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1

O NÁVODU K OBSLUZE

Tento návod k obsluze popisuje celý cyklus životnosti přístroje. Uchovávejte tento návod tak, aby byl každému
uživateli přístupný a byl opět k dispozici každému novému majiteli přístroje.
Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace o bezpečnosti!
Nedodržování těchto pokynů může způsobit nebezpečné situace.
▶ Pokud je uvnitř přístroje nebo zvenku na přístroji uveden tento symbol
k obsluze.

, přečtěte si pozorně návod

▶ Je třeba si přečíst tento návod k obsluze pro každý přístroj a porozumět mu.

1.1

Použité symboly
NEBEZPEČÍ

Varuje před bezprostředním nebezpečím!
▶ Nedodržení způsobí smrt nebo těžké poranění.

VAROVÁNÍ
Varuje před možnou nebezpečnou situací!
▶ Nedodržení může mít za následek těžká zranění nebo smrt.

POZOR
Varuje před možným ohrožením!
▶ Nedodržení může mít za následek středně těžká zranění nebo lehká zranění.

UPOZORNĚNÍ
Varuje před věcnými škodami!

Důležitá upozornění a doporučení.

Odkazuje na informace v tomto návodu k obsluze nebo v jiné dokumentaci.
▶ Označuje pokyn k vyhnutí se nebezpečí.
→ Označuje pracovní krok, který musí být proveden.
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1.2

Definice pojmu „přístroj“

Pojem „přístroj“ používaný v tomto návodu platí pro převodník/ovladač
• Typ 8619 multiCELL, verze pro montáž do skříňového rozvaděče,
• 8619 multiCELL WM AC, verze pro montáž na stěnu, 12–36 V DC
• 8619 multiCELL WM DC, verze pro montáž na stěnu, 110–240 V AC.

1.3

Definice pojmu „Industrial Ethernet“

Pojem „Industrial Ethernet“ se vztahuje na přístroje, které spolu komunikují prostřednictvím průmyslových
síťových protokolů Modbus TCP, PROFINET nebo EtherNet/IP.

1.4

Platnost návodu

Návod platí pro přístroje od verze softwaru B.02.00.
→ Na přístroji zkontrolujte verzi softwaru v následující nabídce: „Information (Informace) -> Versions (Verze) ->
M0: MAIN -> Firmware“ (viz kap. 13, strana 178).

2

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Při použití tohoto přístroje v rozporu s určeným účelem mohou vzniknout rizika pro osoby nebo
zařízení v okolí a pro životní prostředí.
V závislosti na vybavení moduly a připojenými měřicími senzory je přístroj určen k zaznamenávání, zpracování, přenosu a regulaci fyzikálních veličin, jako jsou pH, vodivost, teplota nebo průtok atd.
▶ Přístroj používejte ve spojení s cizími přístroji nebo komponentami jen tehdy, když jsou doporučené
nebo schválené společností Bürkert.
▶ Chraňte přístroj před elektromagnetickým rušením, UV zářením a při venkovním použití proti vlivům
počasí.
▶ Při použití dbejte na specifická povolená data a podmínky provozu a použití uvedené ve smluvních
dokumentech a v návodu k obsluze.
▶ Nikdy přístroj nepoužívejte pro bezpečnostní aplikace.
▶ Provozujte přístroj pouze v bezvadném stavu a dbejte na správné skladování, přepravu, instalaci
a obsluhu.
▶ Přístroj je možné použít jen v souladu s předepsaným účelem použití.
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ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tyto bezpečnostní pokyny nezohledňují náhody a události vyskytující se při instalaci, provozu a preventivní
údržbě.
Provozovatel odpovídá za to, že budou dodržována bezpečnostní ustanovení vztahující se k danému místu,
a to i s ohledem na personál.

Nebezpečí zranění elektrickým proudem!
▶ Když budete používat verzi 12–36 V DC pro montáž na stěnu v provozu venku nebo ve vlhkém prostředí,
mohou veškerá napětí činit max. 35 V DC.
▶ Než začnete pracovat na zařízení nebo přístroji, odpojte napětí a zajistěte proti opětovnému zapojení.
▶ Každý nástroj připojený k přístroji musí být dvojitě izolován od elektrické rozvodné sítě v souladu s normou UL/EN 61010-1.
▶ Dodržujte platné předpisy BOZP a bezpečnostní předpisy pro elektrické přístroje.
Obecné rizikové situace.
Na ochranu před zraněním je nutné dodržovat tyto body:
▶ Nepoužívejte přístroj v prostředí s nebezpečím výbuchu.
▶ Používejte přístroj jen v prostředí, které je kompatibilní s materiály přístroje.
▶ Přístroj se nesmí mechanicky zatěžovat.
▶ Neprovádějte na přístroji žádné změny.
▶ Neúmyslně nezapínejte zařízení.
▶ Instalační a údržbové práce může provádět jen oprávněný odborný personál pomocí vhodného nářadí.
▶ Po přerušení elektrického napájení je třeba zajistit opětovné definované nebo kontrolované spuštění procesu.
▶ Dodržujte obecná pravidla techniky.

UPOZORNĚNÍ
Elektrostaticky ohrožené konstrukční prvky/moduly!
Přístroj obsahuje elektronické konstrukční prvky, které citlivě reagují na elektrostatický výboj. Tyto
konstrukční prvky ohrožuje kontakt s osobami nebo předměty nabitými elektrostatickým nábojem.
V nejhorším případě dojde k jejich okamžitému zničení nebo výpadku po uvedení do provozu.
▶ Dodržujte všechny požadavky podle EN 61340-5-1, aby se minimalizovala nebo předešla možnost
poškození rázovým elektrostatickým výbojem!
▶ Je zakázáno dotýkat se elektronických konstrukčních prvků, do kterých je přivedeno napájecí napětí!
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

4.1

Adresa výrobce a mezinárodní kontaktní adresy

Výrobce přístroje můžete kontaktovat na následující adrese:
Bürkert SAS
Rue du Giessen
BP 21
F-67220 TRIEMBACH-AU-VAL
nebo se obraťte na příslušné místní obchodní zastoupení společnosti Bürkert.
Mezinárodní kontaktní adresy najdete na internetu na adrese: country.burkert.com.

4.2

Záruka

Předpoklad pro záruku je použití přístroje dle určení za zohlednění specifických podmínek použití uvedených v této příručce.

4.3

Informace na internetu

Návody k obsluze a technické listy k typu 8619 najdete na internetu na adrese: country.burkert.com

9

česky

Typ 8619
Základní bezpečnostní pokyny

10

česky

Typ 8619


Popis
5

POPIS PŘÍSTROJE ...............................................................................................................................12
5.1

Oblast použití .............................................................................................................................12

5.2

Konstrukce přístroje pro montáž do skříňového rozvaděče ....................................................12

5.3

Konstrukce přístroje pro montáž na stěnu, 12–36 V DC...........................................................13

5.4

Konstrukce přístroje pro montáž na stěnu, 110–240 V AC .......................................................14

5.5

Popis LED pro síťové připojení (jen Industrial Ethernet) ..........................................................15

5.6

Funkční schéma..........................................................................................................................16
5.6.1

Aritmetická funkce ......................................................................................................16

5.6.2

Funkce PASS ..............................................................................................................17

5.6.3

Funkce REJECT ..........................................................................................................17

5.6.4

Funkce DEVIAT ...........................................................................................................17

5.6.5

Funkce MATH .............................................................................................................17

5.6.6

Funkce PROP (proporcionální) ...................................................................................18

5.6.7

Funkce ON/OFF . ........................................................................................................18

5.6.8

Funkce měření průtoku ...............................................................................................18

5.6.9

Funkce PID .................................................................................................................18

5.6.10

Funkce časově řízené dávkování ................................................................................19

5.6.11

Funkce objemové dávkování ......................................................................................19

5.6.12

Funkce koncentrace ...................................................................................................19

5.6.13

Funkce záznamníku dat pro ukládání dat na paměťovou kartu . ................................19

5.7

Popis typového štítku.................................................................................................................20

5.8

Další označení (jen u verze Ethernet)......................................................................................................20

11

česky

Typ 8619
Popis přístroje

5

POPIS PŘÍSTROJE

5.1

Oblast použití

Přístroj slouží k zobrazení, ukládání, přenosu, výměně a regulaci různých fyzikálních veličin.

5.2

Konstrukce přístroje pro montáž do skříňového
rozvaděče
A
B
C
G

D
E

H

F

J

Přístroj s rozšiřujícím
modulem Ethernet
Obrázek 1:

Přístroj bez rozšiřujícího
modulu Ethernet

K

Konstrukce přístroje 8619 pro montáž do skříňového rozvaděče

A. Normované pouzdro 1/4 DIN (92 x 92 mm) s těsněním k montáži do skříňového rozvaděče do dveří skříňového rozvaděče se 4 upevňovacími systémy.
B. Slot pro paměťovou kartu.
C. Deska CPU (na zadní desce označena „M0“):
• pro připojení napájení přístroje elektrickým proudem;
• pro napájení jiného přístroje např. snímače průtoku;
• se 2 digitálními vstupy (označené „DI“ jako „Digital Input“), 2 proudovými výstupy 4–20 mA (označené „AO“
jako „Analog Output“) a 2 digitálními výstupy (označené „DO“ jako „Digital Output“).
D. 1 až 6 slotů (4 sloty pro verzi Ethernet) pro rozšiřující moduly.
Možné rozšiřující moduly:
• Rozšiřující modul se světle šedým konektorem pro pH senzor nebo senzor redoxního potenciálu a/nebo
teplotní senzor;
• Rozšiřující modul se zeleným konektorem pro senzor vodivosti a/nebo teplotní senzor;
• Rozšiřující modul se 2 proudovými výstupy 4–20 mA a 2 digitálními výstupy s černým konektorem;
• Rozšiřující modul se 2 analogovými vstupy a 2 digitálními vstupy s oranžovým konektorem.
Otvor neobsazených slotů je uzavřen krytkou.
E. Rozšiřující modul Ethernet (pokud je na přístroji k dispozici, vždy ve slotu „M1“) se 2 přípojkami RJ45 (jen
verze Ethernet).
F. Šroub pro funkční uzemnění (vnitřně spojen se všemi přípojkami funkčního uzemnění desky CPU a rozšiřujících modulů).
12

G. Displej s podsvícením.
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H. Navigační tlačítka pro 4 směry.
J. 4 dynamická tlačítka.
K. 2 LED.

5.3

Konstrukce přístroje pro montáž na stěnu, 12–36 V DC
A

B

C
D

MEMORY
CARD

Přístroj bez
rozšiřujícího
modulu
Ethernet

M0

E

M1
M2

L

M3
M4

G

M5
M6

FE

FE

FE

PWR OUT

12-36 V

DC

FE

H
K

J

M

F

MEMORY
CARD

Přístroj s rozšiřujícím modulem Ethernet

N

M1
M2
PORT2

PORT1
M4

M5
M6
FE

FE
PWR OUT

O

FE
12-36 V

DC

FE

Obrázek 2:

Konstrukce přístroje 8619 pro montáž na stěnu, 12–36 V DC

A. Pouzdro k upevnění na stěnu; kryt s těsněním, upevnění 4 šrouby; displej s navigačními tlačítky, dynamickými tlačítky a LED.
B. Deska CPU (na desce označena „M0“) se 2 digitálními vstupy (označené „DI“ jako „Digital Input“),
2 proudovými výstupy 4–20 mA (označené „AO“ jako „Analog Output“) a 2 digitálními výstupy (označené
„DO“ jako „Digital Output“).
C. Snímatelná deska k upevnění na stěnu.
D. Slot pro paměťovou kartu.
E. 1 až 6 slotů (4 sloty pro verzi Ethernet) pro rozšiřující moduly.
Možné rozšiřující moduly:
• Rozšiřující modul se světle šedým konektorem pro pH senzor nebo senzor redoxního potenciálu a/nebo
teplotní senzor;
• Rozšiřující modul se zeleným konektorem pro senzor vodivosti a/nebo teplotní senzor;
• Rozšiřující modul se 2 proudovými výstupy 4–20 mA a 2 digitálními výstupy s černým konektorem;
• Rozšiřující modul se 2 analogovými vstupy a 2 digitálními vstupy s oranžovým konektorem.
Otvor neobsazených slotů je uzavřen krytkou.
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F. Rozšiřující modul Ethernet (pokud je na přístroji k dispozici, vždy ve slotu „M1“) se 2 přípojkami RJ45 (jen
verze Ethernet).
G. Šroub pro funkční uzemnění (vnitřně spojen se všemi přípojkami funkčního uzemnění desky CPU a rozšiřujících modulů).
H. Přípojná svorkovnice pro napájení elektrickým proudem 12–36 V DC.
J. 5 kabelových šroubení M20 x 1,5.
K. Napájecí a rozvodná deska.
L. Displej s podsvícením.
M. Navigační tlačítka pro 4 směry.
N. 4 dynamická tlačítka.
O. 2 LED

5.4

Konstrukce přístroje pro montáž na stěnu, 110–240 V AC
.
A

B

C
D

MEMORY
CARD

E
G

M0

Přístroj bez
rozšiřujícího
modulu
Ethernet

M1

M2

M3

M4

L

FE

M5

M6
FE

FE

FE

PWR OUT

H

K

J

M

F

MEMORY
CARD

M0

Přístroj
s rozšiřujícím
modulem
Ethernet

Obrázek 3:

M1

N

M2
PORT2

PORT1
M4
FE

M5
M6
FE

FE

FE

PWR OUT
FE

FE

O

FE

Konstrukce přístroje 8619 pro montáž na stěnu, 110–240 V AC

A. Pouzdro k upevnění na stěnu; kryt s těsněním, upevnění 4 šrouby; displej s navigačními tlačítky, dynamickými tlačítky a LED.
B. Deska CPU (na desce označena „M0“) se 2 digitálními vstupy (označené „DI“ jako „Digital Input“),
2 proudovými výstupy 4–20 mA (označené „AO“ jako „Analog Output“) a 2 digitálními výstupy (označené
„DO“ jako „Digital Output“).
C. Snímatelná deska k upevnění na stěnu.
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D. Slot pro paměťovou kartu.
E. 1 až 6 slotů (4 sloty pro verzi Ethernet) pro rozšiřující moduly.
Možné rozšiřující moduly:
• Rozšiřující modul se světle šedým konektorem pro pH senzor nebo senzor redoxního potenciálu a/nebo
teplotní senzor;
• Rozšiřující modul se zeleným konektorem pro senzor vodivosti a/nebo teplotní senzor;
• Rozšiřující modul se 2 proudovými výstupy 4–20 mA a 2 digitálními výstupy s černým konektorem;
• Rozšiřující modul se 2 analogovými vstupy a 2 digitálními vstupy s oranžovým konektorem.
Otvor neobsazených slotů je uzavřen krytkou.
F. Rozšiřující modul Ethernet (pokud je na přístroji k dispozici, vždy ve slotu „M1“) se 2 přípojkami RJ45 (jen
verze Ethernet).
G. Šroub pro funkční uzemnění (vnitřně spojen se všemi přípojkami funkčního uzemnění desky CPU a rozšiřujících modulů).
H. Krycí deska přípojné svorkovnice pro napájení elektrickým proudem 110–240 V AC.
J. 5 kabelových šroubení M20 x 1,5.
K. Napájecí a rozvodná deska.
L. Displej s podsvícením.
M. Navigační tlačítka pro 4 směry.
N. 4 dynamická tlačítka.
O. 2 LED.

5.5

Popis LED pro síťové připojení (jen Industrial Ethernet)

Přístroj Industrial Ethernet má na každé přípojce RJ45 2 LED, které ukazují stav připojení k síti.
LED spojení/akce
(žlutá)

Obrázek 4:

LED spojení
(zelená)

Umístění a popis LED na přípojce RJ45

LED

LED spojení/akce
(žlutá)

Chování
ZAP,
bliká rychle
ZAP,
bliká pomalu

LED spojení (zelená)

Význam
Vytvořeno připojení k nadřazené vrstvě protokolu. Přenos dat.
Žádné připojení k vrstvě protokolu.

VYP

Žádné síťové připojení.

ZAP

Síťové připojení je vytvořeno.

VYP

Žádné síťové připojení.

Tabulka 1: Popis LED přípojky RJ45
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5.6

Funkční schéma
VSTUPY

FUNKCE1)

Digitální vstupy nebo
frekvenční vstupy

Funkce 1

Analogové vstupy, proud
nebo napětí

...

PVN
(Process Variable Network)2)

VÝSTUPY
VÝSTUP

SIGNÁL

Tranzistor,
1a2

PWM nebo
on/off nebo
PFM nebo
impuls

Funkce 12

4–20 mA,
1a2

PVC3)

4–20 mA

Senzor vodivosti
(2 nebo 4 elektrody)

Data Ethernet4)

pH senzor/senzor
redoxního potenciálu

Displej

Teplotní senzor
Pt 100/Pt 1000

Paměťová karta

Aktivní současně
PVN: Process Variable Network. Procesní proměnné (PV), které přijdou od síťového ovladače (například SPS) prostřednictvím sítě Ethernet (viz kap. 9.27)
3) PVC: Procesní proměnné (PV), jejichž hodnoty může definovat uživatel v procesní úrovni (viz kap. 15)
4) Data Ethernet: hodnoty přicházející z 8619 multiCELL prostřednictvím sítě Ethernet do síťového ovladače (např. SPS).
1)
2)

Viz doplňkový návod k digitální komunikaci pro typ 8619, k dispozici na adrese: country.burkert.com.

5.6.1

Aritmetická funkce

Dostupnost
Vzorec

Základní funkce u všech modelů
A nebo B mohou být výsledkem jiné funkce.
•A+B
•A–B
•A/B
•A*B

Příklad
použití

Operace mezi dvěma procesními proměnnými.
→ Nastavení parametrů pro funkci viz kap. 9.13.
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5.6.2

Funkce PASS

Dostupnost
Vzorec

Základní funkce u všech modelů
A / B x 100 %

Příklad použití

Výpočet poměru schválení mezi dvěma procesními proměnnými.
→ Nastavení parametrů pro funkci viz kap. 9.13.

5.6.3

Funkce REJECT

Dostupnost
Vzorec

Základní funkce u všech modelů
(1 – A / B) x 100 %

Příklad použití

Výpočet poměru zamítnutí mezi dvěma procesními proměnnými.
→ Nastavení parametrů pro funkci viz kap. 9.13.

5.6.4

Funkce DEVIAT

Dostupnost
Vzorec

Základní funkce u všech modelů
(A / B – 1) x 100 %

Příklad použití

Výpočet poměru odchylek mezi dvěma procesními proměnnými.
→ Nastavení parametrů pro funkci viz kap. 9.13.

5.6.5

Funkce MATH

Dostupnost
Vzorec

volitelně (viz kap. 9.5)
Pomocí funkce „MATH“ lze zadat rovnici podle následujících pravidel:
- až 125 znaků;
- až 5 procesních proměnných: A, B, C, D, E.
U A, B, C, D, E se může jednat o konstanty, naměřené fyzikální parametry, výsledky
jiných aktivních konfigurovaných funkcí, předchozí výsledek stejné funkce, hodnoty
zadané uživatelem (PVC), hodnoty (PVN) odeslané z SPS, ... (viz kap. 15);
- s operátory a pravidly priority z Tabulka 2.
Tabulka 2: Operátory, priorita a pořadí výpočtů rovnice MATH

Možné operátory
( )
! ±

ˆ

x ÷ %
+ –
< > ≤ ≥

Priorita
1
2

Pořadí výpočtů
–
zprava doleva

3
zleva doprava

4
5
6

→ Násobení lze zadat bez operátoru, např. 10A / 5(B3) = 10 x A/5 x
(B x 3) = 6 x A x B
Příklad použití

→ Viz také kap. 8.5.
→ Nastavení parametrů pro funkci a nějaké příklady použití viz kap. 9.15 Konfigurace
funkce MATH
17
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5.6.6

Funkce PROP (proporcionální)

Dostupnost

Základní funkce u všech modelů

Vzorec

100 %

0%

Skal –

Příklad použití

Skal +

Procesní vstup

Výpočet výstupu proporcionálního k vstupní hodnotě.
→ Nastavení parametrů pro funkci viz kap. 9.16

5.6.7

Funkce ON/OFF

Dostupnost

Základní funkce u všech modelů

Vzorec

Dvoupolohová regulace

Příklad použití

Pro každý typ vstupu.
→ Nastavení parametrů pro funkci viz kap. 9.17

5.6.8

Funkce měření průtoku

Dostupnost

• Základní funkce u modelů 560205, 560213, 565984 až 565987, 569259 až 569261,
569268 až 569270, 569277 až 569279
• volitelně (viz kap. 9.5) u všech ostatních modelů

Příklad použití

5.6.9

Všechny digitální vstupy lze použít k měření průtoku.

Funkce PID

Dostupnost

volitelně (viz kap. 9.5)

Vzorec

Plynulá regulace

Příklad použití

Pro každý typ vstupu; s interní nebo externí požadovanou hodnotou.
→ Nastavení parametrů pro funkci viz kap. 9.18
Současně může být aktivních jen 6 funkcí PID.
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5.6.10

Funkce časově řízené dávkování

Dostupnost

volitelně (viz kap. 9.5)

Příklad použití

Např. v chladicí věži; umožňuje dávkování 2 produktů ve stanovených intervalech nebo
dvakrát denně v plánovacím období jeden týden.
Funkci časově řízeného dávkování lze přiřadit funkci ON/OFF jen u měření vodivosti, aby
bylo zajištěno předběžné vypuštění systému. Funkce ON/OFF musí být konfigurována
a aktivována před funkcí časově řízeného dávkování.
→ Nastavení parametrů pro funkci viz kap. 9.19

5.6.11

Funkce objemové dávkování

Dostupnost

volitelně (viz kap. 9.5)

Příklad použití

Pro chladicí věže. Spočítání definovaného objemu vody, pak aktivace pracovního členu
po definovanou dobu, aby byl přidán produkt, nakonec nulová poloha objemu vody.
→ Nastavení parametrů pro funkci viz kap. 9.20

5.6.12

Funkce koncentrace

Dostupnost

volitelně (viz kap. 9.5)

Příklad použití

Koncentrační křivky pro určité roztoky, jako např. NaCl a H2SO4, jsou uloženy pro použití
v celém koncentračním rozsahu (viz kap. 9.29).
Viz technický list přístroje, dostupný na adrese: country.burkert.com

5.6.13

Funkce záznamníku dat pro ukládání dat na paměťovou kartu

Dostupnost

volitelně (viz kap. 9.5)

Příklad použití

Možnost ukládání 1 až 16 hodnot v uvedeném časovém intervalu.
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Popis typového štítku
1
2
3
4
5
6
7
8

8619 multiCELL
Supply: 12...36 V DC, 2 A
Temp: -10...+60 °C
IP65 PANEL (FRONT) IP20 (REAR)
S-N:1110

00560204

W44ML

Made in France

Made in France

5.7

M0: 2xDI - 2xAO - 2xDO - SD CARD
M1: pH/ORP - PT100/1000
M2: RES COND 2/4 POLES PT100/1000
M3: 2xAO - 2xDO
M4:
M5:
M6:
Softw.:
00560204
W44ML

13
Obrázek 5:

}

12

Typový štítek (příklad)

1. Typ přístroje
2. Provozní napětí
3. Teplotní rozsah
4. Druh krytí
5. Sériové číslo
6. Označení shody
7. Varování: než použijete přístroj, vezměte v úvahu technické údaje popsané v návodu k obsluze.
8. Výrobní kód
9. Přístroj se čtečkou paměťových karet
10. Vlastnosti rozšiřujících modulů
11. Softwarové volby
12. Identifikační číslo
13. Vlastnosti desky CPU („M0“)

5.8

Další označení (jen u verze Ethernet)

Modbus TCP
Obrázek 6:

Zadání protokolu (příklad)
DC-B0-58-FF-FF-FF

Obrázek 7:

Zadání MAC adresy přístroje (příklad)
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6

TECHNICKÉ ÚDAJE

6.1

Provozní podmínky pro 8619 multiCELL

Teplota prostředí
• bez rozšiřujícího modulu
• s rozšiřujícím modulem

• –10 ... +70 °C1)
• –10 ... +60 °C1)
1) Když budete používat paměťovou kartu, dodržujte provozní teploty stanovené výrobcem paměťové karty.

Vlhkost vzduchu
Oblast použití

Druh krytí IP

< 85 %, nekondenzující
V interiéru a v exteriéru
▶ Chraňte přístroj před elektromagnetickým rušením, UV zářením a při
venkovním použití proti vlivům počasí.
• IP652) podle normy IEC/EN 60529, NEMA4X na přední straně, když
je přístroj namontován ve skříňovém rozvaděči, a když je skříňový
rozvaděč pevně uzavřen
• IP202) podle normy IEC/EN 60529 pro díly uvnitř skříňového
rozvaděče
2)

nehodnoceno UL

Provozní podmínka
Mobilita přístroje
Stupeň znečištění

Nepřetržitý provoz
Napevno zabudovaný přístroj
Stupeň 2 podle UL/EN 61010-1

Kategorie vestavby
Maximální nadmořská výška

Kategorie I podle UL/EN 61010-1
2000 m

6.2

Provozní podmínky pro 8619 multiCELL WM DC

Teplota prostředí
• bez rozšiřujícího modulu
• s rozšiřujícím modulem

• –10 ... +75 °C3)
• –10 ... +60 °C3)
3) Když budete používat paměťovou kartu, dodržujte provozní teploty stanovené výrobcem paměťové karty.

Vlhkost vzduchu
Oblast použití

< 85 %, nekondenzující
V interiéru a v exteriéru
▶ Chraňte přístroj před elektromagnetickým rušením, UV zářením a při
venkovním použití proti vlivům počasí.
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Druh krytí IP

IP654) a IP674) podle normy IEC/EN 60529, když jsou splněny následující podmínky:
• Těla kabelových šroubení jsou z výroby utažena utahovacím
momentem 5,5 N·m ± 20 %.
• Kabelová šroubení uzavřená nebo propojená kabely.
• Matice kabelových šroubení jsou utaženy utahovacím momentem
4,5 N·m ± 20 %.
• Těleso pevně uzavřeno.
• 4 šrouby víka jsou křížově utaženy utahovacím momentem
1,4 N·m ± 20 %.
4)

nehodnoceno UL

Provozní podmínka
Mobilita přístroje

Nepřetržitý provoz
Napevno zabudovaný přístroj

Stupeň znečištění

Stupeň 2 podle UL/EN 61010-1

Kategorie vestavby
Maximální nadmořská výška

Kategorie I podle UL/EN 61010-1
2000 m

6.3

Provozní podmínky pro 8619 multiCELL WM AC
U přístroje napájeného 110–240 V AC dodržujte přípustné nejvyšší zatížení podle teploty prostředí.
Viz křivky ztrát Obrázek 10 v kap. 6.9.

Teplota prostředí

–10 ... +70 °C5). Viz křivky ztrát Obrázek 10 v kap. 6.9.
5) Když budete používat paměťovou kartu, dodržujte provozní teploty stanovené výrobcem paměťové karty.

Vlhkost vzduchu
Oblast použití

Druh krytí IP

< 85 %, nekondenzující
V interiéru a v exteriéru
▶ Chraňte přístroj před elektromagnetickým rušením, UV zářením a při
venkovním použití proti vlivům počasí.
IP656) a IP676) podle normy IEC/EN 60529, když jsou splněny následující podmínky:
• Těla kabelových šroubení jsou z výroby utažena utahovacím
momentem 5,5 N·m ± 20 %.
• Kabelová šroubení uzavřená nebo propojená kabely.
• Matice kabelových šroubení jsou utaženy utahovacím momentem
4,5 N·m ± 20 %.
• Těleso pevně uzavřeno.
• 4 šrouby víka jsou křížově utaženy utahovacím momentem
1,4 N·m ± 20 %.
6)

Provozní podmínka
Mobilita přístroje

nehodnoceno UL

Nepřetržitý provoz
Napevno zabudovaný přístroj
23
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Stupeň znečištění

Stupeň 3 podle normy UL/EN 61010-1, když jsou splněny následující
podmínky:
• Těleso pevně uzavřeno.
• 4 šrouby víka jsou křížově utaženy utahovacím momentem
1,4 N·m ± 20 %.

Kategorie vestavby
Maximální nadmořská výška

6.4

Kategorie II podle UL/EN 61010-1
2000 m

Dodržování norem a směrnic

Použité normy, kterými se prokazuje shoda se směrnicemi EU, jsou uvedeny v certifikátu EU přezkoušení
typu a/nebo v prohlášení o shodě EU (pokud se používá).
Certifikace UL
Přístroje s variabilním klíčem PU01 nebo PU02 mají certifikaci UL a splňují také následující normy:
• UL 61010-1
• CAN/CSA-C22.2 n°61010-1
Logo,
vyznačeno na přístroji

®

Certifikace

Variabilní klíč

UL-recognized

PU01

UL-listed

PU02

Measuring
Equipment
E237737

Ve verzi Ethernet je přístroj certifikován následujícími certifikačními místy:
• ODVA pro protokol EtherNet/IP
• PI pro protokol PROFINET
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6.5

Materiály

Tabulka 3: Materiály, které jsou v kontaktu s okolním vzduchem

Materiály
8619 multiCELL
8619 multiCELL WM

Element
Pouzdro pro montáž do skříně a upevňovací
systém
Nástěnné pouzdro, deska k upevnění na stěnu,
kabelová šroubení, krycí deska (pro LCD
displej), vyztužení závěsu
Ochranná krytka (pro sloty bez svorkovnice)

PPO

–

–

PA66
PA66

Těsnění

Silikon

Čelní strana a tlačítka

PC/silikon

Podkladová deska pro svorkovnice

Ušlechtilá ocel 304

Svorkovnice

PBT, kontakty: slitina mědi, pozlacené
Těleso: slitina mědi a termoplast
Kontakty: pozlacené
Ušlechtilá ocel 316 (A4)

Přípojka pro konektor RJ45
Uzemňovací šroub + pružná podložka
Krycí deska přípojné svorkovnice pro napájení
elektrickým proudem 110–240 V AC
4 šrouby víka

–

Ušlechtilá ocel 304

–

PVC

Silikon

PC

PC
PPO
Slitina mědi,
termoplast
pozlacené
kontakty

PBT, kontakty: slitina
mědi, pozlacené

Ušlechtilá
ocel 304

Silikon

Obrázek 8:

Ušlechtilá
ocel 316 (A4)

Materiály, z nichž se skládá přístroj multiCELL pro montáž do skříně
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PC

PA66

Slitina mědi, termoplast,
pozlacené kontakty

PA66

Ušlechtilá ocel 316
(A4)

PVC

Ušlechtilá ocel 304
Silikon

PBT, kontakty: slitina mědi, pozlacené

Obrázek 9:

Materiály, z nichž se skládá 8619 multiCELL WM

6.6

Rozměry

→ Informace naleznete v technickém listu přístroje na adrese: country.burkert.com
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6.7

Elektrotechnické údaje, 8619 multiCELL

Napájení elektrickým proudem
12–36 V DC

Údaje jednotky napájení 12–36 V DC
(není součástí dodávky) přístrojů UL
s variabilním klíčem PU02
Spotřeba energie (bez rozšiřujícího
modulu, výstupy nepřipojeny)
Distribuované napájení elektrickým
proudem („PWR OUT“)

•
•
•
•
•

Filtrované a regulované
Obvod SELV s bezpečnou energetickou hladinou
Tolerance: ±10 %
Maximální odběr proudu: 2 A
Jednotka s omezeným výkonem (podle kap. 9.4 normy
EN 61010-1)
• nebo napájecí zdroj třídy 2 (podle norem UL 1310/1585
a EN 60950-1)
1,5 VA
•
•
•
•
•
•
•
•

12–36 V DC, 1,8 A max.
chráněné před přepólováním
Spínací práh Von: 5–36 V DC
Spínací práh Voff: < 2 V DC
Vstupní impedance: 3 kΩ
Galvanicky izolované
Chráněné před přepólováním a špičkami napětí
Frekvence: 0,5–2500 Hz

Všechny analogové výstupy („AO“)

•
•
•
•
•
•

Všechny digitální výstupy („DO“)

•
•
•
•
•
•
•

Proudový výstup: 4–20 mA
Výstupní nejistota: ±0,5 % naměřené hodnoty
Způsob připojení libovolný, kolektor nebo zdroj
Galvanicky izolované
Chráněné před přepólováním
Impedance smyčky max.: 860 Ω při 30 V DC, 610 Ω při
24 V DC, 100 Ω při 12 V DC
Tranzistor
Způsob připojení libovolný NPN nebo PNP
Galvanicky izolované
Chráněné před zkratem
Max. napětí: 36 V DC
Frekvence: max. 2000 Hz
Maximální přípustná spotřeba proudu:
- Max. 700 mA, když je aktivován 1 DO na modul
- Max. 1 mA, když jsou aktivovány 2 DO na modul
- Max. 4 A u verze Ethernet, když má přístroj
4 výstupní moduly

Všechny digitální vstupy („DI“)
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6.8

Elektrotechnické údaje, 8619 multiCELL WM DC

Napájení elektrickým proudem
12–36 V DC

Spotřeba energie (bez rozšiřujícího
modulu, výstupy nepřipojeny)
Distribuované napájení elektrickým
proudem
(modul POWER OUT)
Údaje jednotky napájení 12–36 V DC
(není součástí dodávky) přístrojů UL
s variabilním klíčem PU02
Všechny digitální vstupy („DI“)

• Filtrované a regulované
• Obvod SELV s bezpečnou energetickou hladinou
• Tolerance: ±10 %
• Maximální odběr proudu: 2 A
2 VA
• Chráněné před přepólováním
• 12–36 V DC, max. 1,8 A
• Jednotka s omezeným výkonem (podle kap. 9.4 normy
EN 61010-1)
• nebo napájecí zdroj třídy 2 (podle norem UL 1310/1585
a EN 60950-1)
• Spínací práh Von: 5–36 V DC
• Spínací práh Voff: < 2 V DC
• Vstupní impedance: 3 kΩ
• Galvanicky izolované
• Chráněné před přepólováním a špičkami napětí
• Frekvence: 0,5–2500 Hz

Všechny analogové výstupy („AO“)

•
•
•
•
•
•

Všechny digitální výstupy („DO“)

•
•
•
•
•
•
•

Proudový výstup: 4–20 mA
Výstupní nejistota: ±0,5 % naměřené hodnoty
Způsob připojení libovolný, kolektor nebo zdroj
Galvanicky izolované
chráněné před přepólováním
Impedance smyčky max.: 860 Ω při 30 V DC, 610 Ω při
24 V DC, 100 Ω při 12 V DC
Tranzistor
Způsob připojení libovolný NPN nebo PNP
Galvanicky izolované
Chráněné před zkratem
Max. napětí: 36 V DC
Frekvence: max. 2000 Hz
Maximální přípustná spotřeba proudu:
- Max. 700 mA, když je aktivován 1 DO na modul
- Max. 1 mA, když jsou aktivovány 2 DO na modul
- Max. 4 A u verze Ethernet, když má přístroj
4 výstupní moduly
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6.9

Elektrotechnické údaje, 8619 multiCELL WM AC

Napájení 110–240 V AC
• Frekvence
• Max. proud
• Integrované ochranné zařízení

Distribuované napájení
(modul POWER OUT)

• 50/60 Hz
• 550 mA
• Pojistka 3,15 A, s časovým zpožděním, 250 V AC, (spínací
schopnost = 1500 A při 250 V AC, 10 kA při 125 V AC),
povolení/certifikát IEC 60127, UL-listed a UL-recognized
• Chráněné před přepólováním
• 24 V DC, filtrované a regulované, přístroj trvale připojen v elektrickém obvodu s bezpečnostním malým napětím (elektrický
obvod SELV), bezpečnostní malé napětí s bezpečnou energetickou hladinou
•

1,3 A max.: dodržujte přípustné nejvyšší zatížení podle
teploty prostředí. Viz křivky ztrát Obrázek 10.

Max. přípustný
zatěžovací
proud
[A]
1.3
1.1

8619 multiCELL WM AC,
bez rozšiřujícího modulu

0.8
0.6

8619 multiCELL WM AC,
s rozšiřujícím modulem

0.1
0
-20

-10

0

+10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80

[°C]

Teplota prostředí
Obrázek 10: Křivky ztrát přípustného zatěžovacího proudu podle teploty prostředí

Všechny digitální vstupy („DI“)

•
•
•
•
•
•

Spínací práh Von: 5–36 V DC
Spínací práh Voff: < 2 V DC
Vstupní impedance: 3 kΩ
Galvanicky izolované
Chráněné před přepólováním a špičkami napětí
Frekvence: 0,5–2500 Hz
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Všechny analogové výstupy („AO“)

•
•
•
•
•
•

Všechny digitální výstupy („DO“)

•
•
•
•
•
•
•

Proudový výstup: 4–20 mA
Výstupní nejistota: ±0,5 % naměřené hodnoty
Způsob připojení libovolný, kolektor nebo zdroj
Galvanicky izolované
chráněné před přepólováním
Impedance smyčky max.: 860 Ω při 30 V DC, 610 Ω při
24 V DC, 100 Ω při 12 V DC
Tranzistor
Způsob připojení libovolný NPN nebo PNP
Galvanicky izolované
Chráněné před zkratem
Max. napětí: 36 V DC
Frekvence: max. 2000 Hz
Maximální přípustná spotřeba proudu:
- Max. 700 mA, když je aktivován 1 DO na modul
- Max. 1 mA, když jsou aktivovány 2 DO na modul
- Max. 4 A u verze Ethernet, když má přístroj
4 výstupní moduly

6.10

Údaje platná pro všechny verze

6.10.1

Údaje paměťové karty

Doporučujeme používat paměťovou kartu 8 GB, která je k dispozici u společnosti Bürkert jako příslušenství s identifikačním číslem 564072. Společnost Bürkert testovala přístroj s touto paměťovou
kartou.
Použití paměťové karty s jinou kapacitou nebo od jiného výrobce může mít za následek poruchy
přístroje.
• Typ paměťové karty

• MMC (MultiMedia Card) a kompatibilní

• Kapacita

• max. 8 gigabajtů (GB)

• Souborový systém

• FAT32

• Provozní teplota

• –25 ... +85 °C

6.10.2

Měření průtokového množství

Viz návod k obsluze snímače průtoku připojeného na přístroji.
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6.10.3

Údaje vstupního modulu „Input“

Spotřeba energie

0,1 VA

Digitální vstupy („DI“)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analogové vstupy („AI“)

6.10.4

Spínací práh Von: 5–36 V DC
Spínací práh Voff: < 2 V DC
Vstupní impedance: 3 kΩ
Galvanicky izolované
Chráněné před přepólováním a špičkami napětí
Frekvence: 0,5–2500 Hz
Způsob připojení libovolný, kolektor nebo zdroj
Galvanicky izolované
Přesnost: ±0,25 %
Jako proudový vstup: 0–22 mA nebo 3,5–22 mA.
Max. napětí: 36 V DC. Impedance: 50 Ω. Rozlišení: 1,5 µA
• Jako napěťový vstup: 0–5 V DC nebo 0–10 V DC.
Max. napětí: 36 V DC. Impedance: 110 kΩ. Rozlišení: 1 mV

Údaje výstupního modulu „OUT“

Spotřeba

0,1 VA

Všechny digitální výstupy („DOx“)

•
•
•
•
•
•
•

Všechny analogové výstupy („AOx“)

• Proudový výstup: 4–20 mA

Tranzistor
Způsob připojení libovolný NPN nebo PNP
Galvanicky izolované
Chráněné před zkratem
Max. napětí: 36 V DC
Frekvence: max. 2000 Hz
Maximální přípustná spotřeba proudu: viz kap 6.7, 6.8 nebo 6.9

• Výstupní nejistota: ±0,5 % naměřené hodnoty
• Způsob připojení libovolný, kolektor nebo zdroj
• Galvanicky izolované
• chráněné před přepólováním
• Impedance smyčky max.: 1100 Ω při 36 V DC, 610 Ω při
24 V DC, 100 Ω při 12 V DC
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6.10.5

Údaje modulu „pH/redoxního potenciálu“

Měření hodnoty pH
• Rozsah měření pH

• –2,00 ... +16,00 pH

• Rozlišení měření pH

• 0,01 pH

• Systematická odchylka měření pH

• ±0,02 pH + chyba pH senzoru

• Rozsah měření rozdílu potenciálů
• Rozlišení měření rozdílu potenciálů
• Systematická odchylka měření rozdílu
potenciálů
• Typ pH senzoru
Spotřeba

• –600 ... +600 mV
• 0,1 mV
• ±1 mV + chyba pH senzoru
• Elektrochemický
0,1 VA

Měření redoxního potenciálu
• Rozsah měření při měření redoxního
potenciálu
• Rozlišení měření rozdílu potenciálů
• Systematická odchylka měření rozdílu
potenciálů
• Typ senzoru redoxního potenciálu
Měření teploty

• –2000 ... +2000 mV
• 0,1 mV
• ±1 mV + chyba ORP senzoru
• Elektrochemický

• Rozsah měření

• –25 ... +130 °C

• Rozlišení měření

• 0,1 °C

• Systematická odchylka měření

• ±1 °C + chyba teplotního senzoru

• Typ teplotního senzoru

• Pt 100 nebo Pt 1000, 2 nebo 3žilový

32

česky

Typ 8619
Technické údaje

6.10.6

Údaje modulu vodivosti „COND“

Měření odporu (bez připojeného senzoru
vodivosti)
Spotřeba

5 Ω–1 MΩ

Typ senzoru vodivosti

Se 2 nebo 4 elektrodami; údaje senzorů Bürkert jsou popsány
v příslušné příručce.

