Dodatkowe informacje
Dodatkowe publikacje dotyczące analizatorów kolorymetrycznych
Aztec 600 można pobrać bezpłatnie ze strony:
www.abb.com/measurement
lub uzyskać poprzez zeskanowanie tego kodu:
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Aztec 600 aluminium, amoniak, kolor, żelazo,
mangan, fosforany
Analizatory kolorymetryczne jedno- i wielostrumieniowe
Measurement made easy

Wyszukaj lub kliknij
Dodatek do instrukcji obsługi — PROFIBUS®
Aztec 600
Analizatory kolorymetryczne i jonoselektywne
Karta katalogowa
Aztec 600 Aluminium
Analizator glinu

DS/AZT6AL-EN

Karta katalogowa
Aztec 600 Ammonia
Analizator amoniaku

DS/AZT6AM-EN

Karta katalogowa
Aztec 600 Color
Analizator barwy

DS/AZT6C-EN

Karta katalogowa
Aztec 600 Iron
Analizator żelaza

DS/AZT6IR-EN

Karta katalogowa
Aztec 600 Manganese
Analizator manganu

DS/AZT6MN-EN

Karta katalogowa
Aztec 600 Manganese Low Range
Analizator niskiego zakresu manganu

DS/AZT6ML-EN

Karta katalogowa
Aztec 600 Phosphate
Analizator fosforanów
—
Jedno- i
wielostrumieniowe
analizatory Aztec 600

Wstęp
Seria Aztec 600 to zaawansowane analizatory
kolorymetryczne, służące do pomiaru poziomów
żelaza i glinu w oczyszczalniach ścieków.
Są one dostępne zarówno w wersjach jedno- jak
i wielostrumieniowych; wersja wielostrumieniowa
może próbkować sekwencyjnie maksymalnie trzy
niezależne strumienie. Niniejsza instrukcja dotyczy
obu wersji analizatora.
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera procedury
montażu, obsługi i konserwacji analizatorów
kolorymetrycznych Aztec 600.
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Poziom konfiguracji

Menu widoku wykresu — patrz sekcja 2.1

Menu widoku wskaźnika — patrz sekcja 2.1

patrz sekcja 6, strona 24
patrz sekcja 7, strona 42
patrz sekcja 8, strona 49
patrz sekcja 11, strona 55
patrz sekcja 12.2, strona 61
patrz sekcja 3.2, strona 11
patrz sekcja 9, strona 51
patrz sekcja 10, strona 52

Wspólna konfiguracja — patrz sekcja 6.1

Pomiar — patrz sekcja 6.2

Kalibracja — patrz sekcja 6.3

Przekaźniki alarmów — patrz sekcja 6.4

Wyjścia prądowe — patrz sekcja 6.5

Rejestrowanie zdarzeń — patrz sekcja 6.6

Rejestrowanie zdarzeń*— patrz sekcja 7, strona 42

Komunikacja — patrz sekcja 6.7

*Przedstawione menu widoku wykresu — dostępu do opcji
rejestrowania zdarzeń z menu najwyższego poziomu nie można
uzyskać z poziomu Konfiguracja/Rejestrowanie zdarzeń.
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1 Bezpieczeństwo
Celem informacji zawartych w niniejszym podręczniku jest pomoc naszym klientom w prawidłowej obsłudze oferowanego przez nas
sprzętu. Korzystanie z niniejszego podręcznika do jakichkolwiek innych celów jest zabronione, a jego zawartość nie może być
powielana w całości lub w części bez uprzedniej zgody działu publikacji technicznych.

1.1 Zdrowie i bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo korzystania z naszych produktów, należy przestrzegać następujących zaleceń:


Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z odpowiednimi rozdziałami niniejszego podręcznika.



Należy przestrzegać zaleceń zawartych na etykietach ostrzegawczych umieszczonych na pojemnikach i opakowaniach.



Instalacja, obsługa, naprawy oraz serwis mogą być przeprowadzane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel
i zgodnie z podanymi informacjami.



Jeżeli praca odbywa się w warunkach wysokiego ciśnienia i/lub temperatury, należy przedsięwziąć standardowe środki
ostrożności w celu uniknięcia ryzyka wypadku.



Środki chemiczne muszą być przechowywane z dala od źródeł ciepła, należy je chronić przed wysokimi temperaturami,
a środki w postaci proszku przechowywać w suchym miejscu. Przy obsłudze tego rodzaju środków należy stosować
standardowe procedury bezpieczeństwa.



Przy pozbywaniu się środków chemicznych należy uważać, aby nie zmieszać ze sobą dwóch środków.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia opisanego w niniejszym podręczniku lub innych kartach
charakterystyki substancji niebezpiecznej (tam, gdzie ma to zastosowanie) wraz z informacjami o obsłudze technicznej
i częściach zamiennych można otrzymać od naszej firmy.

