.1.6
Zkontrolujte obvody regulace nebo
nastavení, relé kontakty, relé 1/2 5.3.2/3
- Vypněte napájení
- Zkontrolujte čerpadlo reagencií
- Vypněte napájení
- Zkontrolujte čerpadlo reagencií
- Zkontrolujte proces
- Viz 5.7 Čištění průtočné cely
- Při startu, před prvním platném měření
- Připravte reagenty a proveďte výměnu
- Naplňte reagenty
- Zkontrolujte V menu 5.3.4 Fault nastavení
Yes
- Volejte servis
- Volejte servis
- Volejte servis
- Volejte servis
- Volejte servis
- Volejte servis
- Volejte servis
- Volejte servis
- Zkontrolujte průtok vzorku
- Zkontrolujte nastavení hodnoty 5.3.1.4.2
- Zajistěte průtok vzorku
- Vyčistěte přístroj
- Zkontrolujte nastavení hodnoty 5.3.1.4.3x
Zkontrolujte zbývající čas na displeji. Připravte nové
reagencie a proveďte výměnu. Viz 5.3
-
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7 Přehled programu
Vysvětlení jednotlivých parametrů programu viz 8. Seznam a vysvětlení programů






7.1

Menu 1 Messages je vždy přístupné pro každého a není zaheslováno. Nastavení
nelze měnit
Menu 2 Diagnostics je vždy přístupné pro každého a není zaheslováno. Nastavení
nelze měnit
Menu 3 Maintenance je pro servis: Kalibrace, simulace výstupů a nastavení času a
data. Prosím chraňte heslem.
Menu 4 Operation je pro uživatele, umožňuje nastavit limity, mezní hodnoty alarmů
atd. Přednastavení se provádí v menu Installation (pouze pro systémové inženýry).
Prosím chraňte heslem.
Menu 5 Installation: Stanovení přidělení všech vstupů a výstupů, měřených
parametrů, rozhraní, hesel, atd.. Menu pro systémové inženýry. Doporučujeme
zaheslovat.

Hlavní menu 1 – MESSAGES (Zprávy)
čísla menu jsou označena *

Pending Errors
1.1 (nevyřízené chyby)

Pending Errors

1.1.5

Maintenance List
1.2 (záznam údržby)

Maintenance List

1.2.5*

Message List
1.3 (seznam zpráv)

7.2

Number
1.3.1.
Date; time (datum a čas záznamu)

Hlavní menu 2 – Diagnostic (diagnostika)

Identification
2.1

Designation
AMI Codes-II
(označení analyzátoru)
Version
(verze SW)

V4.40 - 04/10

Peripherals
2.1.3 (verze perist čerpadla)

PeriClip 1 / 1.03
PeriClip 2 / 1.04

2.1.3.1*

Factory Test
2.1.4 (testy ve výr. závodě)

Instrument
2.1.4.1*
Motherboard
Front End
Operating Time Years/Days/Hours/Minutes/Seconds 2.1.5.1
2.1.5 (provozní doba) (roky; dny; hodiny; minuty; vteřiny)
Sensors
2.2 (sondy)

Photometer
2.2.1 (fotometr)

Current Value/(Raw value)
(stávající/nekompenzovaná hodnota)
Absorbance (absorbance)
Cal. History (historie kalibrací) Number (číslo) 2.2.1.4.1
2.2.1.4
Date, Time (datum/čas)
Slope (strmost)
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Ver. History
Number
2.2.1.5 (kontrola)

2.2.1.5.1*
Date, Time (datum/čas)
Absorbance (absorbance)
Reference value(ref. hodnota)

pH Electrode
2.2.2

Current Value/(Raw value)
(stávající/nekompenzovaná hodnota)
Cal. History
Number (číslo) 2.2.2.5.1*
2.2.2.5
Date, Time (datum/čas)
Offset / Slope (offset/strmost)
Miscellaneous Case Temp.(teplota v převodníku) 2.2.3.1*
2.2.3 (různé)

Sample
2.3 (vzorek)

Sample ID
(označení vzorku)

2.3.1*

Sample Flow (průtok)
Temperature (teplota)
I/O State
2.4 (vstupy/výstupy)

Alarm Relay (alarmové relé)

2.4.1*

Relay 1/2 (relé 1/2)

2.4.2*

Input (vstup)
Signal Output ½ (signální výstup 1/2)

Interface*
(interface)

Protocol (protokol)

2.5.1

Baud rate (přenosová rychlost)
* Pouze s RS 232 nebo RS485 interface

7.3

Hlavní menu 3 – MAINTENANCE (údržba)

Calibration
3.1

Process DIS
3.1.1 (desinfektant)

Process pH
3.1.2

Standard pH
3.1.3

Service
3.2

Simulation
3.3 (simulace)

Current Value (stávající hodnota)
Slope (Strmost)
Process Value (procesní hodnota)

3.1.1.4

Current Value (stávající hodnota)
Offset
Process Value (procesní hodnota)

3.1.2.4

(Progress) (postup)

3.1.3.5

Verification (kontrola)
3.2.1
Fill System (plnění systému)
3.2.2

(Progress) (postup)

3.2.1.1

(Progress) (postup)

3.2.2.5

Alarm Relay (alarmové relé)
Relay 1 (relé 1)
Relay 2 (relé 2)

3.3.1
3.3.2
3.3.3

Signal Output 1 (signální výstup 1)

3.3.4
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Signal Output 2 (signální výstup 2)

3.3.5

Set Time (nastavení data a času)
3.4*

(Date), (Time)

Cleaning
3.5 (čištění)

Mode (způsob)
Start time / Calendar
(doba spuštění/den v týdnu)
Delay (zpoždění)
Signal Outputs (sign. výstupy)
Output/Control (výstup/regulace)

Parameter
3.5.1

Fill Channel 11
(Progress) (postup)
3.5.2 (aktivuje ventil čistícího roztoku 1)
Fill Channel 12
(Progress) (postup)
3.5.3 (aktivuje ventil čistícího roztoku 2)

7.4

3.5.1.1
3.5.1.xx
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5
3.5.2.5
3.5.3.5

Hlavní menu 4 – OPERATION (činnost)

Sensors (sondy)
4.1

Filter Time Const.(časová konstanta fitru)
Hold after Cal. (podržení poslední hodnoty po kalibraci)
Meas. interval

Relay Contacts
4.2 (kontakty relé)

Alarm Relay
4.2.1

Relay 1/2
4.2.2 - 4.2.3

Input (vstup)
4.2.4

Logger
4.3

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Alarm DIS.
4.2.1.1 (desinfektant)

Alarm High (horní mez)
Alarm Low (dolní mez)
Hysteresis (hystereze)
Delay (zpoždění)

4.2.1.1.1
4.2.1.1.x
4.2.1.1.x
4.2.1.1.x

Alarm pH
4.2.1.2

Alarm High (horní mez)
Alarm Low (dolní mez)
Hysteresis (hystereze)
Delay (zpoždění)

4.2.1.2.1
4.2.1.2.x
4.2.1.2.x
4.2.1.2.x

Setpoint (mezni bod)
Hysteresis (hystereze)
Delay (zpoždění)

4.2.x.x
4.2.x.x
4.2.x.x

Active (aktivní)
Signal Outputs(signální výstupy)
Output / Control (výstup/regulace)
Fault (chyba)
Delay (zpoždění)

4.2.4.1
4.2.4.2
4.2.4.3
4.2.4.4
4.2.4.5

Log Interval (interval záznamů)
Clear Logger (vymazat záznamy)
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7.5

Hlavní menu 5 – INSTALLATION (instalace)

Sensors (sondy)
5.1

Signal Outputs
5.2 (signální výstupy)

Relay Contacts
5.3 (kontakty relé)

Disinf.
Interpolation (interpolace)
Ref. Verification (kontrola)
Standards (kalibrační standardy)
5.1.4
Cleaning (čištění)
Signal Output 1/2
5.2.1 - 5.2.2

Alarm Relay
5.3.1 (alarmové relé);

5.1.1
5.1.2
5.1.3
Standard 1
Standard 2
5.1.5

5.1.4.1
5.1.4.2

Parameter (parametr)
Current Loop (proudová smyčka)
Function (funkce)

5.2.1.1 - 5.2.2.1
5.2.1.2 - 5.2.2.2
5.2.1.3 - 5.2.2.3

Scaling (rozsah)
5.2.x.40

Range Low
5.2.x.40.x
(spodní rozsah)
Range High
5.2.x.40.x
(horní rozsah)

Alarm DIS
5.3.1.1 (dezinfektant)