0,25 VA

Měření vodivosti (s připojeným senzorem
vodivosti)
• Rozsah měření

• 0,000 µS/cm–2 S/cm (závisí na senzoru vodivosti)

• Rozlišení měření

• 10–9 S/cm

• Systematická odchylka měření

• ±0,5 % naměřené hodnoty + chyba senzoru vodivosti

Měření rezistivity (s připojeným senzorem
vodivosti)
• Rozsah měření

• 0,500 Ω.cm–100 MΩ.cm (závisí na senzoru vodivosti)

• Rozlišení měření

• 10–1 Ω.cm

• Systematická odchylka měření (bez
senzoru)

• ±0,5 % naměřené hodnoty + chyba senzoru vodivosti

Měření teploty
• Rozsah měření

• –40 ... +200 °C

• Rozlišení měření

• 0,1 °C

• Systematická odchylka měření

• ±1 °C + chyba teplotního senzoru

• Typ teplotního senzoru

• Pt 100 nebo Pt 1000, 2 nebo 3žilový

6.10.7

Technické údaje modulu Ethernet M1

Spotřeba proudu

2,2 VA

Podporované síťové protokoly

• Modbus TCP
• PROFINET
• EtherNet/IP

LED

• 2 LED spojení/akce (žlutá)
• 2 LED spojení (zelená)

Elektrické připojení

• 2 přípojky pro konektor RJ45
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6.11

Technické údaje pro protokoly Industrial Ethernet

6.11.1

Protokol Modbus TCP

Port TCP

502

Protokol

Internetový protokol, verze 4 (IPv4)

Síťová topologie

• Strom
• Hvězda
• Lineární (otevřené zapojení daisy chain)

Konfigurace IP

• Pevná IP adresa
• BOOTP (protokol Bootstrap)
• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Přenosová rychlost

10 a 100 MBit/s

Vrstva přenosu dat

Ethernet II, IEEE 802.3

Funkční kódy Modbus

3, 4, 16, 23

Registr pro čtení/zápis

Max. 125 registrů pro čtení a 123 registrů pro zápis na telegram

Režim zpráv

Server

Vstup (Target >> Originator)

• Všechny diagnostické údaje a údaje o chybách mají nejvyšší
prioritu a lze je načíst z SPS (viz doplňkový návod k digitální
komunikaci pro typ 8619).
• AI/DI/AO/DO: Hodnota, stav, jednotka
• Přístroje a moduly: Status
• Funkce: Hodnota, stav, jednotka
• PVC: Hodnota, stav, jednotka
20 Process Variables Network (PVN)

Výstup (Originator >> Target)

AI = analogový vstup, AO = analogový výstup, DI = digitální vstup, DO = digitální výstup, Target = server,
Originator = klient.
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6.11.2

Protokol PROFINET

Typ produktu

Compact filed IO device

Specifikace PROFINET IO

V2.3

Síťová topologie

•
•
•
•

Správa sítě

Další podporované funkce

• LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
• SNMP V1 (Simple Network Management
Protocol)
• MIB (Management Information Base)
• DCP (Discovery and Configuration Protocol)
• VLAN a Priority Tagging
• Shared Device
• RTC (Real Time Cyclic) protokol: třída 1

Přenosová rychlost

100 MBit/s, full duplex

Vrstva přenosu dat

Ethernet II, IEEE 802.3

Maximálně podporovaná třída shody

CC-B

Media Redundancy (u kruhové topologie)

MRP client je podporován

Minimální doba cyklu

64 ms

Vstup cyklických dat (přístroj do IO-Controller nebo
přístroj do IO-Supervisor)

• Všechny diagnostické údaje a údaje o chybách
mají nejvyšší prioritu a lze je načíst z SPS (viz
doplňkový návod k digitální komunikaci pro
typ 8619).
• AI/DI/AO/DO: Hodnota, stav, jednotka
• Přístroje a moduly: Status
• Funkce: Hodnota, stav, jednotka
• PVC: Hodnota, stav, jednotka
20 Process Variables Network (PVN)

Výstup cyklických dat (IO-Controller do přístroje
nebo IO-Supervisor do přístroje)

Strom
Hvězda
Kruh (uzavřené zapojení daisy chain)
Lineární (otevřené zapojení daisy chain)

Mnohonásobné Application Relations (AR)

Lze současně zpracovávat až 2 IO-AR
a 1 Supervisor-DA-AR.

Soubor GSDml

K dispozici na adrese / stažení z adresy:
country.burkert.com

AI = analogový vstup, AO = analogový výstup, DI = digitální vstup, DO = digitální výstup.
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6.11.3

Protokol EtherNet/IP

Protokol

Internetový protokol, verze 4 (IPv4)

Síťová topologie

• Strom
• Hvězda
• DLR (Device Level Ring) u uzavřeného zapojení
daisy chain
• Lineární u otevřeného zapojení daisy chain
• Pevná IP adresa
• BOOTP (protokol Bootstrap)
• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Konfigurace IP

Služby CIP Reset
(Common Industrial Protocol)

Služba Reset (typ 0 nebo typ 1) objektu identity

Přenosová rychlost

10 a 100 MBit/s

Režim duplex

Half duplex, full duplex, autonegotiation

Vrstva přenosu dat

Ethernet II, IEEE 802.3

Režimy MDI
(Medium Dependent Interface)
Předdefinované standardní objekty

auto-MDIX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RPI (Requested Packet Interval)
Vstup (Consumer >> Producer)

Identity (0x01)
Message Router (0x02)
Assembly (0x04)
Connection Manager (0x06)
DLR (0x47)
QoS (0x48)
I/O main board M0 (0x64)
Functions (0x65)
Extension modules (0x66)
Ethernet module (0x67)
TCP/IP Interface (0xF5)
Ethernet Link (0xF6)
Minimum: 100 ms
Maximum: 9999 ms

• Všechny diagnostické údaje a údaje o chybách
mají nejvyšší prioritu a lze je načíst z SPS (viz
doplňkový návod k digitální komunikaci pro
typ 8619).
• AI/DI/AO/DO: Hodnota, stav, jednotka
• Přístroje a moduly: Status
• Funkce: Hodnota, stav, jednotka
• PVC: Hodnota, stav, jednotka
20 Process Variables Network (PVN)

Výstup (Producer >> Consumer)
Soubor EDS

K dispozici na adrese / stažení z adresy:
country.burkert.com

AI = analogový vstup, AO = analogový výstup, DI = digitální vstup, DO = digitální výstup, Consumer =
server, Producer = klient.
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7

INSTALACE A KABELOVÉ SPOJENÍ

7.1

Bezpečnostní pokyny
NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zranění elektrickým proudem!
▶ Když budete používat verzi 12–36 V DC pro montáž na stěnu v provozu venku nebo ve vlhkém prostředí,
mohou veškerá napětí činit max. 35 V DC.
▶ Než začnete pracovat na zařízení nebo přístroji, odpojte napětí a zajistěte proti opětovnému zapojení.
▶ Každý nástroj připojený k přístroji musí být dvojitě izolován od elektrické rozvodné sítě v souladu s normou UL/EN 61010-1.
▶ Dodržujte platné předpisy BOZP a bezpečnostní předpisy pro elektrické přístroje.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí zranění při nesprávné instalaci!
▶ Elektrické instalace může provádět pouze autorizovaný odborný personál pomocí vhodného nástroje.
▶ Vybavte elektroinstalaci budovy, ve které bude přístroj nainstalován, vypínačem při přetížení nebo
odpojovačem.
▶ Nainstalujte vypínač při přetížení nebo odpojovač na místo, na kterém je snadno přístupný.
▶ Označte vypínač při přetížení nebo odpojovač jako přerušovací zařízení pro napájení přístroje elektrickým proudem.
▶ Používejte vhodná zařízení na ochranu proti přetížení. U verze 110–240 V AC připojte na fázový vodič (L)
a na neutrální vodič zařízení pro nadproudovou ochranu.
▶ Neprovozujte verzi přístroje 12–36 V DC se střídavým napětím nebo stejnosměrným napětím vyšším než
36 V DC +10 %.
▶ Neprovozujte verzi přístroje 110–240 V AC se stejnosměrným napětím nebo střídavým napětím vyšším
než 240 V AC.
▶ Dodržujte normu NF C 15-100/IEC 60634.
▶ Používejte především senzory od společnosti Bürkert.
▶ Přečtěte si a dodržujte návody všech nástrojů připojených na přístroji.
▶ Pouze schválený personál může vkládat nebo vyjímat paměťovou kartu ze čtecí/zapisovací jednotky
přístroje 8619 multiCELL WM.
Nebezpečí zranění v důsledku neúmyslného zapnutí zařízení a nekontrolovatelného opětovného
spuštění!
▶ Zajistěte zařízení proti neúmyslnému zapnutí.
▶ Po každém zásahu na přístroji zajistěte opětovné kontrolované spuštění.
Při instalaci sítě Ethernet dodržujte normu ISO/IEC 61918.
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Chraňte přístroj před elektromagnetickým rušením, UV zářením a při venkovním použití proti vlivům
počasí.

7.2

Postup instalace

1. Proveďte mechanickou instalaci přístroje: podle modelu dodržujte návody v kap. 7.2.1 nebo 7.2.2.
2. Zapojte přístroj: podle modelu dodržujte návody v kap. 7.3.

7.2.1

Instalace přístroje určeného k montáži do skříně do pouzdra
nebo skříňového rozvaděče

→ Namontujte sestavený dodaný přístroj multiCELL do pouzdra nebo skříňového rozvaděče takto:
1. krok:

92 +0,5/-0

5,5

5,5

92 +0,5/-0

5

→ Zajistěte, aby byla tloušťka dvířek pouzdra nebo
dveří skříňového rozvaděče menší než 4 mm.
→ Připravte potřebný volný prostor po obvodu
výřezu a uvnitř skříňového rozvaděče, aby bylo
možné snadno manipulovat se 4 upevňovacími
systémy.

10

→ Proveďte výřez ve dvířkách pouzdra nebo
dveřích skříňového rozvaděče podle normy
IEC 61554:1999 (DIN 43700).

Toto schéma není v měřítku. Rozměry jsou udávány
v mm.
Těleso

x4
Šroub

2. krok:
Připravte 4 upevňovací systémy:
→ Vložte jeden šroub do každého tělesa.
→ Zatlačte šrouby rovně do tělesa až po konec dříku
šroubu.
3. krok:
→ Zasuňte pouzdro se svorkovnicemi směrem
dozadu do výřezu až na doraz.
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4. krok:
→ Nasaďte háky prvního upevňovacího systému do
vybrání pouzdra (1).
→ Upevníte ho zatažením dozadu (2).

1

2

5. krok:
→ Rukou přitlačte upevňovací systém k přístroji, aby
háky zůstaly na místě.
6. krok:
→ Utáhněte šrouby vhodným šroubovákem až na
doraz.

→ Zopakujte kroky 4 až 6 a upevněte 3 další upevňovací systémy.

Obrázek 11: Montáž 8619 do pouzdra nebo skříňového rozvaděče
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7.2.2

Instalace přístroje pro montáž na stěnu na nosný prvek

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí věcných škod u volných kabelových šroubení. Těla kabelových šroubení jsou z výroby
přišroubována na pouzdro utahovacím momentem 5,5 N·m.
▶ Před instalací nástěnného pouzdra na nosný prvek zkontrolujte, zda jsou utažena těla kabelových šroubení. Pokud se uvolnila, utáhněte těla kabelových šroubení utahovacím momentem 5,5 N·m ± 20 %.
Přístroj 8619 multiCELL WM se upevňuje na nosný prvek pomocí upevňovací desky na stěnu.
→ Vyberte místo instalace tak, aby:
• byl povrch rovný.
• byla teplota povrchu nosného prvku nižší než 100 °C.
• byl displej umístěn ve výšce očí.
• byl dostatečný volný prostor, aby umožnil otevření pouzdra v úhlu 180°.
1. krok: Sejměte z přístroje upevňovací desku na
stěnu.

3

1. Zatlačte na spojku, abyste uvolnili přístroj.
2. Zvedněte přístroj.

2

3. Odstraňte přístroj z upevňovací desky na stěnu.

1
135

2. krok: Nainstalujte upevňovací desku na stěnu na
nosný prvek.
Šrouby a podložky nejsou součástí dodávky.

90

→ Udělejte do nosného prvku otvory o rozměrech
uvedených ve schématu vlevo.
→ Použijte 4 šrouby o průměru 6 mm, které jsou
vhodné pro daný typ nosného prvku a unesou
hmotnost přístroje.
→ Opatřete každý šroub podložkou.

Toto schéma není v měřítku. Rozměry jsou udávány
v mm.

→ Vložte 4 šrouby do upevňovací desky na stěnu
a otvorů v nosném prvku.
→ Křížově utáhněte 4 šrouby utahovacím momentem
maximálně 5,3 N·m.

41

česky

Typ 8619
Instalace a kabelové spojení

3. krok: Upevněte přístroj na upevňovací desku na
stěnu.
Kluzná vedení

→ Navzájem vyrovnejte spodní stranu kluznic
a horní stranu kluzných vedení.

Kluznice

→ Zasuňte 4 kluznice do kluzných vedení, až slyšitelně zapadnou.

1
2

Obrázek 12: Instalace přístroje pro montáž na stěnu na nosný prvek
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7.3

Elektrická instalace
NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zranění elektrickým proudem!
▶ Když budete používat verzi 12–36 V DC pro montáž na stěnu v provozu venku nebo ve vlhkém prostředí,
mohou veškerá napětí činit max. 35 V DC.
▶ Než začnete pracovat na zařízení nebo přístroji, odpojte napětí a zajistěte proti opětovnému zapojení.
▶ Každý nástroj připojený k přístroji musí být dvojitě izolován od elektrické rozvodné sítě v souladu s normou UL/EN 61010-1.
▶ Dodržujte platné předpisy BOZP a bezpečnostní předpisy pro elektrické přístroje.
Na zadní desce přístroje jsou volné sloty uzavřené krytkami.
▶ Neodstraňujte krytky ze zadní desky.
Při instalaci sítě Ethernet dodržujte normu ISO/IEC 61918.

7.3.1

Doporučení pro kabelové spojení přístroje pro montáž na
stěnu

UPOZORNĚNÍ
U 8619 multiCELL WM se může poškodit plochý kabel, který spojuje displej s vodící deskou.
▶ Opatrně otvírejte a zavírejte víko pouzdra.
▶ Nepřivřete plochý kabel.
▶ Netahejte za plochý kabel.
▶ Opatrně manipulujte s plochým kabelem.
▶ Opatrně znovu připojte plochý kabel, pokud se uvolnil.

UPOZORNĚNÍ
Neutěsněný přístroj 8619 multiCELL WM se může poškodit.
▶ Zajistěte, aby byly utaženy matice nepoužívaných kabelových šroubení (každé kabelové šroubení je
z výroby opatřeno zátkou).
▶ Po ukončení mechanické a elektrické instalace utáhněte matice kabelových šroubení utahovacím
momentem 4,5 N·m ± 20 %.
▶ Po ukončení mechanické a elektrické instalace křížově utáhněte 4 šrouby víka utahovacím momentem
1,4 N·m ± 20 %.
→ Před kabelovým spojením nainstalujte přístroj podle pokynů v kap. 7.2.1 resp. kap. 7.2.2.
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7.3.2

Technické údaje připojovacích kabelů

→ Používejte stíněný kabel (není součástí dodávky) pro provozní mezní teplotu více než 90 °C.
→ Používejte elektrické kabely a dráty o rozměrech, které odpovídají charakteristikám popsaným
v Tabulka 4.
→ U verze Ethernet používejte kabely RJ45, které odpovídají charakteristikám popsaným v Tabulka 5.
U verze Ethernet se elektrické připojení provádí pomocí svorkovnic a přípojek RJ45.
• Přímo u přístrojů pro montáž do skříňového rozvaděče.
• Pomocí kabelových šroubení u přístrojů pro montáž na stěnu.

Tabulka 4: Charakteristiky kabelů a vodičů pro svorkovnice

Vnější průměr kabelu (přístroje pro montáž na stěnu) 6 až 12 mm (4 mm při použití vícevrstvého těsnění)
Průřez připojovacího vodiče na lokálním uzemnění
(přístroje 12–36 V DC)
Průřez připojovacího vodiče na ochranném
uzemnění (přístroje 110–240 V AC)
Průřez tuhého vodiče H05(07) V-U

0,75–1,5 mm2

0,2–1,5 mm2, odizolovaný na 7 mm

Průřez elastického vodiče H05(07) V-K

0,2–1,5 mm2, odizolovaný na 7 mm

Průřez vodiče s neizolovaným připojením

0,2–1,5 mm2, odizolovaný na 7 mm

Průřez vodiče s izolovaným připojením

0,2–0,75 mm2, odizolovaný na 7 mm

Minimálně 1,5 mm2

Tabulka 5: Charakteristiky kabelu RJ45

Aby bylo zajištěno, že lze zcela uzavřít klapku verze Ethernet montované na zeď, použijte konektor
RJ45 o maximálních rozměrech 45 mm.
Stíněný kabel

Minimálně nutné: FTP

Minimální kategorie

5e/CAT-5

Délka

max. 100 m

7.3.3

Kabelové spojení napájení přístroje pro montáž do skříňového
rozvaděče elektrickým proudem 12–36 V DC

→ Použijte filtrované a regulované napájení elektrickým proudem 12–36 V DC.
→ Připojte napájení 12–36 V DC na svorkovnici „M0“ přístroje pro montáž do skříňového rozvaděče.
→ Spojte funkční uzemnění zařízení s uzemňovacím šroubem přístroje (viz kap. 5, Obrázek 1) a k tomu
použijte kabelové očko, které je vhodné pro uzemňovací šroub M4 a uzemňovací vodič. Utáhněte utahovacím momentem 1 N·m ± 20 %.
→ Připojte odstínění každého kabelu na svorku „FE“ (funkční uzemnění), aby bylo možné zaručit vyrovnání
potenciálů instalace.
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12-36 VDC

SUPPLY PWR OUT

DI1

T-

FE

T-

AO2 FE DO1

T+

T+

I-

FE

I-

DI2 FE AO1

I+

I+

D-

FE

D-

D+

D+

-

FE

+

V-

V+

Napájení
elektrickým
proudem

FE

+

DO2 FE

21pólová oddělitelná šroubová svorkovnice, černá
Obrázek 13: Kabelové spojení napájení přístroje pro montáž do skříňového rozvaděče elektrickým proudem
12–36 V DC

7.3.4

Kabelové spojení napájení přístroje pro montáž na stěnu
elektrickým proudem 12–36 V DC

→ Použijte filtrované a regulované napájení elektrickým proudem 12–36 V DC.
→ Pro průchod napájecího kabelu použijte kabelové šroubení zcela vpravo.
→ Kabelem spojte napájení 12–36 V DC přístroje pro montáž na stěnu se svorkovnicí označenou
12–36 V DC.
→ Spojte funkční uzemnění zařízení s uzemňovacím šroubem přístroje (viz kap. 5, Obrázek 2) a k tomu
použijte kabelové očko, které je vhodné pro uzemňovací šroub M4 a uzemňovací vodič. Utáhněte utahovacím momentem 1 N·m ± 20 %.
→ Připojte odstínění každého kabelu na svorku „FE“ (funkční uzemnění), aby bylo možné zaručit vyrovnání
potenciálů instalace.
2pólová oddělitelná
šroubová svorkovnice,
zelená
12-36 V

DC

MEMORY
CARD

M0

M1
M2

M3
M4

+

M5
M6

FE

FE
PWR OUT

-

FE

FE

12-36 V

DC

FE

12-36 VDC
+

Napájení elektrickým
proudem

Obrázek 14: Kabelové spojení napájení přístroje pro montáž na stěnu elektrickým proudem 12–36 V DC
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7.3.5

Kabelové spojení napájení přístroje pro montáž na stěnu
elektrickým proudem 110–240 V AC
→ Odšroubujte a sejměte krycí
desku přípojné svorkovnice
napájení elektrickým
proudem.

MEMORY
CARD

M0

M1
M2

M3
M4

M5
M6

PE

PE

PE

PWR OUT

Krycí deska

2pólová oddělitelná
šroubová svorkovnice,
zelená
110-240 V~
50/60 Hz

110-240 V~
50/60 Hz

PE

L

N

PE
PE N
L

L N

→ Pro průchod napájecího
kabelu použijte kabelové
šroubení zcela vpravo.
→ Kabelem spojte napájení
110–240 V AC přístroje
pro montáž na stěnu se
svorkovnicí označenou
110–240 V AC.
→ Spojte ochranné uzemnění
zařízení s uzemňovacím
šroubem přístroje (viz
kap. 5, Obrázek 3) a k tomu
použijte kabelové očko,
které je vhodné pro uzemňovací šroub M4 a uzemňovací vodič. Utáhněte
utahovacím momentem
1 N·m ± 20 %.
L. Fázový vodič
N. Nulový vodič
→ Upevněte a přišroubujte
krycí desku.

Obrázek 15:

Kabelové spojení napájení přístroje pro montáž na stěnu elektrickým proudem 110–240 V AC
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7.3.6

Napájení externího měřicího zařízení přes 8619 multiCELL

Přístroj může zajistit napájení externího měřicího zařízení, např. snímače průtoku, napětím, které odpovídá
napájecímu napětí přístroje 8619.
Zdroj napájení je k dispozici na svorkovnici „M0“ přístroje pro montáž do skříně.
12...36 VDC

Napájení dostupné pro externí
měřicí zařízení

SUPPLY PWR OUT

DI1

T-

FE

T-

AO2 FE DO1

T+

T+

I-

FE

I-

DI2 FE AO1

I+

I+

D-

FE

D-

D+

D+

-

FE

+

V-

FE

V+

Napájení
elektrickým
proudem

{

+

DO2 FE

21pólová oddělitelná šroubová svorkovnice, černá
Obrázek 16: Napájení externího měřicího zařízení přes 8619 pro montáž do skříně

7.3.7

Napájení externího měřicího zařízení přes 8619 multiCELL WM

Přístroj může zajistit napájení vice externích měřicích zařízení, např. snímače průtoku nebo senzoru
vodivosti.
→ Pro napájení externího měřicího zařízení připojte příslušné zařízení na kladnou nebo zápornou připojovací
svorku svorkovnice POWER OUT.
Napětí dostupné na zelené svorkovnici POWER OUT přístroje pro montáž na stěnu
• odpovídá napájecímu napětí u přístroje 8619 multiCELL WM DC, které je napájeno napětím 12–36 V DC.
• odpovídá napětí 24 V DC u přístroje 8619 multiCELL WM AC, které je napájeno napětím 110–240 V AC.
POWER OUT

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

12pólová oddělitelná šroubová
svorkovnice, zelená
Obrázek 17: Napájení externích měřicích zařízení přes 8619 multiCELL WM
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7.3.8

Kabelové spojení vstupů a výstupů desky CPU „M0“

Deska CPU „M0“ obsahuje:
• 2 digitální vstupy (označené DI1 a DI2), např. pro připojení snímače průtoku
• 2 analogové výstupy 4–20 mA (označené AO1 a AO2)
• 2 digitální výstupy (označené DO1 a DO2)
Vstupy a výstupy jsou galvanicky oddělené, tedy bez potenciálu.
1. vstup 4–20 mA
(na externím nástroji)

+ 0 VDC

2. digitální výstup
(na externím nástroji)

2. vstup 4–20 mA
(na externím nástroji)

+ -

+ 12...36 VDC

0 VDC

Zátěž 1

+
12...36 VDC

5...36 VDC

0 VDC

0 VDC
5...36 VDC

12...36 VDC

1. digitální výstup
(na externím nástroji)

0 VDC
12...36 VDC
+
0 VDC

DI2 FE AO1

Digitální
vstupy

AO2 FE DO1

Analogové
výstupy

T-

FE

T+

T-

T+

I-

FE

I+

I-

I+

D-

FE

D-

DI1

21pólová oddělitelná
šroubová svorkovnice,
černá

D+

D+

Zátěž 2

DO2 FE

Digitální
výstupy

DI1, DI2, AO1, AO2, DO1 a DO2: označení v nabídce nastavení desky CPU M0.
FE = funkční uzemnění
Obrázek 18: Kabelové spojení vstupů a výstupů desky CPU „M0“
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7.3.9

Příklady připojení měřičů průtokového množství na přístroj
8619 multiCELL
PNP

1

1
NPN

V+

V+

12...36 VDC
3

3

2

+

2
0V

0V

SUPPLY PWR OUT DI1

T-

FE

T-

AO2 FE DO1

T+

FE

T+

I-

I-

FE AO1

I+

I+

D-

DI2

FE

DD+

FE

D+

+
-

FE

V-

21pólová oddělitelná šroubová svorkovnice, černá

V+

Napájení
elektrickým
proudem

FE = funkční uzemnění

DO2 FE

Obrázek 19: Kabelové spojení 2 snímačů průtoku typu 8030 přes 2 pouzdra typu 2508 nebo typu 2518

X

8041
8077

bílá

5 6

černá

3 4

červená

1 2

VDC

Pls- Pls+ PE V- V+ 4...20

12...36 VDC
+

SUPPLY PWR OUT

DI1

DI2 FE AO1

FE = funkční uzemnění

DO2 FE

Obrázek 20: Kabelové spojení snímače průtoku typu 8077 a snímače průtoku typu 8041
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FE

T-

T-

AO2 FE DO1

T+

T+

I-

FE

I+

I-

I+

DFE

D+

D+
D-

FE

+
-

FE

V-
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V+

Napájení
elektrickým
proudem
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7.3.10

Příklady připojení elektromagnetického ventilu na přístroj 8619
multiCELL WM

Elektromagnetický ventil lze na přístroj 8619 připojit přes desku CPU „M0“ nebo výstupní modul „OUT“.
→ Když je elektromagnetický ventil připojen na přístroj 8619, připojte nulovou diodu paralelně k elektromagnetickému ventilu. Když je elektromagnetický ventil připojen přes konektor typu 2508 nebo přes
konektor typu 2518, je tento konektor k dispozici s integrovanou nulovou diodou.

12...36 VDC

Elektromagnetický
ventil
+
-

AO2 FE DO1

česky

T-

DO2 FE

Obrázek 21: Kabelové spojení elektromagnetického ventilu s deskou CPU „M0“ přístroje
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FE

T+

T-

T+

I-

FE

I-

DI2 FE AO1

I+

I+

D-

0 VDC

FE

D-

DI1

D+

D+
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7.3.11

Číslování připojovacích svorek rozšiřujícího modulu

Když místo svorkovnic dodaných s přístrojem použijete jiné svorkovnice, pak nejsou tyto svorkovnice
označeny.
Obrázek 22 poskytuje informace o očíslování připojovacích svorek modulů.

MEMORY CARD
M0
SUPPLY PWR OUT DI1

DI2 FE AO1 AO2 FE DO1 DO2 FE

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Připojovací svorka č. 1

Připojovací svorka č. 9

MEMORY CARD
M0
SUPPLY PWR OUT DI1

DI2 FE AO1 AO2 FE DO1 DO2 FE

M1

M2

PORT2

PORT1

M4

M5

M6

Připojovací svorka č. 1

Připojovací svorka č. 9

Obrázek 22: Číslování připojovacích svorek rozšiřujícího modulu
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7.3.12

Připojení Industrial Ethernet

VAROVÁNÍ
Nebezpečí zranění při nesprávné instalaci!
▶ Elektrické instalace může provádět pouze autorizovaný odborný personál pomocí vhodného nástroje.
Přípojka RJ45

12345678

Pin

Obsazení přípojek

1

TX +

2

TX –

3

RX +

4

N. C.

5

N. C.

6

RX –

7

N. C.

8

N. C.

Těleso

FE

Obrázek 23: Obsazení přípojek přípojky RJ45

Lze použít propojovací kabel pro verzi montovanou na stěnu (jak je popsáno níže) nebo adaptér RJ45-M12.
Viz kap. „17 Náhradní díly a příslušenství“, strana 215.
Příprava propojovacího kabelu pro verzi montovanou na stěnu:
→ Vyberte konektor RJ45 vhodný pro průmyslové použití.
Stíněný kabel

Minimálně nutné: FTP

Minimální kategorie

5e/CAT-5

Délka

max. 100 m

→ Aby bylo zajištěno, že lze zcela uzavřít klapku přístroje, použijte konektor RJ45 o maximálních rozměrech
45 mm.
→ Veďte kabel do kabelové průchodky přístroje.
→ Instalujte vodiče dle výrobce konektoru RJ45 a podle ISO/IEC 11801.
→ Zatlačte konektor RJ45.
→ Zasuňte konektor RJ45 do přípojky RJ45.
→ Proveďte nastavení spojení Ethernet. Viz doplňkový návod k digitální komunikaci pro typ 8619, k dispozici na adrese: country.burkert.com
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7.3.13

Příklad připojení modulu Ethernet
8619

PORT2 PORT1

Počítač

SPS

Obrázek 24: Příklad kabelového spojení SPS a počítače s modulem Ethernet
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7.3.14

Kabelové spojení vstupního modulu „INPUT“

Vstupní modul „INPUT“ obsahuje:
• 2 analogové vstupy,
• 2 digitální vstupy.
Vstupy jsou galvanicky oddělené, tedy bez potenciálu.
1. výstup 0/4–20 mA
(na externím nástroji)

+ -

0 VDC

2. výstup 0/4–20 mA (na externím nástroji)
+ -

5...36 VDC

3

(AI1) (AI2)

Analogové
vstupy

6

5...36 VDC

7 8

2. digitální výstup
(na externím
nástroji)

0 VDC

D-

0 VDC
D-

D+

FE

4 5

D+

A-

0 VDC

1 2

A+

A-

A+

9pólová oddělitelná
šroubová svorkovnice,
oranžová

1. digitální výstup
(na externím
nástroji)

+ -

12...36 VDC

12...36 VDC

9

(DI1) (DI2) (označení v nabídce nastavení vstupního

modulu Mx)

Digitální
vstupy

FE = funkční uzemnění
Obrázek 25: Připojení analogových vstupů na 2vodičový převodník proudu a připojení digitálních vstupů vstupního
modulu „INPUT“
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1. výstup 0/4–20 mA
(na externím nástroji)

+ -

+ -

I

I

2. výstup 0/4–20 mA
(na externím nástroji)

12...36 VDC

12...36 VDC
0 VDC

12...36 VDC

0 VDC

0 VDC

3

4 5

6

+
-

2. digitální výstup
(na externím
nástroji)

D-

D-

D+

D+

A-

FE

A-

A+

A+

1 2

1. digitální výstup
(na externím
nástroji)

12...36 VDC

0 VDC

9pólová oddělitelná
šroubová svorkovnice,
oranžová

+
-

7 8

9

(AI1) (AI2)

(DI1) (DI2)

Analogové
vstupy

Digitální
vstupy

(označení v nabídce nastavení vstupního
modulu Mx)

FE = funkční uzemnění

1. výstup 0–5/10 V DC
(na externím nástroji)

12...36 VDC

Obrázek 26: Připojení analogového vstupu AI1 jako zdroje a analogového vstupu AI2 jako kolektoru na 3vodičový převodník proudu (např. typ 8025 s reléovými výstupy) a připojení digitálních vstupů vstupního modulu „INPUT“

+ - V

12...36 VDC
0 VDC

0 VDC

3

4 5

6

+
-

2. digitální výstup
(na externím
nástroji)

7 8

D-

D-

D+

D+

FE

A-

A-

A+

A+

1 2

1. digitální výstup
(na externím
nástroji)

12...36 VDC

0 VDC

9pólová oddělitelná
šroubová svorkovnice,
oranžová

+
-

9

(AI1) (AI2)

(DI1) (DI2)

Analogové
vstupy

Digitální
vstupy

(označení v nabídce nastavení vstupního
modulu Mx)

FE = funkční uzemnění
Obrázek 27: Připojení analogového vstupu na převodník napětí a připojení digitálních vstupů vstupního modulu
„INPUT“
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7.3.15

Příklad připojení senzoru chloru typu 8232 (identifikační číslo
568523 nebo 568524) na vstupní modul „INPUT“

UPOZORNĚNÍ
Senzor chloru typu 8232 lze poškodit napájením elektrickým proudem.
▶ Napájejte senzor chloru napětím 12–30 V DC.

Napájení senzoru chloru
elektrickým proudem

Napájení senzoru chloru
elektrickým proudem

12...30 V DC

12...30 V DC

+ -

+ -

9pólová oddělitelná
šroubová svorkovnice,
oranžová

1

2

1 2

5pinový M12
přístrojový
konektor
senzoru chloru

3

4 5

(AI1) (AI2)

6

7 8

9

(DI1) (DI2)

Modul „INPUT“ přístroje

1

2

5pinový M12
přístrojový
konektor
senzoru chloru

1 2

3

4 5

(AI1) (AI2)

6

D-

D+

D-

D+

A-

FE

3
A+

5

A-

D-

D-

D+

D+

A-

FE

A-

4

A+

3
A+

5

A+

4

9pólová oddělitelná
šroubová svorkovnice,
oranžová

7 8

9

(DI1) (DI2)

Modul „INPUT“ přístroje

FE = funkční uzemnění
Obrázek 28:

Možná připojení senzoru chloru typu 8232 (identifikační číslo 568523 nebo 568524) napájeného externím
zdrojem napětí

1: neobsazený
4

3
5

1

2

2: V + (bílý, když je použit kabel s identifikačním číslem 438680, 560365
nebo 563108)
3: 0 V DC (modrý, když je použit kabel s identifikačním číslem 438680,
560365 nebo 563108)
4: neobsazený
5: neobsazený

Obrázek 29: Obsazení přípojek 5pinového přístrojového konektoru M12 senzoru typu 8232
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7.3.16

Příklad připojení senzoru chloru typu 8232 (identifikační číslo
565164) na vstupní modul „INPUT“

UPOZORNĚNÍ
Senzor chloru typu 8232 lze poškodit napájením elektrickým proudem.
▶ Napájejte senzor chloru napětím 9–30 V DC.
Barva vodiče senzoru chloru s identifikačním číslem 565164
Zelená
Žlutá
Bílá
Hnědá

Signál
Signál se záporným napětím
Signál s kladným napětím
Kladné napájení
Záporné napájení

9...30 VDC
+

SUPPLY PWR OUT

DI2 FE AO1

FE

T-

T-

AO2 FE DO1

T+

T+

I-

FE

I-

I+

I+

D-

FE

D-

DI1

D+

D+

-

FE

+

V-

FE

V+

Napájení přístroje
elektrickým proudem

M0: 21pólová oddělitelná
šroubová svorkovnice, černá

DO2 FE

hnědá
bílá

zelená

1 2

3

4 5

(AI1) (AI2)

6

7 8

D-

D+

D-

D+

FE

A-

A+

A-

Senzor chloru
(verze mV)

9pólová oddělitelná
šroubová svorkovnice,
oranžová

A+

žlutá

9

(DI1) (DI2)

Modul „INPUT“ přístroje
FE = funkční uzemnění
Obrázek 30: Připojení senzoru chloru typu 8232 (verze mV, s identifikačním číslem 565164) napájeného převodníkem
typu 8619
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7.3.17

Kabelové spojení výstupního modulu „OUT“

Výstupní modul „OUT“ obsahuje:
• 2 analogové výstupy 4–20 mA,
• 2 digitální výstupy.
Výstupy jsou galvanicky oddělené, tedy bez potenciálu.

+ -

+ -

2. vstup 4–20 mA
(na externím nástroji)

12...36 VDC

0 VDC

12...36 VDC

0 VDC

Zátěž 1

12...36 VDC

1. vstup 4–20 mA
(na externím
nástroji)

0 VDC

+
-

12...36 VDC

0 VDC

+
-

1 2

3

4 5

(AO1) (AO2)

6

7 8

T-

T+

T-

T+

I-

FE

I+

I-

9pólová oddělitelná
šroubová svorkovnice,
černá

I+

Zátěž 2

9

(DO1) (DO2)

Analogové výstupy

(označení v nabídce nastavení výstupního
modulu Mx)

Digitální výstupy

FE = funkční uzemnění
Obrázek 31: Kabelové spojení výstupního modulu „OUT“
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7.3.18

Kabelové spojení modulu „pH/ORP“

• Abyste se vyvarovali dopadu poruch, připojte pH senzor v symetrickém režimu. V takovém případě
bezpodmínečně připojte ekvipotenciální elektrodu.
• Když je pH senzor připojen v asymetrickém režimu, mohou se naměřené hodnoty pH v průběhu
času lišit, když není připojena ekvipotenciální elektroda.

Teplotní senzor

Měřicí elektroda redoxního
potenciálu

TS

6

TS

FE

4 5

SE

RE
3

CG

1 2

GD

RE

ME

Referenční elektroda
Můstek (nedodán)

7 8

9

FE = funkční uzemnění

9pólová oddělitelná
šroubová svorkovnice,
šedá
Obrázek 32: Připojení senzoru redoxního potenciálu a teplotního senzoru Pt 100 nebo Pt 1000 na modul pH/ORP

Měřicí elektroda redoxního
potenciálu

Teplotní senzor

Referenční elektroda

7 8

TS

6

TS

4 5

SE

3

FE

CG

GD

1 2

RE

RE

ME

Měřicí elektroda pH

9

9pólová oddělitelná
šroubová svorkovnice,
šedá
FE = funkční uzemnění
Obrázek 33: Připojení pH senzoru, senzoru redoxního potenciálu a teplotního senzoru Pt 100 nebo Pt 1000 na modul
pH/ORP
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Ekvipotenciální elektroda
(doporučena)

Instalace a kabelové spojení

Referenční elektroda

Elektroda pro měření pH

transparentní(1)

černá(1)

Teplotní senzor

7 8

TS

TS

6

SE

4 5

GD

FE

3

CG

1 2

RE

RE

ME

Můstek (nedodán)

9

9pólová oddělitelná šroubová svorkovnice, šedá
FE = funkční uzemnění
(1)

Barvy vodičů připojovacích kabelů Bürkert s identifikačními čísly 561904, 561905 nebo 561906.

Obrázek 34: Připojení pH senzoru v asymetrickém režimu a teplotního senzoru Pt 100 nebo Pt 1000 na modul pH/ORP

Příklady připojení na modul pH/ORP

hnědá(2)
bílá(2)
černá(2)

černá(1)

Měřicí elektroda
redoxního potenciálu

Teplotní
senzor

transparentní(1)

Referenční elektroda

modrá(2)

7.3.19

Nepřipojen

TS

TS

6

SE

4 5

GD

FE

3

CG

1 2

RE

RE

ME

Můstek (nedodán)

7 8

9

FE = funkční uzemnění

9pólová oddělitelná šroubová svorkovnice, šedá
(1)

Barvy vodičů připojovacích kabelů Bürkert s identifikačními čísly 561904, 561905 nebo 561906.

Barvy vodičů teplotního senzoru Pt 1000 s identifikačním číslem 427023 a jeho připojovacího kabelu Bürkert s identifikačním číslem 427113.

(2)

Obrázek 35:

Připojení senzoru redoxního potenciálu typu 8203 a teplotního senzoru Pt 100 nebo Pt 1000 na modul pH/ORP
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• Abyste se vyvarovali dopadu poruch, připojte pH senzor v symetrickém režimu. V takovém případě
bezpodmínečně připojte ekvipotenciální elektrodu.
• Když je pH senzor připojen v asymetrickém režimu, mohou se naměřené hodnoty pH v průběhu
času lišit, když není připojena ekvipotenciální elektroda.
černá(1)

Ekvipotenciální elektroda

3

7 8

FE = funkční uzemnění

TS

FE
6

TS

hnědá(2)
bílá(2)
černá(2)

4 5

SE

CG

RE

modrá(2)

1 2

GD

ME

Elektroda pro měření pH

RE

Referenční elektroda

transparentní(1)

Teplotní senzor

9

9pólová oddělitelná šroubová svorkovnice, šedá
(1)

Barvy vodičů připojovacích kabelů Bürkert s identifikačními čísly 561904, 561905 nebo 561906.

Barvy vodičů teplotního senzoru Pt 1000 s identifikačním číslem 427023 a jeho připojovacího kabelu Bürkert s identifikačním číslem 427113.

(2)

Obrázek 36: Připojení pH senzoru typu 8203 v asymetrickém režimu a teplotního senzoru Pt 1000

černá(1)

(2)

hnědá

žlutá

bílá(2)

(2)

Elektroda pro měření pH

transparentní(1)

Referenční elektroda

Ekvipotenciální elektroda

1 2

3

4 5

6

7 8

TS

TS

SE

FE

GD

CG

RE

RE

ME

Můstek (nedodán)
FE = funkční uzemnění

9

9pólová oddělitelná šroubová svorkovnice, šedá
(1)

Barvy vodičů připojovacích kabelů Bürkert s identifikačními čísly 561904, 561905 nebo 561906.

(2)

Barvy vodičů připojovacího kabelu s identifikačním číslem 562628 teplotního senzoru Pt 1000.