1.2 Bezpieczeństwo elektryczne — CEI/IEC 61010-1:2001-2
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania normy CEI/IEC 61010-1:2001-2 „Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych
przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych” oraz norm US NEC 500 NIST i OSHA.
Jeśli urządzenie będzie wykorzystywane w sposób NIE określony przez Firmę, może mieć to wpływ na przewidzianą dla urządzenia
ochronę.
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1.3 Symbole — CEI/IEC 61010-1:2001-2
Na etykiecie urządzenia może widnieć jeden lub więcej z poniższych symboli:

Zacisk ochronny (uziemienia).

Zacisk roboczy (uziemienia).
Zasilanie tylko prądem stałym.
Zasilanie tylko prądem przemiennym.
Zasilanie zarówno prądem stałym, jak i zmiennym.

Ten symbol wskazuje na obecność urządzeń
wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne
i wskazuje, że należy zachować ostrożność, aby
nie dopuścić do ich uszkodzenia.
Ten symbol oznacza ryzyko chemiczne i wskazuje,
że tylko osoby wykwalifikowane i przeszkolone do
pracy z środkami chemicznymi powinny obsługiwać środki chemiczne lub wykonywać konserwację
systemów podawania środków chemicznych
związanych z urządzeniem.

Sprzęt jest chroniony przez podwójną izolację.

Ten symbol wskazuje potrzebę stosowania ochrony
oczu.

Ten symbol, jeśli jest umieszczony na produkcie,
wskazuje potencjalne zagrożenie, które może
skutkować ciężkim urazem cielesnym lub zgonem.
Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą
instrukcją obsługi w celu uzyskania informacji na
temat obsługi i/lub bezpieczeństwa.

Ten symbol wskazuje potrzebę stosowania ochrony
dłoni.

Ten symbol, jeśli jest umieszczony na obudowie lub
barierze ochronnej produktu, wskazuje ryzyko
porażenia prądem elektrycznym i/lub śmiertelnego
porażenia prądem elektrycznym i oznacza, że
zdejmować obudowę i usuwać barierę wolno
wyłącznie osobom mającym kwalifikacje do pracy
z niebezpiecznym napięciem.

Sprzętu elektrycznego oznaczonego tym symbolem
nie wolno utylizować w europejskich publicznych
systemach utylizacji. Zgodnie z europejskimi przepisami lokalnymi i krajowymi europejscy użytkownicy
sprzętu elektrycznego muszą teraz zwracać stare
lub wycofane z eksploatacji urządzenia ich producentom w celu ich bezpłatnego usunięcia.
Ten symbol wskazuje, że oznaczony nim produkt
zawiera substancje lub elementy toksyczne lub
niebezpieczne. Liczba wewnątrz symbolu oznacza
okres stosowania ochrony środowiska w latach.

Ten symbol wskazuje, że oznaczony element może
być gorący i nie należy go dotykać bez zachowania
ostrożności.

4
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1.4 Informacje o recyklingu produktu
Sprzętu elektrycznego oznaczonego tym symbolem od 12 sierpnia 2005 r. nie wolno utylizować w europejskich
publicznych systemach utylizacji. Zgodnie z europejskimi przepisami lokalnymi i krajowymi (dyrektywa
UE 2002/96/WE) europejscy użytkownicy sprzętu elektrycznego muszą teraz zwracać stare lub wycofane
z eksploatacji urządzenia do ich producentów w celu bezpłatnego usunięcia.

Uwaga. W sprawach zwrotu produktów w celu ich recyklingu należy kontaktować się z producentem lub dostawcą sprzętu, aby
uzyskać instrukcje na temat zwrotu zużytego sprzętu na potrzeby przeprowadzenia odpowiedniej utylizacji.

1.5 Utylizacja produktu
Uwaga. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie klientów europejskich.

Spółka ABB dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko czy jego
zanieczyszczenia przez produkty ABB jest minimalizowane na tyle, na ile to tylko możliwe. Celem europejskiej
dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), która weszła w życie 13 sierpnia
2005 r. jest zmniejszenie ilości odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz poprawa
efektywności środowiskowej wszystkich podmiotów zaangażowanych w cykl życia sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
Zgodnie z europejskimi przepisami lokalnymi i krajowymi (wskazaną wyżej dyrektywą UE 2002/96/WE) od 12 sierpnia
2005 r. urządzeń elektrycznych oznaczonych powyższym symbolem nie wolno utylizować razem z odpadami
gospodarczymi.

1.6 Ograniczenie zużycia substancji niebezpiecznych (RoHS)
Europejska dyrektywa RoHS oraz kolejne regulacje wprowadzone w państwach członkowskich i innych krajach
ograniczają użycie sześciu niebezpiecznych substancji wykorzystywanych w produkcji sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Obecnie przyrządy do monitorowania i kontrolowania nie są objęte dyrektywą RoHS, ale firma ABB
podjęła decyzję o przyjęciu zaleceń opisywanych w dyrektywie jako celu dla wszystkich przyszłych projektowanych
produktów i komponentów zakupowych.