Alarm High
Alarm Low
Hysteresis
Delay

5.3.1.1.1.x5.3
5.3.1.1.1.x
5.3.1.1.1.x
5.3.1.1.1.x

Alarm pH
5.3.1.2

Alarm High
Alarm Low
Hysteresis
Delay

5.3.1.1.1.x
5.3.1.1.1.x
5.3.1.1.1.x
5.3.1.1.1.x

Sample Flow Flow Alarm
5.3.1.3.1
5.3.1.3
(alarm průtoku)
Alarm High (vysoký průtok) 5.3.1.3.x
Alarm Low (nízký průtok)
5.3.1.3.x
Sample Temperature Alarm High (vysoká teplota) 5.3.1.4.1
5.3.1.4
Alarm Low (nízká teplota)
5.3.1.4.x
Case Temp. High
(vysoká teplota převodníku)
Case Temp. Low
(nízká teplota převodníku)
Relay 1/2 (relé 1/2)
5.3.2 - 5.3.3

Function (funkce)
Parameter (parametr)
Setpoint (mezní bod)
Hysteresis (hystereze)
Delay (zpoždění)

5.3.2.1-5.3.3.1
5.3.2.x-5.3.3.x
5.3.2.x-5.3.3.x
5.3.2.x-5.3.3.x
5.3.2.x-5.3.3.x

Input (vstup)
5.3.4

Active (aktivní)
Signal Outputs (signální výstupy)
Output/Control (výstup/regulace)
Fault (chyba)
Delay (zpoždění)

5.3.4.1
5.3.4.2
5.3.4.3
5.3.4.4
5.3.4.5

Miscellaneous (různé)
5.4

Language (jazyk)
Set defaults (nastavení od výrobce)
Load Firmware (nahrání software)
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Password (hesla)
5.4.4

Interface(interface)
5.5

Messages (zprávy)
Maintenance (údržba)
Operation (činnost)
Installation (instalace)

5.4.4.1
5.4.4.2
5.4.4.3
5.4.4.4

Sample ID (označení vzorku)

5.4.5

Protocol (protokol)
Device Address (adresa zařízení)
Baud Rate (přenosová rychlost)
Parity (parita)

5.5.1
5.5.21
5.5.31
5.5.41

(parametry pro interface se zobrazí pouze při nainstalovaném interface RS 232 nebo RS 485)
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8 Vysvětleni pro nastavení programů
8.1

8.2

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)

Diagnostic (diagnostika) – hlavní menu 2
Toto je pouze diagnostické menu. Nastavené hodnoty se pouze zobrazují, nelze je měnit.
Identification (označení)
Designation (zobrazuje se typ převodníku v tomto případě AMI Codes-II)
Version (verze software např. V 4.40-11/11)
2.1.3 Peripherals: PeriClip 1: firmware peristaltického čerpadla (např. 1.03)
2.1.4 Factory test: datum testu ve výrobním závodě (kvality test)
2.1.5 Operating time: Doba provozu analyzátoru roky/dny/hodiny/vteřiny
2.1

2.2
2.2.1

Sensors (senzory)
FOME sensor (fotometr):
Current value (stávající hodnota):
zobrazuje aktuální hodnotu signálu fotometru [ppb]
Raw value (nekompenzovaná hodnota):
zobrazuje aktuální hodnotu signálu fotometru [Hz]
Absorbance: procesní hodnota, závisí na vzorku
2.2.1.4 Cal. history (historie kalibrací):
zobrazuje hodnoty posledních kalibrací, uchovává se maximálně 64 záznamů
o kalibraci (jedna kalibrace = jeden záznam).
nula: 10 – 16 [kHz]
strmost = 0,8 ÷ 1,2
(Příklad: kalibrace nuly=jeden záznam; procesní kalibrace=druhý záznam atd.)
2.2.1.5 Ver. history (historie kontrol):
zobrazuje hodnoty posledních kontrol
Absorbance: měřená absorbance kontrolního standardu
Reference value: (referenční hodnota):
zobrazuje skutečnou hodnotu kontrolního standardu (hodnota je označena
na standardu)
2.2.2 pH electrode (pH elektroda):
aktivní pouze v případě nainstalovaní tohoto příslušenství
Current value (stávající hodnota):
zobrazuje aktuální hodnotu pH [pH]
Raw value (nekompenzovaná hodnota):
zobrazuje aktuální hodnotu napětí na elektrodě [mV]
2.2.2.5 Cal. history (historie kalibrací):
zobrazuje hodnoty posledních kalibrací pH elektrody (offset [mV] a strmost
[mV/pH])
typický offset elektrody = < ± 30 mV
maximální povolený offset = < ± 60 mV
typická strmost elektrody = 55 ÷ 65 mV/pH
maximální limit = 40 ÷ 65 mV/pH
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2.2.3 Miscellaneous (různé):
2.2.3.1 Case temp. (teplota v převodníku)
zobrazuje skutečnou teplotu ve skříni převodníku
State machine: (stav přístroje)
Číslo 1-23, každé číslo je přiřazeno na nějakou činnost měřícího cyklu

8.3

2.3
2.3.1

Sample (vzorek):
Sample ID - (označení vzorku):
zobrazuje naprogramovaný kód pro daný vzorek, tak aby bylo možno rozlišit
ve kterém místě se konkrétní přístroj nachází
Sample flow (průtok vzorku):
zobrazuje aktuální průtok vzorku [B/s – bublinek za sekundu)
průtok vzorku musí být vyšší než 5 B/s.

2.4

I/O State (stavy vstupů / výstupů)
2.4.1 ÷ 2.4.2
zobrazuje aktuální stavy všech výstupů a vstupů
Alarm relay – sepnuté nebo rozepnuté (on/off)
Relay 1 a 2 - sepnuté nebo rozepnuté (on/off)
Input – (relé pro vstupy) sepnuté nebo rozepnuté (on/off)
Signal output 1; 2; 3 – výstupní analogový signál v mA (třetí výstup je pouze jako
volitelné příslušenství)

2.5

Interface
Je to volitelné příslušenství. Hodnoty se zobrazují pouze v případě, že je
nainstalovaná deska interface.
V tom případě zobrazuje nastavené parametry přenosu, které jsou naprogramovány.

Maintenance (údržba) – hlavní menu 3
3.1.

3.2.

3.3.

Calibration (kalibrace)
V tomto menu si můžete upravit měřené hodnoty (všech dezinfektantů a pH) nebo
kalibrovat offset a strmost pH elektrody
3.1.1 Process DIS (desinfektant)
Možnost korekce hodnoty dezinfektantu (pro podrobnější vysvětlení
viz kapitola 5.5 Kalibrace)
3.1.2 Process pH (procesní kalibrace pH)
tato možnost je pouze v případě nainstalované opce pH.
Slouží ke korekci pH elektrody (detailnější popis v kapitole 5.5 Kalibrace
3.1.3 Standard pH (kalibrace pH pomocí pH standardů)
Tato možnost je pouze v případě nainstalované opce pH.
Slouží ke kalibraci pH elektrody pomocí pH standardů zadaných v menu 5.1.3
Instalace (detailnější popis v kapitole 5.5 Kalibrace)
Service (servis)
3.2.1 Verification (kontrola):
V tomto menu se provádí kontrola pomocí kalibračního standardu
3.2.2 Fill system (plnění systému):
V tomto menu se aktivuje peristaltické čerpadlo.
Simulation (simulace stavů)
v tomto menu se provádí kontrola činnosti alarmového relé, relé 1 a 2 a signálních
výstupů.
Vyberte si požadovaný signální výstup nebo relé klávesou
a mačkejte
nebo
pro změnu stavu. Po potvrzení výběru stavu klávesou
je zvolená hodnota
simulovaná na výstupu/vstupu.
alarm relay (alarmové relé)
sepnuté / rozepnuté
relay 1/2 (relé 1/2)
sepnuté / rozepnuté
input (vstupní relé)
sepnuté / rozepnuté
signal output 1/2 (signální výstup 1/2) nastavte požadovanou hodnotu v [mA]
signal output 3 signální výstup 3
nastavte požadovanou hodnotu v [mA]
(je-li tato možnost nainstalovaná)
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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.

8.4

3.4.

Set Time (nastavení času)
V tomto menu se nastavuje datum a čas

3.5.