Obrázek 37: Připojení pH senzoru do vysokého prodloužení typu 8200 s namontovaným Pt 1000

česky

61

Typ 8619

bílá

Pt 1000

1 2

3

4 5
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Instalace a kabelové spojení

9

9pólová oddělitelná
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bílá
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Obrázek 38: Kabelové spojení pH senzoru Bürkert typu 8201 v symetrickém režimu pomocí kabelu Variopin s identifikačním číslem 554856 nebo 554857

9

9pólová oddělitelná
šroubová svorkovnice,
šedá
FE = funkční uzemnění
Obrázek 39: Kabelové spojení pH senzoru Bürkert typu 8203 s integrovaným teplotním senzorem Pt 100/Pt 1000 v asymetrickém režimu pomocí kabelu Variopin s identifikačním číslem 554856 nebo 554857
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7.3.20

Kabelové spojení modulu vodivosti „COND“

TS

6

TS

FE

4 5

SE

3

C-

P-

1 2

Teplotní senzor

GD

P+

C+

Senzor
vodivosti

7 8

9

9pólová oddělitelná šroubová svorkovnice, zelená

FE = funkční uzemnění
Obrázek 40: Připojení rezistivního senzoru vodivosti se 2 elektrodami a teplotním senzorem Pt 100 nebo Pt 1000 na
modul vodivosti

7 8
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TS

6

SE

4 5

C-

FE

3
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1 2

P-

P+

C+

Teplotní senzor

9

9pólová oddělitelná šroubová svorkovnice, zelená

FE = funkční uzemnění
Obrázek 41: Připojení rezistivního senzoru vodivosti se 4 elektrodami a teplotním senzorem Pt 100 nebo Pt 1000 na
modul vodivosti
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7.3.21

Příklady připojení na modul vodivosti „COND“

1

Svorkovnice konektoru
typu 2508 nebo typu 2518 pro
senzor vodivosti typu 8220

7 8
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6

TS

4 5

FE
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1 2

C-

P+
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C+

3

FE = funkční
uzemnění
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9pólová oddělitelná
šroubová svorkovnice,
zelená

Obrázek 42: Připojení senzoru vodivosti typu 8220
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9pólová oddělitelná
šroubová svorkovnice,
zelená
FE = funkční uzemnění

Obrázek 43: Připojení senzoru vodivosti typu 8221 s kabelovým šroubením a připojovacím kabelem
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Barvy vodičů připojovacích kabelů s identifikačními čísly
554855, 554856 a 554857.

1)

Obrázek 44: Připojení senzoru vodivosti typu 8221 s přístrojovým konektorem Variopin
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Barvy vodičů připojovacích kabelů s identifikačními čísly
554855, 554856 a 554857.

1)

Barvy vodičů teplotního senzoru Pt 1000 s identifikačním
číslem 427023 a jeho připojovacího kabelu Bürkert s identifikačním číslem 427113.

(2)

Obrázek 45: Připojení senzoru vodivosti typu 8221 s přístrojovým konektorem Variopin a se samostatným teplotním
senzorem Pt 1000
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kabelu k pinu FE prostřednictvím kondenzátoru 1 μF
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Obrázek 46: Připojení senzoru vodivosti typu 8221 s 5pinovým přístrojovým konektorem M12 a se samostatným teplotním senzorem Pt 1000
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8

OBSLUHA, POPIS DISPLEJE

8.1

Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění při nesprávné obsluze!
Nesprávná obsluha může vést ke zraněním a poškození přístroje a jeho okolí.
▶ Personál obsluhy musí znát obsah návodu k obsluze a porozumět mu.
▶ Je nutné obzvláště dodržovat bezpečnostní pokyny a použití v souladu s určeným účelem použití.
▶ Přístroj/zařízení smí obsluhovat pouze dostatečně vyškolený personál.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí zranění při nesprávném uvedení do provozu!
Nesprávné použití může vést ke zraněním a poškození přístroje a jeho okolí.
▶ Před uvedením do provozu musí být zajištěno, že se personál obsluhy seznámil s obsahem návodu
k obsluze a zcela jej pochopil.
▶ Je nutné obzvláště dodržovat bezpečnostní pokyny a použití v souladu s určeným účelem použití.
▶ Přístroj/zařízení může uvádět do provozu pouze dostatečně vyškolený personál.
Před uvedením do provozu kalibrujte všechny měřicí přístroje připojené na přístroji.

8.2

První zapnutí přístroje

Při prvním zapnutí přístroje se na displeji zobrazí první náhled procesní úrovně:

M0:MAIN

29.06.2010 13:40

OFF DI1

OFF DO1

OFF DI2

OFF DO2
AO1
6.000 mA
AO2
20.00 mA

MENU

Obrázek 47:

Displej při prvním zapnutí

Potom se při zapnutí zobrazí vždy poslední aktivní náhled procesní úrovně. Navigace všemi náhledy
procesní úrovně je popsána v kap. 8.9.
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8.3

Použití navigačního tlačítka a dynamických tlačítek
Zobrazené šipky
ukazují směr, ve kterém
můžete navigovat
v příslušném náhledu.

Pro aktivaci
dynamické funkce
stiskněte F1 zcela vlevo

MENU ABORT

F1

SAVE

F2

OK

F3

F4

Kontrolka A:
ukazujte stav přístroje.
Viz kap. 16

Pro aktivaci dynamické
funkce stiskněte F4 zcela
vpravo
Kontrolka B: ukazuje stav
diagnostiky nebo kalibrace.
Viz kap. 16

Pro aktivaci
2. dynamické funkce
stiskněte F2

Pro aktivaci
3. dynamické funkce
stiskněte F3

Navigačním tlačítkem lze provádět navigaci ve 4 směrech, které jsou v příručce

zobrazeny jako
Obrázek 48:

a

.

Použití navigačního tlačítka a dynamických tlačítek

Chcete ...
… vstoupit do nastavovací úrovně
… se vrátit do procesní úrovně
... vyvolat vybranou nabídku
... vyvolat zvýrazněnou funkci
... potvrdit zadání
... kompletně smazat zadání
... uložit změny
... vrátit se do nadřazené nabídky
... zrušit probíhající postup
... nastavit požadovanou hodnotu
... aktivovat manuální režim parametrizované funkce
... manuálně nastavit procentní podíl funkce
... nuceně nastavit výsledek funkce na 0 %
... nuceně nastavit výsledek funkce na 100 %
... aktivovat automatický režim parametrizované
funkce
... spustit režim učení
... ukončit režim učení
... kladně odpovědět na položenou otázku
... záporně odpovědět na položenou otázku
... vybrat zvýrazněný znak/zvýrazněný režim

Stiskněte ...
dynamickou funkci „MENU“ na libovolné obrazovce
procesní úrovně
dynamickou funkci „MEAS“
dynamickou funkci „OK“
dynamickou funkci „OK“
dynamickou funkci „OK“
dynamickou funkci „CLR“
dynamickou funkci „SAVE“
dynamickou funkci „BACK“
dynamickou funkci „ABORT“
dynamickou funkci „SETP“
dynamickou funkci „MANU“
dynamickou funkci „CMD“
dynamickou funkci „0%“
dynamickou funkci „100%“
dynamickou funkci „AUTO“
dynamickou funkci „START“
dynamickou funkci „END“
dynamickou funkci „YES“
dynamickou funkci „NO“
dynamickou funkci „SEL“
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Chcete ...
... změnit hodnotu PVC
... pohybovat se na procesní úrovni

Stiskněte ...
dynamickou funkci „VAL“

následující
náhled

předchozí
náhled

další
úroveň

předchozí
úroveň

... pohybovat se v nabídce nastavovací úrovně
zobrazit
následující nabídku

zobrazit
předchozí nabídku

zvýraznit
následující funkci

zvýraznit
předchozí funkci

zvýšit
procentní podíl

snížit
procentní podíl

Zvýšení
vybraného čísla nebo
volba další jednotky

Snížení vybraného
čísla nebo volba předchozí jednotky

vybrat
další číslo

vybrat
předchozí číslo

... pohybovat se ve funkcích nabídky

... nastavit procentní hodnotu pro kontrast nebo
jas displeje (po vstupu do funkce v nabídce „Parameters“ (Parametry))
... změnit numerickou hodnotu nebo jednotku

... přiřadit číselné hodnotě znaménko „+“ nebo „–“
až na levý konec číselné hodnoty,
potom
znaménko

dokud se nezobrazí požadované

... posunout čárku numerické hodnoty
až na pravý konec číselné hodnoty, potom

místě
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8.4

Zadání textu

Tato kapitola popisuje, jak se používá zobrazená klávesnice, aby bylo možné změnit názvy procesních proměnných (max. 13 znaků), funkce (max. 12 znaků) nebo názvu náhledu (max. 12 znaků).
Kurzor zadávacího pole
Volič

Edit name_

CLR

_f
a bc def g
h i j k l mn
o pqr s t u
vwxy z +
' ? ! : ; %*
2/3

ABORT

Udává číslo aktivní
strany ze 3 stran.

7
4
1
/

8
5
2
.
<

9
6
3
0
>

Šipka ukazuje, že se volič může
pohybovat v řádku, nebo že se
může přepnout na další 3 dostupné
strany se znaky, kdy se může dále
pohybovat vlevo nebo vpravo na
konec pole.

SEL SAVE

F3 F4

→ Aby se mohl kurzor zadávacího pole pohybovat pomocí tlačítek

tlačítek

a

a

, nejprve pomocí

přesuňte volič do zadávacího pole.

→ Abyste mohli vložit znak na místo kurzoru, přesuňte volič na tento znak a stiskněte tlačítko
(funkce „Selection“).

F3

→ Abyste smazali znak před kurzorem, přesuňte volič do zadávacího pole a stiskněte tlačítko
(funkce „Backspace“ = „smazat znaky vlevo od kurzoru“):

F3

Volič

Edit name_

CLR

_f
a bc def g
h i j k l mn
o pqr s t u
vwxy z +
' ? ! : ; %*
2/3

ABORT

7
4
1
/

8
5
2
.
<

9
6
3
0
>

Šipka ukazuje, že se volič může pohybovat
v zadávacím poli.

SAVE

F3 F4

→ Abyste kompletně smazali zadání, stiskněte tlačítko

F1

(funkce „Clear“).
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8.5

Zadání matematické rovnice

Tato kapitola popisuje, jak se zobrazená klávesnice používá k zadání matematické rovnice (max. 125 znaků).
→ Násobení lze zadat bez operátoru, např. 10A / 5(B3) = 10 x A / 5 x(B x 3) = 6 x A x B.
Tabulka 6 uvádí možné operátory, prioritu operátorů a pořadí výpočtů hodnot rovnice.
Tabulka 6: Operátory, priorita a pořadí výpočtů rovnice MATH

Možné operátory
( )
! ±

Priorita
1
2

ˆ

Pořadí výpočtů
–
zprava doleva

3

x ÷ %
+ –
< > ≤ ≥

zleva doprava

4
5
6

• 2 operátory „±“ a „–“ se v rovnici zobrazují s tímtéž znakem „–“, který se ale nachází na 2 různých
svislých úrovních.
• Operátor „÷“ se v rovnici zobrazí znakem „/“.
Odpovídá operátoru „–“
(odčítání)

Odpovídá
operátoru „±“
Odpovídá
operátoru „÷“

A- -B/C
ABCDE�е . 789
! ^ %÷× -+ ±456
<> ≤ ≥( ), 0123
1/2

F(A,B,C,D,E)=

F(A,B,C,D,E)=
_
_

cos
acos
sqrt
cbrt

ABCDE�е . 789
! ^ %÷× -+ ±456
<> ≤ ≥( ), 0123
1/2

Volič
CLR

ABORT

F1

F2

SEL SAVE

F3

F4

_
cos(|
_

CLR

ABORT

F1

F2

sin
asin
log
ln
2/2

Kurzor zadávacího pole
tan
atan
exp
abs

Šipka ukazuje, že se volič
může pohybovat v řádku.

SEL SAVE

F3

F4

Použijte čárku, abyste oddělili argumenty v matematické rovnici. Nepoužívejte čárku jako desetinnou čárku.
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→ Aby se mohl kurzor zadávacího pole pohybovat pomocí tlačítek

tlačítek

a

a

, nejprve pomocí

přesuňte volič do zadávacího pole.

→ Abyste mohli vložit znak na místo kurzoru, přesuňte volič na tento znak a stiskněte tlačítko
(funkce „Selection“).

F3

→ Abyste smazali znak před kurzorem, přesuňte volič do zadávacího pole a stiskněte tlačítko
(funkce „Backspace“ = „smazat znaky vlevo od kurzoru“):

F3

→ Abyste kompletně smazali zadání, stiskněte tlačítko

F1

(funkce „Clear“).

Kromě toho je nutné vědět, jaký výsledek udávají některé operátory: viz Tabulka 7.
Tabulka 7: Výsledek některých operátorů

Operátor
±
%
<

≤

Výsledek
Změní znaménko následujícího operandu za operátorem
Zbytek celočíselného dělení levého operandu pravým
operandem
• 1,0, když je levý operand menší než pravý operand.
• 0,0, když je levý operand větší než pravý operand nebo je
roven pravému operandu.
• 1,0, když je levý operand menší než pravý operand nebo je
roven pravému operandu.
• 0,0, když je levý operand větší než pravý operand.
• 1,0, když je levý operand větší než pravý operand.

>

≥

!

• 0,0, když je levý operand menší než pravý operand nebo je
roven pravému operandu.
• 1,0, když je levý operand větší než pravý operand nebo je
roven pravému operandu.
• 0,0, když je levý operand menší než pravý operand.
• 1,0, když je pravý operand elementem z ]–0,50; +0,50[
• 0,0, když je pravý operand elementem z ]–∞; –0,50] nebo
[+0,50; +∞[

Příklad
±6 = –6
±–6 = +6
17,48%4 = 1,48
5 < 8 = 1,0
8 < 5 = 0,0
5 < 5 = 0,0
5 ≤ 8 = 1,0
8 ≤ 8 = 1,0
8 ≤ 5 = 0,0
8 > 5 = 1,0
5 > 8 = 0,0
5 > 5 = 0,0
8 ≥ 5 = 1,0
5 ≥ 5 = 1,0
5 ≥ 8 = 0,0
!0,12 = 1,0
!–456 = 0,0
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8.6

Zadání číselné hodnoty

→ Příklad: vyvolání funkce pro manuální kalibraci senzoru vodivosti. Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace).
Calibration

Mx:Conductivity

Manual
calibration

Cond manual calib

0.000µS/cm

Stisknutím
přesuňte čárku až na pravou
stranu číselné hodnoty, pak

nebo

Hodnotu vybraného čísla zvýšíte nebo snížíte

stiskněte
, dokud
čárka nebude na požadovaném místě (umístění čárky
se přesunuje v kruhu).

Obrázek 49:

Po potvrzení zadané číselné
hodnoty tlačítkem „OK“ změníte
vybranou jednotku stisknutím

stisknutím

nebo

Příklad zadání číselné hodnoty

→ Příklad: vyvolání funkce pro simulaci hodnoty pH. Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Tests“ (Testy).
Tests

Simul. value PV

PV

M1:pH/ORP

Value:

ENTERING

pH

Simulation value

Stisknutím
vyberte znak zcela
vlevo, pak přiřaďte znaménko „+“ nebo „–“
stisknutím

–1.000pH

.

Nabídku „Tests“ (Testy) opustíte stisknutím dynamického tlačítka „ABORT“.
Obrázek 50:

Volba znaménka
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8.7

Popis symbolů
M0:MAIN

29.06.2010 13:40

OFF DI1

OFF DO1

OFF DI2

OFF DO2

X

AO1
6.000 mA
AO2
20.00 mA

MENU

Obrázek 51:

Umístění symbolů

Symbol Význam a alternativy
Standardní symbol, který se zobrazí, když v nabídce „Diagnostics“ (Diagnostika) není aktivováno
žádné monitorování procesu; když je aktivováno monitorování, zobrazí se symbol, že jsou sledované veličiny v nastavených rozsazích měření.
Alternativní symboly na tomto místě, když je aktivováno minimálně jedno monitorování, jsou:
•

spojeny s

•

spojeny s X

: viz kap. 11.3 až 11.7
: viz kap. 11.3 až 11.7

Symboly emotikonu nemají souvislost s chybami přístroje.
Přístroj provede měření.
Alternativní symboly na tomto místě jsou:
•

H

bliká: je aktivován režim pozastavení (viz kap. 10.2)

• T bliká: je aktivní kontrola správného fungování a správného chování výstupu (viz
kap. 12.2 a 12.3 )
Událost „Preventivní údržba“; viz kap. 10.19 a 10.20
Událost „Varování“; viz kap. 10.19, 10.20 a 11.3 až 11.7
X

Událost „Chyba“; viz kap. 10.19, 10.20 a 11.3 až 11.7
Paměťová karta vložena a záznamník dat nastaven na „ON“ (ZAP).
Alternativou na této pozici je symbol X , který upozorňuje na chybu. Chybové hlášení si
přečtete, když otevřete nabídku „Information (Informace) -> Log“ (Protokol) a v kap. 16.3.9 zjistíte
význam hlášení.
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8.8

Obslužné úrovně

Přístroj má dvě obslužné úrovně:
Procesní úroveň
Popis procesní úrovně najdete v kap. 8.9
Nastavovací úroveň
Tato obslužná úroveň zahrnuje pět nabídek:
Název nabídky

Příslušný symbol
This is
when the
device is being parametered............
....................

„Parameters“ (Parametry): viz kap. 9
„Calibration“ (Kalibrace): viz kap. 10
„Diagnostics“ (Diagnostika): viz kap. 11
„Tests“ (Testy): viz kap. 12
„Information“ (Informace): viz kap. 13
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8.9

Procesní úroveň

29/06/2010 13:40

M6:Outputs

OFF DO1
OFF DO2
mA
5.000 AO1
mA
12.00 AO2

M2:Conductivity 29/06/2010 13:40

29/06/2010 13:40

M0:MAIN

OFF
OFF

DI1
DI2

MENU

OFF DO1
OFF DO2
mA
6.000 AO1
mA
20.00 AO2

25 mS/cm

29/06/2010 13:40

M1:pH
29/06/2010 13:40

M0:MAIN

6.53 pH

L/s

25.2 °C

0.500 DI1
L
30.00 DI1
L/s
1.000 DI2
L
33.00 DI2

........

39.20 mV
25.2 °C

MENU

Náhledy modulů dostupných v přístroji (nelze změnit):
• Náhled „M0:Main“: ukazuje hodnoty vstupů a výstupů desky CPU, druhý náhled „M0:“ je
dostupný, když je aktivována programová volba „FLOW“ (Průtok) (viz kap. 9.15).
• Náhledy „M1.“ až „M6.“ ukazují data modulů 1 až 6. Když je přístroj vybaven modulem
Ethernet, oznamuje příslušný náhled „M1:Ethernet“.

F12: ONOFF
F2:PROP
29/06/2020 12:06
µS/cm
0.000 PVC1

CONSTANTS

0
0
0
0
MENU

F1:A + B

0

........

ON PVC2
21.6
–0.960

°C
PVC7
V
PVC10

0
0

VAL

MENU

1 PV

1
29/06/2010 13:40
1

29/06/2010 13:40

250.2
13.00 µS/cm0
L/min
148
0
0 MENU
57 L/min

Aby bylo možné konfigurovat
a aktivovat zobrazované konstanty, viz kap. 9.13.

2
3

25 mS/cm
6.53 pH

1
3

......

MANUAL

Aby bylo možné konfigurovat a aktivovat funkci, viz
kap. 9.13 až 9.21.

U4:PROCESS1 29/06/2010 13:40
29/06/2010 13:40

%

0.00 CMD1
Off F3 Dos.St

Neměnitelné náhledy aktivních funkcí (F1: až F6:), které
vždy umožňují zobrazení funkce. Zobrazí se jen náhledy
„aktivních“ funkcí.

Náhled konstanty. Zobrazí se jen
aktivované konstanty.

U1:PH_COND

µS/cm

500.0 SP-PV:

% MENU SP-PV:

205 L/min
FlowProcess1

29/06/2010 13:40
µS/cm

250.0 PV

0
1
MENU

6.53
25
25.2
205

pH
mS/cm
°C
L/min

Náhledy (U1 až U4) definované uživatelem, které umožňují zobrazení 1,
2 nebo 4 datových řádků nebo grafického zobrazení. Ukážou se jen
náhledy vložené uživatelem.

MENU

77

česky

Typ 8619
Obsluha, popis displeje

8.10

Vstup do nastavovací úrovně

Z libovolného
náhledu procesní
úrovně
stiskněte MENU

This is
when the
device is being parametered............
....................

Heslo
pro
nabídku
„Parameters“
(Parametry) je
správné1)

Heslo
nesprávné

Heslo
pro
nabídku
„Calibration“
(Kalibrace) je
správné1)

Heslo
nesprávné

Heslo
pro
nabídku „Diagnostics“ (Diagnostika) je
správné1)

Parameters
F1

OK

MEAS

This is
when the
device is being parametered............
....................

Heslo
nesprávné

Parameters

System
Display
Functions
Datalogger2)
M0:Outputs
M0:Inputs2)
M1:Ethernet
Mx:pH/ORP
Mx:Conductivity
Mx:Outputs
Mx:Inputs

F4

Calibration
OK

MEAS

Calibration

System
M0:Outputs
M0:Inputs2)
Mx:pH/ORP
Mx:Conductivity
Mx:Outputs
Mx:Inputs

F4

Diagnostics
OK

MEAS

Diagnostics

System
Mx:pH/ORP
Mx:Conductivity
Mx:Inputs

F4

Heslo
nesprávné
Tests
OK

MEAS

Heslo
pro
nabídku
„Tests“
(Testy) je
správné1)

Tests
T

System
PV value simulation
M0:Outputs
Mx:Outputs

F4

Information

Information
MEAS

OK
F4
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1)

Heslo není požadováno, když je použito standardní heslo „0000“.

2)

Tato nabídka je dostupná volitelně (viz kap. 9.5).

→ Podrobnosti k funkcím každé nabídky najdete v kap. 14
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9

NABÍDKA „PARAMETERS“ (PARAMETRY)

9.1

Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění při nesprávné obsluze!
Nesprávná obsluha může vést ke zraněním a poškození přístroje a jeho okolí.
▶ Personál obsluhy musí znát obsah návodu k obsluze a porozumět mu.
▶ Je nutné obzvláště dodržovat bezpečnostní pokyny a použití v souladu s určeným účelem použití.
▶ Přístroj/zařízení smí obsluhovat pouze dostatečně vyškolený personál.

9.2

Nastavení data a času přístroje

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters

System

This is
when the
device is being parametered............
....................

This is
when the
device is being parametered............
....................

Date

YYYY/MM/DD

Time

HH:MMss

DATE: nastavení data
TIME: nastavení času

9.3

Výběr jazyka zobrazení

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters

System

This is
when the
device is being parametered............
....................

Language

Deutsch
English

This is
when the
device is being parametered............
....................

Français
Türkçe

Po uložení výběru se objeví zobrazení v novém jazyce.

9.4

Změna hesla pro přístup do nabídky PARAMETERS
(Parametry)

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

System

Code
This is
when the
device is being parametered............
....................

0***

Confirm code

Zadejte nové heslo pro
nabídku PARAMETERS
(Parametry)

0***

Potvrďte nové
heslo

Když je ponecháno standardní heslo „0000“, nevyžaduje přístroj při vstupu do nabídky „Parameters“ (Parametry) žádné heslo.
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9.5

Vyvolání a/nebo aktivace dostupných programových
voleb

V této nabídce je možné následující:
• Vyvolání seznamu dostupných programových voleb
• Aktivace voleb zadáním kódu. Aktivační kód je na požádání dostupný u vašeho prodejce Bürkert:
poskytněte mu identifikační číslo požadované programové volby, identifikační číslo přístroje a jeho sériové
číslo, které najdete v nabídce „Information“ (Informace) -> „Versions“ (Verze) -> „M0:Main“ (M0:Hlavní) ->
„Product“ (Produkt) (identifikační číslo) a „S/N“ (sériové číslo).
Volba „Dosing“ (Dávkování) aktivuje také volbu „Flow“ (Průtok), pokud ještě není ve vašem přístroji
standardně obsažena.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

System

Software options

Options list

This is
when the
device is being parametered............
....................

PID
Datalogger
Dosing
Flow
Concentration
Ethernet
protocols
MATH

Activate option

ENTERING

Když je volba označena, je aktivována v přístroji.
OPTIONS LIST: k načtení dostupných voleb (ať jsou nebo nejsou aktivovány v přístroji):
- PID: autorizuje nastavení funkce PID v přístroje; viz kap. 9.18.
- DATALOGGER: aktivuje záznam procesních dat; viz kap. 9.22.
- DOSING: autorizuje nastavení funkcí „Time dosing“ (Časově řízené dávkování) a „Volume dosing“
(Objemové dávkování); viz kap. 9.19 a 9.20. Tato volba automaticky aktivuje následující volbu „FLOW“
(Průtok).
- FLOW: procesní vstupy „Flow“ (Průtok) a „Totalizer“ (Počítadlo) jsou dostupné v seznamu „PV desky
CPU „M0:Main“ a vstupního modulu „Mx:Inputs“ (viz kap. 15).
- CONCENTRATION: tabulky koncentrace několika roztoků jsou dostupné v nabídce „Parameters“ (Parametry)-> „Mx:Conductivity“ (Mx:Vodivost) -> „Concentration“ (Koncentrace) (viz kap. 9.29)
- ETHERNET PROTOCOLS: aktivuje konfiguraci protokolů Ethernet (Modbus TCP, PROFINET nebo
EtherNet/IP) na přístroji, který je vybaven modulem Ethernet. Standardně je aktivován protokol Ethernet
Modbus TCP; viz odstavec 9.27.
- MATH: Aktivuje konfiguraci funkce MATH. Viz kap. 9.15.
ACTIVATE OPTION: zadání aktivačního kódu volby.
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9.6

Uložení nastavení na paměťovou kartu

Pomocí této funkce jsou uživatelská nastavení desky CPU M0 a všech namontovaných modulů (nabídka
„Parameters“ (Parametry)) uložena na paměťovou kartu.
• Pouze schválený personál může vkládat nebo vyjímat paměťovou kartu ze čtecí/zapisovací jednotky přístroje 8619 multiCELL.
▶ Po ukončení mechanické a elektrické instalace křížově utáhněte 4 šrouby víka utahovacím momentem 1,4 N·m ± 20 %.
• Uložení lze provést jen tehdy, když je deaktivována funkce „Datalogger“ (Záznamník dat). Viz
kap. 9.5 a 9.22.
• Programové volby aktivované v přístroji (viz předchozí kapitola) nejsou přenosné.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters

System

This is
when the
device is being parametered............
....................

1)

Save settings

M0:Main

...

This is
when the
device is being parametered............
....................

1)

Mx

Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech.

Při zobrazení chybového hlášení, viz kap. 16.3.7.

9.7

Načítání nastavení z paměťové karty

Pomocí této funkce lze obnovit nastavení dříve uložená na paměťovou kartu.
U přístroje, který má získat nastavení, musí jít o identický přístroj jako ten, ze kterého pocházejí
nastavení.
• Ujistěte se, že oba přístroje mají totožná identifikační čísla a jsou aktivovány tytéž programové
volby.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

1)

System

Load settings
This is
when the
device is being parametered............
....................

M0:Main

...

1)

Mx

Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech.

Při zobrazení chybového hlášení, viz kap. 16.3.8.
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9.8

Obnovení továrních nastavení procesní úrovně
a výstupů

Pomocí této funkce lze obnovit tovární nastavení procesní úrovně a výstupů (dynamické tlačítko „Yes“ (Ano))
nebo zachovat aktuální parametry (dynamické tlačítko „No“ (Ne)).
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters

System

This is
when the
device is being parametered............
....................

1)

Factory reset

M0:Main

...

This is
when the
device is being parametered............
....................

1)

Mx

Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech.

9.9

Přizpůsobení uživatelských náhledů 1 až 4

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Display
This is
when the
device is being parametered............
....................

Type:

User view
1 ... 4

None
1 line
2 lines
4 lines
Graph

Title:

ENTERING

Line 1 ... 4:

PV

M0:None

1)

... 2)
Mx:
Unit:

3)

Filter:

None
Fast
Slow

Period:
y min:
y max:

1)
2)
3)
4)

4)
4)
4)

ENTERING
ENTERING
ENTERING

Když „Type“ (typ) = 1, 2 nebo 4 řádky
Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 a kap. 15.
Nabízené možnosti výběru závisí na výše provedených nastaveních v „PV“
Pokud „Type“ (Typ) = „Graph“ (Zobrazení trendů)

TYPE: vyberte zobrazení 1, 2 nebo 4 hodnot (v 1, 2 nebo 4 řádcích) nebo zobrazení trendů (graf) pro vybraný
náhled „Ux“ přizpůsobený přání obsluhy.
TITLE: zadejte název, který se má zobrazit na příslušném náhledu „Ux“. Viz kap. 8.4 Zadání textu.
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U3:PROCESS1 29.06.2010 13:40

1
3
0

Označuje číslo
desky nebo modulu,
ze kterého vychází
procesní hodnota.

1

7 pH
1 S/cm
205 L/min
43 °C

Zde se zobrazí název náhledu.

MENU

Obrázek 52: Příklad názvu přizpůsobeného uživatelského náhledu

LINE1 DO LINE4: nastavení hodnot (1, 2 nebo 4), které se zobrazí v přizpůsobeném uživatelském náhledu „Ux“:
- PV: pro výběr digitálního vstupu, analogového výstupu, fyzikální veličiny, hodnoty zadané uživatelem
(PVC) nebo hodnoty odeslané z SPS (PVN), které se mají zobrazit na vybraném řádku tohoto přizpůsobeného uživatelského náhledu. Nabízené možnosti závisí na nainstalovaných modulech.
Jedna z „PV“ (procesní proměnné) modulu vodivosti, která je k dispozici pro přizpůsobené uživatelské náhledy „Ux“, je „USP“ (viz kap. 9.29).
- UNIT: pro výběr jednotky, ve které se zobrazí digitální vstup, digitální výstup, vybraná fyzikální veličina,
hodnota zadaná uživatelem (PVC) resp. hodnota odeslaná z SPS (PVN), které byly vybrány v předchozí
funkci PV.
- FILTER: pro výběr stupně poměrného tlumení výkyvů naměřené hodnoty digitálního vstupu, analogového
výstupu, fyzikální veličiny, hodnoty zadané uživatelem (PVC) resp. hodnoty odeslané z SPS (PVN), který
se zobrazí na vybraném řádku. Jsou navrženy tři stupně poměrného tlumení: „Slow“ (Pomalé filtrování:
odpovídá vyššímu poměrnému tlumení), „Fast“ (Rychlé filtrování) nebo „No“ (žádné filtrování).

t

30 s

Pomalé filtrování

6s

t

150 ms

Rychlé filtrování

t

Žádné filtrování

Obrázek 53: Filtrační křivky

U1:PH

1

MENU

29.06.2010 13:40

7 pH

U2:PH_COND

2
3
MENU

29.06.2010 13:40

U3:PROCESS1

7 pH

1

1 S/cm

0

3
1

29.06.2010 13:40

7 pH
1 S/cm
205 L/min
43 °C

MENU

Obrázek 54: Příklady přizpůsobených uživatelských náhledů s 1, 2 nebo 4 řádky

LINE: nastavení grafického zobrazení hodnot přizpůsobeného uživatelského náhledu „Ux“:
- PERIOD: pro zadání četnosti aktualizací grafu (v sekundách).
- Y MIN: pro zadání minimální hodnoty osy y pro vybranou PV.
- Y MAX: pro zadání maximální hodnoty osy y pro vybranou PV.
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Y max

Y min

U1:PROCESS1 29.06.2010 13:40
32.00 °C
100.0 °C

Naměřená hodnota procesní veličiny

15.00 °C
MENU

Obrázek 55: Příklad přizpůsobeného uživatelského náhledu grafu (zobrazení trendu)

9.10

Přejmenování procesní proměnné

Abyste opět našli původní název procesní proměnné dokonce i po uložení,
→ přesuňte volič do zadávacího pole,
→ smažte všechny znaky a uložte.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters

Display

This is
when the
device is being parametered............
....................

PV names

PV:M0:Main

M0:Main
M1

This is
when the
device is being parametered............
....................

... 1)
Mx

Edit name

ENTERING

1) Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 Vyvolání a/nebo
aktivace dostupných programových voleb a kap. 15 Procesní proměnné.

Zadaný název se zobrazí v náhledech procesní úrovně. Viz kap. 8.4 Zadání textu.
U4:PROCESS1

1
3
0
1
MENU

29.06.201013:40

6.53 pH
pHprocess1
25 mS/cm
25.2 °C
205 L/min
FlowProcess1

Jednotka procesní proměnné

Zadaný název procesní proměnné

Obrázek 56: Příklad přejmenované procesní proměnné

9.11

Přizpůsobení jednotek

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Display
This is
when the
device is being parametered............
....................

Mx view units

°C – L/min
°C – ImpGPM
°F – GPM

MX VIEW UNITS: vyberte jednotky, ve kterých se mají zobrazovat hodnoty.
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9.12

Nastavení kontrastu a jasu displeje

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Display
This is
when the
device is being parametered............
....................

Contrast

ENTERING

Brightness

ENTERING

→ Nastavení procentní hodnoty pomocí

a

.

CONTRAST: výběr stupně kontrastu zobrazení (v %).
BRIGHTNESS: výběr jasu displeje (v %).

9.13

Nastavení PVC

PVC je procesní proměnná (PV), jejíž hodnota je konstantní, pokud ji manuálně nezměníte. Můžete hodnotu
změnit v nabídce níže nebo v procesní úrovni.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Functions
This is
when the
device is being parametered............
....................

Constants

Lock:

ON
OFF

PVC1 ... PVC12

State:

ZAP
VYP

Value

ENTERING

Min

ENTERING

Max

ENTERING

1)

Unit
Text
Format
1)
2)

Unit list
Manual entry

2)

Když „Unit“ (Jednotka) ≠ „ON/OFF“ (ZAP/VYP)
Jen když „Unit“ (Jednotka) = „Custom“ (Specifické pro zákazníka)

LOCK:
- ON: hodnoty PVC nelze v procesní úrovni změnit bez zadání přístupového kódu. Abyste změnili
hodnotu PVC, zadejte přístupový kód nabídky „Parameters“ (Parametry). Standardní přístupový kód
je „0000“ (viz kap. 9.4).
- OFF: hodnoty PVC lze v procesní úrovni změnit bez zadání přístupového kódu.
STATE: umožňuje aktivaci (volba „ON“) nebo deaktivaci (volba „OFF“) vybrané PVC. V procesní úrovni
a v seznamech dostupných PV se zobrazí jen aktivované PVC. Viz kap. 15.
VALUE: když je UNIT (Jednotka) nastavena na ON/OFF (ZAP/VYP), pak vyberte, zda je VALUE (Hodnota)
vždy ON (ZAP) nebo vždy OFF (VYP). Když je UNIT (Jednotka) jiná než ON/OFF (ZAP/VYP), pak zadejte
numerickou hodnotu PVC.
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MIN: když se UNIT (Jednotka) nerovná ON/OFF (ZAP/VYP), zadejte dolní mezní hodnotu PVC.
MAX: když se UNIT (Jednotka) nerovná ON/OFF (ZAP/VYP), zadejte horní mezní hodnotu PVC.
UNIT: vyberte jednotku pro PVC. Jsou následující možnosti výběru:
• ON/OFF: vyberte, zda jeVALUE (Hodnota) vždy ON (ZAP) nebo vždy OFF (VYP). Jsou možné následující
případy použití:
-

Řízení digitálního výstupu (DOx). Pak nastavte digitální výstup jako výstup ON/OFF(viz kap. 9.26.1).
Nastavení počítadla množství na nulu. Pak nastavte počítadlo množství (viz kap. 9.23.2).
Zmrazení počítadla množství. Pak nastavte počítadlo množství (viz kap. 9.23.3).
Podíl na booleovské rovnici. Pak nastavte rovnici (viz kap. 9.15.1).
Spuštění události „System switch“. Pak nastavte událost „System switch“ v režimu „ON/OFF“ (ZAP/
VYP) (viz kap. 9.21).
• CUSTOM: zadejte pro jednotku text specifický pro zákazníka a vyberte formát PVC.
• NO UNIT: zobrazí se velmi velká oblast hodnot.
• Výběr jednotek souvisejících s PVC. Jsou následující možnosti výběru:
- Nastavte aritmetickou funkci, která používá PVC a PV, která vychází z měřicího senzoru připojeného na přístroj. Pak přiřaďte jednotku PV k PVC. Viz kap. 9.14.
- Nastavte funkci regulace PID, která používá PVC a PV, která vychází z měřicího senzoru připojeného na přístroj. Pak přiřaďte jednotku PV k PVC. Viz kap. 9.18.
TEXT: když je UNIT nastavena na CUSTOM, vyberte MANUAL ENTRY, abyste mohli pro jednotku zadat text
specifický pro zákazníka nebo vyberte UNIT LIST, abyste mohli vybrat jednotku ze seznamu.
FORMAT: když je UNIT nastavena na CUSTOM, vyberte formát procesní proměnné s různými přesnostmi.
(0/0,0/0,00/0,000).

9.14

Nastavení aritmetické funkce se 2 procesními
proměnnými

Jsou možné následující aritmetické funkce: sčítání, odčítání, násobení, dělení, schválení, zamítnutí,
odchylka.
A

B

A+B
A–B
A*B
A/B
(A / B) [%]
(1 – A / B) [%]
(A / B – 1) [%]

Fx:
		
		
		
		
		
		

A+B
A–B
A*B
A/B
(A / B) [%]
(1 – A / B) [%]
(A / B – 1) [%]

Obrázek 57: Aritmetické funkce

A a B jsou procesní proměnné. Může se přitom jednat o konstanty, naměřené fyzikální parametry, výsledky
jiných aktivních konfigurovaných funkcí, hodnoty zadané uživatelem (PVC), hodnoty odeslané z SPS
(PVN), ... (viz kap. 15).
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Funkce

A+B

Provedený výpočet
Součet dvou procesních proměnných A a B
▶

Zajistěte, aby měly všechny hodnoty stejnou jednotku.

▶

 okud je A nebo B konstanta, nejprve vytvořte jinou procesní proměnnou
P
a vyberte příslušnou jednotku.
Rozdíl dvou procesních proměnných A a B
A–B

▶

Zajistěte, aby měly všechny hodnoty stejnou jednotku.

▶

 okud je A nebo B konstanta, nejprve vytvořte jinou procesní proměnnou
P
a vyberte příslušnou jednotku.
Součin dvou procesních proměnných A a B
A*B
Hodnoty mohou mít různé jednotky, ale je nutné se ujistit, že výsledek má očekávanou jednotku.
Poměr dvou procesních proměnných A a B
A/B
Hodnoty mohou mít různé jednotky, ale je nutné se ujistit, že výsledek má očekávanou jednotku.
Poměr schválení
A / B [%]

▶

Zajistěte, aby měly všechny hodnoty stejnou jednotku.

▶

 okud je A nebo B konstanta, nejprve vytvořte jinou procesní proměnnou
P
a vyberte příslušnou jednotku.
Poměr zamítnutí
(1 – A / B)
[%]

▶

Zajistěte, aby měly všechny hodnoty stejnou jednotku.

▶

 okud je A nebo B konstanta, nejprve vytvořte jinou procesní proměnnou
P
a vyberte příslušnou jednotku.
Poměr odchylek
(A / B – 1)
[%]

▶

Zajistěte, aby měly všechny hodnoty stejnou jednotku.

▶

 okud je A nebo B konstanta, nejprve vytvořte jinou procesní proměnnou
P
a vyberte příslušnou jednotku.
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Jakmile je funkce parametrizována a aktivována, je vypočítaný výsledek „Fx:“ dostupný v seznamu
procesních proměnných desky CPU „M0:Main“; tento seznam se objeví v nabídce pro nastavení
výstupů, přizpůsobení náhledů, ukládání dat, aby:
• přiřadila vypočítaný výsledek „Fx:“ fyzickému výstupu (analogový, AO, nebo digitální, DO) (viz
kap. 9.25 a 9.26).
• zobrazila výsledek „Fx:“ v jednom z přizpůsobených uživatelských náhledů „Ux“, viz kap. 9.9.
• zaznamenala hodnoty „Fx:“ pomocí záznamníku dat, viz kap. 9.22.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters

Functions

This is
when the
device is being parametered............
....................

F1 ... F12:

Type:

None
A+B

This is
when the
device is being parametered............
....................

A–B
A*B
A/B
(A / B) [%]
(1 – A / B) [%]
(A / B – 1) [%]
Name:

ENTERING

State:

ON
OFF

PV A:/PV B:

M0:Main
M1:

... 1)
Mx:
Filter:

None

2)

Fast
Slow

Value:
Unit:

ENTERING

3)

4)

1) Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 Vyvolání a/nebo
aktivace dostupných programových voleb a kap. 15 Procesní proměnné.
2) Když „PV“ není konstanta.
3) Když „PV A:/PV B:“ je konstanta.
4) Nabízené možnosti výběru závisí na výběru provedeném v „PV A:/PV B:“ výše.