1.7 Odczynniki chemiczne
Ostrzeżenie. Aby zapoznać się ze środkami ostrożności, zagrożeniami i procedurami postępowania w sytuacjach
nadzwyczajnych, przed przystąpieniem do pracy z pojemnikami, zbiornikami i systemami dostaw, które zawierają odczynniki
chemiczne i normy zawsze należy zapoznać się z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych. W razie możliwej
styczności z chemikaliami zalecane jest stosowanie środków ochrony oczu i dłoni.

1.8 Środki bezpieczeństwa
Przed rozpakowaniem, skonfigurowaniem lub obsługą tego przyrządu należy przeczytać całą instrukcję.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wszystkie ostrzeżenia i uwagi. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować ciężkim
urazem operatora lub uszkodzeniem urządzenia.
Aby zapobiec osłabieniu ochrony zapewnianej przez to urządzenie, nie wolno używać ani montować tego urządzenia w sposób inny
niż określono w niniejszej instrukcji.
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1 Bezpieczeństwo

1.9 Konwencje bezpieczeństwa
Ostrzeżenie. W niniejszej instrukcji ostrzeżenie służy do wskazania warunku, którego niespełnienie może skutkować ciężkim
urazem cielesnym i/lub zgonem. Nie należy wykraczać poza ostrzeżenie, dopóki nie zostaną spełnione wszystkie warunki.
Jeżeli znak ostrzegawczy widnieje na samym przyrządzie, aby uzyskać wyjaśnienie zapoznaj się z dokumentem Etykiety
ostrzegawcze — certyfikacja UL i bezpieczeństwo elektryczne — CEI/IEC 61010-1:2001-2.

Przestroga. Przestroga jest stosowana w celu wskazania warunku, którego niespełnienie może skutkować drobnym lub
umiarkowanym urazem cielesnym i/lub uszkodzeniem sprzętu. Nie należy wykraczać poza przestrogę, dopóki nie zostaną
spełnione wszystkie warunki.

Uwaga. Uwaga służy do wskazania ważnych informacji lub instrukcji, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem
użytkowania sprzętu.

1.10 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji należy koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem
użytkowania oraz skrupulatnie przestrzegać wymienionych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku niestosowania
się do ostrzeżeń o niebezpieczeństwie może dojść do ciężkich strat materialnych lub urazów cielesnych.
Ostrzeżenie. Przyrząd powinien montować jedynie wyspecjalizowany personel, uprawniony do prac w instalacjach elektrycznych
zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.

1.11 Serwis i naprawy
Użytkownikowi nie wolno serwisować żadnych elementów poza pozycjami, których listę zawiera Dodatek F, strona 96. Tylko
pracownicy firmy ABB lub jej zatwierdzeni przedstawiciele są upoważnieni do podejmowania prób naprawy systemu i wolno im
stosować jedynie komponenty oficjalnie zatwierdzone przez producenta. Każda próba naprawy przyrządu niezgodna z tymi
zasadami może spowodować jego uszkodzenie i uraz cielesny u osoby dokonującej naprawy. Skutkuje to unieważnieniem gwarancji
i może zagrozić prawidłowej pracy przyrządu, integralności elektrycznej i zgodności CE przyrządu.
W razie jakichkolwiek problemów z montażem, uruchomieniem lub użytkowaniem przyrządu należy skontaktować się z firmą, od
której został on zakupiony. Jeśli nie jest to możliwe lub wyniki takiego podejścia są niezadowalające, należy skontaktować się
z działem obsługi klienta producenta

1.12 Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa
Z obsługą analizatora wiążą się następujące potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa:

6



Elektryczne (napięcie międzyprzewodowe)



Potencjalnie niebezpieczne chemikalia
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2 Wstęp
Seria Aztec 600 to zaawansowane analizatory kolorymetryczne,
służące do pomiaru poziomów żelaza i glinu w oczyszczalniach
ścieków. Są one dostępne zarówno w wersjach jedno- jak
i wielostrumieniowych;
wersja
wielostrumieniowa
może
próbkować sekwencyjnie maksymalnie trzy niezależne
strumienie. Niniejsza instrukcja dotyczy obu wersji analizatora.
Pomiar polega na dodaniu do próbki roztworów różnych
odczynników chemicznych*, w określonej kolejności, w warunkach stałej temperatury. W rezultacie w roztworze zachodzą
reakcje chemiczne, których wynikiem jest o charakterystyczne
zabarwienie próbki. Poziom zabarwienia jest proporcjonalny do
stężenia w oryginalnej próbce, co umożliwia optyczne wykonanie
pomiaru.

Aby utrzymać optymalną dokładność pomiaru, analizator
automatycznie wykonuje kalibrację 2-punktową, wprowadzając
roztwory wzorcowe o znanych stężeniach. W analizatorze
zastosowano zawory elektromagnetyczne do automatycznego
wprowadzania tego roztworu w określonych odstępach czasu.
Dane są przechowywane w pamięci wewnętrznej analizatora
i można je archiwizować na karcie SD lub przez połączenie
internetowe. Karty SD można również używać do aktualizacji
oprogramowania analizatora — patrz Dodatek E, strona 94.
Niniejsza instrukcja opisuje obsługę i konserwację następujących
analizatorów kolorymetrycznych Aztec 600:


Aztec 600 Aluminium

W trakcie pracy analizator przetwarza sygnał generowany przez
układ pomiarowy na dane prezentowane na wyświetlaczu.