Cleaning (čištění)
Při nainstalování modulu automatického čištění (Cleaning modul II) si AMI převodník
řídí proces čištění.
 proces měření se přeruší
 flow error (chyba průtoku vzorku) přeruší proces čištění
 proces nezačne v případě chyby E022 (reagent empty – nejsou reagencie),
E023 (chybí čistící roztok)
3.5.1 Parameter (parametr):
3.5.1.1 Mode (režim):
Vyberte: Daily (denně); Weekly (týdně) nebo Off (vypnuto).
3.5.1.xx Start time (čas spuštění) / Calendar (kalendář):
Nastaví se hodina (při denním čištění) spuštění automatického čištění nebo
dny v týdnu, kdy má automatický proces být spuštěn
3.5.1.3 Delay (zpoždění):
doba čištění plus nastavené zpoždění, při které jsou signální výstupy a řízení
regulace drženy podle následujícího nastavení.
Rozsah: 0 ÷ 6 000 sec
3.5.1.4 Signal outputs (signální výstupy):
vyberte provozní režim, ve kterém mají být signální výstupy během procesu
čištění:
Continuous (pokračující)
na signální výstupy přichází stále signál o aktuálně měřené hodnotě
Hold (podržet):
na signálních výstupech zůstává stále poslední naměřená hodnota
Off (vypnuto):
na signální výstupy si můžete nastavit buď 0 mA nebo 4 mA
3.5.1.5 Output/Control (výstup/regulace)
Relé nebo signální výstupy
Continuous (pokračující)
Limit/ Controller (limita / řadič) pokračují normálně
Hold (podržet):
Limit/ Controller (limita / řadič) pokračují podle poslední naměřené hodnoty
Off (vypnuto):
Limit/ Controller (limita / řadič) jsou vypnuty
3.5.2 Fill channel 11: Aktivuje čištění čerpadla a přepne ventil na čistící roztok 1
(pravý kanystr)
3.5.3 Fill channel 12: Aktivuje čištění čerpadla a přepne ventil na čistící roztok 2
(levý kanystr)

Operation (činnost) – hlavní menu 4
4.1

Sensors
4.1.1 Filter time constant (filtrační konstanta)
Používá se pro vyhlazení signálu. Čím delší je nastavená filtrační konstanta,
tím pomaleji reaguje systém na změny měřené hodnoty.
Rozsah: 5 ÷ 300 sec
4.1.2 Hold after cal (podržení poslední naměřené hodnoty po kalibraci)
Umožňuje stabilizaci výstupního signálu po kalibraci tak, aby se na výstupním
signálu neobjevily žádné špičky, které by mohlo způsobit aktivaci alarmových
relé. Během „Hold“ je na výstupu poslední naměřená hodnota, alarmové
hodnoty i limity nejsou aktivní.
Rozsah: 5 ÷ 6 000 sec
4.1.3 Meas. Interval: (měřící interval pro desinfektantu)
Rozsah: 0 ÷ 12 min
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4.2

Relay Contacts (kontakty relé)
Podrobnější popis je v kapitole 5.3 Kontakty relé

4.3

Loger (záznam dat)
Přístroj je vybaven vnitřní pamětí na záznam dat, ze které můžete data nahrát
pomocí programu HyperTerminal. V paměti lze uchovat přibližně 1 500
záznamů. Jeden záznam obsahuje: datum, čas, alarm, naměřenou hodnotu,
nekompenzovanou měřenou hodnotu, teplotu a průtok.
Rozsah: 5 ÷ 6 000 sec
4.3.1

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

Clear logger (vymazání dat z pamětí převodníku).
Když potvrdíte „YES“ v menu mazání, jsou všechna data
vymazána a můžete opět data znova zaznamenávat.
4.3.2

8.5

Installation (instalace) – hlavní menu 5
5.1

Sensors (sondy)
5.1.1 Disinf: Vyberte používaný dezinfektant
5.1.2 Interpolation (interpolace)
„Yes“ (ano):
Displej a výstup hodnoty volného chloru se mění mezi dvěma body
lineárně. Vyberte tuto možnost, jestliže máte problém s řídící jednotkou
pro volný chlor.
„No“ (ne):
Skoková odezva na displeji a výstupních signálech mezi dvěma
měřenými body
5.1.3 Ref. Verification (referenční hodnota pro kontrolu)
nastavte hodnotu referenčního kalibračního standardu podle označení
od výrobce.
Rozsah: 0,200 ÷ 0,600
5.1.4 Standards (standardy)
programují se hodnoty dvou kalibračních standardů pro pH.
není-li pH elektroda nainstalovaná, toto menu není aktivní
Rozsah: 1,00 pH ÷ 13 pH
5.1.5 Cleaning (čištění)
programuje se počet použitých čistících roztoků, které jsou použity
v modulu čištění. Viz. Kapitola 3.5
Rozsah: 1 Solution (1 roztok); 2 Solution (2 roztoky)

5.2.

Signal outputs (signální výstupy)
Signální výstup 1/2
zde se přiřazuje k jednotlivým výstupům měřená veličina, proudová
smyčka, měřený rozsah
5.2.1.1/5.2.2.1 Parameter (parametr) :
přiřaďte měřenou veličinu k jednotlivým výstupům
Možnosti: DIS (desinfektant); temperature (teplota); Sample flow
(průtok vzorku); pH
5.2.1 / 5.2.2
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Current loop (proudová smyčka) :
vyberte stejnou proudovou smyčku jakou používá zařízení, na které je
převodník připojen.
Možnosti: 0 ÷ 20 [mA] nebo 4 ÷ 20 [mA].
5.2.1.3/5.2.3.2 Function (funkce):
nastavujete jestli bude výstupní signál použit pro přenos „Process
value“ (aktuálně měřené hodnoty) nebo bude použit pro Control
(regulaci).
Použijete-li výstupní signál pro přenos aktuálně měřené hodnoty,
můžete si vybrat mezi průběhem lineárním, bilineárním a
logaritmickým.
Pro regulace je možno volit regulaci sestupnou; vzestupnou nebo
řadiče (víz. podrobnější popis u popisu regulačních funkcí)
5.2.1.2/5.2.2

Process value (aktuálně měřená hodnota):
Právě měřenou hodnotu lze na výstupních signálech interpretovat třemi způsoby:
průběhem lineárním, bilineárním a logaritmickým.

A.
B.
C.
X.

lineární průběh
bilineární průběh
rozlišení 0,0002
měřená hodnota

Obr. 8.5.1 Výstupní signály při nastavení lineárního a bilineárního průběhu

X. měřená hodnota

Obr. 8.5.2 Výstupní signály při nastavení logaritmického průběhu

5.2.x.40 Scaling (rozsah)
Zadejte začátek a konec lineární nebo logaritmické stupnice, popř. střední bod
u bilineární stupnice
Rozsah: 0 ÷ 10 [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

Obr. 8.5.3 Ziegler – Nicholsova metoda optimalizace PID řadiče
Body, kde tangenta protíná odpovídající osy, jsou hodnoty pro parametry „a“ a „L“. Při
programování a zapojení do řídicího systému postupujte podle návodu k řídící jednotce.
Vyberte řízení buď sestupné, nebo vzestupné
Řízení „Upwards / Downwards“ (regulace vzestupná / sestupná)
Setpoint (mezní bod):
měřená hodnota určená uživatelem („Measured value“ měřená hodnota nebo „Flow“
průtok)
P-band (P-pásmo):
oblast nad (sestupná regulace) nebo pod (vzestupná regulace) mezním bodem kdy
se dávkování změní ze 100% na 0% bez překmitů.
Reset time (čas vynulování) :
je to čas, kdy krok odezvy I- řadiče dosáhne té samé hodnoty jako by náhle
dosáhl P řadič
Rozsah: 0 ÷ 9 000 s
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Derivative time (derivační čas) :
je to čas, kdy lineárně rostoucí odezva P-řadiče dosáhne
té samé hodnoty jako náhle dosáhne D-řadič.
Rozsah: 0 ÷ 9 000 s
Control timeout (překročení časového limitu řízení) :
v případě, že regulační činnost (intenzita dávkování) je stálá po dobu 90%
nastavené časového limitu [v minutách] (control time out) beze změny měřené
hodnoty směrem k nastavenému meznímu bodu (set point), zastaví se
z bezpečnostních důvodů dávkování a aktivuje se alarm.
Rozsah: 0 ÷ 720 min
5.3

Ralay Contacts (kontakty relé)
5.3.1 Alarm relay (relé alarmů):
je použito pro sumární chybu, za normální situace je relé rozepnuté.
Sepne při:

ztrátě napájení

detekci systémové chyby jako jsou vadné senzory nebo chyba
elektroniky

vysoké teplotě v převodníku

nedostatku reagencií

měřených hodnotách mimo nastavené meze
POZN::
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:
 free chlorine (volný chlor)
 oxid chloričitý
 brom
 jód
 pH
5.3.1. Alarm DIS (alarm dezinfektantu)
5.3.1.1.x.
Alarm high (překročená horní mez)
naměřená hodnota nesmí přesáhnout nastavenou hodnotu v tomto
menu., jinak alarmové relé sepne a v menu „Messages“ (zprávy) se
objeví chyby E001.
Rozsah: 0,00 ÷ 10,00 [ppm]
5.3.1.1.x.
Alarm low (překročená dolní mez)
naměřená hodnota nesmí přesáhnout nastavenou hodnotu v tomto
menu., jinak alarmové relé sepne a v menu „Messages“ (zprávy) se
objeví chyby E002.
Rozsah: 0,00 ÷ 10,00 [ppm]
5.3.1.1.x.
Hysteresis (hystereze)
zabraňuje zbytečnému spínání a rozpínání kontaktů relé, když se
naměřená hodnota blíží k zadané mezi.
Rozsah: 0,00 ÷ 10.0 [ppm]
5.3.1.1x.4.x
Delay (zpoždění)
doba, po kterou je pozdržena aktivace relé, když je naměřena hodnota
nad/pod nastavenou mezí
Rozsah: 0 ÷ 28 800 sec
5.3.1.2
Alarm pH: K dispozici pouze pokud je nainstalovaná pH sonda.
Nastavte hodnotu, která nesmí překročit vámi nastavenou mez, při
které se sepne alarmové relé
5.3.1.2.1
Alarm high (překročená horní mez)
naměřená hodnota nesmí přesáhnout nastavenou hodnotu v tomto
menu., jinak alarmové relé sepne a v menu „Messages“ (zprávy) se
objeví chyby E003.
Rozsah: 0,00 ÷ 14,00 [pH]
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5.3.1.2.x.