TYPE: vyberte funkci.
NAME: přejmenování vybrané funkce. Viz kap. 8.4 Zadání textu. Tento název se objeví v procesní úrovni v
náhledu spojeném s touto funkcí.
STATE: umožňuje aktivaci (volba „ON“) nebo deaktivaci (volba „OFF“) vybrané funkce.
Při každém zapnutí přístroje jsou kontrolovány funkce. Když se u nějaké funkce vyskytne problém, je
funkce přístrojem automaticky deaktivována. Například pokud funkce F1 používá funkci F2 a F2 byla
manuálně nebo automaticky deaktivována, je deaktivována i funkce F1.
PV A (nebo PV B): u A a B se jedná o konstanty, naměřené fyzikální parametry, výsledky jiných aktivních
konfigurovaných funkcí, hodnoty zadané uživatelem (PVC), hodnoty (PVN) odeslané z SPS, ... Viz kap. 15.
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FILTER: pro výběr stupně poměrného tlumení vstupních proměnných. Viz Obrázek 53: Filtrační křivky.
VALUE: pokud je „PV A:/PV B:“ nebo „A, B, C, D, E“ konstanta, zadejte hodnotu konstanty.
UNIT: vyberte jednotky, ve kterých se zobrazí výsledek v příslušném uživatelském náhledu.
F1:A + B

29.06.2010 13:40

0

148 L/min

Hodnota proměnné A

0

57 L/min

Hodnota proměnné B

0

205 L/min

MENU

Výsledek funkce A + B

Obrázek 58: Příklad náhledu s aktivní aritmetickou funkcí v procesní úrovni

9.15

Konfigurace funkce MATH

Funkce je volitelně k dispozici. Viz kap. 9.5.
Pomocí funkce „MATH“ lze zadat rovnici podle následujících pravidel:
- až 125 znaků;
- až 5 procesních proměnných A, B, C, D, E.
U A, B, C, D, E se může jednat okonstanty, naměřené fyzikální parametry, výsledky jiných aktivních
konfigurovaných funkcí, předchozí výsledek stejné funkce, hodnoty zadané uživatelem (PVC), hodnoty
(PVN) odeslané z SPS, ... (viz kap. 15);
- s operátory a pravidly priority z Tabulka 8.
Tabulka 8: Operátory, priorita a pořadí výpočtů rovnice MATH

Možné operátory
( )
! ±

ˆ

x ÷ %
+ –
< > ≤ ≥

Priorita
1
2

Pořadí výpočtů
–
zprava doleva

3
zleva doprava

4
5
6

→ Násobení lze zadat bez operátoru, např. 10A / 5(B3) = 10 x A / 5 x(B x 3) = 6 x A x B.
→ Při zadávání rovnice dodržujte pravidla uvedená v kap. 9.15.1.
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Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Parameters

F1 ... F12:

This is
when the
device is being parametered............
....................

Type:

MATH

Name:

ENTERING

State:

ON
OFF

Equation

ENTERING

Unit:

Unit group
Unit selection
Text
Format

Process A

...

PV A:

1)
Unit list

2)

Manual entry

M0:Main
M1:

Process E

... 3)
Mx:
Value

ENTERING

4)

Unit
Filter:

None
Fast

5)

Slow
TEST

Equation
Result
Value A

...
Value E

Pokud „Unit group“ (Skupina jednotek) ≠ „ON/OFF“ (ZAP/VYP) a ≠ „Custom“ (Specifické pro zákazníka)
Pokud „Unit group“ (Skupina jednotek) = „Custom“ (Specifické pro zákazníka)
3) Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 Vyvolání a/nebo
aktivace dostupných programových voleb a kap. 15 Procesní proměnné.
4) Pokud „PV A: ... PV E:“ = „Constant“ (Konstanta)
5) Pokud „PV A: ... PV E:“ ≠ „Constant“ (Konstanta)
1)
2)

Jakmile je funkce parametrizována a aktivována, je vypočítaný výsledek „Fx:“ dostupný v seznamu
procesních proměnných desky CPU „M0:Main“; tento seznam se objeví v nabídce pro nastavení
výstupů, přizpůsobení náhledů a ukládání dat, aby:
• přiřadila vypočítaný výsledek „Fx:“ fyzickému výstupu (analogový, AO, nebo digitální, DO) (viz
kap. 9.25 a 9.26).
• zobrazila výsledek „Fx:“ v jednom z přizpůsobených uživatelských náhledů „Ux“: viz kap. 9.9.
• zaznamenala hodnoty „Fx:“ pomocí záznamníku dat: viz kap. 9.22.
TYPE: vyberte funkci MATH.
NAME: přejmenování vybrané funkce. Viz kap. 8.4 Zadání textu. Tento název se objeví v procesní úrovni
v náhledu spojeném s touto funkcí.
STATE: umožňuje aktivaci (volba „ON“) nebo deaktivaci (volba „OFF“) vybrané funkce.
Při každém zapnutí přístroje jsou kontrolovány funkce. Když se u nějaké funkce vyskytne problém, je
funkce přístrojem automaticky deaktivována. Například pokud funkce F1 používá funkci F2 a F2 byla manuálně
nebo automaticky deaktivována, je deaktivována i funkce F1
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EQUATION: zadejte rovnici za použití procesních proměnných A, B, C, D, E. Při tom dodržujte pravidla
z kap. 9.15.1 Zadání matematické rovnice.
UNIT:
• UNIT GROUP: vyberte jednotky pro výsledek rovnice. Jsou následující možnosti výběru:
UNIT: vyberte jednotku pro PVC. Jsou následující možnosti výběru:
- ON/OFF: vyberte, zda je hodnota vždy ON nebo vždy OFF. Pokud je výsledek rovnice 0,0, je PV náležející k výsledku rovnice nastavena na OFF. A pokud výsledek rovnice není roven 0,0, je PV náležející
k výsledku rovnice nastavena na ON. Jsou možné následující případy použití:
- Povolte, aby výsledek rovnice řídil digitální výstup (DOx) přístroje. Pak nastavte digitální výstup
(DOx) jako výstup ON/OFF (viz kap. 9.26.1).
- Povolte, aby výsledek rovnice nastavil počítadlo množství na nulu. Pak nastavte počítadlo
množství (viz kap. 9.23.2).
- Povolte, aby výsledek rovnice zmrazil počítadlo množství. Pak nastavte počítadlo množství (viz
kap. 9.23.3).
- Povolte, aby se výsledek rovnice podílel na booleovské rovnici. Pak nastavte rovnici (viz
kap. 9.15.1).
- Povolte, aby výsledek rovnice spustil událost „System switch“. Pak nastavte událost „System
switch“ v režimu „ON/OFF“ (ZAP/VYP) (viz kap. 9.21).
- NO UNIT: povolena velmi velká oblast hodnot.
- CUSTOM: zadejte pro jednotku text specifický pro zákazníka a vyberte formát PVC.
- Výběr jednotek vztahujících se k výsledku rovnice. Jsou následující možnosti výběru:
- Výsledek rovnice se podílí na aritmetické funkci, která používá PV, která vychází z měřicího
senzoru připojeného na přístroj. Pak přiřaďte jednotku PV k výsledku rovnice. Viz kap. 9.14.
- Výsledek rovnice se podílí na funkci regulace PID, která používá PV, která vychází z měřicího
senzoru připojeného na přístroj. Pak přiřaďte jednotku PV k výsledku rovnice. Viz kap. 9.18.
• UNIT SELECTION: pokud je navržena tato položka nabídky, vyberte jednotku pro výsledek rovnice.
• TEXT: když je UNIT GROUP (Skupina jednotek) nastavena na CUSTOM (Specifické pro zákazníka),
vyberte MANUAL ENTRY, abyste mohli pro jednotku zadat text specifický pro zákazníka nebo vyberte
UNIT LIST, abyste mohli vybrat jednotku ze seznamu.
• FORMAT: když je UNIT GROUP (Skupina jednotek) nastavena na CUSTOM (Specifické pro zákazníka),
vyberte zobrazovaný formát procesní proměnné s různými přesnostmi. (0/0,0/0,00/0,000).

PROCESS A (B, C, D, E):
• PV A (B, C, D, E): definujte procesní proměnné A, B, C, D nebo E použité v rovnici. U procesních proměnných se může jednat o konstanty, naměřené fyzikální parametry, výsledky jiných aktivních konfigurovaných funkcí, předchozí výsledek stejné funkce, hodnoty zadané uživatelem (PVC), hodnoty (PVN)
odeslané z SPS, ... Viz kap. 15.
→ Ujistěte se, že konečný výsledek má očekávanou jednotku.
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• UNIT: vyberte jednotku, na kterou musí být přepočítána procesní proměnná, než ji použijete v rovnici.
• VALUE: pokud je „PV A: ... PV E:“ konstanta, zadejte hodnotu konstanty.
• FILTER: vyberte stupeň poměrného tlumení procesní proměnné, než bude použit v rovnici. Viz
Obrázek 53: Filtrační křivky.
TEST: simulujte procesní proměnné A, B, C, D, E, abyste zkontrolovali zadanou rovnici. Při simulaci je přístroj v normálním režimu.
• EQUATION: lze načíst zadanou rovnici.
• RESULT: lze načíst výsledek rovnice se zadanými hodnotami pro A, B, C, D, E.
• VALUE A, B, C, D, E: simulujte hodnoty A, B, C, D, E, abyste se ujistili, že výsledek odpovídá očekáváním.

9.15.1

Zadání matematické rovnice

Tato kapitola popisuje, jak se zobrazená klávesnice používá k zadání matematické rovnice (max. 125 znaků).
• 2 operátory „±“ a „–“ se v rovnici zobrazují s tímtéž znakem „–“, který se ale nachází na 2 různých
svislých úrovních.
• Operátor „÷“ se v rovnici zobrazí znakem „/“.
Odpovídá
operátoru „–“
(odčítání)

Odpovídá
operátoru „±“
Odpovídá
operátoru „÷“

A- -B/C
ABCDE�е . 789
! ^ %÷× -+ ±456
<> ≤ ≥( ), 0123
1/2

F(A,B,C,D,E)=

F(A,B,C,D,E)=

_

_
_

cos
acos
sqrt
cbrt

ABCDE�е . 789
! ^ %÷× -+ ±456
<> ≤ ≥( ), 0123
1/2

Volič
CLR

ABORT

F1

F2

CLR

SEL SAVE

F3

F4

F1

ABORT

F2

cos(|
_
sin
asin
log
ln
2/2

Kurzor zadávacího pole
tan
atan
exp
abs

Šipka ukazuje, že se volič
může pohybovat v řádku.

SEL SAVE

F3

F4

Použijte čárku, abyste oddělili argumenty
v matematické rovnici. Nepoužívejte
čárku jako desetinnou čárku.
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→ Aby se mohl kurzor zadávacího pole pohybovat pomocí tlačítek

tlačítek

a

a

, nejprve pomocí

přesuňte volič do zadávacího pole.

→ Abyste mohli vložit znak na místo kurzoru, přesuňte volič na tento znak a stiskněte tlačítko
(funkce „Selection“).

F3

→ Abyste smazali znak před kurzorem, přesuňte volič do zadávacího pole a stiskněte tlačítko
(funkce „Backspace“ = „smazat znaky vlevo od kurzoru“):

F3

→ Abyste kompletně smazali zadání, stiskněte tlačítko

F1

(funkce „Clear“).

Kromě toho je nutné vědět, jaký výsledek udávají některé operátory: viz Tabulka 9.
Tabulka 9: Výsledek některých operátorů

Operátor
±
%
<

≤

Result
Změní znaménko následujícího operandu za operátorem
Zbytek celočíselného dělení levého operandu pravým
operandem
• 1,0, když je levý operand menší než pravý operand.
• 0,0, když je levý operand větší než pravý operand nebo je
roven pravému operandu.
• 1,0, když je levý operand menší než pravý operand nebo je
roven pravému operandu.
• 0,0, když je levý operand větší než pravý operand.
• 1,0, když je levý operand větší než pravý operand.

>

≥

!

• 0,0, když je levý operand menší než pravý operand nebo je
roven pravému operandu.
• 1,0, když je levý operand větší než pravý operand nebo je
roven pravému operandu.
• 0,0, když je levý operand menší než pravý operand.
• 1,0, když je pravý operand elementem z ]–0,50; +0,50[
• 0,0, když je pravý operand elementem z ]–∞; –0,50] nebo
[+0,50; +∞[

Příklad
±6 = –6
±–6 = +6
17,48%4 = 1,48
5 < 8 = 1,0
8 < 5 = 0,0
5 < 5 = 0,0
5 ≤ 8 = 1,0
8 ≤ 8 = 1,0
8 ≤ 5 = 0,0
8 > 5 = 1,0
5 > 8 = 0,0
5 > 5 = 0,0
8 ≥ 5 = 1,0
5 ≥ 5 = 1,0
5 ≥ 8 = 0,0
!0,12 = 1,0
!–456 = 0,0
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9.15.2

Příklady funkcí MATH

Funkce

Equation

A, B, C, D, E
A je binární PV, jako např. DI

„NO“

„AND“
„Triple AND“
„OR“

!A

• Výsledek je 1,0, pokud je A elementem
z ]–0,5; +0,5[

AB
ABC

• Výsledek je 0,0, pokud je A elementem
z ]–∞; –0,5] nebo [+0,5; +∞[
A a B jsou binární PV, jako např. DI
A, B a C jsou binární PV, jako např. DI

!!(A + B)

„Triple OR“

!!(A + B + C)

„XOR“ (eXclusive OR)
„Triple XOR“

A!B + !AB

A a B jsou binární PV, jako např. DI
A, B a C jsou binární PV, jako např. DI
A a B jsou binární PV, jako např. DI

A!B!C + !AB!C + !A!BC A, B a C jsou binární PV, jako např. DI

Vrácení nejvyšší hodnoty ze 2 PV

(A < B)B + (A ≥ B)A

A a B jsou PV

Vrácení nejnižší hodnoty ze 2 PV

(A > B)B + (A ≤ B)A

A a B jsou PV

9.15.3

Příklad použití funkce MATH: časovač impulzů

Výsledek F2:MATH vygeneruje impulz na digitální výstup DOx s předem zadanou dobou trvání. Viz
Obrázek 59.
PV A of F1:MATH
t

F1:MATH

Hodnota doby trvání impulzu
t

F2:MATH / DOx

Doba trvání impulzu
Obrázek 59: Diagram časování pro časovač impulzů

Proveďte následující kroky, aby byl vytvořen časovač impulzů:
1. Proveďte nastavení funkce F1:
- TYPE: vyberte MATH.
- EQUATION: zadejte !!(A + C)(B + 0.1).
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- UNIT
UNIT GROUP: vyberte CUSTOM.
Vyberte „TEXT“, pak „UNIT LIST“ (Seznam jednotek) a jednotku „s“ nebo TEXT, pak „MANUAL
ENTRY“ (Manuální zadání) a zadejte „s“ (pro sekundy).
FORMAT: vyberte 0,0.
- PROCESS A
PV A: vyberte událost, která spustí impulz; buď digitální vstup (DIx v M0:MAIN, nebo v Mx:Inputs),
událost WARNING (Varování) (v M0:MAIN) nebo událost SYSSWITCH (v M0:MAIN).
Pokud má být impuls spuštěn, jakmile procesní proměnná překročí zadanou prahovou hodnotu:
nahraďte A v rovnici za (A > „prahová hodnota“) a přiřaďte procesní proměnnou PV A.
- PROCESS B
PV B: VYBERTE M0:MAIN a F1:MATH. Pokud není F1:MATH zobrazena v seznamu procesních
proměnných pro M0:MAIN, stiskněteBACK a pak SAVE. Jděte zpět na PV B a vyberte M0:MAIN
a F1:MATH.
- Stiskněte SAVE.
Při každém zapnutí přístroje jsou kontrolovány funkce. Protože funkce F1 používá výsledek funkce F2,
je F1 automaticky deaktivována, protože F1 je inicializována před F2. Při každém zapnutí přístroje je
nutné manuálně aktivovat funkci F1.
2. Proveďte nastavení funkce F2:
- TYPE: vyberte MATH.
- EQUATION: zadejte (0 < A)(A < „hodnota doby trvání impulzu v sekundách“); hodnota doby trvání
impulzu musí mít maximální rozlišení 0,1 s.
- UNIT
UNIT GROUP: VYBERTE ON/OFF .
- PROCESS A
PV A: VYBERTE M0:MAIN a F1:MATH.
- STATE: ujistěte se, že je status nastaven na ON.
- Stiskněte SAVE.
3. Proveďte nastavení pro digitální výstup (DOx) (viz také kap. 9.26.1 Nastavení režimu „On/off“):
- MODE: vyberte ON/OFF.
- PV: VYBERTE M0:MAIN a F2:MATH.
- Stiskněte SAVE.
4. Jděte zpět na funkci F1 a dokončete nastavení funkce F1:
- PROCESS C
PV C: VYBERTE Mx:DOy.
- STISKNĚTE SAVE.
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9.15.4

Příklad použití funkce MATH: časovač zpoždění zapnutí

Výsledek F2:MATH nastaví digitální výstup DOx po předem definovaném časovém zpoždění na ON. Viz
Obrázek 60.
PV A of F1:MATH
PV A of F2:MATH
t
F1:MATH

Hodnota časového
zpoždění

t

F2:MATH / DOx

t
Časové zpoždění
Obrázek 60: Diagram časování pro časovač zpoždění zapnutí

Abyste vytvořili časovač zpoždění zapnutí, proveďte následující kroky:
1. Proveďte nastavení funkce F1:
- TYPE: vyberte MATH.
- EQUATION: zadejte A(B + 0.1).
- UNIT
UNIT GROUP: vyberte CUSTOM.
Vyberte „TEXT“, pak „UNIT LIST“ (Seznam jednotek) a jednotku „s“ nebo TEXT, pak „MANUAL
ENTRY“ (Manuální zadání) a zadejte „s“ (pro sekundy).
FORMAT: vyberte 0,0.
- PROCESS A
PV A: vyberte událost, která spustí impulz; buď digitální vstup (DIx v M0:MAIN, nebo v Mx:Inputs),
událost WARNING (Varování) (v M0:MAIN) nebo událost SYSSWITCH (v M0:MAIN).
Pokud má být digitální výstup spuštěn s určitým zpožděním, jakmile procesní proměnná překročí
zadanou prahovou hodnotu: nahraďte A v rovnici za (A > „prahová hodnota“) a přiřaďte procesní
proměnnou PV A.
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- PROCESS B
PV B: VYBERTE M0:MAIN a F1:MATH. Pokud není F1:MATH zobrazena v seznamu procesních
proměnných pro M0:MAIN, stiskněteBACK a pak SAVE. Jděte zpět na PV B a vyberte M0:MAIN
a F1:MATH.
- STATE: ujistěte se, že je status nastaven na ON.
- Stiskněte SAVE.
2. Proveďte nastavení funkce F2:
- TYPE: vyberte MATH.
- EQUATION: zadejte A(B > „hodnota zpoždění v sekundách“); hodnota časového zpoždění musí mít
maximální rozlišení 0,1 s.
- UNIT
UNIT GROUP: vyberte ON/OFF .
- PROCESS A
PV A: vyberte stejnou událost jako v PV A pro F1:MATH.
- PROCESS B
PV B: VYBERTE M0:MAIN a F1:MATH.
- STATE: ujistěte se, že je status nastaven na ON.
- Stiskněte SAVE.
3. Proveďte nastavení pro digitální výstup (DOx) (viz také kap. 9.26.1):
- MODE: VYBERTE ON/OFF.
- PV: VYBERTE M0:MAIN a F2:MATH.
- Stiskněte SAVE.
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9.15.5

Příklad použití funkce MATH: časovač zpoždění vypnutí

Výsledek F2:MATH nastaví digitální výstup DOx po předem definovaném časovém zpoždění na OFF. Viz
Obrázek 61.
PV A of F1:MATH
PV A of F2:MATH
t
F1:MATH

Hodnota časového
zpoždění

t

F2:MATH / DOx

t
Časové zpoždění
Obrázek 61: Diagram časování pro časovač zpoždění vypnutí

Abyste vytvořili časovač zpoždění vypnutí, proveďte následující kroky:
1. Proveďte nastavení funkce F1:
- TYPE: vyberte MATH.
- EQUATION: zadejte !A(B + 0.1)
- UNIT
UNIT GROUP: vyberte CUSTOM.
Vyberte „TEXT“, pak „UNIT LIST“ (Seznam jednotek) a jednotku „s“ nebo TEXT, pak „MANUAL
ENTRY“ (Manuální zadání) a zadejte „s“ (pro sekundy).
FORMAT: vyberte 0,0.
- PROCESS A
PV A: vyberte událost, která spustí impulz; buď digitální vstup (DIx v M0:MAIN, nebo v Mx:Inputs),
událost WARNING (Varování) (v M0:MAIN) nebo událost SYSSWITCH (v M0:MAIN).
Pokud má být digitální výstup spuštěn s určitým zpožděním, jakmile procesní proměnná překročí
zadanou prahovou hodnotu: nahraďte A v rovnici za (A > „prahová hodnota“) a přiřaďte procesní
proměnnou PV A.
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- PROCESS B
PV B: VYBERTE M0:MAIN a F1:MATH. Pokud není F1:MATH zobrazena v seznamu procesních
proměnných pro M0:MAIN, stiskněte BACK a pak SAVE. Jděte zpět na PV B a vyberte M0:MAIN
a F1:MATH .
- STATE: ujistěte se, že je status nastaven na ON.
- Stiskněte SAVE.
2. Proveďte nastavení funkce F2:
- TYPE: vyberte MATH.
- EQUATION: Zadejte A + (B < „hodnota zpoždění v sekundách“); hodnota časového zpoždění musí mít
maximální rozlišení 0,1 s.
- UNIT
UNIT GROUP: vyberte ON/OFF.
- PROCESS A
PV A: vyberte stejnou událost jako v PV A pro F1:MATH.
- PROCESS B
PV B: VYBERTE M0:MAIN a F1:MATH.
- STATE: ujistěte se, že je status nastaven na ON.
- Stiskněte SAVE.
3. Proveďte nastavení pro digitální výstup (DOx) (viz také kap. 9.26.1):
- MODE: VYBERTE ON/OFF.
- PV: VYBERTE M0:MAIN a F2:MATH.
- Stiskněte SAVE.
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9.15.6

Příklad použití funkce MATH: souhrnný časovač

Výsledek F2:MATH nastaví digitální výstup DOx na ON, když souhrnný časovač dosáhl předem definované
hodnoty, a nastaví digitální výstup DOx na OFF, když nastane událost definovaná jako resetovací událost.
Procesní proměnná PV C je použita k resetování souhrnného časovače a k deaktivaci digitálního výstupu
DOx. Viz Obrázek 61.
PV B of F1:MATH

t

Prahová hodnota
souhrnného časovače

F1:MATH

t

F2:MATH / DOx

t

PV C of F1:MATH

t
Obrázek 62: Diagram časování pro souhrnný časovač

Proveďte následující kroky, aby byl vytvořen souhrnný časovač:
1. Proveďte nastavení funkce F1:
- TYPE: vyberte MATH.
- EQUATION: zadejte (A + B0.1)!C
- UNIT
UNIT GROUP: vyberte CUSTOM.
Vyberte „TEXT“, pak „UNIT LIST“ (Seznam jednotek) a jednotku „s“ nebo TEXT, pak „MANUAL
ENTRY“ (Manuální zadání) a zadejte „s“ (pro sekundy).
FORMAT: vyberte 0,0.
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- PROCESS A
PV A: VYBERTE M0:MAIN a F1:MATH. Pokud není F1:MATH zobrazena v seznamu procesních
proměnných pro M0:MAIN, stiskněte BACK a pak SAVE. Jděte zpět na PV A a vyberte M0:MAIN
a F1:MATH.
- PROCESS B
PV B: vyberte událost, pro niž musí být vypočítáno, jak často nastává; buď digitální vstup (DIx
v M0:MAIN, nebo v Mx:Inputs), událost WARNING (v M0:MAIN) nebo událost SYSSWITCH
(v M0:MAIN).
Pokud má být vypočítáno, jak často procesní proměnná překročí zadanou prahovou hodnotu:
nahraďte A v rovnici za (A > „prahová hodnota“) a přiřaďte procesní proměnnou PV B.
- PROCESS C
PV C: vyberte událost, při které je resetován souhrnný časovač, například digitální vstup (DIx
v M0:MAIN nebo v Mx:Inputs).
- STATE: ujistěte se, že je status nastaven na ON.
- STISKNĚTE SAVE.
2. Proveďte nastavení funkce F2:
- TYPE: VYBERTE MATH.
- EQUATION: zadejte (A > „hodnota prahové hodnoty souhrnného časovače v sekundách“); prahová
hodnota musí mít maximální rozlišení 0,1 s.
- UNIT
UNIT GROUP: vyberte ON/OFF.
- PROCESS A
PV A: VYBERTE M0:MAIN a F1:MATH. Pokud není F1:MATH zobrazena v seznamu procesních
hodnot pro M0:MAIN, stiskněte BACK a pak SAVE. Jděte zpět na PV A a vyberte M0:MAIN
a F1:MATH.
- STATE: ujistěte se, že je status nastaven na ON.
- Stiskněte SAVE.
3. Proveďte nastavení pro digitální výstup (DOx) (viz také kap. 9.26.1):
- MODE: VYBERTE ON/OFF.
- PV: VYBERTE M0:MAIN a F2:MATH.
- Stiskněte SAVE.
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9.16

Nastavení proporcionální funkce „PROP“

Pomocí této funkce lze škálovat procesní vstup (PV):

System Switch
100%

Procesní
vstup (PV)

Funkce „PROP“
Klidová
poloha
(Fallback
position)

0%

PV –

Výsledek „Fx“: (CMD)

PV +

Obrázek 63: Proporcionální funkce PROP

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Jakmile je funkce parametrizována a aktivována, je vypočítaný výsledek „Fx:“ dostupný v seznamu
procesních proměnných desky CPU „M0:Main“; tento seznam se objeví v nabídce pro nastavení
výstupů, přizpůsobení náhledů, ukládání dat, aby:
• přiřadila vypočítaný výsledek „Fx:“ fyzickému výstupu (analogový, AO, nebo digitální, DO) (viz
kap. 9.25 a 9.26).
• zobrazila výsledek „Fx:“ v jednom z přizpůsobených uživatelských náhledů „Ux“: viz kap. 9.9.
• zaznamenala hodnoty „Fx:“ pomocí záznamníku dat: viz kap. 9.22.
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Functions

PROP

F1 ... F12:

This is
when the
device is being parametered............
....................

Type:
Name:

ENTERING

State:

ON
OFF

Lock:

ON
OFF

PV

M0:Main
M1

... 1)

Mx
PV range:

PV filter:

PV –:

ENTERING

PV +:

ENTERING

None
Fast
Slow

Lim –

ENTERING

Lim +

ENTERING

CMD SAFE:

Status

VYP
Value
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ZAP
ENTERING

1) Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 Vyvolání a/nebo
aktivace dostupných programových voleb a kap. 15 Procesní proměnné.
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TYPE: ukáže vybranou funkci (zde „PROP“).
NAME: přejmenování vybrané funkce. Viz kap. 8.4 Zadání textu. Tento název se objeví v procesní úrovni v
náhledu spojeném s touto funkcí.
STATE: umožňuje aktivaci (volba „ON“) nebo deaktivaci (volba „OFF“) vybrané funkce.
Při každém zapnutí přístroje jsou kontrolovány funkce. Když se u nějaké funkce vyskytne problém, je
funkce přístrojem automaticky deaktivována.
LOCK:
- ON: režim nelze v procesní úrovni změnit bez zadání přístupového kódu. Abyste mohli přepínat mezi
manuálním režimům nebo provozním stavem AUTOMATIKA, zadejte přístupový kód nabídky „Parameters“ (Parametry). Standardní přístupový kód je „0000“ (viz kap. 9.4).
- OFF: režim lze v procesní úrovni přepnout bez zadání přístupového kódu.
PV: výběr procesního vstupu funkce. Viz kap. 15.
PV RANGE: zadání minimálních („PVScale –“) a maximálních hodnot („PVScale +“) procesního vstupu.
PV FILTER: pro výběr stupně poměrného tlumení výkyvů vybrané procesní proměnné. Viz Obrázek 53: Filtrační křivky.
LIM –: zadání dolní mezní hodnoty výstupu.
LIM +: zadání horní mezní hodnoty výstupu.
Fx: CMD1
100%

Lim +

Lim –
0%

PV –

PV +

PV

Obrázek 64: Použití parametrů „LIM –“ a „LIM +“ u funkce „PROP“

CMD SAFE: aktivace (volba „State: ON“) nebo deaktivace (volba „State: OFF“) použití klidové polohy
výstupu, když je událost „System switch“ (viz kap. 9.21) ve stavu „ON“. Když bylo aktivováno použití klidové
polohy, zadejte pro každý výstup hodnotu klidové polohy mezi 0 a 100 %.
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F1:PROP

29.06.2010 13:40

1 PV

250.2 µS/cm

Hodnota vybrané procesní proměnné

13.00 %

Výsledek funkce v provozním stavu AUTOMATIKA

0 CMD1
MENU

MANUAL

Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste
aktivovali manuální režim

F1:PROP

29.06.2010 13:40

1

PV

0

CMD1

250.2 µS/cm

Hodnota vybrané procesní proměnné

13.00 %

Výsledek funkce

MENU

CMD AUTO

Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste
aktivovali provozní stav AUTOMATIKA

Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste
manuálně nastavili procentní podíl

This is
when the
device is being parametered............
....................

CMD1
Nastavte procentuální hodnotu pomocí
12%

a
0% 100%

RETURN

Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste
vynutili procentní podíl 100
Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste
vynutili procentní podíl 0
Obrázek 65: Příklady náhledu funkce „PROP“ v procesní úrovni a přechod na manuální režim nebo provozní stav
AUTOMATIKA
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9.17

Nastavení funkce dvoupolohové regulace „ONOFF“

Pomocí této funkce lze provést dvoupolohovou regulaci.
Regulaci vodivosti lze přidělit funkci „časově řízené dávkování“ (viz kap. 9.19), aby před dávkováním provedla krok „předběžné vypuštění“.
Jakmile je funkce parametrizována a aktivována, je vypočítaný výsledek „Fx:“ dostupný v seznamu
procesních proměnných desky CPU „M0:Main“; tento seznam se objeví v nabídce pro nastavení
výstupů, přizpůsobení náhledů, ukládání dat, aby:
• přiřadila vypočítaný výsledek „Fx:“ fyzickému výstupu (analogový, AO, nebo digitální, DO) (viz
kap. 9.25 a 9.26).
• zobrazila výsledek „Fx:“ v jednom z přizpůsobených uživatelských náhledů „Ux“: viz kap. 9.9.
• zaznamenala hodnoty „Fx:“ pomocí záznamníku dat: viz kap. 9.22.
Požadovaná hodnota (SP)

System
Switch

Předběžné
vypuštění
(Prebleed)

Klidová
poloha
(Fallback
position)

ONOFF

Procesní vstup
(PV)

Výsledek
(Fx: CMD1)
Funkce „časově
řízené dávkování“
(„Dos.St.“)

Obrázek 66: Funkce „ONOFF“

F2:ONOFF

29.06.2010 13:40
µS/cm

1

250.0 PV

Hodnota zvolené procesní proměnné

1

500.0

Požadovaná hodnota

0
0

µS/cm
SP
%
CMD1

0.00
No Link F3 Dos.St

Výsledek funkce ONOFF
Časově řízené dávkování není aktivní

MENU SP

Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste
zadali požadovanou hodnotu.

Obrázek 67: Příklad náhledu funkce „ONOFF“ bez přiřazeného časově řízeného dávkování v procesní úrovni
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Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Functions

ONOFF

F1 ... F12
This is
when the
device is being parametered............
....................

Type:
Name:

ENTERING

State:

ON

Lock:

ON

OFF
OFF
PV

M0:Main
M1

... 1)

Mx
SP:

ENTERING

PV range

PV –:

ENTERING

PV +:

ENTERING

PV filter:

None
Fast
Slow

Hysteresis

ENTERING

Inversion

ON
OFF

MaxONtime:

State:

ON
OFF

Prebleed:

Value

ENTERING

State:

ON
OFF

CMD SAFE

Ch1 limit:

ENTERING

Ch2 limit:

ENTERING

Status

ON
OFF

Value

ENTERING

1) Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 Vyvolání a/nebo
aktivace dostupných programových voleb a kap. 15 Procesní proměnné.

TYPE: ukáže vybranou funkci.
NAME: přejmenování vybrané funkce. Viz kap. 8.4 Zadání textu. Tento název se objeví v procesní úrovni v
náhledu spojeném s touto funkcí.
STATE: umožňuje aktivaci (volba „ON“) nebo deaktivaci (volba „OFF“) vybrané funkce.
 ři každém zapnutí přístroje jsou kontrolovány funkce. Když se u nějaké funkce vyskytne problém, je
P
funkce přístrojem automaticky deaktivována.
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LOCK:
- ON: režim nelze v procesní úrovni změnit bez zadání přístupového kódu. Abyste mohli přepínat mezi
manuálním režimům nebo provozním stavem AUTOMATIKA, zadejte přístupový kód nabídky „Parameters“ (Parametry). Standardní přístupový kód je „0000“ (viz kap. 9.4).
- OFF: režim lze v procesní úrovni přepnout bez zadání přístupového kódu.
PV: vyberte procesní vstup ze seznamu nabídnutého přístrojem. U tohoto procesního vstupu se může jednat
o naměřené fyzikální parametry, výsledek jiné konfigurované funkce, hodnoty zadané uživatelem (PVC) nebo
hodnoty (PVN) odeslané z ovládání programovatelnou pamětí (SPS). Viz kap. 15.
SP: zadejte požadovanou hodnotu.
PV RANGE: zadání minimálních („PVScale –“) a maximálních hodnot („PVScale +“) procesního vstupu.
PV FILTER: pro výběr stupně poměrného tlumení výkyvů vybrané PV. Viz Obrázek 53: Filtrační křivky.
HYSTERESIS: zadejte hodnotu hystereze přepínacího bodu, jako procentuální hodnotu „PV range“ (a ne
jako procentuální hodnotu SP value).
INVERSION: umožňuje invertování (volba „ON“) nebo neinvertování (volba „OFF“) směru působení přepínání. Viz Obrázek 68: Režim hystereze, neinvertovaný a invertovaný.
Fx: CMD1

Neinvertovaný režim
Hystereze

Invertovaný režim
Hystereze

100%

100%

0%

Fx: CMD1

Požadovaná hodnota Velikost PV

0% Požadovaná hodnota

Velikost PV

Obrázek 68: Režim hystereze, neinvertovaný a invertovaný

MAXONTIME: zadání maximálního přípustného trvání aktivace výstupu: po této době je výstup deaktivován.
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Vodivost
Standardní požadovaná hodnota
Požadovaná hodnota
předběžného vypuštění „Chx limit“
CMD1

t

100%
0%

Změna stavu, když je dosažen „Chx limit“
nebo je překročen „MAXONTIME“
Označený
„Tdos state“
(viz Obrázek 70)

„OFF“

„BLEED“ „ON“

„WAIT“

Cyklus časově řízeného dávkování,
má přednost u ovladače

„OFF“: čekání na dávkování
„BLEED“: probíhá předběžné vypuštění
„ON“: probíhá dávkování
„WAIT“: čekací doba; viz Strana 122
Obrázek 69:

Kombinace funkcí „ONOFF“ (ZAP/VYP) a „TIME DOSING“ (časově řízené dávkování) s měřením vodivosti

PREBLEED: definování (volba „ON“) nebo ne (volba „OFF“) funkce ONOFF pro regulaci vodivosti jako
funkce předběžného vypuštění, která je přiřazena funkci časově řízeného dávkování („časově řízené dávkování“: viz kap. 9.19). Když je aktivováno předběžné vypuštění, zadejte požadovanou hodnotu pro předběžné vypuštění:
- Ch1 limit: zadejte požadovanou hodnotu funkce „předběžného vypuštění“ pro kanál 1 přiřazené funkce
„časově řízené dávkování“.
- Ch2 limit: zadejte požadovanou hodnotu funkce „předběžného vypuštění“ pro kanál 2 přiřazené funkce
„časově řízené dávkování“.
Předběžné vypuštění sníží vodivost kapaliny na hodnotu pod standardní požadovanou hodnotou regulátoru
ON/OFF. Pokud je aktivní, má požadovaná hodnota funkce předběžného vypouštění „Chx limit“ přednost
před standardní požadovanou hodnotou regulátoru.
CMD SAFE: aktivace (volba „Mode: ON“) nebo deaktivace (volba „Mode: OFF“) použití klidové polohy
výstupu, když je událost „System switch“ (viz kap. 9.8) ve stavu „ON“. Když bylo aktivováno použití klidové
polohy, zadejte pro každý výstup hodnotu klidové polohy mezi 0 a 100 %.
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F2:ONOFF

29.06.2010 13:40
µS/cm

1

250.0 PV

Naměřená hodnota zvolené procesní proměnné

1

500.0

Standardní požadovaná hodnota

0

µS/cm
SP
%
CMD1

0.00
Off F3 Dos.St

0
MENU SP

MANUAL

Stiskněte toto dynamické
tlačítko, abyste zadali požadovanou hodnotu.

Výsledek funkce ONOFF
Přiřazené časově řízené dávkování; dávkování je ve stavu „Off“ (Vyp).
Viz Obrázek 69: Kombinace funkcí „ONOFF“ (ZAP/VYP) a „TIME DOSING“
(časově řízené dávkování) s měřením vodivosti odečítání různých stavů
dávkování

Obrázek 70: Příklad náhledu funkce „ONOFF“ přiřazené časově řízenému dávkování v procesní úrovni

9.18

Nastavení funkce regulace PID (s proporcionálním,
integrovaným a odvozeným podílem zpětné vazby)

Tato funkce je dostupná volitelně. Viz kap. 9.5.

Procesní
vstup (PV)

Cutoff

SP limit

System
switch

PID function

Direction of
the actuator

Demarcation of
the result

Fallback
position

Výsledek
(Fx:PID1)

PID function

Direction of
the actuator

Demarcation of
the result

Fallback
position

Výsledek
(Fx:PID2)

Dva
kanály

Požadovaná
hodnota
(interní nebo
externí) (SP)

Jediný
kanál

Současně může být aktivních jen 6 funkcí PID (viz kap. 5.6.9).

Obrázek 71: Funkce PID

Jakmile je funkce parametrizována a aktivována, je vypočítaný výsledek „Fx:“ dostupný v seznamu
procesních proměnných desky CPU „M0:Main“; tento seznam se objeví v nabídce pro nastavení
výstupů, přizpůsobení náhledů, ukládání dat, aby:
• přiřadila vypočítaný výsledek „Fx:“ fyzickému výstupu (analogový, AO, nebo digitální, DO) (viz
kap. 9.25 a 9.26).
• zobrazila výsledek „Fx:“ v jednom z přizpůsobených uživatelských náhledů „Ux“, viz kap. 9.9.
• zaznamenala hodnoty „Fx:“ pomocí záznamníku dat, viz kap. 9.22.
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Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Functions

F1 ... F12:

PID

This is
when the
device is being parametered............
....................

Type: PID
Name:

ENTERING

State:

ON

Lock:

ZAP

OFF

OFF
Setup

Viz 9.18.1 Konfigurace
funkce PID

Parameters

Viz 9.18.2 Zadání
parametrů funkce PID

TYPE: ukáže vybranou funkci (zde PID).
NAME: přejmenování vybrané funkce. Viz kap. 8.4 Zadání textu. Tento název se objeví v procesní úrovni v
náhledu spojeném s touto funkcí.
STATE: umožňuje aktivaci (volba „ON“) nebo deaktivaci (volba „OFF“) funkce.
Při každém zapnutí přístroje jsou kontrolovány funkce. Když se u nějaké funkce vyskytne problém, je
funkce přístrojem automaticky deaktivována.
Nastavení funkce PID ve 2 krocích: viz 9.18.1 Konfigurace funkce PID a 9.18.2 Zadání parametrů funkce PID.
LOCK:
- ON: režim a požadovanou hodnotu nelze v procesní úrovni změnit bez zadání přístupového kódu.
Abyste mohli přepínat mezi manuálním režimům nebo provozním stavem AUTOMATIKA, nebo abyste
mohli změnit požadovanou hodnotu, zadejte přístupový kód nabídky „Parameters“ (Parametry). Standardní přístupový kód je „0000“ (viz kap. 9.4).
- OFF: bez zadání přístupového kódu lze v procesní úrovni přepnout režim a změnit požadovanou
hodnotu.
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9.18.1

Konfigurace funkce PID

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Functions

F1 ... F12:

PID

This is
when the
device is being parametered............
....................

Setup

Channel:

Mono
Dual

PV

M0:Main

... 1)
Mx

SP Type:

Internal
External

SP:

M0:Main

2)

... 1)
Mx

PV range

Reg. type:

PV –:

ENTERING

PV +:

ENTERING

Mode

Linear
Non-linear

3)
CMD Direction

Low:

ENTERING

High:

ENTERING

Channel 1/2:

Rise
Fall

.
.
.

Advanced

Viz Strana 116

1) Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 Vyvolání a/nebo
aktivace dostupných programových voleb a kap. 15 Procesní proměnné.
2) Tato funkce je k dispozici, když „SP Type“ (Typ SP) = „External“ (Externí)
3) Tyto funkce jsou k dispozici, když „Reg. type mode“ (Režim regulace) = „Non-linear“ (Nelineární)
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29.06.2010 13:40
L/min

F4:PID

0

64.91 PV

0

0.166 SP

L/min

%

0
0
MENU

SP

Naměřená hodnota zvolené
procesní proměnné
Požadovaná hodnota
Výsledek funkce PID (kanál 1)

0.00 CMD1
%
6.48 CMD2

MANUAL

Výsledek funkce PID (kanál 2)

Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste
aktivovali manuální režim

Stiskněte toto dynamické
tlačítko, abyste zadali
požadovanou hodnotu.

29.06.2010 13:40
L/min

F4:PID

0

64.91 PV

0

0.166 SP

L/min

%

0

0.00 CMD1
%
6.48 CMD2

0
MENU SP

CMD AUTO

Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste
aktivovali provozní stav AUTOMATIKA

Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste
manuálně nastavili procentní podíl

This is
when the
device is being parametered............
....................