Aztec 600 Amoniak



Aztec 600 Kolor

Główne elementy analizatora przedstawia Rys. 2.1. Dolna klapa
na zawiasach zapewnia ochronę przed działaniem otoczenia na
sekcję „mokrą” w celu zapewnienia stabilnych warunków
pomiarowych.



Aztec 600 Żelazo



Aztec 600 Mangan



Aztec 600 Mangan niski zakres



Aztec 600 Fosforany

*W celu uzyskania informacji na temat roztworów odczynników
należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ABB.

Wloty kabli
(po obu stronach
obudowy)
Wyświetlacz

Klapka na zawiasach
do sekcji „mokrej”

Sekcja
elektroniki
„suchej”
Klawiatura

Pompa tłokowa
i optyka
Wyspa zaworowa

Sekcja „mokra”

Rys. 2.1 Główne elementy
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2.1 Omówienie wyświetlacza operatora
Ekran operatora jest widokiem domyślnym (pokazywanym w trybie jedno-, jak i wielostrumieniowym).
9

10

11 12

1

13

2
3

14
15

4

5

6

16

7

17

8

Element
1

Funkcja
Nazwa ekranu (przedstawiono ekran Operator trybu
wielostrumieniowego)

Element

Funkcja

j

Okno pomiaru

2

Numer strumienia

k

Ikona statusu — patrz sekcja 12.3.1, strona 61
(ikony dziennika inspekcji), patrz sekcja 12.3.2,
strona 62 (ikony dziennika alarmów), patrz sekcja
12.3.3, strona 62 (ikony statusu)

3

Jednostka miary

l

Wskazanie ilości zajętego/wolnego miejsca na karcie
SD jako wartości w % — powiązane z wyświetlaną
ikoną statusu

4

Zmierzona wartość

m

Bieżąca data i godzina

5

Ikona diagnostyczna i komunikat — patrz sekcja 12,
strona 56

n

Ekran Log audytu

6

Widok wykresów (pokazano wiele strumieni)
Uwaga. Adnotacje do zdarzeń alarmów i komunikatów
operatora nie są wyświetlane na wykresie, chyba że są
włączone — patrz sekcja 6.6.1, strona 37

o

Ikona dziennika inspekcji (Log audytu), zdarzenie,
data i godzina — patrz sekcja 12.3.1, strona 61

7

Numery strumieni, wartości zmierzone i jednostki miary

p

Ekran Dziennik zdarzeń alarmów

8

Linia wykresu

9

Pasek stanu

q

Ikona alarmu, zdarzenie, data i godzina — patrz
sekcja 12.3.2, strona 62

Tabela 2.1 Omówienie ekranów Operator i Dziennik analizatora Aztec 600
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Uwagi.
1. Status alarmu
–

Migająca czerwona ikona zdarzenia alarmu — alarm aktywny i niepotwierdzony

–

Ciągła czerwona ikona zdarzenia alarmu — alarm aktywny i potwierdzony

2. Adnotacje do zdarzeń alarmów i komunikatów operatora
Jeśli funkcja adnotacji do zdarzeń alarmów jest włączona i alarm staje się aktywny, w miejscu, w którym wystąpił alarm
wyświetlana jest czerwona ikona zdarzenia alarmu otoczona kolorowym polem kanału, wraz z godziną alarmu
i znacznikiem, na przykład:
11:58:00 1.1A High Level

Jeśli w czasie analizy tej samej próbki wystąpi więcej niż jeden alarm:
–

i na kanale stanie się aktywny drugi alarm, jego ikona jest dodawana za pierwszą.

–

i aktywny jest więcej niż jeden komunikat operatora (maks. 6), za pierwszą ikoną dodawana jest druga.

–

ikony nowych zdarzeń alarmów pojawiają się po lewej stronie wcześniejszych ikon.

–

wyświetlana jest godzina i znacznik tylko najstarszego alarmu (skrajna ikona po prawej stronie).

IM/AZT6CR-PL Rew. R
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3 Pierwsze kroki
3.1 Informacje ogólne
Poniższa procedura opisuje sposób uruchamiania i konfiguracji
analizatora przed jego uruchomieniem.
1. Zamontować i podłączyć analizator — patrz sekcja 4,
strona 12.
2. Podłączyć odpowiednie odczynniki do analizatora — patrz
sekcja 4.7, strona 20.