5.3.1.2.x

5.3.1.2.x

5.3.1.3.1
5.3.1.3.1

Alarm low (překročená dolní mez)
naměřená hodnota nesmí přesáhnout nastavenou hodnotu v tomto
menu., jinak alarmové relé sepne a v menu „Messages“ (zprávy) se
objeví chyby E004.
Rozsah: 0,00 ÷ 14,00 [pH]
Hysteresis (hystereze)
zabraňuje zbytečnému spínání a rozpínání kontaktů relé, když se
naměřená hodnota blíží k zadané mezi.
Rozsah: 0,00 ÷ 14.0 [pH]
Delay (zpoždění)
doba, po kterou je pozdržena aktivace relé, když je naměřena hodnota
nad/pod nastavenou mezí
Rozsah: 0 – 28 800 sec.
Sample flow (průtok vzorku)
nastavuje se hodnota, při které se aktivuje alarm průtoku
Flow alarm (chyba průtoku vzorku)
nastavte, jestli má být tento alarm aktivován; vyberte mezi
„Yes“ (ano) / „NO“ (ne); alarm průtoku se vždy zobrazí na displeji,
uloží se v „Pending errors“ (v nevyřízených chybách), zobrazí se v
„Message list“ (seznam zpráv) a uloží se do doggeru (záznam dat)
Rozsah: Yes / No (ano / ne)

5.3.1.3.x

Alarm high (příliš velký průtok vzorku) :
aktivuje se, když naměřená hodnota překročí naprogramovanou mez
v chybových hlášeních se objeví chyba E009
Rozsah: 80 ÷ 200 [B/s]

5.3.1.3.x

Alarm low (příliš malý průtok vzorku) :
aktivuje se, když naměřená hodnota překročí naprogramovanou mez
v chybových hlášeních se objeví chyba E010
Rozsah: 5 ÷ 60 [B/s]

UPOZORNĚNÍ:
Dostatečný průtok vzorku je základní požadavek pro správné měření!
Doporučujeme naprogramovat „Yes“ = ano
5.3.1.4 Temperature (teplota)
tato možnost je pouze v případě, že je nainstalované příslušenství pro pH
nastavte hodnoty pro horní a dolní mez teploty
5.3.1.4.1
Alarm high (příliš velká teplota vzorku):
aktivuje se, když naměřená hodnota překročí naprogramovanou mez
v chybových hlášeních se objeví chyba E007
Rozsah : 30 ÷ 70 [°C]
5.3.1.4.x
Alarm low (příliš nízká teplota vzorku):
aktivuje se, když naměřená hodnota překročí naprogramovanou mez
v chybových hlášeních se objeví chyba E008
Rozsah: 0 ÷ 20 [°C]
5.3.1.5 Case Temp. alarm high (vysoká teplota ve skříni převodníku)
v chybových hlášeních se objeví chyba E013
Rozsah: 30 ÷ 75 [°C]
5.3.1.6 Case Temp. alarm low (nízká teplota ve skříni převodníku)
v chybových hlášeních se objeví chyba E014
Rozsah: -10 ÷ 20 [°C]
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5.3.2/3 Relay 1 / 2 (relé 1 / 2)
Fukce relé jsou definované uživatelem
Nejprve vyberte z následujících možností:
 Limit switch (limitní spínač);
 Controller (řízení regulace);
 Timer (časovač);
 Fieldbus driven (ovládání pomocí FieldBus)

Potom zadejte potřebná data podle vybrané funkce.
Ty samé hodnoty jsou potom zadány v menu 4.2.2 a 4.2.3
Pokud jsou relé použita jako limitní spínače Limit Upper/Lower (horní/ dolní mez) zadejte :
5.3.x.2.x
Parameter::
Process value (vyberte měřenou hodnotu): DIS, pH, teplota, Průtok
vzorku
5.3.x.3.x
Setpoint (mezní bod) – hodnota určená uživatelem jakmile naměřená
hodnota překročínastavenou hodnotu (set point = mezní bod), relé
sepne
Rozsah: 0,00 ÷ 10 [ppm]
5.3.x.4.x
Hysteresis (hystereze)
zabraňuje zbytečnému spínání a rozpínání kontaktů relé, když se
naměřená hodnota blíží k zadané mezi.
Rozsah: 0,00 ÷ 10.0 [ppm]
5,3.x.5.x
Delay (zpoždění)doba, po kterou je pozdržena aktivace relé, když je
naměřena hodnota nad/pod nastavenou mezí
Rozsah: 0 ÷ 600 sec
Control upwards/downwards (regulace vzestupná/sestupná
Relé mohou být požita pro ovládání solenoidových ventilů, membránových
dávkovacích čerpadel nebo motorových ventilů. Budete-li používat relé na
ovládání motorových ventilů, bude potřeba použít obou relé. Jednoho pro otevření
ventilů a druhé pro jeho uzavření.
5.3.x.2.x
Parameter:
Process value (vyberte měřenou hodnotu): DIS, pH, teplota, průtok
vzorku
5.3.x.3.x
Settings (nastavení) vyberte příslušný ovládací prvek :
 Time proportional (časově závislý);
 Frequency (frekvence)
 Motor valve
Typický příklad pro dávkovací zařízení řízené v závislosti na čase jsou solenoidové
ventily a peristaltická čerpadla. Dávkování je řízeno provozním časem
5.3.2.32.2x
Cycle time ( délka cyklu)
doba trvání jednoho řídícího cyklu (doba sepnutí a rozepnutí relé)
Rozsah: 0 ÷ 600 [sec]
5.3.2.32.3x
Response time (doba odezvy)
Minimální doba, kterou potřebuje dávkovací zařízení pro svou činnost
Rozsah: 0 ÷ 240 [sec]
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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
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 ke změně.
Rozsah: 1 ÷ 20 [%]
Timer (časovač)
relé sepne podle naprogramování, Tato funkce je u analyzátorů SWAN
používána například pro čištění sond nebo proplach filtrů; můžete si vybrat buď podle
intervalu,nebo každý den nebo ve vybrané dny v týdnu
Poznámka :
Při nastavení funkce časovač není měření přerušeno
5.3.2.2.x

5.3.2.3.x
5.3.2.4.x

5.3.2.5.x

5.3.2.6

5.3.2.7

Mode (způsob)
nastavení provozních hodnot časovače
Interval (interval); Daily (denně); Weekly (týdně)
Interval (interval) / Start time (čas spuštění) / Calendar (dny v týdnu)
záleží na vybrané možnosti v předchozím menu
Run time (doba činnosti relé) platí pro všechny režimy. je to čas, po
který je relé sepnuté.
Rozsah: 0 ÷ 6 000 [sec]
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]
Signal outputs (signální výstupy)
vyberte chování signálních výstupů, když se relé sepne.
je možné: Cont. (pokračování); hold (pozdržet poslední naměřenou
hodnotu; Off (vypnuto)
Output / control (výstup /řízení regulace)
vyberte chování řídících výstupů, když se relé sepne.
je možné: Cont. (pokračování); hold (pozdržet poslední naměřenou
hodnotu; Off (vypnuto)

kontakt relé může aktivovaný nebo deaktivovaný přes Profibus vstup
nebo výstup V tomto případě není potřeba nastavovat žádný parametr
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.
5.3.4.1 Active (aktivní)
určuje, kdy vstup měl být aktivní
No (není)
vstup není nikdy aktivní
When closed (kontakt sepnut)
vstup aktivní když je relé sepnuté
When opened (kontakt rozepnut)
vstup aktivní když je relé rozepnuté
5.3.4.2 Signal outputs (signální výstupy)
vybírá jaké jsou signální výstupy, když je relé aktivní
Fieldbus
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Continuous (pokračování)
na signálních výstupech je právě naměřená hodnota
Hold (podržet)
na signálních výstupech je poslední naměřená hodnota; měření je přerušeno;
chyby, kromě fatálních se neaktivujíí
Off (vypnuto)
nastavte 0 nebo 4 [mA]; chyby, kromě fatálních se nezobrazují
5.3.4.3 Output (výstup) / Control (regulace)
relé nebo signální výstupy
Continuous (pokračování)
řízení regulace normálně pokračuje
Hold (podržet)
řízení regulace je poslední naměřené hodnotě
Off (vypnuto)
řízení regulace je vypnuto
5.3.4.4 Fault (chyba)
No (ne)
když je aktivní vstup žádná chybová zpráva se neaktivuje, alarmové relé se
nesepne
Yes (ano)
když je aktivní vstup aktivuje ser chyba E024, alarmové relé se
nesepne
5.3.4.5 Delay (zpoždění)
zpoždění, po kterou přístroj čeká když se deaktivuje vstupní relé a přístroj se
vrátí do normální činnosti
Rozsah: 0 ÷ 6 000 [sec]
5.4 Miscelleaneous (Různé)
5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.4.5