CMD1

Nastavte procentuální hodnotu
12%

0% 100%

pomocí

a

RETURN CMD2

Stiskněte toto dynamické tlačítko,
abyste nastavili kanál 2
Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste
vynutili procentní podíl 100
Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste
vynutili procentní podíl 0
Obrázek 72: Příklad náhledu funkce „PID“ v procesní úrovni a přechod na manuální režim nebo provozní stav
AUTOMATIKA

CHANNEL: výběr použití jednoduché regulační smyčky (volba „Mono“) nebo regulační smyčky se 2 výstupy,
z nichž každý má sadu parametrů (volba „Dual“).
Režim „Dual“ se používá například pro regulaci pH pomocí výstupu „Kyselina“ a „Zásada“: když je řízen
výstup „Kyselina“, je výstup „Zásada“ na nule a obráceně.
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PV: vyberte procesní vstup ze seznamu navrženého přístrojem. U této procesní hodnoty se může jednat
o naměřený vstup, výsledek funkce, hodnoty zadané uživatelem (PVC) nebo hodnoty (PVN) odeslané
z ovládání programovatelnou pamětí (SPS). Viz kap. 15.
SP TYPE: vyberte mezi interní (volba „Internal“) nebo externí požadovanou hodnotou (volba „External“); pak
vyberte veličinu sloužící jako požadovaná hodnota ze seznamu následující uvedené funkce „SP“).
SP: vyberte externí veličinu sloužící jako požadovaná hodnota funkce.
▶ Zajistěte, aby měly SP a PV stejné jednotky.
PV RANGE: zadejte minimální („PV range –“) a maximální hodnoty („PV range +“) měření procesního vstupu.
REG. TYPE: vyberte lineární (volba „Linear“) nebo nelineární (volba „Non-linear“) režim regulace; pak zadejte
do „Low“ a „High“ dvě prahové hodnoty procesního vstupu mimo ty, jejichž podíl D je deaktivován).
pH

Funkce „PI“ (D = 0)

Hodnota „Vysoká“
Požadovaná hodnota

Funkce „PID“

Hodnota „Nízká“

Funkce „PI“ (D = 0)
Reagenční činidlo

Obrázek 73: Příklad nelineární regulace pH

CMD DIRECTION: vyberte směr regulace funkce (CMD1 resp. CMD2): stoupající (volba „Rise“) nebo klesající (volba „Fall“).
Fx/CMD
100%

Rise

Fall
0%

100%

Výstup vypočítaný funkcí

Obrázek 74: Křivky pro CMD DIRECTION (SMĚR CMD)
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Parameters

Functions

This is
when the
device is being parametered............
....................

F1 ... F12:

PID

.
.
.

This is
when the
device is being parametered............
....................

Setup

Advanced

SP limits:

State:

ON
OFF

CutOff:

SP limits –

ENTERING

SP limits +:

ENTERING

Mode:

OFF
Cut –
Cut +
Cut – Cut +

CMD SAFE

Cut –:

ENTERING

Cut +:

ENTERING

Mode:

ON
OFF

Inversion

Channel 1/2:

ENTERING

Channel 1/2:

ON
OFF

SP LIMITS: nastavte horní a dolní meze požadované hodnoty, abyste omezili pracovní rozsah požadované
hodnoty.
CUTOFF: vynucené nebo nevynucené stanovení modulového výstupu na 0 % nebo 100 %, když se požadovaná hodnota nachází mimo rozsah definovaný „Cut –“ a „Cut +“ resp. pod dolní konečnou hodnotou
rozsahu „Cut –“ nebo nad horní konečnou hodnotou rozsahu „Cut +“.

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

Cut +

100
99
98
97
96

Cut –

100
99
98
97
96

Požadovaná
hodnota (SP)

Cut +

Fx: (CMD) (%)

Cut –

Fx: (CMD) (%)

Požadovaná
hodnota (SP)

Obrázek 75: Křivky pro „CUTOFF“

CMD SAFE: aktivace (volba „State: ON“) nebo deaktivace (volba „State: OFF“) použití klidové polohy
výstupu, když je událost „System switch“ (viz kap. 9.21) ve stavu „ON“. Když bylo aktivováno použití klidové
polohy, zadejte pro každý výstup hodnotu klidové polohy mezi 0 a 100 %.
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INVERSION: umožňuje invertování (volba „ON“) nebo neinvertování (volba „OFF“) směru působení výstupu
podle znaménka rozdílu mezi požadovanou hodnotou (SP) a naměřenou hodnotou (PV). Tato funkce se
používá především při regulaci kyseliny a zásady.
Fx: (CMD)

Fx: (CMD)

Neinvertovaný režim

100%

Invertovaný režim

100%

0%

0%

Procesní naměřená
hodnota

Požadovaná
hodnota (SP)

Požadovaná
hodnota (SP)

Procesní naměřená
hodnota

Obrázek 76: Směr působení výstupu, neinvertovaný nebo invertovaný

9.18.2

Zadání parametrů funkce PID

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Functions
This is
when the
device is being parametered............
....................

F1 ... F12:

Parameters

PID

Sample time:

ENTERING

PV filter:

None
Fast
Slow

1)

1)

SP

ENTERING

Channel 1/2:

Dead band:

ENTERING

Kp:

ENTERING

Tn:

ENTERING

Tv:

ENTERING

Advanced

X0:

ENTERING

Lim –:

ENTERING

Lim +:

ENTERING

State OFF:

ENTERING

Když „SP Type“ (Typ SP) = „Internal“ (Interní), viz kap. 9.18, strana 111.

SAMPLE TIME: určete periodu vzorkování (mezi 0,1 a 60 s).
SP: zadejte požadovanou hodnotu.
PV FILTER: pro výběr stupně poměrného tlumení výkyvů vybrané PV. Viz Obrázek 53: Filtrační křivky.
DEAD BAND: zadejte procento mezi 0 a 100 % pro pásmo necitlivosti požadované hodnoty.
KP: definujte proporcionální nárůst, který se používá na rozdíl mezi požadovanou hodnotou a naměřenou
hodnotou.
TN: tento parametr představuje integrální část modulu PID, s níž lze eliminovat statickou chybu mezi naměřenou
hodnotou a požadovanou hodnotou. Zadejte hodnotu mezi 0,1 a 9999 sekundami (standardní hodnota: 9999 s).
TV: tento parametr představuje odvozený podíl modulu PID, s níž lze rychle reagovat na výkyvy naměřené
a požadované hodnoty a předem se vyvarovat výkyvu regulátoru. Použijte tuto proměnnou pro pomalé
procesy. Zadejte hodnotu mezi 0,0 a 9999 sekundami (standardní hodnota: 0,0 s).
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Když je systém nestabilní, je parametrizovaná hodnota „TV“ příliš velká, tak ji co nejrychleji snižte.
X0: zadejte pracovní bod výstupu, mezi 0 a 100 %.
LIM – a LIM +: určité akční členy (proporcionální elektromagnetické ventily) pracují v omezeném rozsahu
(např. od 40 do 80 %); parametry „Lim –“ a „Lim +“ umožňují harmonizaci pracovního rozsahu akčního
členu s rozsahem regulátoru 8619: viz Obrázek 77.
STATE OFF: když byla harmonizace rozsahu nastavena pomocí parametrů „Lim –“ a „Lim +“, lze pomocí
parametru „STATE OFF“ zajistit zapojení výstupu na 0 % nebo 100 %, abyste se vyvarovali toho, že na
svorkách akčního členu bude permanentně zapojen trvalý řídicí příkaz.
											

∆ = „state off“ x („Lim +“ – „Lim –“)

Proporcionální elektromagnetický ventil pracuje mezi 40 % a 80 % řídicího rozsahu.
Zadejte tedy „Lim –“ = 40 % a „Lim + = 80 %
Když „State OFF“ (Status VYP) = 2 %, pak ∆ = 2 % x (80 – 40) = 0,8 %
Takže když reálný výstup klesne pod 40 + 0,8 = 40,8 %, přepne spínací příkaz na 0 %, a když se reálný
výstup zvýší nad 80 – 0,8 = 79,2 %, přepne spínací příkaz na 100 %.
Fx: (CMD)
100%

Lim + = 80 %

∆

80%

Lim – = 40 %

∆

40%

0%

100%

Obrázek 77: Příklad parametrizace „Lim –“, „Lim +“ a „State OFF“ (Status VYP)
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9.19

Nastavení časově řízeného dávkovacího cyklu
(„TIME DOSING“)

Tato funkce je dostupná volitelně. Viz kap. 9.5.
Pomocí této funkce lze do procesu dávkovat jeden nebo dva produkty buď v pravidelných intervalech
(„DoMode“ = „Period“), nebo podle dne v týdnu („DoMode“ = „Week“). Přidávané množství je proporcionální
k (nastavitelnému) otevření akčního členu.
System switch
Hodiny reálného
času

Channel 1

Channel 2

Fallback
position 1

Fallback
position 2

Procesní vstup
(PV)

Výsledek
(Fx: CMD1)

Výsledek
(Fx: CMD2)

Obrázek 78: Funkce „časově řízené dávkování“

Když je generována výstražná událost „M0:W:Time lost“, nelze provést dávkovací cyklus. Viz
kap. 16.3.5.
Jakmile je funkce parametrizována a aktivována, je vypočítaný výsledek „Fx:“ dostupný v seznamu
procesních proměnných desky CPU „M0:Main“; tento seznam se objeví v nabídce pro nastavení
výstupů, přizpůsobení náhledů, ukládání dat, aby:
• přiřadila vypočítaný výsledek „Fx:“ fyzickému výstupu (analogový, AO, nebo digitální, DO) (viz
kap. 9.25 a 9.26).
• zobrazila výsledek „Fx:“ v jednom z přizpůsobených uživatelských náhledů „Ux“, viz kap. 9.9.
• zaznamenala hodnoty „Fx:“ pomocí záznamníku dat, viz kap. 9.22.
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F5:TDOS

0
0
0
0
MENU

29.06.2010 13:40

10/01/02 09:00
%

0.00 CMD1
10/01/02 09:00
%

100.0 CMD2
MANUAL

Datum a čas příštího dávkovacího cyklu (aktualizace na konci
dávkovacího cyklu na kanálu 1)
Výsledek příkazu (kanál 1)
Datum a čas příštího dávkovacího cyklu (aktualizace na konci
dávkovacího cyklu na kanálu 2)
Výsledek příkazu (kanál 2)

Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste aktivovali manuální režim

29.06.2010 13:40

F5:TDOS

0

10/01/02 09:00
%

0.00 CMD1

0
0
0

10/01/02 09:00
%

100.0 CMD2

MENU

CMD AUTO

Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste aktivovali
provozní stav AUTOMATIKA
Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste manuálně nastavili procentní podíl na 0 nebo 100

This is
when the
device is being parametered............
....................

CMD1

0%

0% 100%

RETURN CMD2

Stiskněte toto dynamické tlačítko,
abyste nastavili kanál 2
Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste vynutili procentní podíl 100
Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste vynutili procentní podíl 0
Obrázek 79: Příklad náhledu funkce „časově řízené dávkování“ v procesní úrovni
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Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Functions

F1 ... F12:
This is
when the
device is being parametered............
....................

TIME DOSING

Type:
Name:

ENTERING

State:

OFF
ON

Lock:

OFF
ON

Channel:

Mono
Dual

Channel 1/2:

2)

Mode:

OFF
Period
Week

State:

3)

Start:

3)

Period:
Duration:

3)
3)

OFF
ON
ENTERING
ENTERING
ENTERING

Waiting time:

ENTERING

Monday ... Sunday

Event 1/2

4)

State:

OFF
ZAP

ON/OFF Fx:

Start:

ENTERING

Duration:

ENTERING

Fx:ONOFF

1)
CMD SAFE

State:

OFF
ZAP

Channel 1/2:

1)
2)
3)
4)

ENTERING

„Fx:“ představuje „aktivované“ funkce ONOFF
„Channel 2“ je k dispozici, když je „Channel“ = „Dual“
Tyto funkce jsou k dispozici, jen když je „Mode“ (Režim) = „Period“ (Období)
Tyto funkce jsou k dispozici, jen když je „Mode“ (Režim) = „Week“ (Týden)

TYPE: ukáže vybranou funkci.
NAME: přejmenování vybrané funkce. Viz kap. 8.4 Zadání textu. Tento název se objeví v procesní úrovni
v náhledu spojeném s touto funkcí.
STATE: umožňuje aktivaci (volba „ON“) nebo deaktivaci (volba „OFF“) funkce.
 ři každém zapnutí přístroje jsou kontrolovány funkce. Když se u nějaké funkce vyskytne problém, je
P
funkce přístrojem automaticky deaktivována.
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LOCK:
- ON: režim nelze v procesní úrovni změnit bez zadání přístupového kódu. Abyste mohli přepínat mezi
manuálním režimům nebo provozním stavem AUTOMATIKA, zadejte přístupový kód nabídky „Parameters“ (Parametry). Standardní přístupový kód je „0000“ (viz kap. 9.4).
- OFF: režim lze v procesní úrovni přepnout bez zadání přístupového kódu.
CHANNEL: výběr, zda má být dávkován jeden chemický produkt (volba „Mono“) prostřednictvím kanálu 1
nebo dva chemické produkty (volba „Dual“) prostřednictvím dvou oddělených kanálů.
CHANNEL 1/CHANNEL 2: nastavte parametry pro kanál 1 a kanál 2, pokud „CHANNEL“ = „DUAL“.
- MODE: pro výběr deaktivace (volba „OFF“) kanálu 1 nebo 2 nebo pro nastavení kanálu v dávkovacím
režimu v pravidelných intervalech (volba „Period“) nebo podle dne v týdnu (volba „Week“). Viz další
podrobnosti pro každý režim.

9.19.1

Nastavení kanálu 1 nebo kanálu 2 v režimu „Period“, dávkování
v pravidelných intervalech

- STATE: umožňuje aktivaci (volba „ON“) nebo deaktivaci (volba „OFF“) kanálu.
- START: definice času 1. dávkování dne. Následující dávkovací cykly probíhají v intervalech definovaných v „PERIOD“.
- PERIOD: definujte interval mezi 2 dávkovacími cykly.
- DURATION: definujte trvání dávkovacího cyklu.
- WAITING TIME: definujte čekací dobu, během níž nelze spustit žádný nový dávkovací cyklus, zejména
když je časově řízené dávkování přiřazeno funkci ONOFF (viz kap. 9.17).
„Period“ (Interval) = 9 h
„Duration“ (Doba trvání) = 30 min

24 1 2 3 4 5

10

13

15

20

22

24 1 2

5

7

h

„Start“ = 4 h
Obrázek 80: Příklad nastavení v režimu „Period“ (Období)

9.19.2

Nastavení kanálu 1 nebo kanálu 2 v režimu „Week“, dávkování
podle dnů v týdnu

V tomto režimu lze pro každý den v týdnu („Monday“ (Pondělí) až „Sunday“ (Neděle)) parametrizovat 1
nebo 2 dávkovací cykly (nebo „události“) téhož produktu (ve stejném kanálu).
- STATE: umožňuje aktivaci (volba „ON“) nebo deaktivaci (volba „OFF“) kanálu.
- WAITING TIME: definujte čekací dobu, během níž nelze spustit žádný nový dávkovací cyklus, zejména
když je časově řízené dávkování přiřazeno funkci ONOFF (viz kap. 9.17).
- START: definujte čas začátku dávkovacího cyklu pro příslušný den v týdnu.
- DURATION: definujte trvání dávkovacího cyklu.
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Pondělí Úterý
T

Středa
T

T

Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Pondělí
T

T

T

Úterý ....
T

T

„Start“

„Událost 2“
„Událost 1“

• T = „Duration“ (Trvání)
• „Událost 1“ = 1. dávkovací cyklus pro tento den v týdnu
• „Událost 2“ = 2. dávkovací cyklus pro tento den v týdnu
Obrázek 81: Příklad nastavení v režimu „Week“

ON/OFF FX: funkci časově řízeného dávkování (TIME DOSING) lze přiřadit funkci ON/OFF jen u měření vodivosti (viz kap. 9.17), aby bylo zajištěno předběžné vypuštění systému. Nastavte a aktivujte funkci „ONOFF“
před funkcí „TIME DOSING“, aby se objevila v nabídce.
CMD SAFE: aktivace (volba „Mode: ON“) nebo deaktivace (volba „Mode: OFF“) použití klidové polohy
výstupu, když je událost „System switch“ (viz kap. 9.21) ve stavu „OFF“. Když bylo aktivováno použití
klidové polohy, zadejte pro každý výstup hodnotu klidové polohy mezi 0 a 100 %.
• Časová základna je ta, která je nastavena ve funkcích „Date“ (Datum) a „Time“ (Čas) v nabídce
„Parameters“ (Parametry). Viz kap. 9.2.
• Když je funkce „časově řízené dávkování“ již v provozu, vede změna parametru funkce k opětovné
inicializaci funkce.
• Nový dávkovací cyklus ve stejném kanálu může začít teprve tehdy, když je ukončen předchozí
dávkovací cyklus.
• Kanály 1 a 2 fungují nezávisle na sobě.
• Když v jednom z kanálů probíhá dávkovací cyklus, je nový dávkovací cyklus proveden v jiném
kanálu podle následujících pravidel:
- Když je aktuální cyklus ve fázi předběžného vypuštění, je zohledněna nejmenší požadovaná
hodnota předběžného vypuštění (nebo nejvyšší u invertovaného režimu hystereze) „Chx limit“ ze
2 cyklů. Kromě toho je zohledněno nejdelší trvání předběžného vypuštění ze 2 cyklů.
- Krok „předběžné vypuštění“ nového dávkovacího cyklu není proveden, když je probíhající cyklus
ve fázi dávkování nebo čekání.
- Teprve když jsou oba cykly ukončeny, regulátor vodivosti znovu přebírá řízení.
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9.20

Nastavení funkce „objemové dávkování“ (VOLUME
DOSING)

Tato funkce je dostupná volitelně. Viz kap. 9.5.
Pomocí této funkce lze do procesu přidat roztok během definované doby a po každém průchodu definovaného objemu kapaliny.
Požadovaná hodnota (SP)
System switch
Procesní vstup
(DI1/DI2)

Vol. dosing

Fallback
position

Výsledek (F: CMD1)

Hodiny reálného
času
Obrázek 82: Funkce „objemové dávkování“

Jakmile je funkce parametrizována a aktivována, je vypočítaný výsledek „Fx:“ dostupný v seznamu
procesních proměnných desky CPU „M0:Main“; tento seznam se objeví v nabídce pro nastavení
výstupů, přizpůsobení náhledů, ukládání dat, aby:
• přiřadila vypočítaný výsledek „Fx:“ fyzickému výstupu (analogový, AO, nebo digitální, DO) (viz
kap. 9.25 a 9.26).
• zobrazila výsledek „Fx:“ v jednom z přizpůsobených uživatelských náhledů „Ux“, viz kap. 9.9.
• zaznamenala hodnoty „Fx:“ pomocí záznamníku dat, viz kap. 9.22.
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F6:VDOS

0
0

29.06.2010 13:40
L
22788 PV

400.0

0
MENU

0.00

L
SP

Celkový naměřený objem, v nastavené jednotce objemu
Požadovaná hodnota

%
CMD1

Výsledek funkce

MANUAL

SP

Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste
aktivovali manuální režim1)

Stiskněte toto dynamické
tlačítko, abyste zadali
požadovanou hodnotu.

29.06.2010 13:40
L
22788 PV

F6:VDOS

0

L

400.0 SP

0

%

0

0.00 CMD1

MENU SP

CMD AUTO

Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste
aktivovali provozní stav AUTOMATIKA1)

Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste
manuálně nastavili procentní podíl

This is
when the
device is being parametered............
....................

CMD1

0%

0% 100%

RETURN

Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste
vynutili procentní podíl 100
Stiskněte toto dynamické tlačítko, abyste
vynutili procentní podíl 0

Přepnutí z manuálního režimu na provozní stav AUTOMATIKA a obráceně vede k opětovné inicializace funkce.

1)

Obrázek 83: Příklady náhledu funkce „objemové dávkování“ v procesní úrovni a přechod na manuální režim nebo provozní stav AUTOMATIKA
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Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

F1 ... F12:

Functions

VOL. DOSING

This is
when the
device is being parametered............
....................

Type:
Name:

ENTERING

State:

OFF
ON

Lock:

OFF
ON

PV:

M0:Main

None
DI1 Pulse
DI2 Pulse

Mx

Volume:

ENTERING

Dosing time:

ENTERING

CMD SAFE

State:

None

OFF
ON

Value:

ENTERING

TYPE: ukáže vybranou funkci.
NAME: přejmenování vybrané funkce. Viz kap. 8.4 Zadání textu. Tento název se objeví v procesní úrovni v
náhledu spojeném s touto funkcí.
STATE: umožňuje aktivaci (volba „ON“) nebo deaktivaci (volba „OFF“) zvolené funkce.
 ři každém zapnutí přístroje jsou kontrolovány funkce. Když se u nějaké funkce vyskytne problém, je
P
funkce přístrojem automaticky deaktivována.
LOCK:
- ON: režim a požadovanou hodnotu nelze v procesní úrovni změnit bez zadání přístupového kódu. Viz
Obrázek 83. Abyste mohli přepínat mezi manuálním režimům nebo provozním stavem AUTOMATIKA,
nebo abyste mohli změnit požadovanou hodnotu, zadejte přístupový kód nabídky „Parameters“ (Parametry). Standardní přístupový kód je „0000“ (viz kap. 9.4).
- OFF: bez zadání přístupového kódu lze v procesní úrovni přepnout režim a změnit požadovanou
hodnotu.
PV: definujte digitální vstup „DI1“ nebo „DI2“ desky CPU „M0“ jako impulzní vstup pro počítání objemu.
UNIT: vyberte jednotku objemu.
VOLUME: zadejte počítaný objem.
DOSING TIME: zadejte dobu trvání dávkování.
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CMD SAFE: aktivace (volba „Mode: ON“) nebo deaktivace (volba „Mode: OFF“) použití klidové polohy
výstupu, když je událost „System switch“ (viz kap. 9.21) ve stavu „ON“. Když bylo aktivováno použití klidové
polohy, zadejte pro každý výstup hodnotu klidové polohy mezi 0 a 100 %.
„Volume“ (Objem) = v1 + v2 + v3 + v4 + v5 + v6
„Volume“
(Objem)

„Volume“
(Objem)

v2 v3
v1

v5 v6
v4

„Dosing time“
(Čas dávkování)
Obrázek 84: Příklad funkce „objemové dávkování“

9.21

Nastavení události „System switch“

Událost „System switch“ umožňuje to, aby byl výsledek jedné funkce vynucen přes nabídku „CMD SAFE“
této funkce. Výstupy funkce se automaticky přepnou na hodnoty nastavené u každé funkce v nabídce „CMD
SAFE“, když stav události „System switch“ odpovídá „ON“.
On/off
Procesní vstup („PV“)

Hysteresis

Událost „System switch“

Window
Obrázek 85: Událost „System switch“

Jakmile je událost „System switch“ parametrizována, je dostupná v seznamu procesních proměnných desky CPU „M0:Main“; tento seznam se objeví v nabídce pro nastavení výstupů, přizpůsobení náhledů, ukládání dat, aby:
• zobrazila událost „System switch“ v jednom z přizpůsobených uživatelských náhledů „Ux“: viz
kap. 9.9.
• zaznamenala hodnoty události „System switch“ pomocí záznamníku dat: viz kap. 9.22.
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Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters

System Switch

Functions

Mode:

On/off
Hysteresis

This is
when the
device is being parametered............
....................

This is
when the
device is being parametered............
....................

Window
M0:Main

PV:

M1:

... 1)

Mx
Low:
High:

ENTERING

2)

ENTERING

2)

Invert:

No
Yes

Delay:

ENTERING

1) Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 Vyvolání a/nebo
aktivace dostupných programových voleb a kap. 15 Procesní proměnné.
2) Tyto funkce jsou k dispozici, když „Mode“ (Režim) ≠ „ON/OFF“ (ZAP/VYP)

MODE: zvolte přepínací režim: „On/off“, „Hysteresis“ nebo „Window“.

9.21.1

Nastavení režimu „On/off“

PV: zvolte procesní vstup se 2 stavy (ON nebo OFF), který má být přiřazen události „System switch“.
INVERT: invertovat nebo neinvertovat událost.
DELAY: zadejte hodnotu doby zpoždění před přepnutím.

9.21.2

Nastavení v režimu „Hysteresis“

Ke změně stavu dojde, jakmile je dosažena prahová hodnota:
• U rostoucího procesního vstupu probíhá změna stavu výstupu, když je dosažena horní prahová hodnota.
• U klesajícího procesního vstupu probíhá změna stavu výstupu, když je dosažena dolní prahová hodnota.
Kontakt

Neinvertovaný

Kontakt

ON
OFF

Dolní

Invertovaný

ON

Horní

Procesní vstup („PV“)

OFF

Low
High Procesní vstup („PV“)
(Dolní) (Horní)

Obrázek 86: Režim „Hysteresis“ (Hystereze)

PV: zvolte procesní vstup, který má být přiřazen události „System switch“.
LOW: zadejte hodnotu dolní přepínací prahové hodnoty.
HIGH: zadejte hodnotu horní přepínací prahové hodnoty.
INVERT: invertovat nebo neinvertovat událost.
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DELAY: zadejte hodnotu doby zpoždění před přepnutím. Hodnota platí pro horní a dolní prahovou hodnotu.
Přepnutí proběhne jen tehdy, když je jedna z prahových hodnot (horní nebo dolní prahová hodnota) překročena během doby trvání, která je delší než doba zpoždění.

9.21.3

Nastavení v režimu „Window“

Ke změně stavu dojde, jakmile je dosažena jedna z prahových hodnot.
Kontakt

Neinvertovaný

Kontakt

ON

ON

OFF

OFF

Dolní Horní Procesní vstup („PV“)

Invertovaný

Low
High Procesní vstup („PV“)
(Dolní) (Horní)

Obrázek 87: Režim „Window“ (Okno)

PV: zvolte procesní vstup, který má být přiřazen události „System switch“.
LOW: zadejte hodnotu dolní přepínací prahové hodnoty.
HIGH: zadejte hodnotu horní přepínací prahové hodnoty.
INVERT: invertovat nebo neinvertovat událost.
DELAY: zadejte hodnotu doby zpoždění před přepnutím. Hodnota platí pro horní a dolní prahovou hodnotu.
Přepnutí proběhne jen tehdy, když je jedna z prahových hodnot (horní nebo dolní prahová hodnota) překročena během doby trvání, která je delší než doba zpoždění.
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9.22

Ukládání dat (záznamník dat)

Tato funkce je dostupná volitelně. Viz kap. 9.5.
Pomocí této funkce lze na paměťovou kartu v pravidelných intervalech nastavitelných ve funkci „Period“
zaznamenávat naměřené údaje z jednoho až 16 procesních vstupů („PV“).
Nebezpečí ztráty dat
• Nastavte „State“ funkce na „OFF“, než bude paměťová karta vyjmuta z přístroje.
• Nevyjímejte paměťovou kartu z přístroje, právě když je zapisován soubor.
• Nepřerušujte napájení elektrickým proudem, právě když je zapisován soubor.
• Při neúmyslném přerušení ukládání dat zkontrolujte paměťovou kartu na počítači a v případě potřeby
(např. při opakovaném chybovém hlášení) ji před opětovným použitím v přístroji multiCELL zformátujte.
• V případě problému s ukládáním dat se zobrazí symbol X . Pokud chcete získat další informace,
otevřete nabídku „Information (Informace) -> Log“ (Protokol) a vysvětlení hlášení najdete v tabulce chyb
v kap. 16.3.9.

1 až 16 procesních vstupů („PV“)

Data storage

...

Paměťová karta

Hodiny reálného času
Obrázek 88: Záznamník dat

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Datalogger
This is
when the
device is being parametered............
....................

State:

OFF
ON

Period:

ENTERING

Max lines:

ENTERING

PV1 ... PV8:

M0:Main

PV9 ... PV16:

M1:

... 1)

Mx
1) Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 Vyvolání a/nebo
aktivace dostupných programových voleb a kap. 15 Procesní proměnné.

STATE: umožňuje aktivaci (volba „ON“) nebo deaktivaci (volba „OFF“) funkce „Datalogger“ (Záznamník dat).
PERIOD: pro výběr intervalu ukládání dat (v sekundách), když je ukládání dat aktivní.
MAX LINES: zadejte maximální počet řádků, které může obsahovat datový soubor. Soubory jsou ukládány
pod názvem „DL000000“ do „DL999999“.
PV1 ... PV8 NEBO PV9 ... PV16: vyberte procesní vstup, jehož hodnoty mají být ukládány.
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9.23

Nastavení digitálních vstupů

Tato funkce je dostupná na přístroji, když je aktivována programová volba „FLOW“ (Průtok). Viz kap. 9.5.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

M0:Inputs

DI1/DI2

Totalizer A/B

Totalizer A/B unit

L
m3
gal

Mx:Inputs
This is
when the
device is being parametered............
....................

Impgal
Remote reset

State:
PV:

ON/OFF
M0:Main
M1:

... 1)

Mx:
Remote hold

Active:

High/Low

State:

ON/OFF
M0:Main

PV

M1:

... 1)

Mx:
Active:
1)

High/Low

Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech. Viz kap. 15 Procesní proměnné.

9.23.1

Výběr jednotek počítadla množství

TOTALIZER A/B UNIT: vyberte jednotky. Zvolená jednotka je dostupná na každém místě, na kterém je
vybrána procesní hodnota přiřazená počítadlu množství.

9.23.2

Dálkové vynulování hodnoty počítadla množství

REMOTE RESET:
• STATE: VYBERTE ON, abyste aktivovali reset hodnoty počítadla množství přes PV, nebo OFF, abyste ho
deaktivovali.
• PV: když je STATE (Status) nastaven na ON, vyberte PV, která vynuluje počítadlo množství.
• ACTIVE: když je STATE (Status) nastaven na ON, vyberte HIGH (Vysoká), když chcete, aby vysoká
hodnota PV („ON“) aktivovala vynulování počítadla množství, nebo vyberte LOW (Nízká), když chcete, aby
nízká hodnota PV („OFF“) aktivovala vynulování počítadla množství.

9.23.3

Dálkové zmrazení poslední hodnoty počítadla množství

REMOTE HOLD:
• STATE: VYBERTE ON, abyste aktivovali zmrazení hodnoty počítadla množství přes PV, nebo OFF, abyste
ho deaktivovali.
• PV: když je STATE (Status) nastaven na ON, vyberte PV, která zmrazí poslední hodnotu počítadla
množství.
• ACTIVE: když je STATE (Status) nastaven na ON, vyberte HIGH (Vysoká), když chcete, aby vysoká
hodnota PV („ON“) aktivovala zmrazení počítadla množství, nebo vyberte LOW (Nízká), když chcete, aby
nízká hodnota PV („OFF“) aktivovala zmrazení počítadla množství.
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9.24

Nastavení analogových vstupů

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Mx:Inputs

Mode:

AI1/AI2

None
Current

This is
when the
device is being parametered............
....................

Voltage
Range:

0–20 mA
4–20 mA
0–2 V
0–5 V
0–10 V

když „Mode“ (Režim) =
„Current“ (Proud)
když „Mode“ (Režim) =
„Voltage“ (Napětí)

Unit:
Text:

Unit list
Manual entry

Format:

když „Unit“ (Jednotka) =
„Custom“ (Specifické pro
zákazníka)

0 mA/4 mA:

ENTERING

20 mA:

ENTERING

když „Mode“ (Režim) =
„Current“ (Proud)

0 V:
2 V/5 V/10 V:

ENTERING
ENTERING

když „Mode“ (Režim) =
„Voltage“ (Napětí)

Filter:

None
Fast
Slow

MODE: výběr typu vstupního signálu, proudu nebo napětí.
RANGE: výběr rozsahu vstupního signálu, v závislosti na volbě provedené v „MODE“ (Režim).
UNIT: výběr v předem definovaném seznamu nebo zadání jednotky fyzikální veličiny, která je přiřazena
vstupnímu signálu.
UNIT: vyberte jednotku pro vstupní signál. Jsou následující možnosti výběru:
• CUSTOM: zadejte pro jednotku text specifický pro zákazníka a vyberte formát procesních proměnných.
• NO UNIT: zobrazí se velmi velká oblast hodnot.
• Výběr jednotek souvisejících s procesními proměnnými. Jsou následující možnosti výběru:
- Nastavte aritmetickou funkci, která používá vstupní signál a PV, která vychází z měřicího senzoru
připojeného na přístroj. Pak přiřaďte jednotku PV k vstupnímu signálu. Viz kap. 9.14.
- Nastavte funkci regulace PID, která používá vstupní signál a PV, která vychází z měřicího senzoru
připojeného na přístroj. Pak přiřaďte jednotku PV k vstupnímu signálu. Viz kap. 9.18.
TEXT: když je UNIT nastavena na CUSTOM, vyberte MANUAL ENTRY, abyste mohli pro jednotku zadat text
specifický pro zákazníka, nebo vyberte UNIT LIST, abyste mohli vybrat jednotku ze seznamu.
FORMAT: když je UNIT nastavena na CUSTOM, vyberte formát procesní proměnné s různými přesnostmi.
(0/0,0/0,00/0,000).

132

česky

Typ 8619
Nabídka „Parameters“ (Parametry)

0/4 MA: zadání hodnoty dříve vybrané fyzikální veličiny, které je přiřazen vstupní proud 0/4 mA. Místo zadání
lze tuto hodnotu stanovit také automaticky pomocí funkce „PV calibration“ (Kalibrace PV) nabídky „Calibration (Kalibrace) -> Mx:Inputs (Mx:Vstupy)-> AI1 nebo AI2“. Viz kap. 10.9.
20 MA: zadání hodnoty dříve vybrané fyzikální veličiny, které je přiřazen vstupní proud 20 mA. Místo zadání
lze tuto hodnotu stanovit také automaticky pomocí funkce „PV calibration“ (Kalibrace PV) nabídky „Calibration (Kalibrace) -> Mx:Inputs (Mx:Vstupy) -> AI1 nebo AI2“. Viz kap. 10.9.
0 V: zadání hodnoty dříve vybrané fyzikální veličiny, které je přiřazeno vstupní napětí 0 V. Místo zadání lze
tuto hodnotu stanovit také automaticky pomocí funkce „PV calibration“ (Kalibrace PV) nabídky „Calibration
(Kalibrace) -> Mx:Inputs (Mx:Vstupy)-> AI1 nebo AI2“. Viz kap. 10.9.
2/5/10 V: zadání hodnoty dříve vybrané fyzikální veličiny, které je přiřazeno vstupní napětí 2/5/10 V. Místo
zadání lze tuto hodnotu stanovit také automaticky pomocí funkce „PV calibration“ (Kalibrace PV) nabídky
„Calibration (Kalibrace)-> Mx:Inputs (Mx:Vstupy) -> AI1 nebo AI2“. Viz kap. 10.9.
P1 a P2 jsou hodnoty fyzikální veličiny, které jsou přiřazeny vybranému vstupnímu rozsahu.
Fyzikální veličina

P2

P1
4................................20 mA
0................................................20 mA
0................................................2 V
0................................................5 V
0................................................10 V

Rozsah vstupního signálu

Obrázek 89: Nastavení analogového vstupu

FILTER: pro výběr stupně poměrného tlumení kolísání proudu nebo napětí. Viz Obrázek 53: Filtrační křivky.
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9.25

Nastavení proudových výstupů

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

M0:Outputs

PV:

AO1/AO2

M0:Main
M1:

Mx:Outputs

... 1)

Mx:

This is
when the
device is being parametered............
....................

4 mA:

ENTERING

20 mA:

ENTERING

Filter:

None
Fast
Slow

Diag. event

None
22 mA

1) Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 Vyvolání a/nebo
aktivace dostupných programových voleb a kap. 15 Procesní proměnné.

PV: zvolte procesní vstup, který má být přiřazen proudovému výstupu.
4 MA: pro každý proudový výstup vyberte hodnotu dříve vybraného procesního vstupu, který je přiřazen
proudu 4 mA. Viz Obrázek 90.
20 MA: pro každý proudový výstup vyberte hodnotu dříve vybraného procesního vstupu, který je přiřazen
proudu 20 mA. Viz Obrázek 90.
P1 a P2 jsou hodnoty, které jsou přiřazeny proudu 4 mA, resp. 20 mA.
Když je P1 > P2, je signál invertován, a rozsah hodnot P1–P2 odpovídá rozsahu proudu 20–4 mA.
mA
20

4
0

P1

P2

Obrázek 90: Proud 4–20 mA v závislosti na vybranou PV

FILTER: výběr stupně poměrného tlumení změn velikosti proudu pro každý proudový výstup. Viz
Obrázek 53: Filtrační křivky.
DIAG. EVENT: nastavení, zda je vysílán proud 22 mA na vybraném proudovém výstupu, když je přístrojem
multiCELL generována událost „Error“ (Chyba) ve spojení s diagnostikou (viz kap. 11.3 až 11.7), nebo zda
proudový výstup normálně funguje (volba „None“ (Žádný)).
Viz také kap. 16.3 Řešení problémů.
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9.26

Nastavení digitálních výstupů

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

M0:Outputs

DO1/DO2

Mode:

On/off

Mode:On/Off
PV:

M0:Main
M1:

Mx:Outputs
This is
when the
device is being parametered............
....................

... 1)

Mx:
Invert:

No
Yes

Delay:
Hysteresis
Window

ENTERING

Mode:Hyst/Win
PV:

M0:Main
M1:

... 1)

Mx:
Low:

ENTERING

High:

ENTERING

Invert:

No
Yes

Delay:
Fast PWM

ENTERING

Mode:Fast PWM
PV:

M0:Main
M1:

... 1)

Mx:
0%

ENTERING

100 %

ENTERING

Invert:

No
Yes

Frequency:
PWM

ENTERING

Mode:PWM
PV:

M0:Main
M1:

... 1)

Mx:

0 %:

ENTERING

100 %:

ENTERING

Invert:

No
Yes

Period:

ENTERING

Min ON time:

ENTERING

1) Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 Vyvolání a/nebo
aktivace dostupných programových voleb a kap. 15 Procesní proměnné.
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Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

M0:Outputs

Mode:

DO1/DO2

PFM

Mode:PFM
PV:

M0:Main
M1:

Mx:Outputs
This is
when the
device is being parametered............
....................

... 1)

Mx:

0 %:

ENTERING

100 %:

ENTERING

Invert:

No
Yes

Pulse

2)

Max. freq.:

ENTERING

Pulse width:

ENTERING

Mode:Pulse
Input:

DI1
DI2

Pulse:

ENTERING

1) Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 Vyvolání a/nebo
aktivace dostupných programových voleb a kap. 15 Procesní proměnné.
2) Funkce je možná jen s výstupy DO1 a DO2 desky CPU M0:Main a jen když je aktivována softwarová volba „Flow“
(Průtok) (viz kap. 9.5).

MODE: vyberte přepínací režim vybraného digitálního výstupu.

9.26.1

Nastavení režimu „On/off“

PV: vyberte procesní vstup se 2 stavy (ON nebo OFF), který má být přiřazen výstupu.
Jedna z „PV“ desky CPU M0, která je dostupná v režimu „ON/OFF“, je událost „Warning“ (Varování).
Taková událost je generována, když uplyne datum kalibrace a/nebo během monitorování určitých
procesních parametrů (viz kap. 10.19, 10.20 a 11.3 až 11.7). Když je událost „Warning“ (Varování)
přiřazena digitálnímu výstupu, výstup se přepne, jakmile je tato událost generována přístrojem. Viz
také kap. 16.3 Řešení problémů.
Aby kromě toho mohlo SPS přímo ovládat digitální výstup přístroje, viz parametr UNIT GROUP
(Skupina jednotek) v kap. 9.27 Nastavení modulu „Ethernet“. Když SPS odešle do DO 00000000h, je
pak DO nastaven na OFF. A když SPS odešle do DO jinou hodnotu, je DO nastaven na ON.
Jedna z „PV“ modulu vodivosti, která je k dispozici v režimu „On/Off“, je „USP“ (viz kap. 9.29).
INVERT: invertovat nebo neinvertovat výstup.
DELAY: vyberte hodnotu doby zpoždění před přepnutím výstupu.
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9.26.2

Nastavení v režimu „Hysteresis“

Ke změně stavu dojde, jakmile je dosažena prahová hodnota:
• U rostoucího procesního vstupu probíhá změna stavu výstupu, když je dosažena horní prahová hodnota.
• U klesajícího procesního vstupu probíhá změna stavu výstupu, když je dosažena dolní prahová hodnota.
Kontakt

Neinvertovaný

ON

Kontakt

Invertovaný

ON

OFF

Low
(Dolní)

High
(Horní)

Procesní vstup („PV“)

OFF

Low
(Dolní)

High Procesní vstup („PV“)
(Horní)

Obrázek 91: Režim „Hysteresis“ (Hystereze)

PV: zvolte procesní vstup, který má být přiřazen výstupu.
LOW: zadejte hodnotu dolní přepínací prahové hodnoty výstupu.
HIGH: zadejte hodnotu horní přepínací prahové hodnoty výstupu.
INVERT: invertovat nebo neinvertovat výstup.
DELAY: vyberte pro každý digitální výstup hodnotu doby zpoždění před přepnutím. Hodnota platí pro obě
výstupní prahové hodnoty. Přepnutí proběhne jen tehdy, když je horní nebo dolní prahová hodnota (funkce
„High“ a „Low“) překročena během doby trvání, která je delší než doba zpoždění.