5. Nacisnąć przycisk
, a następnie przyciskami
i
wybrać pozycję Pomiar, aby skonfigurować parametry
pomiaru analizatora:
–

Konfiguracja — patrz sekcja 6.2.1, strona 32

–

Strumienie — patrz sekcja 6.2.2, strona 32

–

Wyczyść — patrz sekcja 6.2.3, strona 32

3. Włączyć zasilanie analizatora.
Po okresie początkowego włączania zasilania wyświetlany
jest główny ekran operatora.
4. Nacisnąć przycisk
, a następnie przyciskami
i
wybrać pozycję Wspólna konfiguracja, aby skonfigurować
analizator:
–

Konfiguracja — patrz sekcja 6.1.1, strona 26

–

Ekran — patrz sekcja 6.1.2, strona 26

–

Czas — patrz sekcja 6.1.3, strona 27

–

Bezpieczeństwo — patrz sekcja 6.1.4, strona 28

–

Użytkownik — patrz sekcja 6.1.5, strona 31

–

Komunikaty operatora — patrz sekcja 6.1.6,
strona 31

6. Nacisnąć przycisk
, a następnie przyciskami
i
wybrać pozycję Wyjście, aby zakończyć konfigurowanie:
Wyświetlany jest monit z pytaniem, czy bieżąca
konfiguracja ma zostać zapisana:

7. Nacisnąć przycisk
, aby zapisać
w pamięci wewnętrznej analizatora.

10

konfigurację
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8. Nacisnąć przycisk
, a następnie przyciskami
wybrać pozycję Obsługa:

i

3 Pierwsze kroki

3.2 Pomoc online

9. Przyciskami
i
wybrać pozycję „Napełnij linie
i kalibruj”, a następnie nacisnąć przycisk
.

Po zakończeniu sekwencji zalewania rozpoczyna się okres
stabilizacji, umożliwiający stabilizację temperatury celki
pomiarowej. Po ustabilizowaniu temperatury automatycznie
wykonywana jest kalibracja, a następnie analizator
przechodzi w tryb pomiaru.

Ciąg dalszy komunikatu

Rys. 3.1 Pomoc online
Jeśli na ekranie operatora wyświetlone zostaną jakiekolwiek
alarmy lub komunikaty, należy nacisnąć przycisk
, aby
otworzyć odpowiedni temat pomocy diagnostycznej. Jeśli na
przykład aktywny jest komunikat Kalibracja nieudana i pomoc
jest otwarta, wyświetlony zostanie temat diagnostyczny
„Kalibracja nieudana”.
1. Nacisnąć przycisk
, a następnie przyciskami
wybrać pozycję Pomoc: Nacisnąć przycisk
otworzyć Pomoc

i
, aby

2. Aby wyjść z Pomocy online, należy naciskać przycisk
aż do powrotu do ekranu, z którego ją otwarto.

IM/AZT6CR-PL Rew. R
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4 Instalacja
4.1 Akcesoria opcjonalne

4.3 Umiejscowienie

Akcesoria opcjonalne to:

Aby uzyskać ogólne wymagania dotyczące umiejscowienia,
zobacz Rys. 4.1. Zamontować w czystym, suchym, dobrze
wentylowanym i wolnym od drgań miejscu, zapewniającym
łatwy dostęp i umożliwiającym korzystanie z krótkich linii do
pobierania próbek. Unikać pomieszczeń zawierających gazy lub
opary powodujące korozje, np. pomieszczeń z urządzeniami do
chlorowania lub z zbiornikami na chlor gazowy.

Taca na odczynniki
Moduł Profibus (z oddzielną instrukcją obsługi — nr części
IM/AZT6PBS)

4.2 Wymagania dotyczące próbkowania
Wybór właściwego, reprezentatywnego punktu poboru próbek
jest krytyczny dla uzyskania optymalnych wyników pracy
analizatora.
Aby skrócić czas zwłoki próbki, należy umieścić analizator jak
najbliżej punktu poboru próbek.
W liniach poboru próbek należy używać rurek o małej średnicy,
aby zminimalizować czas zwłoki, ale na tyle dużych, aby się nie
zatykały.
Próbka musi również spełniać następujące warunki:


Natężenia przepływu próbki muszą być większe niż
200 ml/min i mniejsze niż 500 ml/min.



Temperatura próbki musi mieścić się w zakresie 1–40°C
(32–104°F).



Próbki nie mogą zawierać cząstek o wielkości
przekraczającej 100 mikronów. Powyżej tych poziomów
na liniach próbek należy zamontować filtr.



Próbka musi być pod ciśnieniem atmosferycznym. Musi
znajdować się jak najbliżej analizatora, a punkt poboru
próbek musi zapewniać dokładnie wymieszaną, reprezentatywną próbkę.

Wskazane jest również, aby sąsiadujące odpływy znajdowały się
blisko poziomu ziemi, tak by odpływ ścieków z analizatora był
jak najkrótszy i miał maksymalny spadek.
Jeśli używana jest taca na odczynniki, należy ją zamontować
bezpośrednio pod płytą podstawową obudowy analizatora —
patrz sekcja 4.5, strona 14.
Zasilacz i wyłącznik zasilania muszą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie analizatora.

W pobliżu próbki

ü

Temperatura
otoczenia

Przefiltrowa
na próbka

5°C
(41°F)
Min.

45°C
(131°F)
Maks.