Language (jazyk)
Možnost výběru jazyka.
Lze volit mezi German (němčina)/English (angličtina)/French (francouzština)/
Spanish (španělština)/Italian (italština).
Set defaults (nastavení od výrobce)
Při této volbě se všechny naprogramované hodnoty vrátí na parametry
nastavené ve výrobním závodě. Tato volba je nevratná, při jejím použití se již
nelze vrátit k parametrům, které jste měli původně nastavené!
Musíte potom provést kompletní nastavení převodníku.
Možné nastavení je:
Calibration (kalibrace) – vymaže historii kalibrací, ostatní parametry
zůstanou
In Parts (po částech) – zůstanou pouze komunikační parametry,
ostatní se vrátí do továrního nastavení
Completely (úplně) – vymaže kompletně všechna nastavení
Všechna nastavení od výrobce jsou uvedena v příloze.
Load firmware (nahrání programu)
Slouží pouze pro firemní techniky SWAN.
Vždy musí být nastaveno NO !
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.
Sample ID (označení vzorku)
Zde si můžete označit identifikační kód vzorku. Kód si můžete určit sami
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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: 2 400 ÷ 115 200 [Baud]
5.5.41 Parity (parita)
Možnosti:
None (žádná);
Even (sudá)
Odd (lichá)
Detaily jsou v návodu na MODBUS
5.5.1 Protocol Hyperterminal
5.5.23 Baud rate (přenosová rychlost
Rozsah: 2 400 ÷ 115 200 [Baud]
Detaily jsou v návodu na RS232 komunikaci
5.5.1 Protocol Web Server
5.5.24 Device Address (adresa převodníku)
Adresa :0 ÷ 126
Detaily jsou v návodu na WebServer
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9 Bezpečnostní listy reagencií
9.1

Oxycon On-line Buffer

SWAN Analytische Instrumente AG
Produkt : OXYCON On-line Buffer
Bezpečnostní list podle směrnice : 91/155/EEC
Datum: 08.04.2008
Strana 1 ze 4
1. Určení substance
Název produktu:
Katalogové čislo:
Použití:

OXYCON On-line BUFFER
A-85.410.120
Reagencie pro určení chlóru, látka není pro běžné použití, pouze
pro laboratorní účely

Výrobce:

SWAN Analytische Instrumente A.G.
CH-8340 Hinwil

Telefon:
Fax:

+41 44 943 63 00
+41 44 943 63 01

2. Složení substance
Synonyma:
Složení:
CAS-No.:
Molární hmotnost:
Molekulový vzorec:
EINECS-Nr.:
CH:

draselná sůl kyseliny citronové
6100-05-06
324.42
C6H5K3O7*H2O
212-755-5
netoxická látka

3. Určení nebezpečnosti substance
Není toxická podle směrnice 67/548/EWG
4. Pokyn pro první pomoc
Po vdechnutí :
Po styku s kůží :
Při zasažení očí :
Při požití (velkého množství) :

přesunout na čerstvý vzduch
omýt pokožku velkým množstvím čisté vody
otevřít do široka oční víčka a proplachovat velkým
množstvím vody; okamžitě navštívit očního specialistu
při potížích vyhledat lékaře
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5. Pokyny v případě požáru
Prostředky vhodné pro hašení : vyhovující danému prostředí;
Speciální rizika :
hořlavina
6. Opatření při náhodném úniku
Postupy při čištění/absorpci:
Vysušte. Zasažená místa vyčistěte
7. Pokyny pro skladování
Pokyny pro zacházení se substancí :
Skladování :

žádné speciální
skladovat látku těsně uzavřenou na dobře větraném
místě; při teplotě +15 °C ÷ +25 °C; zacházet se substancí
smí pouze oprávněná osoba; zabránit přístupu dětem

8. Kontrola expozice / Ochrana osob
Požadavky na ochranu osob :
Ochrana při dýchání :
Ochrana očí :
Ochrana rukou :
Další :

nutná pokud vzniká prach
vhodné brýle
ochranné rukavice
vhodný pracovní ochranný oděv

Pracovní hygiena :
Myjte si ruce po práci se substancí.
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Forma :
pevná látka
Barva :
bílá
Zápach :
bez zápachu
pH hodnota (při 20°C) : na 50 g/l H2O: (20 °C) : 7,5 ÷ 9
Teplota tání :
230°C
Bod varu :
není k dispozici
Teplota vzplanutí :
není dostupná
Teplota vznícení :
není dostupná
Mez výbušnosti :
horní : není dostupná
dolní : není dostupná
Hustota:
Rozpustnost (20°C) :

1,98 g/cm
rozpustná

3

10. Stabilita a reaktivita
Podmínky, kterým je nutno zabránit :
Látky, kterým je nutno se vyvarovat :
Nebezpečné produkty při rozkladu :

nejsou k dispozici
nejsou k dispozici
nejsou k dispozici

11. Informace o toxicitě
Substance používaná pro léčebné účely.
Data jsou k dosažení u „MERCK“.
Nejsou vyžadována žádná průmyslová toxikologická opatření.
Nebezpečné účinky jsou nepravděpodobné
LDLo : 167 mg/kg
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12. Ekologické informace

Ekotoxické účinky:
Neočekávají se žádné ekologické problémy, když je s látkou nakládáno pozorně a podle instrukcí
13. Požadavky na likvidaci
Nejsou speciální jednotná EC doporučení pro nakládání se zbytkovými chemikáliemi.
Zbytkové chemikálie by se měly likvidovat v souladu s místní legislativou (doporučeno předat odborné
firmě k likvidaci).
Balení :
S kontaminovanými obal je nutno nakládat jako s látkou samotnou.
Látka a kontaminovaný obal je nutno odstraňovat v souladu se zákonem o odpadech
č. 185/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)
Předpisy o odpadech :
Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění
Vyhl. 381/2001 Sb. v platném znění (Katalog odpadů)
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/12/ES o odpadech
14. Informace pro přepravu
Žádná speciální omezení
15. Regulační informace
Označení na etiketě látky/přípravku podle evropských předpisů.
Symbol: - Jméno: - R-věty: - S-věty: - -)
EEC no.: 231-667-8 EEC label
Německé předpisy
Třída znečištění vody: 0 (neznečišťující látka)
16. Další informace
Datum vydání :08.04.2008
Informace zde uvedené vycházejí ze soudobých znalostí. Charakterizují produkt s ohledem na
příslušné bezpečnostní opatření. Nereprezentují záruku vlastností produktu.
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9.2

Oxycon On-line DPD

SWAN Analytische Instrumente AG
Produkt : OXYCON On-lin DPD
Bezpečnostní list podle směrnice : 91/155/EEC
Datum: 08.04.2008
Strana 1 ze 5
1. Určení substance
Název produktu :
Katalogové číslo :
Použití :

OXYCON On-line DPD
A-85.410.120
Reagencie pro určení chlóru, látka není pro běžné použití, pouze
pro laboratorní účely

Výrobce :

SWAN Analytische Instrumente A.G.
CH-8340 Hinwil

Telefon :
Fax :

+41 44 943 63 00
+41 44 943 63 01

2. Složení substance
Synonyma:
Složení:
Nebezpečná substance :
Symbol :
CAS-No.:
Molární hmotnost:
Molekulový vzorec:
EINECS-Nr.:

4-amino-N, N-diatylanilin sulfát rozpuštěný ve 30% kyselině sírové
kyselina sírová, obsah 30%
R35
7664-93-9
98.08
H2SO4
231-639-5

3. Určení nebezpečnosti substance
Způsobuje těžké popáleniny
4. Pokyn pro první pomoc
Po vdechnutí :
Po styku s kůží :
Při zasažení očí :
Při požití :

přesunout na čerstvý vzduch a ihned přivolat lékaře
omýt pokožku čistou vodou a přetřít polyetylén glykolem 400,
okamžitě odstranit kontaminovaný oděv
otevřít do široka oční víčka a proplachovat alespoň 10 minut velkým
množstvím vody; okamžitě navštívit očního specialistu
postiženého donutit vypít velké množství vody a vyvolat zvracení.
(nebezpečí vnitřní perforace), nepokoušejte se o neutralizaci,
neprodleně vyhledat lékaře