9.26.3

Nastavení v režimu „Window“

Ke změně stavu dojde, jakmile je dosažena jedna z prahových hodnot.
Kontakt

Neinvertovaný

Low
High
(Dolní) (Horní)

Invertovaný

ON

ON
OFF

Kontakt

Procesní vstup („PV“)

OFF

Low
High
(Dolní) (Horní)

Procesní vstup („PV“)

Obrázek 92: Režim „Window“ (Okno)

PV: zvolte procesní vstup, který má být přiřazen vybranému výstupu.
LOW: zadejte hodnotu procesního vstupu pro dolní přepínací prahovou hodnotu výstupu.
HIGH: zadejte hodnotu procesního vstupu pro horní přepínací prahovou hodnotu výstupu.
INVERT: invertovat nebo neinvertovat výstup.
DELAY: vyberte pro každý výstup hodnotu doby zpoždění před přepnutím. Hodnota platí pro obě výstupní
prahové hodnoty. Přepnutí proběhne jen tehdy, když je horní nebo dolní prahová hodnota (funkce „High“
a „Low“) překročena během doby trvání, která je delší než doba zpoždění.
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9.26.4

Nastavení v režimu „Fast PWM“

Tento režim se používá, aby bylo možné ovládat proporcionální elektromagnetický ventil.
Výstup

Neinvertovaný

T1

T1

T1

T1

T1

Invertovaný

Výstup

T1

T1

1

1

0

0
T2

T2

T2

t

T2

T2

T2

t

T2 = časové období, konstanta = 1/frekvence
T1 se mění
Obrázek 93: Režim „Fast PWM“

PV: zvolte procesní vstup, který má být přiřazen vybranému výstupu.
0 %: vyberte hodnotu procesního vstupu („PV“), který odpovídá PWM 0 %.
100 %: vyberte hodnotu procesního vstupu („PV“), který odpovídá PWM 100 %.
INVERT: invertovat nebo neinvertovat výstup.
FREQUENCY: zadejte hodnotu výstupní frekvence (= 1/T2), od 2 do 2000 Hz.

9.26.5

Nastavení v režimu „PWM“

Tento režim se používá, aby bylo možné ovládat akční člen „On/Off“.
Neinvertovaný

Výstup
T1

T1

T1

T1

T1

100 %

100 %

0%

0%
T2

T2

Invertovaný

Výstup

T2

t

T1

T2

T2

T2 = časové období, konstanta
T1 se mění
Obrázek 94: Režim „PWM“

PV: zvolte procesní vstup, který má být přiřazen vybranému výstupu.
0 %: vyberte hodnotu procesního vstupu („PV“), který odpovídá PWM 0 %.
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INVERT: invertovat nebo neinvertovat výstup.
PERIOD: vyberte hodnotu časového období T2 v sekundách.
MIN ON TIME: vyberte minimální hodnotu pro T1 v sekundách.

9.26.6

Nastavení v režimu „PFM“

Tento režim se používá například k ovládání čerpadla.
Neinvertovaný

Výstup

T1

T1

100 %

Invertovaný

Výstup
100 %

0%

0%
T2

T2

T2 T2

T2

t

T2

T2

T2 T2

T2

t

T1 = časové období, konstanta
T2 se mění
Obrázek 95: Režim „PFM“

PV: zvolte procesní vstup, který má být přiřazen vybranému výstupu.
0 %: vyberte hodnotu procesního vstupu, který odpovídá minimální frekvenci.
100 %: vyberte hodnotu procesního vstupu, který odpovídá „MAX. FREQ.“ (Max. frekvence) definované níže.
INVERT: invertovat nebo neinvertovat výstup.
MAX. FREQ. : vyberte maximální hodnotu frekvence (1/T2) impulzů (maximálně 180 impulzů za minutu).
PULSE WIDTH : vyberte hodnotu šířky impulzu (T1).

9.26.7

Nastavení v režimu „Pulse“

Tato funkce je dostupná, jen když je na přístroji aktivována volba „FLOW“ (Průtok) (viz kap. 9.5). Umožňuje
generování impulzu na výstupu po každém průtoku určitého objemu kapaliny.
INPUT: zvolte digitální vstup DI1 nebo DI2, který má být přiřazen vybranému výstupu.
PULSE: vyberte objem kapaliny, pro který má být na vybraný výstup odeslán vždy jeden impulz. Nejprve
zadejte číselnou hodnotu, pak ji potvrďte stisknutím dynamického tlačítka „OK“, aby bylo možné změnit
jednotku objemu, několikrát po sobě stiskněte

.
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• Je generována událost „Warning“ (Varování) a zobrazí se hlášení „M0:W:Pulse x lim.“, když je
zadaný objem vynásobený K faktorem přístroje > 1 000 000.
• Je generována událost „Warning“ (Varování) a zobrazí se hlášení „M0:W:Pulse x 1:1“, když je
zadaný objem vynásobený K faktorem přístroje < 1. V takovém případě je frekvence impulzů
nastavena na hodnotu vstupní frekvence.

9.27

Nastavení modulu „Ethernet“

Kontrola IP adresy verze Ethernet
Před instalací verze Ethernet do sítě se ujistěte, že IP adresa přístroje typu 8619 již není používána
jiným přístrojem.
→ Pokud je to nutné, změňte IP adresu.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

M1:Ethernet

Protocol

Modbus TCP

This is
when the
device is being parametered............
....................

EtherNet/IP
PROFINET
Mode

IP settings

jen když je aktivována softwarová
volba „Ethernet protocols“ (Protokoly
Ethernet), viz kap. 9.5
DHCP
BOOTP
DHCP + BOOTP
DCP

když „Protocol“ (Protokol) =
„Modbus TCP“ nebo „EtherNet/IP“
když „Protocol“ (Protokol) =
„Modbus TCP“
když „Protocol“ (Protokol) =
„PROFINET“

Manual
IP Address

ENTERING

Netmask

ENTERING

Gateway

ENTERING

ENTERING

Device name

READING
MAC Address

READING

Ethernet units

°C – L/min

když je aktivován
„Manual“ (Manuální)

když „Protocol“ (Protokol) = „PROFINET“
Načtěte pouze, když „IP settings“ (Nastavení IP)
->„Mode“ (Režim) = „DCP“

°C – ImpGPM
°F – GPM
Units PVN1–10

PVN1

...

Units PVN11–20

PVN20

Unit group
Unit selection
Text
Format

1)
2)

1)
Unit list
Manual entry

Pokud „Unit group“ (Skupina jednotek) ≠ „ON/OFF“ (ZAP/VYP) a ≠ „Custom“ (Specifické pro zákazníka)
Pokud „Unit group“ (Skupina jednotek) = „Custom“ (Specifické pro zákazníka)
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PROTOCOL: vyberte typ protokolu. Standardní protokol je Modbus TCP. Jiné protokoly jsou dostupné, jen
když je aktivována softwarová volba „Ethernet protocols“ (Protokoly Ethernet). Viz kap. 9.5.
IP SETTINGS: vyberte nastavení IP přístroje.
• MODE: vyberte nastavovací úroveň nastavení IP přístroje.
-

DHCP: IP adresa přístroje je automaticky přidělena serverem DHCP.
BOOTP: IP adresa přístroje je přidělena serverem BOOTP.
DCP: IP adresa přístroje je přidělena prostřednictvím protokolu DCP.
DHCP + BOOTP: přístroj nejprve zkusí získat IP adresu ze serveru DHCP, a pokud to není možné, ze
serveru BOOTP.
- MANUAL: manuálně zadejte IP adresu přístroje, gateway sítě a masku sítě dané sítě.
Kontrola IP adresy verze Ethernet
Před instalací verze Ethernet do sítě se ujistěte, že IP adresa přístroje typu 8619 již není používána
jinou součástí zařízení.
→ Pokud je to nutné, změňte IP adresu přístroje.
• IP ADRESS: zadejte IP adresu přístroje.
• NETMASK: zadejte masku sítě využívané sítě.
• GATEWAY: zadejte adresu gateway využívané sítě.
DEVICE NAME: zadejte název přístroje (standardně: „multiCELL“); Viz kap. 8.4 Zadání textu.
Když je jako „Mode“ (Režim) nastaven „DCP“, lze název přístroje jen načíst.
MAC ADRESS: (jen načíst) ke kontrole MAC adresy přístroje; Viz kap. 5.8 Další označení (jen u verze
Ethernet).
ETHERNET UNITS: zvolte jednotky, ve kterých mají být odesílány hodnoty do SPS.
UNITS PVN1–10 (PVN11–20): vyberte síť procesní proměnné.
PVN (síť procesní proměnné) je hodnota, která je odeslána z SPS prostřednictvím sítě Ethernet k přístroji.
PVN může být přiřazena výstupu nebo funkci, zobrazena na procesní úrovni nebo zaznamenána na
paměťovou kartu. Standardní hodnota PVN (až do odeslání prvních dat z SPS) je 0.0.
Když SPS přestane aktualizovat PVN (nebo když je přerušeno spojení Ethernet), PVN uchová
poslední platnou hodnotu.
• UNIT GROUP: Přiřaďte jednotku hodnotě PVN odeslané z SPS. Jsou následující možnosti výběru:
- ON/OFF: zvolte, zda je hodnota PVN stále ON nebo stále OFF. Když SPS odešle 00000000 h jako
hodnotu, je pak hodnota PVN nastavena na OFF. Když SPS odešle jinou hodnotu, je hodnota PVN
nastavena na ON. Jsou možné následující případy použití:
- Povolte, aby SPS přímo řídilo digitální výstup (DOx) přístroje. Pak nastavte digitální výstup (DOx)
jako výstup ON/OFF, který používá PVN (viz kap. 9.26.1).
- Povolte, aby SPS vynulovalo počítadlo množství. Viz kap. 9.23.2.
- Povolte, aby SPS zmrazilo počítadlo množství. Viz kap. 9.23.3.
- Povolte, aby se SPS podílelo na booleovské rovnici. Viz kap. 9.15.1.
- Povolte, aby SPS spustilo událost „System switch“. Pak nastavte událost „System switch“
v režimu „ON/OFF“ (viz kap. 9.21).

141

česky

Typ 8619
Nabídka „Parameters“ (Parametry)

- NO UNIT: povolena velmi velká oblast hodnot.
- CUSTOM: zadejte pro jednotku text specifický pro zákazníka a vyberte formát PVN.
- Výběr jednotek vztahujících se na procesní proměnné. Jsou následující možnosti výběru:
- Pro konfiguraci aritmetické funkce za použití PVN a PV, která pochází od měřicího senzoru připojeného na přístroji, vyberte skupinu jednotek měřicího senzoru. Pak přiřaďte jednotku PV k PVN.
Viz kap. 9.14.
- Pro konfiguraci funkce regulace PID za použití PVN a PV, která pochází od měřicího senzoru
připojeného na přístroji, vyberte skupinu jednotek měřicího senzoru. Pak přiřaďte jednotku PV
k PVN. Viz kap. 9.18.
• UNIT SELECTION: pokud je navržena tato položka nabídky, vyberte jednotku pro hodnotu odeslanou
z SPS.
• TEXT: když je UNIT GROUP (Skupina jednotek) nastavena na CUSTOM (Specifické pro zákazníka),
vyberte MANUAL ENTRY, abyste mohli pro jednotku zadat text specifický pro zákazníka nebo vyberte
UNIT LIST, abyste mohli vybrat jednotku ze seznamu.
• FORMAT: když je UNIT GROUP (Skupina jednotek) nastavena na CUSTOM (Specifické pro zákazníka),
vyberte zobrazovaný formát procesní proměnné s různými přesnostmi. (0/0,0/0,00/0,000).
Vyberte uživatelem definovaný název pro síť procesní proměnné (PVN). Viz kap. 9.10 Přejmenování
procesní proměnné.
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9.28

Nastavení modulu „pH/redox“

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Mx:pH/ORP

RTD

None
PT 100

This is
when the
device is being parametered............
....................

PT 1000
Temperature

Auto
Manual

Temp. adjust

ENTERING

když „Temperature“ (Teplota) = „Auto“

°C

ENTERING

když „Temperature“ (Teplota) = „Manual“ (Manuální)

Temp. calib

Auto
Manual

°C

ENTERING

Buffer

Hamilton

když „Temp. calib.“ (Kalib. tepl.) =
„Manual“ (Manuální)

DIN 19267
Calibration
limits

pH zero

pH slope

ORP Offset

Warning high:

ENTERING

Warning low:

ENTERING

Error high:

ENTERING

Error low:

ENTERING

Warning high:

ENTERING

Warning low:

ENTERING

Error high:

ENTERING

Error low:

ENTERING

Warning high:

ENTERING

Warning low:

ENTERING

Error high:

ENTERING

Error low:

ENTERING

RTD: vyberte typ teplotního senzoru připojeného na modul.
TEMPERATURE: vyberte hodnotu teploty použité v procesu (zejména pro kompenzaci měření pH):
• Volba „Auto“: teplota kapaliny je měřena snímačem.
• Volba „Manual“: zadejte hodnotu teploty procesu (ve °C) do následujícího pole, např. když na modul není
připojen žádný teplotní senzor.
TEMP. ADJUST: naměřenou teplotu lze korigovat hodnotou kompenzace. Zadejte hodnotu kompenzace
ve °C.
TEMP. CALIB: vyberte hodnotu teploty použitou ke kalibraci snímače:
• Volba „Auto“: teplota kapaliny je měřena snímačem.
• Volba „Manual“: zadejte hodnotu teploty kalibrace (ve °C) do následujícího pole, např. když na modul není
připojen žádný teplotní senzor.
BUFFER: vyberte typ tlumivého roztoku, který se používá k automatické kalibraci pH senzoru: roztoky
„Hamilton“ k dostání u společnosti Bürkert nebo roztoky podle normy DIN 19267:
• Přístroj automaticky rozpozná hodnotu pH následujících roztoků „Hamilton“: 2; 4,01; 7; 10; 12.
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• Přístroj automaticky rozpozná hodnotu pH následujících roztoků podle normy DIN 19267: 1,09; 4,65; 6,79;
9,23; 12,75.
CALIBRATION LIMITS: zadejte rozsah hodnot, mimo nějž se při kalibraci vygeneruje varovné nebo chybové
hlášení:
• PH ZERO:
- WARNING HIGH: zadejte hodnotu pH0, při jejímž překročení se při kalibraci pH senzoru zobrazí varovné
hlášení.
- WARNING LOW: zadejte hodnotu pH0, při jejímž nedosažení se při kalibraci pH senzoru zobrazí varovné
hlášení.
- ERROR HIGH: zadejte hodnotu pH0, při jejímž překročení se při kalibraci pH senzoru zobrazí chybové
hlášení.
- ERROR LOW: zadejte hodnotu pH0, při jejímž nedosažení se při kalibraci pH senzoru zobrazí chybové
hlášení.
• PH SLOPE:
- WARNING HIGH: zadejte hodnotu gradientu, při jejímž překročení se při kalibraci pH senzoru zobrazí
varovné hlášení.
- WARNING LOW: zadejte hodnotu gradientu, při jejímž nedosažení se při kalibraci pH senzoru zobrazí
varovné hlášení.
- ERROR HIGH: zadejte hodnotu gradientu, při jejímž překročení se při kalibraci pH senzoru zobrazí
chybové hlášení.
- ERROR LOW: zadejte hodnotu gradientu, při jejímž nedosažení se při kalibraci pH senzoru zobrazí
chybové hlášení.
• ORP OFFSET:
- WARNING HIGH: zadejte hodnotu redoxního potenciálu, při jejímž překročení se při kalibraci senzoru
redoxního potenciálu zobrazí varovné hlášení.
- WARNING LOW: zadejte hodnotu redoxního potenciálu, při jejímž nedosažení se při kalibraci senzoru
redoxního potenciálu zobrazí varovné hlášení.
- ERROR HIGH: zadejte hodnotu redoxního potenciálu, při jejímž překročení se při kalibraci senzoru
redoxního potenciálu zobrazí chybové hlášení.
- ERROR LOW: zadejte hodnotu redoxního potenciálu, při jejímž nedosažení se při kalibraci senzoru
redoxního potenciálu zobrazí chybové hlášení.
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9.29

Nastavení modulu vodivosti

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Parameters“ (Parametry).
Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Mx:Conductivity
This is
when the
device is being parametered............
....................

Probe

2 electrodes
4 electrodes

RTD

None
PT 100
PT 1000

Temperature

Auto
Manual

Temp. adjust

ENTERING

°C

ENTERING

Temp.Comp.

None

když „Temperature“ (Teplota) = „Auto“
když „Temperature“ (Teplota) = „Manual“ (Manuální)

Linear
EN 27888
UPW
UPW-NaCl

Coef.
Concentration

1)

Concentr.table

1)

ENTERING

když „Temp.Comp.“ (Komp. tepl.) =
„Linear“ (Lineární)

None
H2SO4 (0–30 %)
H2SO4 (32–89 %)
HNO3 (0–30 %)
HNO3 (35–96 %)
HCl (0–18 %)
HCl (22–39 %)
NaOH (0–14 %)
NaOH (18–50 %)
NaCl (0–26 %)

USP Alarm

ENTERING

Temp. calib

Auto
Manual

°C

ENTERING

Calibr. solution:

5 µS

když „Temp. calib.“ (Kalib. tepl.) =
„Manual“ (Manuální)

15 µS
100 µS
1413 µS
100 mS
1)

Tato nabídka je dostupná volitelně: viz kap. 9.5
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PROBE: vyberte typ senzoru vodivosti připojeného na modul, se 2 nebo 4 elektrodami.
RTD: vyberte typ teplotního senzoru připojeného na modul.
TEMPERATURE: vyberte hodnotu teploty použité v procesu:
• Volba „Auto“: teplota kapaliny je měřena snímačem.
• Volba „Manual“: zadejte hodnotu teploty procesu (ve °C) do následujícího pole, např. když na modul není
připojen žádný teplotní senzor.
TEMP. ADJUST: naměřenou teplotu lze korigovat hodnotou kompenzace. Zadejte hodnotu kompenzace
ve °C.
TEMP.COMP.: vyberte druh kompenzace teploty pro stanovení vodivosti kapaliny:
• buď podle lineárního procentního podílu (volba „Linear“). Lineární kompenzace teploty může být pro váš
proces dostatečně přesná, když je teplota vašeho procesu vždy > 0 °C. Zadejte do následujícího pole
„Coeff.“ kompenzaci, která je mezi 0,00 a 9,99 %/°C.
Použijte následující křivku a rovnici, abyste vypočítali střední hodnotu kompenzačního koeficientu a
v závislosti na teplotním rozsahu DT a příslušném rozsahu vodivosti Dc:
χ
χT
∆χ
χ25

∆T
25

T

T [°C]

α =

∆χ
∆T

x

1
χ25

• nebo podle zákona o surové vodě (volba „EN 27888“);
• nebo podle zákona o vysoce čisté vodě (volba „UPW“);
• nebo podle zákona o vysoce čisté vodě a zákona o chloridu sodném (volba „UPW-NaCl“);
• nebo podle zákona tabulky koncentrace (volba „Concentr.table“, dostupná volitelně), která byla vybrána
v nabídce „Concentration“ (Koncentrace);
• nebo deaktivujte kompenzaci teploty (volba „None“).
CONCENTRATION: dostupná volitelně. Vyberte z nabídnutého seznamu tabulku hmotnostní koncentrace
vaší kapaliny. Toto zadání (v %) je pak dostupné v seznamu procesních proměnných modulu vodivosti.
Koncentrace příslušné kapaliny je stanovena podle naměřených a nekompenzovaných hodnot vodivosti
a teploty (nezávisle na vybrané „Temp. Comp“ (Komp. tepl.)).
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USP ALARM: zadejte procento hodnot vodivosti tabulky „USP <645>“.
χ
C

Křivka USP<645>

B

Procentní podíl křivky USP<645>,
parametrizován v „USP Alarm“

A

T [°C]

Tabulka 10:

Chování v souvislosti s tabulkou USP<645>

Zóna
křivky

Popis

Označení, které
se zobrazí
v uživatelském
náhledu „Ux“ (viz
kap. 9.9)

Příslušný kód
záznamníku
dat (viz
kap. 9.22)

Stav výstupu
„ON/OFF“
(viz kap. 9.26)

C.

Vodivost kapaliny překročila hodnotu
tabulky USP<645> při odpovídající
teplotě.

„> Max.“

1

ON
(neinvertovaný
výstup)

B.

Vodivost kapaliny je mezi procentem
stanoveným ve funkci „USP Alarm“
a hodnotou v tabulce USP<645> při
odpovídající teplotě.

„USP Alarm“

2

ON
(neinvertovaný
výstup)

A.

Vodivost kapaliny je pod procentem
„OK“
stanoveným ve funkci „USP Alarm“ při
odpovídající teplotě.

0

OFF
(neinvertovaný
výstup)

TEMP. СALIB.: vyberte hodnotu teploty použitou ke kalibraci snímače:
• Volba „Auto“: teplota kapaliny je měřena snímačem.
• Volba „Manual“ (Manuální): zadejte hodnotu teploty (ve °C) do následujícího pole, např. když na modul
není připojen žádný teplotní senzor.
CALIBR. BUFFER: vyberte kalibrační roztok použitý pro automatickou kalibraci senzoru vodivosti.
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10

NABÍDKA „CALIBRATION“ (KALIBRACE)

10.1

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ
Nebezpečí zranění při nesprávné obsluze!
Nesprávná obsluha může vést ke zraněním a poškození přístroje a jeho okolí.
▶ Personál obsluhy musí znát obsah návodu k obsluze a porozumět mu.
▶ Je nutné obzvláště dodržovat bezpečnostní pokyny a použití v souladu s určeným účelem použití.
▶ Přístroj/zařízení smí obsluhovat pouze dostatečně vyškolený personál.
Před uvedením do provozu kalibrujte všechny měřicí přístroje připojené na přístroji.

10.2

Aktivace/deaktivace funkce „HOLD“ (Pozastavení)

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace).
Calibration

System

Hold

Disable
Enable

Po přerušení napájení elektrickým proudem se režim „Hold“ automaticky deaktivuje při opětovném
rozběhu přístroje.
Režim „Hold“ (Pozastavení) umožňuje provádět údržbové práce bez přerušení procesu.
Pro aktivaci režimu HOLD (Pozastavení):
→ vyvolejte funkci „HOLD“ (Pozastavení);
→ vyberte „Enable“ (Aktivovat);
→ potvrďte tlačítkem „OK“.
Pokud je přístroj v režimu „Hold“ (Pozastavení):
• displej ukazuje symbol

H

místo symbolu

;

• proud vydávaný na každém výstupu 4–20 mA zamrzne na poslední naměřené hodnotě procesního vstupu
přiřazeného každému výstupu;
• každý digitální výstup zamrzne ve stavu, který byl zaznamená při okamžiku aktivace režimu „Hold“
(Pozastavení);
• přístroj zůstane v režimu „Hold“ (Pozastavení) tak dlouho, dokud nebude deaktivována funkce „HOLD“.
Pro deaktivaci režimu HOLD (Pozastavení):
→ vyvolejte funkci „HOLD“ (Pozastavení);
→ vyberte „Disable“ (Deaktivovat);
→ potvrďte tlačítkem „OK“.
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10.3

Změna hesla pro přístup do nabídky „Calibration“
(Kalibrace)

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace). Když je ponecháno standardní heslo „0000“,
nevyžaduje přístroj při vstupu do nabídky „Calibration“ (Kalibrace) žádné heslo.
Calibration

System

Code

0***

Confirm code

Zadejte nové heslo pro
nabídku CALIBRATION
(Kalibrace)

10.4

0***

Potvrďte nové heslo

Nastavení proudových výstupů

Před nastavením proudových výstupů se ujistěte, že je deaktivován režim „Hold“ (Pozastavení):
zobrazí se symbol

.

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace).
Calibration

M0:Outputs

AO1/AO2

4 mA

ENTERING

20 mA

ENTERING

Mx:Outputs

4 MA: nastavte kompenzaci proudového výstupu.
Když je vybrána funkce „4 mA“, přístroj vygeneruje proud 4 mA:
→ multimetrem změřte proud generovaný výstupem 4–20 mA;
→ zadejte hodnotu zobrazenou multimetrem.
20 MA: Nastavení intervalu (rozsah hodnot) proudového výstupu 1 nebo proudového výstupu 2.
Když je vybrána funkce „20 mA“, přístroj vygeneruje proud 20 mA:
→ multimetrem změřte proud generovaný výstupem 4–20 mA;
→ zadejte hodnotu zobrazenou multimetrem.
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10.5

Kalibrace analogového vstupu AI1 nebo AI2 připojeného
na měřicí senzor (kromě senzoru chloru)

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace).
Calibration

Mx:Inputs

Mode:general

AI1/AI2

1st point

PV offset calibration

Calibr. result
1st point

PV 2-point calibration

2nd point
Calibr. result
Calibration intervals

když „Mode“ (Režim) = „Voltage“ (Napětí);
Viz kap. 9.24.

Voltage calibration

když „Mode“ (Režim) = „Current“ (Proud);
Viz kap. 9.24.

Current calibration

Calibration

ENTERING

Last

VALUE

Reset Calibration Timer

Yes/No

Maintenance

ENTERING

Last

VALUE

Reset Maintenance Timer

Yes/No

1st point

NE

2nd point?
ANO
2nd point
Calibr. result

Factory calibration

Yes/No

Když je měřicí senzor (kromě senzoru chloru) připojen na analogový vstup AI1 nebo AI2, lze analogový
vstup AI1 nebo AI2 kalibrovat takto:
• buď dvoubodová kalibrace nebo jednobodová kalibrace s ohledem na měřenou veličinu. Viz kap. 10.7
Dvoubodová kalibrace analogového vstupu AI1 nebo AI2 s ohledem na jinou měřenou veličinu než chlor
nebo 10.8 Jednobodová kalibrace (kompenzace) analogového vstupu AI1 nebo AI2 s ohledem na jinou
měřenou veličinu než chlor;
• nebo kalibrace podle hodnoty proudu nebo napětí, které přichází do analogového vstupu AI1 nebo AI2.
Viz kap. 10.9.
→ Odečtení data poslední kalibrace analogového vstupu viz kap. 10.12.
→ Zadání intervalu mezi kalibracemi viz kap. 10.13.
→ Odečtení data poslední údržbové práce, která byla prováděna na senzoru připojeném na analogový
vstup, viz kap. 10.14.
→ Zadání intervalu údržbové práce, která má být prováděna na senzoru připojeném na analogový vstup, viz
kap. 10.16.
→ Návrat k parametrům tovární kalibrace analogového vstupu, viz kap. 10.16.
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10.6

Kalibrace analogového vstupu AI1 nebo AI2 připojeného
na senzor chloru

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace).
Calibration

Mx:Inputs

AI1/AI2

Mode:chlorine
Range

ENTERING

PV Slope calibration

1st point
Calibr. result

Calibration intervals

když „Mode“ (Režim) = „Voltage“ (Napětí);
Viz kap. 9.24.

Voltage calibration

když „Mode“ (Režim) = „Current“ (Proud);
Viz kap. 9.24.

Current calibration

Calibration

ENTERING

Last

VALUE

Reset Calibration Timer

Yes/No

Maintenance

ENTERING

Last

VALUE

Reset Maintenance Timer

Yes/No

1st point

NE

2nd point?
ANO
2nd point
Calibr. result

Factory calibration

Yes/No

Když je senzor chloru připojen na analogový vstup AI1 nebo AI2, lze analogový vstup AI1 nebo AI2 kalibrovat takto:
• buď jednobodová kalibrace s ohledem na naměřenou hodnotu chloru. Viz kap. 10.10;
• nebo kalibrace podle hodnoty proudu nebo napětí, které přichází do analogového vstupu AI1 nebo AI2.
Viz kap. 10.9.
→ Zadání maximální hodnoty rozsahu měření chloru, která je uvedena na typovém štítku senzoru, viz
kap. 10.11.
→ Odečtení data poslední kalibrace analogového vstupu viz kap. 10.12.
→ Zadání intervalu mezi kalibracemi viz kap. 10.13.
→ Odečtení data poslední údržbové práce, která byla prováděna na senzoru připojeném na analogový
vstup, viz kap. 10.14.
→ Zadání intervalu údržbové práce, která má být prováděna na senzoru připojeném na analogový vstup, viz
kap. 10.16.
→ Návrat k parametrům tovární kalibrace analogového vstupu, viz kap. 10.16.
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10.7

Dvoubodová kalibrace analogového vstupu AI1 nebo
AI2 s ohledem na jinou měřenou veličinu než chlor

Tato kalibrace nenahrazuje kalibraci senzoru připojeného na analogový vstup.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace).
Calibration

Mx:Inputs

Mode:general

Mx:Inputs

2-point PV calibration

→ Ponořte čistý senzor (např. měřicí zařízení pH) do 1. tlumivého roztoku:
přístroj zobrazí naměřenou hodnotu roztoku.
OK
1st point

Naměřená hodnota
roztoku

7.001 pH
7.000 pH

→ Počkejte, až se naměřená hodnota stabilizuje.
→ Zadejte hodnotu tlumivého roztoku (uvedená na nádobě).
OK

→ přístroj zobrazí naměřenou hodnotu roztoku.
OK
2nd point
10.001 pH
10.000 pH

→ Opláchněte senzor.
→ Ponořte čistý senzor do 2. tlumivého roztoku: přístroj zobrazí naměřenou
hodnotu roztoku.
→ Počkejte, až se naměřená hodnota stabilizuje.
→ Zadejte hodnotu 2. tlumivého roztoku (uvedená na nádobě).
OK
Calibr. result
Offset: –3,498 pH
Slope: 0,876 pH/mA

SAVE

Přístroj přiřadí obě kalibrační hodnoty rozsahu signálu vybraného analogového
vstupu (gradient a kompenzace).
Obrázek 96: Příklad dvoubodové kalibrace analogového vstupu s ohledem na hodnotu pH, která je měřena měřicím
přístrojem s výstupem 4–20 mA
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10.8

Jednobodová kalibrace (kompenzace) analogového
vstupu AI1 nebo AI2 s ohledem na jinou měřenou
veličinu než chlor

Tato kalibrace nenahrazuje kalibraci senzoru připojeného na analogový vstup.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace).
Calibration

Mx:Inputs

AI1/AI2

Mode:general

PV offset calibration

→ Ponořte čistý senzor (např. měřicí zařízení pH) do tlumivého roztoku: přístroj
zobrazí naměřenou hodnotu roztoku.
OK

Naměřená hodnota
roztoku

7.001 pH
7.000 pH

→ Počkejte, až se naměřená hodnota stabilizuje.
→ Zadejte hodnotu tlumivého roztoku (uvedená na nádobě).
OK

→ Přístroj zobrazí naměřenou hodnotu roztoku.
OK
Calibr. result
Offset: –3,498 pH

SAVE

Přístroj nastaví hodnotu kompenzace.

Obrázek 97: Příklad jednobodové kalibrace analogového vstupu s ohledem na hodnotu pH, která je měřena měřicím
přístrojem s výstupem 4–20 mA
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10.9

Kalibrace analogového vstupu připojeného na
proudový nebo napěťový výstup

Když je analogový vstup AI1 nebo AI2 připojen na proudový nebo napěťový výstup externího měřicího
zařízení (např. výstup 4–20 mA přístroje na měření tlaku typu 8311), kalibrujte analogový vstup podle
Obrázek 98.
Tato kalibrace umožní přesné přizpůsobení mezí analogového vstupu mezím připojeného měřicího zařízení.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace).
Calibration

Mx:Inputs

AI1/AI2

Mode:general

Current calibration

Mode:chlorine

→ Vygenerujte proud 4 mA na výstupu 4–20 mA
měřicího zařízení připojeného na analogový vstup.
1st point

Hodnota přijatá na
analogovém vstupu

4.001 mA
4.000 mA

→ Zadejte 4 mA.
→ Počkejte, až se naměřená hodnota stabilizuje.
OK
Calibrate using a
2nd point?

NE

Přístroj nastaví
hodnotu
kompenzace.

ANO
2nd point
20.001 mA
20.000 mA

→ Vygenerujte proud 20 mA na výstupu 4–20 mA
měřicího zařízení připojeného na analogový vstup.
→ Zadejte 20 mA.
→ Počkejte, až se naměřená hodnota stabilizuje.
OK
Calibr. result
16.02 mA

SAVE

Analogový vstupní signál je nastaven (gradient
a kompenzace) a přístroj zobrazuje kalibrovanou
hodnotu vstupu.
Obrázek 98: Příklad kalibrace analogového vstupu s ohledem na proudový výstup přístroje na měření tlaku typu 8311
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10.10

Jednobodová kalibrace analogového vstupu AI1 nebo
AI2 (gradient): příklad senzoru chloru typu 8232

Tato funkce umožňuje stanovení gradientu přímky měřicího signálu.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace).

→ Nainstalujte senzor chloru do procesu podle pokynů v příslušném návodu k obsluze.
→ Připojte senzor chloru na analogový vstup AI1 nebo AI2.
Calibration

Mx:Inputs

AI1/AI2

Mode:general

PV Slope Calibration

Mode:chlorine

→ Aktivace funkce jednobodové kalibrace: přístroj 8619 uloží
hodnotu proudu na analogový vstup.
→ Přístroj zobrazí skutečnou naměřenou hodnotu chloru.
→ Odeberte vzorek roztoku měřeného roztoku.
→ Pomocí metody DPD1 stanovte koncentraci chloru vzorku.

OK
1st point

Naměřená hodnota roztoku

4.50 ppm
5.00 ppm

→ Zadejte hodnotu koncentrace chloru vzorku, která byla stanovena metodou DPD.
OK
Calibr. result
Slope: 0,876 mA/ppm

SAVE

Přístroj přiřadí vypočítaný gradient vybranému analogovému
vstupnímu signálu.1)
1)

Varovné hlášení upozorňuje na gradient < 25 % nebo > 400 %.
→ Vyměňte elektrolyt a/nebo membránu.
Obrázek 99: Příklad kalibrace analogového vstupu s ohledem na hodnotu chloru, která je měřena měřicím přístrojem
s výstupem 4–20 mA
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10.11

Zadání maximální hodnoty rozsahu měření chloru

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace).
Calibration

Mx:Inputs

AI1/AI2

Mode:chlorine

ENTERING

Range

→ Zadejte maximální hodnotu rozsahu měření, která je uvedena na typovém štítku senzoru.

10.12

Odečtení data poslední kalibrace analogového vstupu

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace).
Calibration

Mx:Inputs

AI1/AI2

Mode:general

Calibration intervals

Last

VALUE

Mode:chlorine

10.13

Zadání intervalu mezi kalibracemi

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace).
Calibration

Mx:Inputs

AI1/AI2

Mode:general

Calibration intervals

Mode:chlorine

Calibration

ENTERING

Reset Calibration Timer

Yes/No

Po uplynutí termínu vygeneruje přístroj událost „Maintenance“ (Preventivní údržba), která se zobrazí symbolem

, a událost „Warning“ (Varování), která se zobrazí symbolem

.

Když byla kalibrace úspěšně provedena, události zmizí a odpočet dní začíná znovu od začátku.
Když je generována výstražná událost „M0:W:Time lost“, není generováno hlášení pro připomenutí
kalibrace. Viz kap. 16.3.5.
→ Zadejte počet dní mezi dvěma připomínkami kalibrace. Zadejte „0000 days“ (0000 dní) a deaktivujte tyto
připomínky.
→ Vyberte „Reset Calibration Timer“ (Resetovat časovač kalibrace) -> „Yes“ (Ano), abyste manuálně resetovali čas do další kalibrace.

10.14

Odečtení data poslední preventivní údržby
analogového vstupu

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace).
Calibration

Mx:Inputs

AI1/AI2

Mode:general
Mode:chlorine
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10.15

Zadání intervalu údržbové práce, která má být
prováděna na senzoru připojeném na analogový
vstup

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace).
Calibration

Mx:Inputs

AI1/AI2

Mode:general

Calibration intervals

Mode:chlorine

Maintenance

ENTERING

Reset Maintenance Timer

Yes/No

Po uplynutí termínu vygeneruje přístroj událost „Maintenance“ (Preventivní údržba), která se zobrazí symbolem

, a událost „Warning“ (Varování), která se zobrazí symbolem

.

Když je generována výstražná událost „M0:W:Time lost“, není generováno hlášení pro připomenutí
preventivní údržby. Viz kap. 16.3.5.
→ Zadejte počet dní mezi dvěma připomínkami preventivní údržby.
Když byly provedeny údržbové práce, lze v nabídce „Reset Maintenance Timer“ (Resetovat časovač údržby)
prostřednictvím „Yes“ (Ano) nebo „No“ (Ne) zvolit, zda má být znovu spuštěn odpočet dní do příštího
termínu údržby.
→ Vyberte: „Reset Maintenance Timer“ (Resetovat časovač údržby) -> „Yes“ (Ano) nebo -> „No“ (Ne).
→ Abyste deaktivovali připomínky údržbových prací, zadejte „0000 days“ (0000 dní).

10.16

Obnovení tovární kalibrace analogových vstupů

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace).
Calibration

Mx:Inputs

AI1/AI2

Mode:general

Factory calibration

Mode:chlorine

10.17

Vynulování počítadla množství

Tato funkce je dostupná na přístroji, když je aktivována programová volba „FLOW“ (Průtok). Viz kap. 9.5.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace).
Calibration

M0:Inputs

DI1/2 totalizer

Reset totaliz. A

YES/NO

Reset totaliz. B

YES/NO

Mx:Inputs

→ Dálkové vynulování hodnoty počítadla množství, viz kap. 9.23.2.
→ Dálkové zmrazení poslední hodnoty počítadla množství, viz kap. 9.23.3.
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10.18

Zadání K faktoru použitého fitinku nebo stanovení
pomocí „Teaching“

Tato funkce je dostupná na přístroji, když je aktivována programová volba „FLOW“ (Průtok). Viz kap. 9.5.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace).
Calibration

M0:Inputs

DI1/2:Flow rate

Mx:Inputs

K factor

ENTERING

Volume teaching

Unit of volume

L
m3
gal
Igal

Flow unit

L/h

...
Igal/s
Start teaching

Meas. in progr.
Flowed volume
Teaching result

Flow teaching

Flow unit

L/h

...
Igal/s
Start teaching

Meas. in progr.
Flow teaching
Teaching result

→ Použijte jeden z následujících postupů, abyste konfigurovali pulzní vstup přístroje pro měření průtoku.
• K FACTOR: zadejte K faktor použitého fitinku v impulz/l. Viz návod k obsluze použitého fitinku.
• VOLUME TEACHING: určete K faktor vašeho zařízení pomocí metody učení („Teaching“) na základě
množství. Použijte následující postup.
• FLOW TEACHING: určete K faktor vašeho zařízení pomocí metody učení („Teaching“) na základě průtoku.
Použijte postup na následující straně.
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10.18.1

Podrobný postup „Teaching“ (Metoda učení) na základě
množství

→ Připravte nádobu, která pojme např. 100 litrů.
→ Vyberte jednotku objemu a jednotku průtoku, v nichž bude provedena metoda učení:
Calibration

M0:Inputs

DI1/2:Flow rate

Volume teaching

Unit of volume

L
m3

Mx:Inputs

gal
Igal
Flow unit

L/h

...
Igal/s

→ Proveďte „Teaching“ pomocí výběru množství:
Calibration

M0:Inputs

DI1/2:Flow rate

Volume teaching

Start teaching

→ Otevřete ventil pro naplnění nádoby.
OK
Meas. in progr.
2.001 l/s

Přístroj ukazuje aktuální průtok
kapaliny.

→ Když je nádoba plná, zavřete ventil.
OK
Flowed volume
101.2 l
+099.0 l

Přístroj ukazuje objem
vypočítaný s aktuálním
K faktorem.

→ Zadejte skutečný objem kapaliny
v nádobě.
OK
Teaching result
Fact. K flow
rate: K = 3,810

Přístroj ukazuje K faktor vypočítaný na
základě metody učení.
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10.18.2 Podrobný postup „Teaching“ (Metoda učení) na základě
průtoku
→ Vyberte jednotku průtoku, v níž bude provedena metoda učení:
Calibration

M0:Inputs

DI1/2:Flow rate

Flow teaching

Flow unit

L/h

...
Mx:Inputs

Igal/s

→ Proveďte „Teaching“ na základě průtoku:
Calibration

M0:Inputs

DI1/2: Flow

Flow teaching

→ Nechejte kapalinu proudit ve vedení a počkejte, až se průtok
stabilizuje.

Start teaching

OK
Meas. in progr.

0005 L/min

Přístroj během 100 sekund vypočítá
průtok naměřený ve vedení s aktuálním
K faktorem1).
Sloupcový graf zobrazuje uplynulý čas.

OK
Flow teaching
0049 L/min
0001 L/s

Přístroj ukazuje průtok vypočítaný
s aktuálním K faktorem.
→ Zadejte hodnotu průtoku
naměřenou ve vedení.

OK
Teaching result
Fact. K flow rate:
K = 3,810

Přístroj ukazuje K faktor vypočítaný na
základě metody učení.

1)

Měření lze kdykoliv přerušit tlačítkem „OK“.
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10.19

Kalibrace pH senzoru nebo senzoru redoxního
potenciálu

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace).
Calibration

Mx:pH/ORP

pH auto calib.