Umiejscowienie na
poziomie oczu
Unikać drgań

û

Wilgotność

ü

od 0 do 95%

Rys. 4.1 Umiejscowienie
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4.4.1 Montaż tacy na odczynniki (opcja)
Wszystkie wymiary w mm (in)

Wszystkie wymiary w mm (in)

35
(1,4)

600 (23,6)
565 (22,2)

35
(1,4)

300 (11,8)

A

6 otworów
Ø 8,5 (0,34)

235
(9,2)

460
(18,1)

150 (5,9)

400
(15,7)

B

10
(0,39)
300 (11,8)

Rys. 4.2 Montaż analizatora

Uwaga. Wolne miejsce — klapka obudowy może się
otwierać w zakresie 180°. W przypadku montażu
w ciasnym miejscu należy pozostawić wystarczająco dużo
wolnego miejsca na przewody po stronie zawiasów klapki
(min. 270 mm [10,6 in]) i 100 mm (3,93 in) po stronie
otwierania klapki.

Rys. 4.3 Montaż tacy na odczynniki (opcja)
Jeśli jest używana, umieścić tacę na odczynniki w odległości nie
większej niż 1100 mm (43,3 in) od płyty podstawowej
analizatora — patrz Rys. 4.4, strona 14.
Aby zamocować półki do ściany:
1. Oznaczyć ścianę przy użyciu wymiarów przedstawionych
na Rys. 4.3.

1. Oznaczyć ścianę przy użyciu wymiarów przedstawionych
na Rys. 4.2.
2. Wywiercić i włożyć kołki w trzy otwory A i B, pod
wkręty/śruby M6 lub 1/4 in.
3. Wkręcić górną śrubę A, pozostawiając odstęp 20 mm
(0,78 in) między łbem śruby a ścianą.

Ewentualnie, z półką dokładnie przylegającą do ściany,
zrobić znaki przez otwory montażowe.
2. Dla każdej tacy nawiercić i włożyć kołki w otwory
montażowe pod mocowania śrubami M8 lub 5/16 in.

4. Zawiesić analizator na górnej śrubie.
Uwaga. Nie można dokręcić tej śruby po przymocowaniu analizatora do ściany.
Analizator należy zawiesić na górnej śrubie
i sprawdzić, czy dobrze przylega do ściany.
5. Przymocować analizator do ściany za pomocą dwóch
wkrętów B.
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4.5 Wymiary
Wszystkie wymiary w mm (in)
366 (14,4)
315 (12,4)

430 (16,9)
183 (7,2)

279 (11,0)

Odległość maksymalna 1100 (43,3)

653 (25,7)

400
(15,7)

600 (23,6)

300 (11,8)

Rys. 4.4 Wymiary
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4.6 Połączenia elektryczne
Ostrzeżenie.


Analizator nie jest wyposażony w wyłącznik, dlatego w końcowej instalacji należy zamontować urządzenie odłączające, takie
jak przełącznik lub wyłącznik automatyczny zgodny z lokalnymi normami bezpieczeństwa. Należy go zamontować w pobliżu
analizatora, w miejscu łatwo dostępnym dla operatora i wyraźnie oznaczyć jako urządzenie odłączające analizator.



Przed otwarciem analizatora lub wykonaniem jakichkolwiek połączeń należy odłączyć całe zasilanie od obwodów zasilania,
przekaźników i wszelkich zasilanych obwodów sterowania i wysokich napięć.



Używać kabli dostosowanych do obciążenia prądowego: 3-żyłowy kabel o wartościach znamionowych co najmniej 3 A
i 75°C (167°F), napięcie: 100/240 V zgodnie z normą IEC 60227, IEC 60245 lub National Electrical Code (NEC) w przypadku
USA, lub Canadian Electrical Code w przypadku Kanady. Do zacisków można podłączać kable 0,8–2,5 mm2 (18–14 AWG).



Upewnić się, że zainstalowano prawidłowe bezpieczniki — szczegółowe informacje o bezpiecznikach, patrz Rys. 4.7, strona 18.



Do wejść sygnałowych i połączeń przekaźnikowych należy używać przewodu ekranowanego.



Wymianę baterii wewnętrznej (ogniwa litowego typu Varta CR2025 3V) wolno wykonać jedynie akredytowanemu technikowi.



Analizator spełnia wymagania kategorii instalacji II wg normy IEC 61010.



Wszystkie połączenia z obwodami wtórnymi muszą mieć izolację spełniającą lokalne normy bezpieczeństwa.



Po zakończeniu instalacji nie może wystąpić otwarty dostęp do części będących pod napięciem, np. złączy.



Jeżeli analizator jest używany w sposób inny niż określony przez firmę, ochrona zapewniana przez sprzęt może zostać
naruszona.



Wszystkie urządzenia podłączone do zacisków analizatora muszą spełniać lokalne normy bezpieczeństwa (IEC 60950,
EN61010-1).



Przewody sygnałowe i zasilające należy poprowadzić osobno, najlepiej w uziemionym peszlu metalowym.



Złącza interfejsu Ethernet i magistrali należy podłączać tylko do obwodów SELV.