5. Pokyny v případě požáru
Prostředky vhodné pro hašení : vyhovující danému prostředí; podle látek uskladněných
v bezprostřední blízkosti
Speciální rizika :
v případě požáru možnost vytváření nebezpečných
výparů; při kontaktu s kovy se vytváří vodík (nebezpečí
výbuchu); následně v případě požáru může vytvářet
oxidy síry.
Další informace :
substance není hořlavá
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6. Opatření při náhodném úniku
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob :
Doporučené metody pro čištění :
Dodatečné informace:
Opatření pro ochranu živ. prostředí:

nevdechujte výpary
pro vysoušení použijte materiály pohlcující
kapaliny; vyčistěte zasažené místo
neutralizujte pomocí roztoku zředěného
hydroxidu sodného nebo posypte drceným
vápencem, popř. uhličitanem sodným
látka se nesmí dostat do kanalizace ve větším
množství

7. Pokyny pro skladování
Pokyny pro zacházení se substancí :
Skladování :

žádné speciální
skladovat látku těsně uzavřenou na dobře větraném
místě; při teplotě +15 °C ÷ +25 °C; zacházet se substancí
smí pouze oprávněná osoba; zabránit přístupu dětem

8. Kontrola expozice / Ochrana osob
Specifický kontrolní parametr : MAK Germany (max. koncentrace v pracovním
prostředí) : kyselina sírová : 1 mg/m3 celková prašnost
Požadavky na ochranu osob :
Ochrana při dýchání :
pouze v případě, že vznikají výpary/aerosol
Ocrana očí :
vhodné brýle
Ochrana rukou :
ochranné rukavice
Další :
vhodný pracovní ochranný oděv
Pracovní hygiena :
Měňte okamžitě kontaminovaný oděv. Myjte si ruce po práci se substancí.
Je doporučeno ošetřit ruce krémem na ruce.
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Forma :
kapalina
Barva :
do růžova
Zápach :
bez zápachu
pH hodnota (při 20°C) : silná kyselina
Teplota tání :
není k dispozici
Bod varu :
110°C
Teplota vzplanutí :
není dostupná
Teplota vznícení :
není dostupná
Mez výbušnosti :
horní : není dostupná
dolní : není dostupná
Hustota:
Rozpustnost (20°C) :

3

1,2 g/cm
rozpustná, vytváří se teplo

10. Stabilita a reaktivita
Podmínky, kterým je nutno zabránit :
Látky, kterým je nutno se vyvarovat :

velké teplo
voda, alkalické kovy, alkalické sloučeniny,
čpavek, kovy alkalických zemin, zásady,kyseliny, kovy,
kovové slitiny, fosfor, oxidy fosforu, hydridy, halogeny
a halogenové sloučeniny, oxyhalogenové sloučeniny,
manganistany, nitráty, karbidy, výbušné látky, organická
rozpouštědla, acetylén, acetilidy, nitrily, organické nitrosloučeniny, aniliny, peroxidy, pikrany, nitridy, silicid lithia.
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Nebezpečné produkty při rozkladu :
Další informace:

toxické plyny
nekompatibilní s kovy, hydroskopická, má
korozivní účinky

11. Informace o toxicitě
Akutní toxicita : toxikologická data nejsou k dispozici vzhledem k dalším nebezpečným
vlastnostem substance
Další toxikologické informace :
Kontakt s kůží: při kontaktu s kůží způsobuje těžké popáleniny spojené s opadáváním
kůže
Zasažení oka:
dochází ke zničení rohovky
Po požití:
po požití následuje silná bolest (risk perforace), zvracení, průjem a po
nějaké době (několik týdnů) stenózu pyloru.
Po vdechnutí aerosolu: poškození sliznice
LD50(orálně, krysa) : 2 140 mg/kg (při použití 25% roztoku)
12. Ekologické informace
Ekotoxické informace :
Biologický efekt :

Toxická pro vodní organizmy; žíravina i ve zředěné formě;
ve větším množství při v saku do půdy nebo do vodního zdroje
ohrožuje dodávky vody
Škodlivá vzhledem k posunu pH
Nezpůsobuje biologický kyslíkový deficit
Další ekologická data : LD 50 96 h : 10mg/l;
Ryby : smrtící počínaje od 1,2 mg/l;
počínaje od 6,3 mg/l smrtící během 24hod
Látka se nesmí dostat do kanalizace nebo do vodních zdrojů
ve větším množství
13. Požadavky na likvidaci
Nejsou speciální jednotná EC doporučení pro nakládání se zbytkovými chemikáliemi.
Zbytkové chemikálie by se měly likvidovat v souladu s místní legislativou (doporučeno předat odborné
firmě k likvidaci).
Balení :
S kontaminovanými obal je nutno nakládat jako s látkou samotnou.
Látka a kontaminovaný obal je nutno odstraňovat v souladu se zákonem o odpadech
č. 185/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)
Předpisy o odpadech :
Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění
Vyhl. 381/2001 Sb. v platném znění (Katalog odpadů)
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/12/ES o odpadech
14. Informace pro přepravu
Pozemní přeprava ADR/RID a GGVS/GGVE (Německo)
ARD/RID :
třída :
8
Číslice a písmeno :
1B
GGVS/GGVE : třída :
Číslice a písmeno :
1B
Říční transport ADN/ADNR :

nezkoumaný
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Námořní přeprava IMDG :
IMDG :
třída :
8
UN číslo :
2796 Skupina obalů II
Ems :
8-06
MFAG . 700
Přesný technický název : kyselina sírová 30%
Letecký transport ICAO-TI a IATA – DGR :
ICAO/IATA :
třída :
8
UN-/ID číslo : 2796 Skupina obalů II
Přesný technický název : kyselina sírová 30%

Informace pro přepravu jsou citovány podle mezinárodních předpisů a podle zvyklostí použitých
v Německu (GGVS/GGVE). Nejsou brány v potaz různé národní odchylky.
15. Regulační informace
Označení podle směrnic EC :
Symbol :
C
R- věty :
35
S-věty : 26-30-36/37/39-45

korozivní
způsobuje těžké popáleniny
v případě kontaktu s očima, vypláchněte okamžitě velkým
množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc;
Do tohoto produktu nikdy nedávejte vodu;
Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice. ochranné brýle
a ochranu obličeje.
V případě nehody, nebo když se necítíte dobře,vyhledejte
okamžitě lékařskou pomoc (ukažte tento obal nebo označení

Označení pro Německo :
Třída znečištěni pro vodu :
2 (lehce znečišťující substance)(vlastní klasifikace)
Třída skladování VCI : 8
Formulář chemické profesní asociace :
M004 dráždivá substance/korozivní substance
M051 nebezpečná chemická substance
M050 zacházení se škodlivou substancí
16. Další informace
Datum vydání : 08.04.2008
Informace zde uveden nevycházejí ze soudobých znalostí. Charakterizují produkt s ohledem na
příslušné bezpečnostní opatření. Nereprezentují záruku vlastností produktu.
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9.3

Oxycon On-line KJ

SWAN Analytische Instrumente AG
Produkt : OXYCON On-line KJ
Bezpečnostní list podle směrnice : 91/155/EEC
Datum: 08.04.2008
Strana 1 ze 4
1. Určení substance
Název produktu :
Katalogové číslo :
Použití :

OXYCON On-line BUFFER
A-85.419.220
Reagencie pro určení chlóru, látka není pro běžné použití, pouze
pro laboratorní účely

Výrobce :

SWAN Analytische Instrumente A.G.
CH-8340 Hinwil

Telefon :
Fax :

+41 44 943 63 00
+41 44 943 63 01

2. Složení substance
Synonyma:
Složení:
CAS-No.:
Molární hmotnost:
Molekulový vzorec:
EG Nr.:

jodid draselný pro analýzy; 120 g
7681-11-0
166,01 g/mol
KI
231-659-4

3. Určení nebezpečnosti substance
Není toxická podle směrnice 67/548/EEC
4. Pokyn pro první pomoc
Po vdechnutí :
Po styku s kůží :
Při zasažení očí :
Při požití :

přesunout na čerstvý vzduch;
v případě nevolnosti vyhledat lékaře
omýt pokožku velkým množstvím čisté vody;
odstranit kontaminovaný oděv
otevřít doširoka oční víčka a proplachovat velkým
množstvím vody;
donutit postiženého vypít velké množství vody;
vyvolat zvracení a vyhledat lékaře

5. Pokyny v případě požáru
Prostředky vhodné pro hašení : vyhovující danému prostředí;
Speciální rizika :
není hořlavá; hořlavé výpary se vytvářejí teprve při
požáru
Speciální prostředky pro ochranu :
nestůjte v nebezpečné zóně bez vhodných ochranných
chemických oděvů a dýchacích přístrojů
6. Opatření při náhodném úniku
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob :
Postupy při čištění/absorpci:
Opatření pro ochranu živ. prostředí:

zabraňte styku se substancí
vysušte; zasažená místa vyčistěte;
zabraňte vytváření prachu.
látka se nesmí dostat do kanalizace ve větším
množství
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7. Pokyny pro skladování
Pokyny pro zacházení se substancí :
Skladování :

žádné speciální
skladovat látku těsně uzavřenou na dobře větraném
místě; při teplotě +15 °C ÷ +25 °C; zacházet se substancí
smí pouze oprávněná osoba; zabránit přístupu dětem