1st point

pH manual calib.
NE

2nd point?
ANO
Rinse
2nd point
pH calib. result

pH calib. data

ORP calibration

ORP calib.
data
Calib. interval

Calib. log

Zero

ENTERING

Slope

ENTERING

Isoth. potential

Isoth. potential

ENTERING

Iso pH

ENTERING

1st point
Calib. result
ORP
Offset

ENTERING

Last

VALUE

Interval

ENTERING

READING

→ Pro kalibraci pH senzoru použijte jeden ze tří následujících postupů:
• PH AUTO CALIB.: automatická kalibrace pH senzoru. Nejprve v nabídce „Parameters (Parametry) ->
Mx:pH/ORP -> Buffer“ (Tlumivý roztok) vyberte použité tlumivé roztoky. Přístroj automaticky rozpozná
hodnotu pH použitého roztoku. Když proběhne automatická kalibrace senzoru, aktualizuje se datum poslední kalibrace (funkce „LAST“ (Poslední) podnabídky „CALIB. INTERVAL“ (Interval kalibrace); viz níže).
• PH MANUAL CALIB.: manuální jednobodová nebo dvoubodová kalibrace pH senzoru libovolným tlumivým roztokem. Viz podrobnosti na následujících stranách. Když proběhne manuální kalibrace senzoru,
aktualizuje se datum poslední kalibrace (funkce „LAST“ (Poslední) podnabídky „CALIB. INTERVAL“
(Interval kalibrace); viz níže).
• PH CALIB. DATA: zadejte hodnoty pro nulový bod a gradient uvedené v certifikátu pH senzoru (pokud
je dodán). Vždy zadejte zápornou hodnotu gradientu, i když je hodnota uvedená v certifikátu kladná.
Toto zadání nemá za následek aktualizaci data poslední kalibrace (funkce „LAST“ (Poslední) podnabídky
„CALIB. INTERVAL“ (Interval kalibrace); viz níže).
→ Pro kalibraci senzoru redoxního potenciálu použijte jeden ze dvou následujících postupů:
• ORP CALIBRATION: manuální jednobodová kalibrace senzoru redoxního potenciálu. Viz podrobnosti na
následujících stranách.
• ORP CALIB. DATA: zadejte hodnotu kompenzace uvedenou v certifikátu senzoru redoxního potenciálu
(pokud je dodán).
CALIB. INTERVAL: odečtěte datum poslední automatické nebo manuální kalibrace a zadejte interval mezi
kalibracemi ve dnech. Po uplynutí termínu vygeneruje přístroj událost „Maintenance“ (Preventivní údržba),
která se zobrazí symbolem , a událost „Warning“ (Varování), která se zobrazí symbolem
nebudete používat, nastavte „0000 days“ (0000 dní).
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Když je generována výstražná událost „M0:W:Time lost“, není generováno hlášení pro připomenutí
kalibrace. Viz kap. 16.3.5.
• Událost „Warning“ (Varování) lze přiřadit jednomu a/nebo druhému digitálnímu výstupu (viz
kap. 9.26).
• Viz také rubrika „Řešení problémů“, kap. 16.3.
CALIB. LOG: pro odečtení posledních platných hodnot kalibrace.

10.19.1

Manuální kalibrace pH senzoru nebo senzoru redoxního
potenciálu

• pH senzor lze kalibrovat jednobodovým postupem nebo dvoubodovým postupem.
• Senzor redoxního potenciálu lze kalibrovat pouze jednobodovým postupem.
• Před kalibrací vašeho senzoru změňte standardní kalibrační meze: viz kap. 9.28.
• Aktivujte funkci „HOLD“ (Pozastavení), aby se proces nepřerušil (viz kap. 10.2).
• Před každou kalibrací řádně očistěte senzor vhodným prostředkem.
• V případě dvoubodové kalibrace musí mít použité tlumivé roztoky stejnou teplotu.
• Zadejte interval mezi kalibracemi pomocí funkce „Calib. interval“ (Interval kalibrace) (viz předchozí
strana). Po uplynutí termínu vygeneruje přístroj událost „Maintenance“ (Preventivní údržba)
a událost „Warning“ (Varování).

10.19.2 Podrobný postup jednobodové nebo dvoubodové kalibrace
pH senzoru
• Postup jednobodové kalibrace umožňuje rychlou kalibraci tak, že je nastaven nulový bod křivky měření
s tlumivým roztokem, který má známou hodnotu pH (pro kalibraci pH senzoru: viz níže) nebo známý
redoxní potenciál (pro kalibraci senzoru redoxního potenciálu: viz Strana 166).
• Postup dvoubodové kalibrace umožňuje přesnou kalibraci nulového bodu a gradientu křivky měření
pH senzoru. Pro tento proces jsou třeba dva tlumivé roztoky: obecně první roztok s pH = 7 a druhý roztok
s hodnotou pH, která je co nejpodobnější hodnotě pH měřené procesní hodnoty. Viz následující strana.
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Calibration

Mx:pH/ORP

Manual pH calib.

→ Ponořte čistý senzor do 1. tlumivého
roztoku: přístroj zobrazí naměřenou
hodnotu pH roztoku.

1st point
7.035 pH
7.000 pH

→ Zadejte pH tlumivého roztoku (uvedeno na nádobě).
→ Počkejte, až se naměřená hodnota pH stabilizuje.
OK
F4
Rinsing
7.001 pH
–59.6 mV

ANO

25.00 °C

pH calibration result

NE

Calibrate using
a 2nd point?

→ Opláchněte senzor.

Zero: 7.000 pH
Slope: –59.15 mV/pH

Přístroj zobrazí výsledek
kalibrace.1)

→ Potvrďte oplachování tlačítkem „OK“, když
pH dosáhlo požadované hodnoty.
OK
F4

→ Ponořte čistý senzor do 2. tlumivého roztoku: přístroj
zobrazí naměřenou hodnotu pH roztoku.

2nd point
2.967 pH
2.000 pH

→ Zadejte hodnotu pH 2. tlumivého roztoku (uvedená na
nádobě).
→ Počkejte, až se naměřená hodnota pH stabilizuje.
OK
F4
pH calibration result
Zero: 7.000 pH
Slope: –59.15 mV/pH

Přístroj zobrazí výsledek kalibrace.1)
1)

• Varovné hlášení upozorňuje buď na nesprávný kalibrační roztok, nebo stárnutí senzoru.
• Chybové hlášení upozorňuje, že je nutné vyměnit senzor.
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10.19.3 Podrobný postup kalibrace senzoru redoxního potenciálu
(jen jednobodový postup)
Postup jednobodové kalibrace umožňuje rychlou kalibraci tak, že je nastaven nulový bod křivky měření s tlumivým roztokem, který má známý redoxní potenciál.
Calibration

Mx:pH/ORP

ORP calibration

1st point

→ Ponořte čistý senzor do redoxního roztoku:
přístroj zobrazí naměřenou hodnotu rozdílu
potenciálů (DDP) roztoku.

1st point
465.0 mV
475.0 mV

→ Zadejte rozdíl potenciálů redoxního roztoku
(uvedený na nádobě).
OK
F4

Calibr. result
Offset: –55.60 mV

Přístroj zobrazí výsledek kalibrace.1)

1)
• Varovné hlášení upozorňuje buď na nesprávný kalibrační roztok, nebo stárnutí senzoru.
• Chybové hlášení upozorňuje, že je nutné vyměnit senzor.
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10.20 Kalibrace senzoru vodivosti
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Calibration“ (Kalibrace).
Calibration

Mx:Conductivity

Auto. calib.

RESULT
RESULT

Manual calib.

ENTERING

Cell const.

ENTERING

TDS factor

ENTERING

Calib. interval

Last

READING

Interval

ENTERING

Calibration log

READING

→ Pro kalibraci senzoru vodivosti použijte jeden ze tří následujících postupů:
• AUTO. CALIB.: kalibrujte senzor vodivosti automatickým stanovením jeho specifické konstanty C; zadejte
použitý referenční roztok do nabídky „Parameters (Parametry) -> Mx:Conductivity (Mx:Vodivost)-> Calibration solution“ (Kalibrační roztok).
• MANUAL CALIB.: kalibrace senzoru vodivosti určením jeho specifické konstanty C. Podrobnosti
k postupu jsou popsány níže.
• CELL CONST.: načtěte nebo změňte nejnovější konstantu C stanovenou pomocí jedné z kalibračních
funkcí. Toto zadání nemá za následek aktualizaci data poslední kalibrace (funkce „LAST“ (Poslední) podnabídky „CALIB. INTERVAL“ (Interval kalibrace); viz níže).

TDS FACTOR: zadejte konverzní faktor mezi vodivostí a množstvím rozpuštěných pevných látek (TDS) pro
vaši kapalinu.
CALIB. INTERVAL: odečtěte datum poslední kalibrace (funkce „LAST“ (Poslední)) a zadejte interval mezi
kalibracemi ve dnech (funkce „INTERVAL“): po uplynutí termínu vygeneruje přístroj událost „Maintenance“
(Preventivní údržba), která se zobrazí symbolem , a událost „Warning“ (Varování). Pokud nemá být funkce
používána, zadejte „0000 days“ (0000 dní) do funkce „INTERVAL“.
Když je generována výstražná událost „M0:W:Time lost“, není generováno hlášení pro připomenutí
kalibrace. Viz kap. 16.3.5.
• Událost „Warning“ (Varování) lze přiřadit jednomu a/nebo druhému digitálnímu výstupu (viz
kap. 9.26).
• Viz také rubrika „Řešení problémů“, kap. 16.3.
CALIBRATION LOG: pro odečtení posledních platných hodnot kalibrace.
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Podrobnosti k postupu kalibrace senzoru vodivosti
Kalibrace spočívá ve stanovení specifického faktoru C každého senzoru pomocí roztoku, jehož vodivost je
známa.
• Aktivujte funkci „HOLD“ (Pozastavení), aby se proces nepřerušil (viz kap. 10.2).
• Před každou kalibrací řádně očistěte senzor vhodným prostředkem.
• Zadejte interval mezi kalibracemi pomocí funkce „Interval“ podnabídky „Calib. interval“ (Interval
kalibrace) (viz výše). Po uplynutí termínu vygeneruje přístroj událost „Maintenance“ (Preventivní
údržba) a událost „Warning“ (Varování).
Calibration

Mx:Conductivity

Man. calibration

→ Ponořte čistý senzor do referenčního roztoku: přístroj zobrazí naměřenou
hodnotu vodivosti roztoku.

Manual calibration
5.023 μS/cm 25.01 °C
5.000 µS/cm

OK
F4
Calibr. result
Cell constant:
1.00000 /cm

Přístroj zobrazí výsledek kalibrace.
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→ Zadejte hodnotu vodivosti použitého
referenčního roztoku (uvedená na
nádobě).
→ Případně změňte jednotku.
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11

NABÍDKA „DIAGNOSTICS“ (DIAGNOSTIKA)

11.1

Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění při nesprávné obsluze!
Nesprávná obsluha může vést ke zraněním a poškození přístroje a jeho okolí.
▶ Personál obsluhy musí znát obsah návodu k obsluze a porozumět mu.
▶ Je nutné obzvláště dodržovat bezpečnostní pokyny a použití v souladu s určeným účelem použití.
▶ Přístroj/zařízení smí obsluhovat pouze dostatečně vyškolený personál.

11.2

Změna hesla pro přístup do nabídky „Diagnostics“ (Diagnostika)

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Diagnostics“ (Diagnostika). Když je ponecháno standardní heslo „0000“,
nevyžaduje přístroj při vstupu do nabídky „Diagnostics“ (Diagnostika) žádné heslo.
Diagnostics

System

Code

0***

Confirm code

Zadejte nové
heslo pro nabídku
DIAGNOSTICS
(Diagnostika)

11.3

0***

Potvrďte nové
heslo

Monitorování hodnoty proudu nebo napětí přijaté na
analogových vstupech

Pomocí této funkce je definováno chování přístroje, když jsou překročeny mezní hodnoty zadané obsluhou.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Diagnostics“ (Diagnostika).
Diagnostics

Mx:Inputs

AI1/AI2

Thresholds:

None
Low
High
Both

Warning low:

ENTERING

Warning high:

ENTERING

Error low:

ENTERING

Error high:

ENTERING

pokud „Thresholds“ (Prahové hodnoty) =
„Low“ (Nízké) nebo „Both“ (Obě)
pokud „Thresholds“ (Prahové hodnoty) =
„High“ (Vysoké) nebo „Both“ (Obě)
pokud „Thresholds“ (Prahové hodnoty) =
„Low“ (Nízké) nebo „Both“ (Obě)
pokud „Thresholds“ (Prahové hodnoty) =
„High“ (Vysoké) nebo „Both“ (Obě)

Porucha funkce ve vašem procesu se může projevit příliš nízkou nebo příliš vysokou hodnotou na analogovém vstupu.
Abyste byli varováni při přijetí odlišné hodnoty na analogovém vstupu:
→ ve funkci „Thresholds“ (Prahové hodnoty) vyberte, které prahové hodnoty mají být monitorovány, pak
→ nastavte jednu nebo dvě prahové hodnoty, při jejichž nedosažení resp. překročení vygeneruje přístroj
událost „Warning“ (Varování) a zobrazí symboly
a
;
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→ nastavte jednu nebo dvě prahové hodnoty, při jejichž nedosažení resp. překročení vygeneruje přístroj
a X .

událost „Error“ (Chyba) a zobrazí symboly

Když přístroj vygeneruje událost „Warning“ (Varování) nebo „Error“ (Chyba):
→ vyvolejte nabídku „Information“ (Informace), abyste dostali vysvětlení příčiny události;
→ odstraňte problém podle pokynů v kap. 16.3.
• Událost „Warning“ (Varování) lze kromě toho přiřadit jednomu a/nebo druhému digitálnímu výstupu.
Viz kap. 9.26.
• Proud 22 mA může být vygenerován na jednom a/nebo druhém proudovém výstupu, když je vygenerována událost „Error“ (Chyba) ve spojení s monitorováním hodnoty pH, redoxního potenciálu,
vodivosti nebo teploty kapaliny nebo monitorováním analogového vstupu. Viz kap. 9.25.
• Viz také rubrika „Řešení problémů“, kap. 16.3.
WARNING LOW: zadání hodnoty přijaté na analogovém vstupu, při jejímž nedosažení se vygeneruje událost
„Warning“ (Varování).
WARNING HIGH: zadání hodnoty přijaté na analogovém vstupu, při jejímž překročení se vygeneruje událost
„Warning“ (Varování).
ERROR LOW: zadání hodnoty přijaté na analogovém vstupu, při jejímž nedosažení se vygeneruje událost
„Error“ (Chyba).
ERROR HIGH: zadání hodnoty přijaté na analogovém vstupu, při jejímž překročení se vygeneruje událost
„Error“ (Chyba).

11.4

Identifikace otevřené napěťové smyčky

Tato funkce je dostupná jen pro analogový vstup, který byl konfigurován jako napěťový vstup.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Diagnostics“ (Diagnostika).
Diagnostics

Mx:Inputs

AI1/AI2

Open loop

Disable/Enable

DISABLE/ENABLE: aktivujte nebo deaktivujte identifikaci otevřené smyčky.
Když byla tato funkce aktivována a na napěťovém vstupu není připojen žádný zdroj nebo je připojení
nesprávné, vygeneruje se událost „Error“ (Chyba) a hlášení „Mx:E:AIx open“ je uloženo do provozního
deníku.
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11.5

Monitorování pH senzoru nebo senzoru redoxního
potenciálu

Pomocí této funkce lze definovat chování přístroje v případě problémů pH senzoru (skleněná elektroda a/
nebo referenční elektroda) nebo senzoru redoxního potenciálu (jen referenční elektroda).
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Diagnostics“ (Diagnostika).
Diagnostics

Mx:pH/ORP

Glass electrode

Ref. electrode

State:

ON/OFF

Impedance:

READING

Temp. depend

ENTERING

Warning high:

ENTERING

Warning low:

ENTERING

Error high:

ENTERING

Error low:

ENTERING

State:

ON/OFF

Impedance:

READING

Warning high:

ENTERING

Warning low:

ENTERING

Error high:

ENTERING

Error low:

ENTERING

Porucha funkce vašeho procesu nebo měřicího senzoru se může projevit příliš nízkou nebo příliš vysokou
hodnotou impedance.
Abyste byli varováni, když je hodnota při měření impedance mimo platný rozsah:
→ aktivujte monitorování impedance kapaliny ve funkci „State“ (Stav), pak
→ nastavte rozsah impedance, při jehož nedosažení resp. překročení vygeneruje přístroj událost „Warning“
(Varování) a zobrazí symboly
a
;
→ nastavte rozsah impedance, při jehož nedosažení resp. překročení vygeneruje přístroj událost „Error“
(Chyba) a zobrazí symboly

a X .

Když přístroj vygeneruje událost „Warning“ (Varování) nebo „Error“ (Chyba):
→ vyvolejte nabídku „Information“ (Informace), abyste dostali vysvětlení příčiny události;
→ a/nebo odečtěte naměřenou hodnotu impedance;
→ pokud je to nutné, očistěte měřicí senzor a/nebo ho znovu kalibrujte;
→ pokud je to nutné, zkontrolujte proces.
• Událost „Warning“ (Varování) lze kromě toho přiřadit jednomu a/nebo druhému digitálnímu výstupu.
Viz kap. 9.26.
• Proud 22 mA může být vygenerován na jednom a/nebo druhém proudovém výstupu, když je vygenerována událost „Error“ (Chyba) ve spojení s monitorováním hodnoty pH, redoxního potenciálu,
vodivosti nebo teploty kapaliny nebo monitorováním analogového vstupu. Viz kap. 9.25.
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STATE: vyberte, zda bude aktivováno nebo deaktivováno monitorování impedance vybrané elektrody.
Toto monitorování se uskuteční vygenerováním události „Warning“ (Varování) v případě překročení rozsahu
impedance, který je definován v následujících funkcích „Warn Hi/Lo“ (Varování vysoký/nízký), a události
„Error“ (Chyba) v případě překročení rozsahu impedance, který je určen v následujících funkcích „Err Hi/Lo“
(Chyba vysoký/nízký).
IMPEDANCE: odečtěte impedanci vybrané elektrody měřenou v reálném čase.
TEMP. DEPEND: korekční koeficient teploty pro měření impedance kapaliny. Standardní koeficient je platný
pro senzory, které jsou k dostání u společnosti Bürkert.
WARNING HIGH: zadání hodnoty impedance, při jejímž překročení je vygenerována událost „Warning“
(Varování).
WARNING LOW: zadání hodnoty impedance, při jejímž nedosažení je vygenerována událost „Warning“
(Varování).
ERROR HIGH: zadání hodnoty impedance, při jejímž překročení je vygenerována událost „Error“ (Chyba).
ERROR LOW: zadání hodnoty impedance, při jejímž nedosažení je vygenerována událost „Error“ (Chyba).

11.6

Monitorování vodivosti kapaliny

Tato funkce umožňuje monitorovat vodivost kapaliny a určit chování přístroje v případě překročení stanovených rozsahů.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Diagnostics“ (Diagnostika).
Diagnostics

Mx:Conductivity

Vodivost

State:

ON/OFF

Conductivity:

READING

Warning high:

ENTERING

Warning low:

ENTERING

Error high:

ENTERING

Error low:

ENTERING

Porucha funkce vašeho procesu nebo měřicího senzoru se může projevit příliš nízkou nebo příliš vysokou
vodivostí kapaliny.
Abyste byli varováni v případě odchylky vodivosti:
→ aktivujte monitorování vodivosti kapaliny ve funkci „State“ (Stav), pak
→ nastavte rozsah vodivosti, při jehož nedosažení resp. překročení vygeneruje přístroj událost „Warning“
(Varování) a zobrazí symboly
a
;
→ nastavte rozsah vodivosti, při jehož nedosažení resp. překročení vygeneruje přístroj událost „Error“
(Chyba) a zobrazí symboly

a X.

Když přístroj vygeneruje událost „Warning“ (Varování) nebo „Error“ (Chyba):
→ vyvolejte nabídku „Information“ (Informace), abyste dostali vysvětlení příčiny události;
→ a/nebo odečtěte naměřenou hodnotu vodivosti;
→ pokud je to nutné, očistěte měřicí senzor a/nebo ho znovu kalibrujte;
→ pokud je to nutné, zkontrolujte proces.
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• Událost „Warning“ (Varování) lze kromě toho přiřadit jednomu a/nebo druhému digitálnímu výstupu.
Viz kap. 9.26.
• Proud 22 mA může být vygenerován na jednom a/nebo druhém proudovém výstupu, když je vygenerována událost „Error“ (Chyba) ve spojení s monitorováním hodnoty pH, redoxního potenciálu,
vodivosti nebo teploty kapaliny nebo monitorováním analogového vstupu. Viz kap. 9.25.
• Viz také rubrika „Řešení problémů“, kap. 16.3.
STATE: výběr aktivace nebo deaktivace monitorování vodivosti kapaliny.
Toto monitorování se uskuteční vygenerováním události „Warning“ (Varování) v případě překročení platného
rozsahu vodivosti kapaliny, který je stanoven v následujících funkcích „Warn Hi/Lo“ (Varování vysoký/nízký),
a události „Error“ (Chyba) v případě překročení rozsahu vodivosti kapaliny, který je určen v následujících
funkcích „Err Hi/Lo“ (Chyba vysoký/nízký).
CONDUCTIVITY: odečtěte ze senzoru vodivost kapaliny měřenou v reálném čase.
WARNING HIGH: zadání hodnoty vodivosti kapaliny, při jejímž překročení je vygenerována událost
„Warning“ (Varování).
WARNING LOW: zadání hodnoty vodivosti kapaliny, při jejímž nedosažení je vygenerována událost
„Warning“ (Varování).
ERROR HIGH: zadání hodnoty vodivosti kapaliny, při jejímž překročení je vygenerována událost „Error“
(Chyba).
ERROR LOW: zadání hodnoty vodivosti kapaliny, při jejímž nedosažení je vygenerována událost „Error“
(Chyba).

11.7

Monitorování teploty kapaliny

Tato funkce umožňuje monitorovat teplotu kapaliny a určit chování přístroje v případě překročení stanovených rozsahů.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Diagnostics“ (Diagnostika).
Diagnostics

Mx:pH/ORP

Temperature

Mx:Conductivity

State:

ON/OFF

Temperature:

READING

Warning high:

ENTERING

Warning low:

ENTERING

Error high:

ENTERING

Error low:

ENTERING

Porucha funkce procesu nebo teplotního senzoru se může projevit příliš nízkou nebo příliš vysokou teplotou
kapaliny resp. nesprávným měřením teploty.
Abyste byli varováni, když je hodnota při měření teploty mimo rozsah:
→ aktivujte monitorování teploty kapaliny ve funkci „State“ (Status), pak
→ zadejte teplotní rozsah (ve °C), při jehož nedosažení resp. překročení vygeneruje přístroj událost
„Warning“ (Varování) a zobrazí symboly
a
;
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→ zadejte teplotní rozsah (ve °C), při jehož nedosažení resp. překročení vygeneruje přístroj událost „Error“
(Chyba) a zobrazí symboly

a X.

Když přístroj vygeneruje událost „Warning“ (Varování) nebo „Error“ (Chyba):
→ vyvolejte nabídku „Information“ (Informace), abyste dostali vysvětlení příčiny události;
→ a/nebo odečtěte naměřenou hodnotu teploty;
→ zkontrolujte, zda teplotní senzor řádně funguje tak, že změříte kapalinu, jejíž teplota je známa. Když je
teplotní senzor vadný, pošlete přístroj zpět do společnosti Bürkert.
→ Pokud teplotní senzor není příčinou chyby, zkontrolujte proces.
• Událost „Warning“ (Varování) lze kromě toho přiřadit jednomu a/nebo druhému digitálnímu výstupu.
Viz kap. 9.26.
• Proud 22 mA může být vygenerován na jednom a/nebo druhém proudovém výstupu, když je vygenerována událost „Error“ (Chyba) ve spojení s monitorováním hodnoty pH, redoxního potenciálu,
vodivosti nebo teploty kapaliny nebo monitorováním analogového vstupu. Viz kap. 9.25.
• Viz také rubrika „Řešení problémů“, kap. 16.3.
STATE: aktivace nebo deaktivace monitorování teploty kapaliny.
Toto monitorování se uskuteční vygenerováním události „Warning“ (Varování) v případě překročení
teplotního rozsahu kapaliny, který je stanoven v následujících funkcích „Warn Hi/Lo“ (Varování vysoký/nízký),
a události „Error“ (Chyba) v případě překročení teplotního rozsahu kapaliny, který je určen v následujících
funkcích „Err Hi/Lo“ (Chyba vysoký/nízký).
TEMPERATURE: odečtěte z teplotního senzoru teplotu kapaliny měřenou v reálném čase.
WARNING HIGH: zadání hodnoty teploty kapaliny, při jejímž překročení je vygenerována událost „Warning“
(Varování).
WARNING LOW: zadání hodnoty teploty kapaliny, při jejímž nedosažení je vygenerována událost „Warning“
(Varování).
ERROR HIGH: zadání hodnoty teploty kapaliny, při jejímž překročení je vygenerována událost „Error“
(Chyba).
ERROR LOW: zadání hodnoty teploty kapaliny, při jejímž nedosažení je vygenerována událost „Error“
(Chyba).

11.8

Odečtení parametrů pH senzoru, senzoru redoxního
potenciálu nebo senzoru vodivosti

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Diagnostics“ (Diagnostika).
Diagnostics

Mx:pH/ORP

Monitor

READING

Mx:Conductivity
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12

NABÍDKA „TESTS“ (TESTY)

12.1

Změna hesla pro přístup do nabídky „Tests“ (Testy)

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Tests“ (Testy). Když je ponecháno standardní heslo „0000“, nevyžaduje
přístroj při vstupu do nabídky „Tests“ (Testy) žádné heslo.
Tests

System

Code

0***

Confirm code

Zadejte nové heslo
pro přístup do nabídky
„TESTS“ (Testy)

12.2

0***

Potvrďte nové heslo

Kontrola funkčnosti výstupů simulací vstupu nebo
procesního vstupu

Symbol T se zobrazí místo symbolu , jakmile byla spuštěna kontrola funkčnosti výstupu. Během
testu již procesní proměnná nereaguje na naměřenou fyzikální veličinu, hodnotu (PVC) zadanou
uživatelem nebo na hodnotu (PVN) odeslanou z SPS.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Tests“ (Testy).
Tests

Simul. value PV

PV:

M0:Main
M1:

... 1)
Mx:
ENTERING

Value:

1) Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 Vyvolání a/nebo
aktivace dostupných programových voleb a kap. 15 Procesní proměnné.

Nabídku „Tests“ (Testy) opustíte stisknutím dynamického tlačítka „ABORT“ (Zrušit).
PV: vyberte procesní vstup pro simulaci. Nabízené možnosti závisí na nainstalovaných modulech.
VALUE: abyste zkontrolovali chování výstupů, zadejte hodnotu procesní proměnné vybrané pomocí funkce
„PV“ výše.
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12.3

Kontrola funkčnosti výstupů

Symbol T se zobrazí místo symbolu , jakmile byla spuštěna kontrola funkčnosti výstupu. Během
testu již výstup nereaguje na naměřenou fyzikální veličinu.
Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Tests“ (Testy).
Tests

M0:Outputs

AO1:

ENTERING

AO2:

ENTERING

DO1:

OFF/ON

DO2:

OFF/ON

Mx:Outputs

Nabídku „Tests“ (Testy) opustíte stisknutím dynamického tlačítka „ABORT“ (Zrušit).
AO1: zkontrolujte funkčnost proudového výstupu 1 vybraného modulu tak, že zadáte hodnotu proudu a pak
zvolíte „OK“.
AO2: zkontrolujte funkčnost proudového výstupu 2 vybraného modulu tak, že zadáte hodnotu proudu a pak
zvolíte „OK“.
DO1: zkontrolujte funkčnost digitálního výstupu 1 vybraného modulu tak, že zvolíte stav „ON“ (ZAP) nebo
„OFF“ (VYP) a pak „OK“.
DO2: zkontrolujte funkčnost digitálního výstupu 2 vybraného modulu tak, že zvolíte stav „ON“ (ZAP) nebo
„OFF“ (VYP) a pak „OK“.
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13

NABÍDKA „INFORMATION“ (INFORMACE)

Viz kap. 8.10 otevření nabídky „Information“ (Informace).
Information

Error

MESSAGE

Warning

MESSAGE

Maintenance

MESSAGE

Smiley

MESSAGE

System log

READING

Versions

M0

READING
READING

M1:

... 1)
READING

Mx:
1)

Nabízené možnosti výběru závisí na instalovaných modulech

Tato nabídka obsahuje:
• jednak krátký popis příčin, které vedly k události ve spojení s následujícími symboly, které se zobrazily na
přístroji multiCELL:
- CHYBA: X
- VAROVÁNÍ:
- PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA:
- EMOTIKON:

nebo

Viz také rubrika „Řešení problémů“, kap. 16.3.
• a na druhou stranu:
- funkce „SYSTEM LOG“ (Systémový protokol): informuje o událostech „Error“ (Chyba), „Warning“
(Varování) a „Maintenance“ (Preventivní údržba) a také o všech hlášeních, která byla vygenerována
přístrojem multiCELL.
- funkce „VERSIONS“ (Verze):
pro rozšiřující moduly (M1 ... M6): načtení verze softwaru připojených modulů
pro desku CPU M0:Main: načtení sériového čísla („S/N“) přístroje, identifikačního čísla („Produkt“)
přístroje atd.
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STRUKTURA UŽIVATELSKÉ NABÍDKY

Viz kap. 8.10 otevření nastavovací úrovně.
Parameters

System

This is
when the
device is being parametered............
....................

This is
when the
device is being parametered............
....................

Date

YYYY/MM/DD

Time

HH:MMss

Language

Deutsch
English
Français
Türkçe

Code

0***

Confirm code

Software options

Options list

0***

PID
Datalogger
Dosing
Flow
Concentration
Ethernet
protocols
MATH

Activate option
Save settings

M0:Main

Load settings

Mx

...

ENTERING

1)

Factory reset
User view
1 ... 4

Display

Type:

None
1 line

This is
when the
device is being parametered............
....................

2 lines
4 lines
Graph
Title:

ENTERING

Line 1 ... 4:

PV:

M0:None

2)

...

1)

Mx:
Unit:

3)

Filter:

None
Fast

Period:
y min:
y max:

1)
2)
3)
4)

4)
4)
4)

ENTERING

Slow

ENTERING
ENTERING

Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 a kap. 15.
Když Type (Typ) = 1, 2 nebo 4 řádky
Nabízené možnosti výběru závisí vybraných „PV“.
Pokud „Type“ (Typ) = „Graph“ (Zobrazení trendů)
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Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

PV names

Display

PV:M0:None

M0:Main
M1:

This is
when the
device is being parametered............
....................

... 1)
Mx:
Edit name
Mx view units

ENTERING

°C – L/min
°C – ImpGPM
°F – GPM

Functions

Contrast

xx %

Brightness

xx %

Constants

Lock:

ON
OFF

This is
when the
device is being parametered............
....................

PVC1 ... PVC12

State:

ON
OFF

Value

ENTERING

Min

ENTERING

Max

ENTERING

2)

Unit
Text

Unit list
Manual entry

Format
Functions

F1 ... F12:

Type:

3)

None
A+B

This is
when the
device is being parametered............
....................

A–B
A*B
A/B
(A / B) [%]
(1 – A / B) [%]
(A / B – 1) [%]
Name:

ENTERING

State:

ON
OFF

PV A:/PV B:

M0:Main
M1:

... 1)
Mx:
Filter:

4)

None
Fast
Slow

Value
Unit

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ENTERING

5)

6)

Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 a kap. 15.
Když „Unit“ (Jednotka) ≠ „ON/OFF“ (ZAP/VYP)
Jen když „Unit“ (Jednotka) = „Custom“ (Specifické pro zákazníka)
Když „PV A:/PV B:“ není konstanta
Když „PV A:/PV B:“ je konstanta
Nabízené možnosti výběru závisí na výběru provedeném v „PV A:/PV B:“ výše
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Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Functions

MATH

F1 ... F12:

This is
when the
device is being parametered............
....................

Type:

MATH

Name:

ENTERING

State:

ON
OFF

Equation

ENTERING

Unit

Unit group
Unit selection
Text

1)
Unit list

2)

Manual entry

Format

2)

Process A

...

M0:Main

PV A:

M1:

Process E

... 3)
Mx:
Value

ENTERING

4)

5)

Unit
Filter:

None

5)

Fast
Slow

TEST

Equation:
Result
Value A

...

3)

Value E
PROP

Type:
Name:

ENTERING

State:

ON
OFF

Lock:

ON
OFF

PV

M0:Main
M1

...

1)

Mx
PV range:

PV filter:

PV –:

ENTERING

PV +:

ENTERING

None
Fast
Slow

Lim –

ENTERING

Lim +

ENTERING

CMD SAFE:

Status

OFF
Value

1)
2)
3)
4)
5)

ON
ENTERING

Pokud „Unit group“ (Skupina jednotek) ≠ „ON/OFF“ (ZAP/VYP) a ≠ „Custom“ (Specifické pro zákazníka)
Pokud „Unit group“ (Skupina jednotek) = „Custom“ (Specifické pro zákazníka)
Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 a kap. 15.
Pokud „PV A: ... PV E:“ = „Constant“ (Konstanta)
Pokud „PV A: ... PV E:“ ≠ „Constant“ (Konstanta)
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Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Functions

F1 ... F12

ONOFF

This is
when the
device is being parametered............
....................

Type:
Name:

ENTERING

State:

ON

Lock:

ON

OFF
OFF
PV

M0:Main
M1

...

1)

Mx
SP:

ENTERING

PV range

PV –:

ENTERING

PV +:

ENTERING

PV filter:

None
Fast
Slow

Hysteresis

ENTERING

Inversion

ON
OFF

MaxONtime:

State:

ON
OFF

Prebleed:

Value

ENTERING

State:

ON
OFF

CMD SAFE

Ch1 limit:

ENTERING

Ch2 limit:

ENTERING

Status

ON
OFF

Value
PID

ENTERING

Type: PID
Name:

ENTERING

State:

ON
OFF

Lock:

ON
OFF

1)

Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 a kap. 15.
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Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Functions

F1 ... F12:
This is
when the
device is being parametered............
....................

PID

Setup

Channel:

Mono
Dual

PV:

M0:Main

... 1)
Mx:
SP Type:

Internal
External

SP:

M0:Main

2)

... 1)
Mx:

PV range

Reg. type:

PV –:

ENTERING

PV +:

ENTERING

Mode

Linear
Non-linear

3)
CMD Direction

Low:

ENTERING

High:

ENTERING

Channel 1/2

Rise
Fall

Advanced

SP limits:

State:

ON
OFF

CutOff:

SP limits –

ENTERING

SP limits +:

ENTERING

Mode

OFF
Cut –
Cut +
Cut – Cut +

CMD SAFE

Cut –:

ENTERING

Cut +:

ENTERING

State:

ON
OFF

Inversion

Channel 1/2:

ENTERING

Channel 1/2:

ON
OFF

1)
2)
3)

Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 a kap. 15.
Tato funkce je k dispozici, když „SP Type“ (Typ SP) = „External“ (Externí)
Tyto funkce jsou k dispozici, když „Regulation“ (Regulace) = „Non-linear“ (Nelineární)
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Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Functions
This is
when the
device is being parametered............
....................

F1 ... F12:

Parameters

PID

Sample time:

ENTERING

PV filter:

None
Fast
Slow

F1 ... F12:

1)

SP

ENTERING

Channel 1/2:

Dead band:

ENTERING

Kp:

ENTERING

Tn:

ENTERING

Tv:

ENTERING

Advanced

X0:

ENTERING

Lim –:

ENTERING

Lim +:

ENTERING

State OFF:

ENTERING

TIME DOSING

Type:
Name:

ENTERING

State:

ON

Lock:

ON

OFF

OFF
Channel:

Mono
Dual

Channel 1/2:

2)

Mode

OFF
Period
Week

State:
Start:
Period:
Duration:

ON

3)

OFF
ENTERING

3)

ENTERING

3)

ENTERING

3)

Waiting time:

ENTERING

Monday ... Sunday

Event 1/2

4)

State:

ON
OFF

Start:

ENTERING

Duration:
ON/OFF Fx:

Fx:ONOFF

CMD SAFE:

State:

ENTERING

5)
ON
OFF

Channel 1/2:
1)
2)
3)
4)
5)

Když „SP Type“ (Typ SP) = „Internal“ (Interní), viz kap. 9.18, strana 111.
„Channel 2“ je k dispozici, když je „Channel“ = „Dual“
Tyto funkce jsou k dispozici, jen když je „Mode“ (Režim) = „Period“ (Období)
Tyto funkce jsou k dispozici, jen když je „Mode“ (Režim) = „Week“ (Týden)
„Fx:“ představuje „aktivované“ funkce ONOFF

česky

ENTERING
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Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

F1 ... F12:

Functions

VOL. DOSING

This is
when the
device is being parametered............
....................

Type:
Name:

ENTERING

State:

OFF
ON

Lock:

OFF
ON

PV:

M0:Main

None
DI1 Pulse
DI2 Pulse

Mx

Volume:

ENTERING

Dosing time:

ENTERING

CMD SAFE

State:

None

OFF
ON

Value:
System Switch

Mode

ENTERING

On/off
Hysteresis
Window
M0:Main

PV:

M1:

... 1)

Mx:
Low:
High:

2)
2)

Invert:

ENTERING
ENTERING
No
Yes

Delay:

1)
2)

ENTERING

Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 a kap. 15.
Tyto funkce jsou k dispozici, když „Mode“ (Režim) ≠ „ON/OFF“ (ZAP/VYP)
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Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Datalogger
This is
when the
device is being parametered............
....................

State:

OFF
ON

Period:

ENTERING

Max lines:

ENTERING

PV1 ... PV8:

M0:Main

PV9 ... PV16:

M1:

... 1)

Mx:
M0:Inputs

DI1/DI2

Totalizer A/B

Totalizer A/B unit

L
m3
gal

Mx:Inputs

Impgal

This is
when the
device is being parametered............
....................

Remote reset

State:
PV:

ON/OFF
M0:Main
M1:

... 1)

Mx:
Remote hold

Active:

High/Low

State:

ON/OFF
M0:Main

PV

M1:

... 1)

Mx:
Active:
Mx:Inputs

AI1/AI2

Mode:

High/Low

None
Current

This is
when the
device is being parametered............
....................

Voltage
Range:

0–20 mA
4–20 mA
0–2 V
0–5 V
0–10 V

když „Mode“ (Režim) =
„Current“ (Proud)
když „Mode“ (Režim) =
„Voltage“ (Napětí)

Unit:
Text:

Unit list
Manual entry

Format:

když „Unit“ (Jednotka) =
„Custom“ (Specifické pro
zákazníka)

0 mA/4 mA:

ENTERING

20 mA:

ENTERING

když „Mode“ (Režim) =
„Current“ (Proud)

0 V:
2 V/5 V/10 V:

ENTERING
ENTERING

když „Mode“ (Režim) =
„Voltage“ (Napětí)

Filter:

None
Fast
Slow

1)

Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 a kap. 15.
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Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

M0:Outputs

PV:

AO1/AO2

M0:Main
M1:

Mx:Outputs

... 1)

Mx:

This is
when the
device is being parametered............
....................

4 mA:

ENTERING

20 mA:

ENTERING

Filter:

None
Fast
Slow

Diag. event:

None
22 mA

Mode:

DO1/DO2

On/off

Mode:On/Off
PV:

M0:Main
M1:

... 1)

Mx:
Invert:

No
Yes

Delay:
Hysteresis
Window

ENTERING

Mode:Hyst/Win
PV:

M0:Main
M1:

... 1)

Mx:
Low:

ENTERING

High:

ENTERING

Invert:

No
Yes

Delay:
Fast PWM

ENTERING

Mode:Fast PWM
PV:

M0:Main
M1:

... 1)

Mx:
0 %:

ENTERING

100 %:

ENTERING

Invert:

No
YES

Frequency:
1)

ENTERING

Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 a kap. 15.
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Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

M0:Outputs

DO1/DO2

Mode:

PWM

Mode:PWM
PV:

M0:Main
M1:

Mx:Outputs
This is
when the
device is being parametered............
....................

... 1)

Mx:
0 %:

ENTERING

100 %:

ENTERING

Invert:

No
YES

PFM

Period:

ENTERING

Min ON time:

ENTERING

Mode:PFM
PV:

M0:Main
M1:

... 1)

Mx:
0 %:

ENTERING

100 %:

ENTERING

Invert:

No
YES

Pulse

2)

Max. freq.:

ENTERING

Pulse width:

ENTERING

Mode:Pulse
Input:

DI1
DI2

Pulse:

ENTERING

Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 a kap. 15.
Funkce je možná jen s výstupy DO1 a DO2 desky CPU M0:Main a jen když je aktivována softwarová volba „Flow“
(Průtok) (viz kap. 9.5).
1)
2)
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Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

M1: Ethernet

Protocol

Modbus TCP

This is
when the
device is being parametered............
....................

EtherNet/IP
PROFINET
Mode

IP settings

Jen když je aktivována softwarová
volba „Ethernet protocols“ (Protokoly
Ethernet). Viz kap. 9.5.
DHCP
BOOTP
DHCP + BOOTP
DCP

když „Protocol“ (Protokol) =
„Modbus TCP“ nebo „EtherNet/IP“
když „Protocol“ (Protokol) =
„Modbus TCP“
když „Protocol“ (Protokol) =
„PROFINET“

Manual
IP Address

ENTERING

Netmask

ENTERING

Gateway

ENTERING

ENTERING

Device name

READING
MAC Address

READING

Ethernet units

°C – L/min

když je aktivován
„Manual“ (Manuální)

když „Protocol“ (Protokol) = „PROFINET“
Načtěte pouze, když „IP settings“ (Nastavení IP)
->„Mode“ (Režim) = „DCP“

°C – ImpGPM
°F – GPM
Units PVN1–10

PVN1

...