Tylko USA i Kanada


Dostarczone dławiki kablowe służą WYŁĄCZNIE do podłączenia okablowania sygnału wejściowego i komunikacji Ethernet.



Użycie dostarczonych dławików kablowych i kabla/przewodu elastycznego do podłączenia zasilania sieciowego do wejścia
sieciowego i zacisków wyjściowych styków przekaźnika jest niedozwolone w USA i Kanadzie.



Do podłączenia do sieci (wejście sieciowe i wyjścia styków przekaźnika) należy stosować wyłącznie izolowane polowe
przewody miedziane o odpowiednich parametrach znamionowych, min. 300 V, 14 AWG, 90C. Prowadzić kable tylko przez
odpowiednie przewody elastyczne i mocowania.

IM/AZT6CR-PL Rew. R
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4 Instalacja

4.6.1 Dostęp do połączeń
Uwaga.


Otwory wlotowe kabli są umieszczone po obu stronach obudowy.



Etykiety przyłączy płytek modułowych do listew zaciskowych są pokazene na Rys. 4.7, na stronie 18.

D

A
B

E

C
I

J

G

F

H

Rys. 4.5 Uzyskiwanie dostępu do połączeń elektrycznych i ich wykonywanie
Odniesienie do: Rys. 4.5
1. Obrócić dwie śruby mocujące klapkę sekcji elektroniki A
o 1/4 obrotu w lewo i otworzyć klapkę.
2. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego wykręcić cztery
śruby B i zdjąć przezroczystą nakładkę C.
3. Zsunąć zatrzask ustalający D z zaślepki E każdego
wlotu kabla i wyjąć zaślepkę.
4. Zamocować dławik kablowy F i zabezpieczyć go
nakrętką G.
5. Zdjąć osłonę dławika H i poprowadzić przez nią kabel I.
6. Poprowadzić kabel przez dławik F do obudowy.
Uwaga. Dławiki są dostarczane z wkładkami
uszczelniającymi z jednym lub dwoma otworami.
W przypadku sieciowego kabla zasilającego należy
użyć wkładki uszczelniającej z jednym otworem.

16

7. Wyjąć wszystkie wtyki przyłączeniowe bloku zacisków J
i za pomocą małego śrubokręta płaskiego wykonać
połączenia z każdym z wtyków. Upewnić się, że przewody
są podłączone do odpowiednich zacisków — patrz
Rys. 4.7, strona 18.
8. Podłączyć ponownie wtyki listwy zaciskowej do odpowiednich gniazd na płycie modułowej.
9. Dokręcić nakrętkę dławika H po wykonaniu każdego
połączenia.
10. W razie potrzeby podłączyć kabel Ethernet — patrz sekcja
4.6.2, strona 17.
11. Po wykonaniu wszystkich połączeń założyć przezroczystą
nakładkę C i zamocować ją czterema śrubami B.
Zamknąć klapkę sekcji elektroniki i zabezpieczyć ją,
obracając dwie śruby mocujące klapkę A o 1/4 obrotu
w prawo.
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4.6.2 Połączenia Ethernet

E

H

G

C

D

I
F
B

A

Rys. 4.6 Połączenia Ethernet
Dławik ethernetowy różni się od innych połączeń, dzięki czemu
mieści się w nim wtyk RJ45:
1. Zgodnie z krokami 1 i 2 w sekcji 4.6.1, strona 16,
otworzyć klapkę sekcji elektroniki i zdjąć przezroczystą
nakładkę.
2. Odniesienie do: Rys. 4.6
a. Zsunąć zatrzask ustalający A z zaślepki B i wyjąć
zaślepkę.
b. Zamocować dławik kablowy C i zabezpieczyć go
nakrętką D.
c. Zdjąć dławik kablowy E i poprowadzić przezeń
kabel F.
d. Zamontować dzieloną gumową wkładkę uszczelniającą G i dzieloną podkładkę H na kablu.
e. Poprowadzić kabel przez dławik C do obudowy.
f.

Podłączyć złącze RJ45 I do gniazda złącza
Ethernet RJ45 na płycie modułowej (szczegóły
lokalizacji przedstawia Rys. 4.7, strona 18)
i dokręcić nakrętkę dławika E.

3. Zgodnie z krokiem 11 w sekcji 4.6.1, strona 16,
zamontować z powrotem przezroczystą nakładkę, a
następnie zamknąć i zamocować klapkę sekcji elektroniki.