8. Kontrola expozice / Ochrana osob
Je doporučeno používat specifický ochranný oděv pro dané prostředí v závislosti na
koncentraci a množství nebezpečné substance.
Odolnost oděvu pro chemikálie zjistíte u výrobce.
Požadavky na ochranu osob :
Ochrana při dýchání :
Ochrana očí :
Ochrana rukou :
Další :

nutná pokud vzniká prach
vhodné brýle
ochranné rukavice
vhodný pracovní ochranný oděv

Pracovní hygiena :
Měňte kontaminovaný oděv. Myjte si ruce po práci se substancí.
Je doporučeno ošetřit ruce krémem na ruce
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Forma :
pevná látka
Barva :
bezbarvá do bílá
Zápach :
bez zápachu
pH hodnota (při 20°C) : na 50 g/l H2O: (20 °C) : 6,9
Teplota tání :
686°C
Bod varu :
1 330°C
Teplota vzplanutí :
není dostupná
Teplota vznícení :
není dostupná
Mez výbušnosti :
horní : není dostupná
dolní : není dostupná
Tlak par (při 745°C):
1,3 hPa
3
Hustota:
3,13 g/cm
2
Objemová hmotnost :
~ 1 500 kg/m
Rozpustnost ve vodě (20°C) : 1 430 g/l
Rozpustnost v etanolu :
45 g/l
10. Stabilita a reaktivita
Podmínky, kterým je nutno zabránit :
Látky, kterým je nutno se vyvarovat :
Nebezpečné produkty při rozkladu :

nejsou k dispozici
alkalické kovy; čpavek; halogenidy a halogenové
sloučeniny; fluór; peroxid vodíku
nejsou k dispozici

11. Informace o toxicitě
12.
Akutní toxicita :
LD 50 (krysa : 2 779 mg/kg
Specifické symptomy při studiích se zvířaty :
Dráždivý efekt na oči (králík) : slabě dráždivý
Styk s kůží (lidé – náplast) : bez dráždivého účinku
Subakutní pro chronickou toxicitu :
Nejsou dostupná žádná data pro karcinogenní účinky; žádná indikace pro karcinogenní
aktivitu;
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Bakteriální vlivy :
Salmonella typhimurium : negativní
Escherichia coli : negativní
Žádná další data nejsou dostupná

Další toxikologické informace :
Kontakt s kůží: vstřebává se
Zasažení oka:
lehké podráždění
Po požití:
vstřebá se v zažívacím traktu
Další poznámky :
Po vstřebání toxického množství : klesá krevní tlak ; symptomy ochrnutí;
třesení; zvracení
všeobecně platné pro jodidy: zvýšená citlivost pro alergiky
Další data:
Substance používaná pro léčebné účely.
13. Ekologické informace
Biologický rozklad :
Metody určení nejsou použitelné pro anorganické sloučeniny
Ekotoxické účinky:
Ryby : LC 50 3 200mg/l /1230 hod
Maximální přípustná toxická koncentrace :
Řasy : (scenedesmus quadricauda) IC5 : 2 370 mg/l (sodíkové soli)
Bakterie : (pseudomonas putida) EC5 : 614 mg/l (sodíkové soli)
Neočekávají se žádné ekologické problémy když je s látkou nakládáno pozorně a podle instrukcí
14. Požadavky na likvidaci
Nejsou speciální jednotná EC doporučení pro nakládání se zbytkovými chemikáliemi.
Zbytkové chemikálie by se měly likvidovat v souladu s místní legislativou (doporučeno předat odborné
firmě k likvidaci).
Balení :
S kontaminovanými obaly je nutno nakládat jako s látkou samotnou.
Látka a kontaminovaný obal je nutno odstraňovat v souladu se zákonem o odpadech
č. 185/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)
Předpisy o odpadech :
Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění
Vyhl. 381/2001 Sb. v platném znění (Katalog odpadů)
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/12/ES o odpadech
15. Informace pro přepravu
Žádná speciální omezení
16. Regulační informace
Označení na etiketě látky/přípravku podle evropských předpisů.
Symbol: - Jméno: - R-věty: - S-věty: - -)
17. Další informace
Datum vydání :08.04.2008
Informace zde uvedené vycházejí ze soudobých znalostí. Charakterizují produkt s ohledem na
příslušné bezpečnostní opatření. Nereprezentují záruku vlastností produktu.
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10 Profibus (volitelné)
10.1 Úvod
Všechny převodníky AMI umožňují propojení velkého množství analyzátorů na společném základuKaždý 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.
Tato část návodu popisuje funkci interface a integraci AMI Převodníků do řídícího systému.

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.

GDS soubory pro AMI Codes-II
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 SW17C1.gds od výrobce je možno získat na vyžádání.

10.2 Cyklická data
AMI Codes-II CC umožňuje výměnu cyklických dat
1. Procesní hodnota (desinfekce)
2. Teplota
3. Průtok
4. Procesní hodnota [pH]
5. Řízení AMI
6. Diagnostické hodnoty (5 hodnot)
- Hodnota fotometru [Hz]
- Absorbance fotometru
- Hodnota pH [mV]
- Rezervováno
- Teplota převodníku [°C]
Vstupní data jsou v následující struktuře :
Tab. 10.2.1 Struktura vstupních dat

Index
vstupníc
h dat

Data

Činno
st

0

4

Analogový vstupní blok 1
Procesní hodnota

5

9

Analogový vstupní blok 2
Teplota

čtení

čtení

10

14

Analogový vstupní blok 3
Průtok

čtení

15

19

Analogový vstupní blok 4
2. Procesní hodnota

čtení

Formát dat
Měřená hodnota
(32 bit; plovoucí
čárka)
Status byt
Měřená hodnota
(32 bit; plovoucí
čárka)
Status byt
Měřená hodnota
(32 bit; plovoucí
čárka)
Status byt
Měřená hodnota
(32 bit; plovoucí
čárka)
Status byt
74

Konfigurace dat
0x42; 0x84; 0x08; 0x05 nebo
0x42; 0x84; 0x81; 0x81 nebo
0x94
0x42; 0x84; 0x08; 0x05 nebo
0x42; 0x84; 0x81; 0x81 nebo
0x94
0x42; 0x84; 0x08; 0x05 nebo
0x42; 0x84; 0x81; 0x81 nebo
0x94
0x42; 0x84; 0x08; 0x05 nebo
0x42; 0x84; 0x81; 0x81 nebo
0x94
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20

39

Analogový vstupní blok 5
Diagnostické hodnoty

čtení

Měřená hodnota
(32 bit; plovoucí
čárka)
Status byt

0x42; 0x84; 0x08; 0x05 nebo
0x42; 0x84; 0x81; 0x81 nebo
0x94

Výstupní data se převádějí z AMI Codes-II v následující struktuře :
Tabulka 10.2.2 Struktura výstupních dat

Přizpůsobení cyklických dat
Aby byly lépe splněny požadavky procesu, můžete přizpůsobit cyklická data. Výše uvedené
tabulky představují maximální obsah cyklických dat. Pokud nechcete používat všechny cyklická
data z AMI Codes-II, můžete použít konfiguraci (Chk_Cfg) pro odstranění jednotlivých datových
bloků z cyklického telegramu pomocí PLC. Zkrácení telegramu zvyšuje rychlost přenosu dat ze
systému PROFIBUS. Měli byste mít pouze ty aktivní bloky, které se dále zpracovávají v systému.
Můžete to provést pomocí „negativního“ výběru konfiguračního nástroje.
Pro dosažení správné struktury cyklických dat, Profibus Master musí zaslat FREE_PLACE (00h)
na neaktivní bloky.
Formát dat
Každá měřená hodnota má svůj vlastní formát : jeden čtyřbytový (32 bit) s pohyblivou řádovou čárkou
v IEEE 754 Short Real number Format a status kód, který určuje měřenou hodnotu. Jsouc čtyři úrovně
hodnot stavů, 16 podstavových hodnot (všechny nejsou definovány) pro každou úroveň, a čtyři limitní
stavy pro měřenou hodnotu, jejíž údaj se zobrazuje v jejím vlastním status bytu.
Tabulka 10.2.3 Výstupní hodnota + status

Tabulka 10.2.4 IEEE 754 čísla s plovoucí desetinnou čárkou
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Tabulka 10.2.5 Status kód Byte
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Status kód
0 x 08
0 x 0C
0 x 10
0 x 47
0 x 50
0 x 64
0 x 67
0 x 80
0 x 89
0 x 8A
0 x 8D
0 x 8E

Význam

Status
analyzátoru

Limity

nezapojeno (teplotní
senzor není připojen)
špatný
chyba analyzátoru
chyba sondy (zkrat
špatný
v teplotním čidle)
poslední použitelná
nejistý
hodnota (HOLD)
Převod ze senzoru
nejistý
není přesný (není
průtok)
Kalibrace senzoru
nejistý
Kalibrace senzoru
HOLD
dobrý
O.k.
varování – nízké
dobrý
varování - vysoké
alarm – nízký
dobrý
alarm - vysoký
Tabulka 10.2.6 Status kódy měřené veličiny
špatný

Byte

Popis

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10..13
14 19

Status 1
Status 2
Status 3
Adresa masteru
Identifikační číslo (horní byte –high byte)
Identifikační číslo (dolní byte – low byte)
Záhlaví (header) délka bloku včetně Header byte = 14
Status Type (0 x 81)
Slot Number (0 x 00)
Status specifikátor (Status Specifier)
Diagnostika
Přípona diagnostiky (Diagnostic extension)
Tabulka 10.2.7 DP Diagnostika
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Konstantní
O.k
O.k.
Konstantní
O.k.
dolní limit LOW_LIM
horní limit HIGH_LIM
dolní limit LOW_LIM
horní limit HIGH_LIM

Standardní DP diagnostika

Status kódování podle DP/V1
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Diagnostika
Diagnostika se skládá ze 4 Bytů.