Units PVN11–20

PVN20

Unit group
Unit selection
Text
Format

1)
2)

1)
Unit list
Manual entry

Pokud „Unit group“ (Skupina jednotek) ≠ „ON/OFF“ (ZAP/VYP) a ≠ „Custom“ (Specifické pro zákazníka)
Pokud „Unit group“ (Skupina jednotek) = „Custom“ (Specifické pro zákazníka)
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Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Mx:pH/ORP

RTD

None
PT 100

This is
when the
device is being parametered............
....................

PT 1000
Temperature

Auto
Manual

Temp. adjust:

ENTERING

když „Temperature“ (Teplota) = „Auto“

°C

ENTERING

když „Temperature“ (Teplota) = „Manual“ (Manuální)

Temp. calib

Auto
Manual

°C

ENTERING

Buffer

Hamilton

když „Temp. calib.“ (Kalib. tepl.) =
„Manual“ (Manuální)

DIN 19267
Calibration limits

pH zero

pH slope

ORP Offset

Warning high:

ENTERING

Warning low:

ENTERING

Error high:

ENTERING

Error low:

ENTERING

Warning high:

ENTERING

Warning low:

ENTERING

Error high:

ENTERING

Error low:

ENTERING

Warning high:

ENTERING

Warning low:

ENTERING

Error high:

ENTERING

Error low:

ENTERING
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Parameters
This is
when the
device is being parametered............
....................

Mx:Conductivity
This is
when the
device is being parametered............
....................

Probe

2 electrodes
4 electrodes

RTD

None
PT 100
PT 1000

Temperature

Auto
Manual

Temp. adjust

ENTERING

°C

ENTERING

Temp.Comp.

None

když „Temperature“ (Teplota) = „Auto“
když „Temperature“ (Teplota) = „Manual“ (Manuální)

Linear
EN 27888
UPW
UPW-NaCl

Coef.
Concentration

1)

Concentr.table

1)

ENTERING

když „Temp.Comp.“ (Komp. tepl.) =
„Linear“ (Lineární)

None
H2SO4 (0–30 %)
H2SO4 (32–89 %)
HNO3 (0–30 %)
HNO3 (35–96 %)
HCl (0–18 %)
HCl (22–39 %)
NaOH (0–14 %)
NaOH (18–50 %)
NaCl (0–26 %)

USP Alarm

ENTERING

Temp. calib

Auto
Manual

°C

ENTERING

Buffer:

5 µS
15 µS
100 µS
1413 µS
100 mS

1)

Tato nabídka je dostupná volitelně: viz kap. 9.5.
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Calibration

System

Hold

Disable
Enable

M0:Outputs

Code

0***

Confirm code

AO1/AO2

4 mA

ENTERING

20 mA

ENTERING

DI1/2: Totalizer

Reset totaliz. A

YES/NO

1)

Reset totaliz. B

YES/NO

DI1/2:flow rate

K factor

ENTERING

Volume teaching

Unit of volume

0***

Mx:Outputs

M0:Inputs

1)

L
m3
gal
Igal

Flow unit

L/h

...
Igal/s
Start teaching

Meas. in progr.
Flowed volume
Teaching result

Flow teaching

Flow unit

L/h

...
Igal/s
Start teaching

Meas. in progr.
Flow teaching
Teaching result

1)

Tato nabídka je dostupná volitelně: viz kap. 9.5
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Calibration

Mx:Inputs

Mode:general

AI1/AI2

1st point

PV offset calibration

Calibr. result
1st point

PV 2-point calibration

2nd point
Calibr. result
Calibration

Calibration intervals

ENTERING

Last
Reset Calibration Timer

Yes/No

Maintenance

ENTERING

Last
Reset Maintenance Timer

když „Mode“ (Režim) = „Voltage“ (Napětí);
Viz kap. 9.24.

Voltage calibration

když „Mode“ (Režim) = „Current“ (Proud);
Viz kap. 9.24.

Current calibration

Yes/No

1st point

NE

2nd point?
ANO
2nd point
Calibr. result

Factory calibration

Yes/No

Mode:chlorine
Range

ENTERING

PV Slope Calibration

1st point
Calibr. result
Calibration

Calibration intervals

ENTERING

Last
Reset Calibration Timer

Yes/No

Maintenance

ENTERING

Last
Reset Maintenance Timer

když „Mode“ (Režim) = „Voltage“ (Napětí);
Viz kap. 9.24.

Voltage calibration

když „Mode“ (Režim) = „Current“ (Proud);
Viz kap. 9.24.

Current calibration

1st point

NE

2nd point?
ANO
2nd point
Calibr. result

Factory calibration
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Calibration

Mx:Inputs

DI1/2: Totalizer

1)

viz „Calibration (Kalibrace) -> M0:Inputs“ (M0:Vstupy)

DI1/2:flow rate

1)

Mx:pH/ORP

pH auto calib.

1st point

pH manual calib.
NE

2nd point?
ANO
Rinse
2nd point
pH calib. result

pH calib. data

ORP calibration

Zero

ENTERING

Slope

ENTERING

Isoth. potential

Isoth. potential

ENTERING

Iso pH

ENTERING

1st point
Calib. result ORP

ORP calib. data
Calib. interval

Mx:Conductivity

ENTERING

Last

VALUE

Interval

ENTERING

Calib. log

READING

Auto. calib.

RESULT

Manual calib.

ENTERING

Probe

ENTERING

TDS factor

ENTERING

Calib. interval

Last

READING

Interval

ENTERING

Calibration log

1)

Offset

RESULT

READING

Tato nabídka je dostupná volitelně: viz kap. 9.5
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Diagnostics

System

Code

0***

Confirm code

Mx:Inputs

AI1/AI2

Thresholds:

None
Low
High
Both

Warning low:

ENTERING

Warning high:

ENTERING

Error low:

ENTERING

Mx:pH/ORP

Glass electrode

Ref. electrode

Error high:

ENTERING

Open loop

Disable/Enable

State:

ON/OFF

Impedance

READING

Temp. depend

ENTERING

Warning high:

ENTERING

Warning low:

ENTERING

Error high:

ENTERING

Error low:

ENTERING

State:

ON/OFF

Impedance

READING

Warning high:

ENTERING

Warning low:

ENTERING

Error high:

ENTERING

Error low:

ENTERING

State:

ON/OFF

Temperature:

READING

Warning high:

ENTERING

Warning low:

ENTERING

Error high:

ENTERING

Error low:

ENTERING

Temperature

Mx:Conductivity

Monitor

READING

Vodivost

State:

ON/OFF

Vodivost

READING

Warning high:

ENTERING

Warning low:

ENTERING

Error high:

ENTERING

Error low:

ENTERING
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0***

pokud „Thresholds“ (Prahové hodnoty) =
„Low“ (Nízké) nebo „Both“ (Obě)
pokud „Thresholds“ (Prahové hodnoty) =
„High“ (Vysoké) nebo „Both“ (Obě)
pokud „Thresholds“ (Prahové hodnoty) =
„Low“ (Nízké) nebo „Both“ (Obě)
pokud „Thresholds“ (Prahové hodnoty) =
„High“ (Vysoké) nebo „Both“ (Obě)
když byl analogový vstup konfigurován jako
napěťový vstup

Typ 8619
Struktura uživatelské nabídky

Diagnostics

Tests

Mx:Conductivity

Temperature

State:

ON/OFF

Temperature:

READING

Warning high:

ENTERING

Warning low:

ENTERING

Error high:

ENTERING

Error low:

ENTERING

Monitor

READING

System

Code

0***

Simul. value PV

PV:

M0:Main

Confirm code

0***

M1:

... 1)
Mx:

M0:Outputs

Value:

ENTERING

AO1:

ENTERING

AO2:

ENTERING

DO1:

OFF/ON

DO2:

OFF/ON

Mx:Outputs

Information

Error

MESSAGE

Warning

MESSAGE

Maintenance

MESSAGE

Smiley

MESSAGE

System log

READING

Versions

M0

READING
READING

M1:

...
Mx:

1)

READING

Nabízené možnosti výběru závisí na rozšiřujících modulech a/nebo aktivovaných volbách. Viz kap. 9.5 a kap. 15.
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PROCESNÍ PROMĚNNÉ

Tato kapitola popisuje procesní proměnné (PV), které jsou dostupné na každém rozšiřujícím modulu. PV
mohou být např. procesní vstupy, PVN, PVC. Seznam dostupných PV závisí na rozšiřujících modulech a/
nebo aktivovaných volbách:
• Kap. 15.1 popisuje dostupné PV pro desku CPU „M0:Main“.
• Kap. 15.2 popisuje dostupné PV pro rozšiřující modul Ethernet M1.
• Kap. 15.3 popisuje dostupné PV pro rozšiřující modul s doplňkovými vstupy.
• Kap. 15.4 popisuje dostupné PV pro rozšiřující modul pH/redoxního potenciálu.
• Kap. 15.5 popisuje dostupné PV pro rozšiřující modul vodivosti.
• Kap. 15.6 popisuje dostupné PV pro rozšiřující modul s doplňkovými výstupy.

15.1
M0:Main

Deska CPU „M0:Main“ (M0:Hlavní)
None
Constant
Warning
AO1
AO2
DO1
DO2
SysSwitch
DI1
DI2
DI1:Qv
DI2:Qv
DI1:TotA
DI1:TotB
DI2:TotA
DI2:TotB

Tyto možnosti výběru jsou dostupné, když je aktivována
programová volba „FLOW“ (Průtok). Viz kap. 9.5.

DI1:Hz
DI2:Hz
Fx:
PVCx

Zobrazí se jen kompatibilní PV.
Příklad: pro nastavení analogového výstupu (AO) se nezobrazí PV „Warning“ (Varování), „SysSwitch“,
„DI1“ a „DI2“.
„Constant“ (Konstanta) = hodnota zadaná uživatelem
„Warning“ (Varování) = událost vygenerovaná přístrojem
„AOx“ = analogový výstup
„DOx“ = digitální výstup
„System switch“ = když je příslušná událost parametrizována a aktivována
„DIx“ = digitální vstup
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„DIx TotA“ = počítadlo množství A, jehož impulzy přicházejí přes digitální vstup DIx („Tot“ = počítadlo
množství)
„DIx TotB“ = počítadlo množství B, jehož impulzy přicházejí přes digitální vstup DIx („Tot“ = počítadlo
množství)
„DIx Hz“ = Frekvence, jejíž impulzy přicházejí přes digitální vstup DIx
„Fx:“ = výsledek parametrizovaných a aktivovaných funkcí
„PVCx“ = procesní proměnná, jejíž hodnotu může zadat uživatel

15.2
M1:Ethernet

Modul Ethernet M1
PVN1

...
PVN20

Zobrazí se jen kompatibilní PV.
Příklad: pro nastavení analogového výstupu (AO) se nezobrazí PV „Warning“ (Varování), „SysSwitch“,
„DI1“ a „DI2“.
PVN (síť procesní proměnné) je hodnota, která je odeslána z SPS prostřednictvím sítě Ethernet
k přístroji.
PVN může být přiřazena výstupu nebo funkci, zobrazena na procesní úrovni nebo zaznamenána na
paměťovou kartu. Standardní hodnota PVN (až do odeslání prvních dat z SPS) je 0.0.
Když SPS přestane aktualizovat PVN (nebo když je přerušeno spojení Ethernet), PVN uchová poslední platnou hodnotu.
Viz doplňkový návod k digitální komunikaci pro typ 8619 na adrese www.country.burkert.com
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15.3
Mx:Inputs

Modul doplňkových vstupů
AI1
AI2
DI1
DI2
DI1:Qv
DI2:Qv
DI1:TotA
DI1:TotB
DI2:TotA
DI2:TotB
AI1Raw

Tyto možnosti výběru jsou dostupné, když je aktivována
programová volba „Flow“ (Průtok). Viz kap. 9.5.

AI2Raw
DI1:Hz
DI2:Hz

Zobrazí se jen kompatibilní PV.
Příklad: pro nastavení analogového výstupu (AO) se nezobrazí PV „DI1“ a „DI2“.
„AIx“ = škálovaná, fyzikální veličina (viz kap. 9.24).
„DIx“ = digitální vstup
„DIx Qv“ = průtok, jehož impulzy přicházejí do digitálního vstupu DIx
„DIx TotA“ = počítadlo množství A, jehož impulzy přicházejí přes digitální vstup DIx („Tot“ = počítadlo
množství)
„DIx TotB“ = počítadlo množství B, jehož impulzy přicházejí přes digitální vstup DIx („Tot“ = počítadlo
množství)
„AIxRaw“ = proudový nebo napěťový standardní signál, který přichází přes analogový vstup AIx
„DIx Hz“ = Frekvence, jejíž impulzy přicházejí přes digitální vstup DIx

15.4
Mx:pH/ORP

Modul pH/redoxního potenciálu
pH
mV
ORP
°C
°F
RTD

Zobrazí se jen kompatibilní PV.
Příklad: když je analogový výstup (AO) nastaven v režimu „ON/OFF“, nezobrazí se žádné PV pH/
redoxního rozšiřujícího modulu.
„pH“ = naměřené pH kapaliny
„mV“ = naměřené pH kapaliny v mV
„ORP“ = naměřený redoxní potenciál kapaliny v mV
„°C“ = naměřená teplota kapaliny ve °C
„°F“ = naměřená teplota kapaliny ve °F
„RTD“ = odpor na vstupu teplotního intervalu v Ω
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15.5
Mx:Conductivity

Modul vodivosti
µS/cm
Ω.cm
°C
°F
RTD
TDS
%
USP

Zobrazí se jen kompatibilní PV.
Příklad: pro nastavení analogového výstupu (AO) se nezobrazí PV „USP“.
„µS/cm“ = naměřená vodivost kapaliny
„Ω.cm“ = specifický odpor
„°C“ = naměřená teplota kapaliny ve °C
„°F“ = naměřená teplota kapaliny ve °F
„RTD“ = odpor na vstupu teplotního intervalu v Ω
„TDS“ = množství pevných látek rozpuštěných v kapalině v ppm
„%“ = hmotnostní koncentrace kapaliny (softwarová volba „Concentration“ (Koncentrace)).
„USP“ = stav funkce USP. Viz Tabulka 10, v kap 9.29.

15.6
Mx:Outputs

Modul doplňkových výstupů
AO1
AO2
DO1
DO2

Zobrazí se jen kompatibilní PV.
„AOx“ = analogový výstup
„DOx“ = digitální výstup
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PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA, ODSTRAŇOVÁNÍ
ZÁVAD

16.1

Bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí zranění elektrickým proudem!
▶ Když budete používat verzi 12–36 V DC pro montáž na stěnu v provozu venku nebo ve vlhkém prostředí,
mohou veškerá napětí činit max. 35 V DC.
▶ Než začnete pracovat na zařízení nebo přístroji, odpojte napětí a zajistěte proti opětovnému zapojení.
▶ Každý nástroj připojený k přístroji musí být dvojitě izolován od elektrické rozvodné sítě v souladu s normou UL/EN 61010-1.
▶ Dodržujte platné předpisy BOZP a bezpečnostní předpisy pro elektrické přístroje.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí při neodborném provádění údržbových prací!
▶ Údržbové práce může provádět pouze autorizovaný odborný personál pomocí vhodného nástroje.
▶ Po přerušení napájení elektrickým proudem je třeba zajistit opětovné definované nebo kontrolované
spuštění procesu.

16.2

Péče o přístroj

Přístroj lze čistit čistým hadříkem navlhčeným vodou a příp. čisticím prostředkem, který je kompatibilní
s materiály přístroje.
Pokud požadujete doplňující informace, je vám k dispozici váš dodavatel Bürkert.

16.3

Řešení problémů

Následující tabulka ukazuje souvislost mezi LED popsanými v kap.„8.3 Použití navigačního tlačítka a dynamických tlačítek“, strana 69, symboly a typy hlášení, které přístroj generuje.
LED
LED A
(vlevo)
fialová

LED B
(vpravo)
fialová

Zobrazené symboly

(blikající)
zelená

(blikající)
zelená

zelená

červená

červená

zelená

Emotikon

Chyba Varování
všechny

X
X
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Typ hlášení a možná příčina
Režim DCP protokolu PROFINET
je aktivní na přístroji s modulem
Ethernet.
Bezporuchový provoz přístroje
a základní symbol, když není aktivní
žádná diagnostika.
Událost „Error“ (Chyba) ve spojení
s diagnostikou. Viz kap. 11.
Událost „Error“ (Chyba) ve spojení
s problémem přístroje.
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LED
LED A
(vlevo)
zelená

Zobrazené symboly
LED B
Preventivní
Emotikon Chyba Varování
(vpravo)
údržba
oranžová

Typ hlášení a možná příčina

oranžová zelená
zelená

oranžová

všechny
barvy

všechny
barvy

16.3.1

všechny
emotikony

Různé problémy

Problém
U přístroje 8619 multiCELL WM
se nerozsvítí displej, i když je
přístroj zapnutý.

16.3.2

X

Událost „Warning“ (Varování) ve
spojení s diagnostikou. Viz kap. 11.
Událost „Warning“ (Varování) ve
spojení s problémem přístroje.
Událost „Warning“ (Varování) ve
spojení s kalibrací. Viz kap. 10.13,
kap. 10.15, kap. 10.19, kap. 10.20.
Problém se záznamníkem dat

Opatření
→ Zkontrolujte, zda je správně připojený kabelový svazek, který
spojuje displej s deskou.
→ Když je připojen kabelový svazek, zkontrolujte kabelové spojení.

Události „Error“ (Chyba) ve spojení s monitorováním
procesních parametrů (pravá LED B svítí červeně a zobrazí se
symboly X a )

Když je vygenerována událost „Error“ (Chyba) ve spojení s monitorováním procesních parametrů:
• výstupy 4–20 mA generují proud 22 mA, když je funkce „Diag. Events“ (Události diag.) nastavena na
„22 mA“ (viz kap. 9.25);
• tranzistorové výstupy fungují normálně.
→ Abyste získali informace o neuvedeném hlášení, obraťte se na společnost Bürkert.
Hlášení zobVýznam
razené v nabídce
„Information“
(Informace)
Hodnota analogového vstupu modulu
„Mx:E:AIx low“
„Mx:Inputs“ je mimo nastavený rozsah.

Opatření

→ Zkontrolujte kabelové spojení vstupu.

Toto hlášení se zobrazí v závislosti na
nastavené prahové hodnotě ERROR
LOW, když bylo aktivováno monitorování
analogového vstupu modulu „Mx“ (viz
kap. 11.3).

→ Zkontrolujte funkčnost připojeného
měřicího zařízení.
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Hlášení zobVýznam
razené v nabídce
„Information“
(Informace)
Hodnota analogového vstupu modulu
„Mx:E:AIx high“
„Mx:Inputs“ je mimo nastavený rozsah.
Toto hlášení se zobrazí v závislosti na nastavené prahové hodnotě ERROR HIGH,
když bylo aktivováno monitorování
analogového vstupu modulu „Mx“ (viz
kap. 11.3).
„Mx:E:AIx open“

„Mx:E:Glass
imped.“

Opatření

→ Zkontrolujte kabelové spojení vstupu.
→ Zkontrolujte funkčnost připojeného
měřicího zařízení.

Na analogovém vstupu byla identifikována →
otevřená napěťová smyčka.
→
Toto hlášení se zobrazí, když byla
aktivována identifikace otevřeného
napěťového vstupu modulu „Mx“ (viz
kap. 11.4).
Impedance měřicí elektrody modulu „Mx“ →
je mimo nastavený rozsah.

Zkontrolujte kabelové spojení vstupu.
Zkontrolujte funkčnost připojeného
měřicího zařízení.

Vyvolejte nabídku „Diagnostics“ (Diagnostika), abyste odečetli hodnotu
impedance pH elektrody (kap. 11.5).

Toto hlášení se zobrazí v závislosti na nastavených prahových hodnotách ERROR
→ Pokud je to nutné, očistěte měřicí
LOW a ERROR HIGH, když bylo aktisenzor a znovu ho kalibrujte nebo
vováno monitorování impedance měřicí
vyměňte.
elektrody modulu „Mx“ (viz kap. 11.5).
„Mx:E:Ref.
Impedance referenční elektrody je mimo
→ Vyvolejte nabídku „Diagnostics“ (Diaimped.“
nastavený rozsah.
gnostika), abyste odečetli hodnotu
impedance referenční elektrody
Toto hlášení se zobrazí v závislosti na
(kap. 11.5).
nastavených prahových hodnotách
ERROR LOW a ERROR HIGH, když bylo
→ Pokud je to nutné, očistěte měřicí
aktivováno monitorování impedance
senzor a znovu ho kalibrujte nebo
referenční elektrody (viz kap. 11.5).
vyměňte.
„Mx:E:Conductivity“ Vodivost kapaliny je mimo nastavený
→ Vyvolejte nabídku „Diagnostics“ (Diagrozsah.
nostika), abyste odečetli hodnotu vodivosti kapaliny (kap. 11.6).
Toto hlášení se zobrazí v závislosti na
nastavených prahových hodnotách
→ Pokud je to nutné, očistěte měřicí
ERROR LOW a ERROR HIGH, když bylo
senzor a/nebo ho znovu kalibrujte.
aktivováno monitorování vodivosti kapaliny
pro modul „Mx“ (viz kap. 11.6).

206

česky

Typ 8619
Preventivní údržba, odstraňování závad

Hlášení zobVýznam
razené v nabídce
„Information“
(Informace)
„Mx:E:Temperature“ Teplota kapaliny je mimo nastavený
rozsah.

Opatření

→ Vyvolejte nabídku „Diagnostics“ (Diagnostika), abyste odečetli naměřenou
hodnotu teploty (kap. 11.7).

Toto hlášení se zobrazí v závislosti na nastavených prahových hodnotách ERROR
→ Příp. zkontrolujte, zda teplotní senzor
LOW a ERROR HIGH, když bylo aktiřádně funguje tak, že změříte kapalinu,
vováno monitorování teploty kapaliny pro
jejíž teplota je známa.
modul „Mx“ (viz kap. 11.7).
→ Pokud je teplotní senzor vadný, odešlete
senzor zpět výrobci.
→ Pokud teplotní senzor není příčinou
chyby, zkontrolujte proces.
→ Připojte teplotní senzor na modul „Mx“
nebo

„Mx:E:RTD open“ Teplotní senzor není připojen na modul
„Mx“.
Toto hlášení se zobrazí, jen když měření
teploty na modulu „Mx“ probíhá v provozním stavu AUTOMATIKA (viz kap. 9.28
a/nebo 9.29).

16.3.3

→ nastavte hodnotu teploty použitou
v procesu na režim „Manual“
(Manuální) (viz kap. 9.28 a/nebo 9.29).

Události „Error“ (Chyba) ve spojení s problémem přístroje
(levá LED A svítí červeně a zobrazí se symboly X a )

Když je vygenerována událost „Error“ (Chyba) ve spojení s problémem přístroje:
• výstup nebo výstupy 4–20 mA vygenerují proud 22 mA,
• tranzistorové výstupy fungují normálně.
→ Abyste získali informace o neuvedeném hlášení, obraťte se na společnost Bürkert.
Hlášení zobrazené v nabídce
„Information“
(Informace)
„Mx:E:ORP sat.“
„Mx:E:pH sat.“

„M0:E:Mx com.“

Význam

Opatření

Chybné měření pH a/nebo redoxního
potenciálu z důvodu saturace vstupního
stupně měřicí desky.

→ Zkontrolujte kabelové spojení
a uzemnění.

Je přerušeno spojení k rozšiřujícímu
modulu (modulům).

„Mx:E:Memory FR“ Došlo ke ztrátě výrobních dat.
Proces bude pokračovat, ale přesnost
přístroje je nepříznivě ovlivněna.

→ Zkontrolujte vyrovnání potenciálů
zařízení.
→ Vypněte a poté znovu zapněte přístroj.
→ Pokud chyba stále přetrvává, odešlete
přístroj společnosti Bürkert.
→ Vypněte a poté znovu zapněte přístroj.
→ Pokud chyba stále přetrvává, odešlete
přístroj společnosti Bürkert.
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Hlášení zobVýznam
razené v nabídce
„Information“
(Informace)
„Mx:E:Memory UR“ Došlo ke ztrátě uživatelských dat
senzorů.
„Mx:E:Memory UW“

Opatření

→ Vypněte a poté znovu zapněte přístroj.
→ Zkontrolujte parametry senzorů ve všech
nabídkách, pak data znovu uložte.
→ Pokud chyba stále přetrvává, odešlete
přístroj společnosti Bürkert.

„Mx:E:Memory CR“ Došlo ke ztrátě kalibračních parametrů
modulu „Mx“.
„Mx:E:Memory CW“

→ Vypněte a poté znovu zapněte přístroj.
→ Když chyba souvisí s deskou CPU „M0“,
proveďte nové „Teaching“.
→ Když chyba souvisí s modulem „Mx“,
znovu kalibrujte senzor připojený na
tento modul.
→ Pokud chyba stále přetrvává, odešlete
přístroj společnosti Bürkert.
→ Odešlete přístroj společnosti Bürkert.

„Mx:E:RTClock“

Hodiny jsou vadné.

„Mx:E:totalizers
lost“

Proces pokračuje.
Došlo ke ztrátě posledních hodnot
počítadla množství.

Jsou obnoveny hodnoty uložené při
předposledním vypnutí.
„Mx:E:total+backup Hodnoty počítadla množství jsou
lost“
definitivně ztraceny.
Počítadlo množství je nastaveno na nulu.
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→ Vypněte a poté znovu zapněte přístroj.
→ Pokud chyba stále přetrvává, odešlete
přístroj společnosti Bürkert.
→ Vypněte a poté znovu zapněte přístroj.
→ Pokud chyba stále přetrvává, odešlete
přístroj společnosti Bürkert.

Typ 8619
Preventivní údržba, odstraňování závad

16.3.4

Události „Warning“ (Varování) ve spojení s monitorováním
procesních parametrů (pravá LED B svítí oranžově a zobrazí
se symboly
a )

Když je vygenerována událost „Warning“ (Varování) ve spojení s monitorováním procesních parametrů:
• výstup nebo výstupy 4–20 mA fungují normálně,
• přepněte tranzistorové výstupy parametrizované v režimu „Warning“ (Varování).
→ Abyste získali informace o neuvedeném hlášení, obraťte se na společnost Bürkert.
Hlášení zobrazené v nabídce
„Information“
(Informace)
„Mx:W:AIx low“

Význam

Opatření

Hodnota analogového vstupu modulu
„Mx:Inputs“ je mimo nastavený rozsah.

→ Zkontrolujte kabelové spojení vstupu.

→
Toto hlášení se zobrazí v závislosti na
nastavené prahové hodnotě WARNING
LOW, když bylo aktivováno monitorování
analogového vstupu modulu „Mx“ (viz
kap. 11.3).
„Mx:W:AIx high“
Hodnota analogového vstupu modulu
→
„Mx:Inputs“ je mimo nastavený rozsah.
→
Toto hlášení se zobrazí v závislosti na
prahové hodnotě WARNING HIGH,
když bylo aktivováno monitorování
analogového vstupu modulu „Mx“ (viz
kap. 11.3).
„Mx:W:Ref imped.“ Impedance referenční elektrody modulu →
„Mx“ je mimo nastavený rozsah.

„Mx:W:Glass
imped.“

Zkontrolujte funkčnost připojeného
měřicího zařízení.

Zkontrolujte kabelové spojení vstupu.
Zkontrolujte funkčnost připojeného
měřicího zařízení.

Vyvolejte nabídku „Diagnostics“ (Diagnostika), abyste odečetli hodnotu impedance referenční elektrody (kap. 11.5).

Toto hlášení se zobrazí v závislosti na
nastavených prahových hodnotách
→ Pokud je to nutné, očistěte měřicí
WARNING LOW a WARNING HIGH, když
senzor a znovu ho kalibrujte nebo
bylo aktivováno monitorování impedance
vyměňte.
referenční elektrody pro modul „Mx“ (viz
kap. 11.5).
Impedance měřicí elektrody modulu
→ Vyvolejte nabídku „Diagnostics“ (Diag„Mx“ je mimo nastavený rozsah.
nostika), abyste odečetli hodnotu impedance měřicí elektrody (kap. 11.5).
Toto hlášení se zobrazí v závislosti na
nastavených prahových hodnotách
→ Pokud je to nutné, očistěte měřicí
WARNING LOW a WARNING HIGH, když
senzor a znovu ho kalibrujte nebo
bylo aktivováno monitorování impedance
vyměňte.
měřicí elektrody pro modul „Mx“ (viz
kap. 11.5).
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Hlášení zobVýznam
razené v nabídce
„Information“
(Informace)
„Mx:W:Conductivity“ Vodivost kapaliny je mimo nastavený
rozsah.

Opatření

→ Vyvolejte nabídku „Diagnostics“ (Diagnostika), abyste odečetli hodnotu vodivosti kapaliny (kap. 11.6).

Toto hlášení se zobrazí v závislosti na
nastavených prahových hodnotách
→ Pokud je to nutné, očistěte měřicí
WARNING LOW a WARNING HIGH, když
senzor a/nebo ho znovu kalibrujte.
bylo aktivováno monitorování vodivosti
kapaliny pro modul „Mx“ (viz kap. 11.6).
„Mx:W:Temperature“ Teplota kapaliny je mimo nastavený
→ Vyvolejte nabídku „Diagnostics“ (Diarozsah.
gnostika), abyste odečetli naměřenou
hodnotu teploty (kap. 11.7).
Toto hlášení se zobrazí v závislosti na
nastavených prahových hodnotách
→ Příp. zkontrolujte, zda teplotní senzor
WARNING LOW a WARNING HIGH, když
řádně funguje tak, že změříte kapalinu,
bylo aktivováno monitorování teploty
jejíž teplota je známa.
kapaliny pro modul „Mx“ (viz kap. 11.7).
→ Pokud je teplotní senzor vadný,
odešlete senzor zpět výrobci.

„W:concent.OOR“

Vodivost nebo koncentrace kapaliny je
mimo vypočítaný rozsah.
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→ Pokud teplotní senzor není příčinou
chyby, zkontrolujte proces.
→ Ujistěte se, že je teplota a vodivost
správná pro konfigurovaný výpočet
koncentrace. Viz kap. 9.29.

Typ 8619
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16.3.5

Události „Warning“ (Varování) ve spojení s problémem přístroje
(levá LED A svítí oranžově a zobrazí se symboly
a )

Když je vygenerována událost „Warning“ (Varování) ve spojení s problémem přístroje:
• výstup nebo výstupy 4–20 mA fungují normálně,
• přepněte tranzistorové výstupy parametrizované v režimu „Warning“ (Varování).
→ Abyste získali informace o neuvedeném hlášení, obraťte se na společnost Bürkert.
Hlášení zobVýznam
razené v nabídce
„Information“
(Informace)
„M0:W:Time lost“ Došlo ke ztrátě data a času.

Opatření

Když je nastaven dávkovací cyklus, nelze
provést dávkovací cyklus. Viz kap. 9.19.

„M0:W:ON/OFF
time“
„M0:W:Pulse x
lim.“
„M0:W:Pulse x
1:1“

16.3.6

→ Znovu nastavte datum a čas (viz
kap. 9.2).

Když jsou nastaveny intervaly mezi kalibracemi nebo preventivními údržbami, není
vygenerováno hlášení s připomenutím
kalibrace nebo preventivní údržby. Viz
kap. 10.13, 10.15, 10.19 nebo 10.20.
Byla překročena doba trvání definovaná
→ Deaktivujte a znovu aktivujte funkci
parametrem „MaxONtime“ funkce ON/
ON/OFF (ZAP/VYP).
OFF (ZAP/VYP) (viz kap. 9.17)
V režimu „Pulse“ (Impulz) není správný
→ Zadejte vhodný objem.
objem zadaný pro impulz (viz kap. 9.26.7).
→ Zkontrolujte K faktor.
V režimu „Pulse“ (Impulz) není správný
→ Zadejte vhodný objem.
objem zadaný pro impulz (viz kap. 9.26.7).
→ Zkontrolujte K faktor.

Události „Maintenance“ (Preventivní údržba) ve spojení
s kalibrací (pravá LED B svítí oranžově a zobrazí se symboly
,
a )

Když je vygenerována událost „Maintenance“ (Preventivní údržba) ve spojení s kalibrací:
• výstup nebo výstupy 4–20 mA fungují normálně,
• přepněte tranzistorové výstupy parametrizované v režimu „Warning“ (Varování).
→ Abyste získali informace o neuvedeném hlášení, obraťte se na společnost Bürkert.
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Hlášení zobVýznam
Opatření
razené v nabídce
„Information“
(Informace)
„MxM:Time to cal.“ Uplynutí termínu kalibrace senzoru modulu „Mx“. → Kalibrujte senzor
(viz kap. 10, strana 150).
Časový interval mezi dvěma kalibracemi je nastaven pomocí funkce „INTERVAL“ v nabídce
„CALIB. INTERVAL“ (Interval kalibrace) (viz
kap. 10, strana 150).
Uplynul čas kalibrace AI1.
→ Proveďte kalibraci AI1. Viz
„W:AI1 cal.“
kap. 10.5 až kap. 10.10.
Interval mezi 2 kalibracemi je nastaven
v kap. 10.13.
→ Resetujte čas do příští kalibrace.
Viz kap. 10.13.
„W:AI2 cal.“
Uplynul čas kalibrace AI2.
→ Proveďte kalibraci AI2. Viz
kap. 10.5 až kap. 10.10.
Interval mezi 2 kalibracemi je nastaven
v kap. 10.13.
→ Resetujte čas do příští kalibrace.
Viz kap. 10.13.
„W:AI1 maint.“
Uplynul čas preventivní údržby AI1.
→ Proveďte potřebnou preventivní
údržbu na AI1.
Interval mezi 2 údržbovými pracemi je nastaven
v kap. 10.15.
→ Resetujte čas do příští preventivní
údržby. Viz kap. 10.15.
„W:AI2 maint.“
Uplynul čas preventivní údržby AI2.
→ Proveďte potřebnou preventivní
údržbu na AI2.
Interval mezi 2 údržbovými pracemi je nastaven
v kap. 10.15.
→ Resetujte čas do příští preventivní
údržby. Viz kap. 10.15.

16.3.7

Chybová hlášení při ukládání dat

→ Abyste získali informace o neuvedeném hlášení, obraťte se na společnost Bürkert.
Při ukládání dat se mohou zobrazit následující chybová hlášení (viz kap. 9.6).
Zobrazené
Význam
hlášení
„Missing memory V přístroji není žádná paměťová karta nebo
card“ (Chybějící paměťová karta není zformátovaná.
paměťová karta)
„Datalogger is
enabled“ (Záznamník dat je
aktivní)
„File open“
(Otevřít soubor)
„Memory card
write“ (Zápis na
paměťovou kartu)

Opatření
→ Zasuňte paměťovou kartu do
přístroje (viz kap. 9.6).

Funkce záznamník dat používá paměťovou
kartu.

→ Zformátujte paměťovou kartu.
→ Deaktivujte funkci záznamníku dat
(viz kap. 9.22).

Nelze vytvořit zálohovací soubor.

→ Zformátujte paměťovou kartu.

Do zálohovacího souboru nelze zapsat data.

→ Zkontrolujte, zda není paměťová
karta chráněna proti zápisu.
→ Zkontrolujte, zda je na paměťové
kartě k dispozici dostatek volného
místa.
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16.3.8

Chybová hlášení při načítání dat

→ Abyste získali informace o neuvedeném hlášení, obraťte se na společnost Bürkert.
Při načítání dat se mohou zobrazit následující chybová hlášení (viz kap. 9.7).
Zobrazené
Význam
hlášení
„Missing memory V přístroji není žádná paměťová karta nebo
card“ (Chybějící paměťová karta není zformátovaná.
paměťová karta)
„Datalogger is
enabled“ (Záznamník dat je
aktivní)
„File open“
(Otevřít soubor)

→ Zasuňte paměťovou kartu do
přístroje (viz kap. 5.2).

Funkce záznamník dat používá paměťovou
kartu.

→ Zformátujte paměťovou kartu.
→ Deaktivujte funkci záznamníku dat
(viz kap. 9.22).

Nelze přečíst zálohovací soubor, protože:

Kontrola kompatibility obou přístrojů:

• oba přístroje nejsou kompatibilní

→ uložte data z každého přístroje (na
dvě různé paměťové karty),

• nebo se vyskytla chyba při ukládání dat.

„Memory card
read“ (Čtení
paměťové karty)
„Incompatible
module“ (Modul
jiného typu)

Opatření

→ na počítači zkontrolujte, zda jsou
názvy zálohovacích souborů
identické.
→ Když jsou názvy souborů různé,
proveďte nastavení manuálně.
→ Použijte jiný zálohovací soubor.

Zálohovací soubor je poškozený.
Snažíte se přenést uložená data z modulu na
modul jiného typu (např. data z pH modulu na
modul vodivosti).

→ Přeneste uložená data na modul
stejného typu.
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16.3.9

Chybová hlášení při použití záznamníku dat (zobrazí se
symbol X )

→ Abyste získali informace o neuvedeném hlášení, obraťte se na společnost Bürkert.
Při použití záznamníku dat se mohou zobrazit následující chybová hlášení označená symbolem
kap. 9.22).
Hlášení zobrazené v protokolu
„M0:MC read only“
„M0:MC failure“

X

(viz

Význam
Opatření
Karta je chráněna proti zápisu. Povolte zápis na kartu (posuňte
zámek nahoru).
Problém s paměťovou kartou. • Zkontrolujte, zda je v přístroji
paměťová karta.
• Zformátujte paměťovou kartu.
• Pokud problém přetrvává, vyměňte
paměťovou kartu.

„M0:MC full“

Paměťová karta je plná.

• Použijte novou paměťovou kartu
nebo smažte data na paměťové
kartě.
• Pokud problém přetrvává, zformátujte kartu na počítači.
• Pokud problém přetrvává, změňte
typ paměťové karty.

„M0:MC data loss“

Paměťová karta byla vysunuta, Než vyjmete paměťovou kartu
když byl zapnutý záznamník
z přístroje, vždy deaktivujte
dat.
záznamník dat (viz kap. 9.22).
Došlo ke ztrátě dat.

16.3.10 Různá hlášení
→ Abyste získali informace o neuvedeném hlášení, obraťte se na společnost Bürkert.
Hlášení zobrazené v protokolu
„M0:Power on“

Význam
Přístroj je vypnutý.

„Too big value“ (Příliš velká
hodnota)

Při konfiguraci aritmetické
funkce (viz kap. 9.13)
jste chtěli zadat hodnotu
konstanty, ale jiná hodnota
je nastavena na „NONE“
(Žádný).
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Opatření
–
→ Nejprve konfigurujte hodnotu,
která není konstanta.

Typ 8619
Náhradní díly a příslušenství

17

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
POZOR

Nebezpečí zranění, věcné škody v důsledku nevhodných dílů!
Nesprávné příslušenství a nevhodné náhradní díly mohou způsobit zranění a škody na přístroji a jeho
okolí.
▶ Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly od společnosti Bürkert.

Náhradní díl
4 upevňovací systémy z plastu, 8619 multiCELL
4 šrouby z plastu pro víko přístroje 8619 multiCELL WM

Identifikační číslo
560225
565193

Příslušenství
Paměťová karta 8 GB
Montážní sada pro instalaci potrubí (8619 multiCELL WM)
Adaptér pro kabelovou průchodku M20 x 1,5 se spojkou rozhraní RJ45-M12
kódování D
Připojovací kabel pro pH senzor, dlouhý 3 m
Připojovací kabel pro pH senzor, dlouhý 5 m
Připojovací kabel pro pH senzor, dlouhý 10 m
Připojovací kabel pro teplotní senzor Pt 1000, dlouhý 3 m
Připojovací kabel pro teplotní senzor Pt 1000, dlouhý 5 m
Připojovací kabel pro teplotní senzor Pt 1000, dlouhý 10 m
Připojovací kabel Variopin, délka 3 m
Připojovací kabel Variopin, délka 5 m
Připojovací kabel Variopin, délka 10 m
Softwarová volba: PID
Softwarová volba: záznamník dat
Softwarová volba: dávkování
Softwarová volba: průtok
Softwarová volba: koncentrace
Softwarová volba: protokoly Ethernet (Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP)
Softwarová volba: MATH

Identifikační číslo
564072
564596
569242

17.1

561904
561905
561906
561907
427113
554822
554855
554856
554857
561836
561837
561838
561839
561840
569286
569848

Další podklady

Konfigurace verze Ethernet viz doplňkový návod k digitální komunikaci na adrese
country.burkert.com
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18

BALENÍ, PŘEPRAVA

UPOZORNĚNÍ
Poškození při přepravě!
Nedostatečně chráněné přístroje se mohou přepravou poškodit.
▶ Přepravujte přístroj chráněný před vlhkem a nečistotami v balení odolném proti nárazu.
▶ Vyvarujte se překročení nebo nedosažení dovolené skladovací teploty.

19

SKLADOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
Nesprávné uskladnění může způsobit škody na přístroji.
▶ Přístroj uchovávejte v suchu a bezprašném prostředí!
▶ Skladovací teplota přístroje: –20 ... +70 °C,
omezena na –10 ... +70 °C se zasunutou paměťovou kartou s identifikačním číslem 564072.

20

LIKVIDACE

→ Zlikvidujte přístroj a obal v souladu s ekologickými předpisy!

UPOZORNĚNÍ
Škody na životním prostředí způsobené díly, které byly kontaminovány kapalinami!
▶ Dodržujte platné předpisy o likvidaci, národní předpisy o odstranění odpadů a předpisy na ochranu
životního prostředí!

216

česky

www.burkert.com