Tabulka 10.2.8 Diagnostika – popis bytů
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Rozšířená diagnostika
Rozšířená diagnostika obsahuje 6 Bytů

Tabulka 10.2.9 Rozšířená diagnostika
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10.3 Konfigurace
10.3.1 GSD soubory
Přístroj je připraven pro integraci do systému. Uvádí se do provozu přes místní displej nebo Class 2
master.Systém PROFIBUS požaduje popis parametrů zařízení, jako jsou výstupní data; formát dat;
objem dat; přenosovou rychlost, tak že lze zařízení integrovat do systému. Tato data jsou v GSD
souborech, které jsou k dispozici pro PROFIBUS master zatím co komunikační systém se uvádí do
provozu.
Bit mapy přístroje mohou být rovněž integrovány. Ty se objeví jako ikony v síťové struktuře.
Profile 3.0 Device Master File (GSD) umožňuje, aby základní zařízení od různých výrobců mohly být
vyměněny bez rekonfigurace.

10.3.2 Typy GSD souborů
Podle konfigurace se rozhodněte, které GSD soubory budete používat v operačním systému.Můžete
změnit nastavení pomocí Class 2 master (pomocí Physical Block-Parameter Ident _Number_Selector)
Jsou k dispozici dva GSD soubory :
 Od výrobce GSD s Profile 3.0. (přednastaveno od výrobce).
Tento GSD soubor zaručuje neomezenou funkčnost základního zařízení. Umožňuje proto
funkci parametrů specifických pro dané zařízení.
 Profile GSD
Jestliže je systém nakonfigurován pomocí Profile GSD, je možno vyměnit zařízení za zařízení
od jiného výrobce,. Toto je umožněno tím, že cyklické procesní hodnoty používají tytéž
sekvence. Převodník podporuje profily Analyzer and Multivariable (IEC 61158-2). Tyto GSD se
skládají z Analog Input blocks (Al).

Tabulka 10.3.1 GSD soubory pro AMI Codes-II

10.3.3 Práce s GSD soubory
GSD soubory musí být integrované do autonomního systému. V závislosti na použitém software
mohou být GSD soubory nakopírovány do zvláštního adresáře, nebo mohou být načítány do databáze
pomocí importní funkce konfiguračního software.

10.4 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
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11 Modbus (volitelné příslušenství)
11.1 Úvod
AMI Codes-II je elektronický převodník / řídící jednotka pro automatické kontinuální měření a řízení
dávkování chlorinu a dalších desinfektantů ve vysoce čistých vodách, v bazénech, chladící vodě,
v teplé užitkové vodě atd. Může být použit jako inteligentní Slave zařízení, které je propojeno párem
vodičů a používá interface RS485 v sítích Modbus / J BUS.
Modbus/JBUS komunikuje pomocí master-slave řízení přenosů, z nichž pouze master může zahajovat
komunikaci. Další zařízení (slave) odpovídají posláním požadovaných dat do master zařízení, nebo
vykonají poslaný příkaz. Typické master zařízení jsou PCL moduly.
Query (funkce data - požadavek)
Kód funkce v dotazu určuje adresu slave zařízení a druh činnosti, kterou má vykonat. Data byty
obsahují další libovolnou informaci nutnou pro činnost slave.
Například : kód 03 požaduje na slave aby přečetl hold registr a odeslal jeho obsah. Datové pole musí
obsahovat informaci, která řekne slave zařízení, kterým registrem má začít, a kolik registrů číst.
Response (odezva)
Při normální činnosti je funkční kód v odezvě odpověď na funkční kód v požadavku.
Serial Tranmission Modes (seriový přenos)
Modbus podporuje dva komunikační protokoly : ASCII nebo RTU.
Přístroje AMI podporují pouze Modbus RTU (Remote Terminal Unit – vzdálený terminál).
V režimu RTU každý z 8-bitů bytu ve zprávě obsahuje dva 4-bitové hexadecimální znaky. Hlavní
výhoda tohoto režimu je větší znaková hustota dovoluje vyšší propustnost dat než ASCII, při té samé
přenosové rychlosti. Každá zpráva musí být přenesena v souvislém řetězci. Uživatel definuje
požadovaný sériový výstup, komunikační parametry (přenosovou rychlost, paritu apod.). Parametry
pro přenos musí být ve všech zařízeních naprosto stejné.
Kódovací systém
 Osm bitů binární
 1 start bit
 8 data bitů; nejméně důležitý bit je posílán jako první
 1 bit pro sudou/lichou paritu; žádný bit pro přenos bez parity
 1 stop bit je-li použita parita; 2 bity pro přenos bez parity
 CRC kontrola přenosu
 RTU formátování : zpráva začíná intervalem bez informace v trvání doby 3 ½ znaku. Podobný
znak je i na konci zprávy

Tabulka 11.1.1 Typický formát zprávy

11.2 Data a kontrolní funkce
Adresa dat
Všechny adresy dat v Modbus zprávách jsou vztaženy k nule. První přítomnost datové informace je
adresována jako oddíl 0. Například :
Holding Register 40001 je adresován jako registr 0000 v datovém poli adresy zprávy. Pole funkčního
kódu již určuje holding registre operaci. Z toho se předpokládá 4x odkazů.

Funkční kódy
AMI analyzátory používají následující funkční kódy. Kódy jsou seřazeny decimálně. Funkční kódy,
které nejsou podporovány AMI převodníky se vrací jako záporná odpověď 02 do masteru.
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Tabulka 11.2.1 Modbus funkční kódy

Zobrazení dat
Procesní data a data parametrů AMI analyzátorů jsou zobrazena plovoucí (IEEE 754) číselnou
hodnotou s nebo bez znaménka. V závislosti na hodnotě jsou použity plovoucí integer8; unsigned8;
integer16, unsigned16; integer32 nebo unsigned32.
Samostatné vstupy
Alarm & Status bity jsou zapakovány jako jeden vstup na bit datového pole.
Definice : “gig-encián“ a “little-endian“
Big a little endian jsou termíny, které popisují způsob, jakým jsou sekvence bitů ukládány v paměti.
Big-endian je způsob, při kterém se „big end“–nejdůležitější hodnota v sekvenci uloží první (na nejnižší
adrese).
Little endian je způsob, při kterém se „little end“–nejméně důležitá hodnota v sekvenci se uloží
nejdříve.
Například : v „big-endian“ systému dva byty, které vyžaduje haxadecimální číslo 4F52 jsou uložena
jako 4F52.
v „little-endian systému bude uloženo jako 524F.

UPOZORNĚNÍ : Zde je použit „big-endian“ formát !
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11.3 Popis funkcí
Read Input Status (Alarm & Status Bits) Funkce 02
Pro alarm je možno požít až 48 bitů podle následující tabulky.

Tabulka 11.3.1 Alarmy a status adresy
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Read Input Register (Process data) : Funkce 04
Procesní data jsou vytvářena z měřených hodnot AMI Codes-II CC

Tabulka 11.3.2 Vstupní registry
Single Force Function - Force Single Coil : Function 05
Tato funkce je použita pro nastavení relé a resetu přístroje. Relé mohou být ovládána pouze pomocí
Fieldbus funkcí.
Adresa

Popis

rozepnuto

sepnuto

Kontakty relé
Funkce HOLD
Vzdálené vypnutí
Výběr kanálu
Reset přístroje
Tabulka 11.3.3 Single Force funkce
Holding Register (Parameter data) : Funkce 03
Všechny objekty typu Record (záznam) jsou definovány ve specifických tabulkách od výrobce (viz.
následující tabulka).
POZNÁMKA :
Adresa je použita zákonem chráněným způsobem pro vybrání určeného záznamu
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Tabulka 11.3.4 Tabulka parametrů
Specifická data výrobce Data Types & Records

rok

měsíc

datum

hodiny

minuty vteřiny

Tabulka 11.3.5 Formát datum/čas

Tabulka 11.3.6 Specifická data od výrobce
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12 Parametry nastavené od výrobce
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