IM/AZT6CR-PL Rew. R
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4.6.3 Opis ogólny połączeń

Kołek gwintowany uziemienia (masy)
zasilacza sieciowego (tylko
w modelach zasilanych prądem
zmiennym) — patrz Ostrzeżenia
w sekcji 4.6, strona 15

Gniazda
opcjonalnej
komunikacji
cyfrowej

Uwaga
Przekaźnik
Złącze Ethernet
RJ45
Niepow.
Przekaźnik


+ O/P 6

Styk
zwierny
C
Styk
rozwierny

Styk
zwierny
C
Styk
rozwierny

TB2

Styk
zwierny
C
Styk
rozwierny

Stop
Przekaźnik

TB3

Styk
zwierny
C
Styk
rozwierny

TB4

Styk
zwierny
C
Styk
rozwierny

TB5

Styk
zwierny
C
Styk
rozwierny

Przekaźnik alarmów 3

TB6

Styk
zwierny
C
Styk
rozwierny

Przekaźnik alarmów 5

Przekaźnik kalibracji
w toku


+ O/P 5

Przekaźnik alarmów 2


+ O/P 4

+ O/P 3

TB7
Wyjścia prądowe
Przekaźnik alarmów 4


+ O/P 2

+ O/P 1

Przekaźnik alarmów 6
TB8
Opcjonalna komunikacja cyfrowa

Stosować bezpieczniki:
Zasilanie AC: 1 A (maks.), Typ T, 250 V
*Zasilanie DC: 12,5 A 125 V DC Typ T
*Producent: SCHURTER,
Model SPT 5 x 20 Series

Styk
zwierny
C
Styk
rozwierny

Styk
zwierny
C
Styk
rozwierny

Styk
zwierny
C
Styk
rozwierny

Bezpiecznik 1 A Typ T

LUB

Przekaźnik alarmów 1

** Bezpiecznik 12,5 A Typ T

L
N

+
–

E

E

TB1

18–36 V DC
100 V do 240 V AC ±10%
**szczegóły dotyczące
(90 V min. do 264 V maks.)
wymiany bezpieczników DC —
50/60 Hz
patrz Rys. 4.9, strona 19

Rys. 4.7 Opis ogólny połączeń
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4 Instalacja
4.6.5 Zabezpieczanie styków przeka?ników alarmów
i eliminowanie zakłóce?

4.6.4 Wymiana bezpieczników DC
Przestroga. Należy używać tylko zamiennego bezpiecznika:
12,5 A 125 V DC Typ T, SCHURTER, Model SPT 5 x
20 Series

NC C NO
Zewnętrzne
zasilanie
sieciowe

R

Styki przekaźnika

C

Obciążenie

L

A

N
A — w obwodzie prądu
przemiennego

NC C NO

B
E

C

Zewnętrzny

D

Styki przekaźnika
Dioda

Zasilanie DC

+



Obciążenie

B — w obwodzie prądu
stałego

Rys. 4.9 Zabezpieczanie styków przekaźników

Rys. 4.8 Wymiana bezpieczników DC
Odniesienie do: Rys. 4.8
Ostrzeżenie. Odłączyć analizator i kable od zasilania
elektrycznego.
1. Otworzyć klapę sekcji elektroniki, odkręcając dwie
mocujące ją śruby A o 1/4 obrotu.
2. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego wykręcić cztery
śruby B i zdjąć przezroczystą nakładkę C.
3. Ostrożnie wyjąć bezpiecznik z uchwytu bezpiecznikowego
D na płycie zasilania prądem stałym E.
4. Zamontować nowy bezpiecznik (12,5 A 125 V DC Typ T,
SCHURTER, Model SPT 5 x 20 Series) w uchwycie
bezpiecznikowym D na płycie zasilania prądem stałym
E.
5. Założyć przezroczystą nakładkę C i zamocować ją
czterema śrubami B, zamknąć klapkę sekcji elektroniki
i zabezpieczyć ją, obracając dwie śruby mocujące klapkę
A o 1/4 obrotu w prawo.

IM/AZT6CR-PL Rew. R

Jeśli przekaźniki używane są do włączania i wyłączania
obciążeń, styki przekaźników mogą ulec erozji na skutek
wyładowań łukowych. Wyładowania łukowe wytwarzają również
zakłócenia radiowe, które mogą powodować nieprawidłowe
działanie analizatora i błędne odczyty. Aby zminimalizować
wpływ zakłóceń radiowych, konieczne są elementy tłumiące
wyładowania łukowe; są to filtry rezystancyjno-pojemnościowe
w obwodach prądu przemiennego lub diody w obwodach prądu
stałego. Elementy te można łączyć poprzez obciążenie.
Maksymalne parametry znamionowe przekaźnika są następujące:


250 V, 5 A AC, 1250 VA (nieindukcyjne)



30 V, 5 A DC 150 W

W przypadku obwodów prądu zmiennego wielkość filtru
rezystancyjno-pojemnościowego (RC) zależy od prądu
obciążenia oraz przełączanej indukcyjności. Na początek należy
zamontować filtr RC 100R/0,022 μF. Jeśli wystąpi
nieprawidłowe działanie analizatora, oznacza to że filtr RC jest
zbyt mały i należy dobrać większy.
W obwodach prądu stałego należy zamontować diodę — patrz
Rys. 4.9. W zastosowaniach ogólnych można użyć diody typu
IN5406 (szczytowe napięcie wsteczne 600 V przy 3 A).
Uwaga. W celu uzyskania niezawodnego przełączenia
napięcie minimalne musi być > 12 V, a natężenie minimalne
> 100 mA.
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4.7 Podłączanie próbki i odczynników
4.7.1 Podłączenie wlotu próbki i przewodów spustowych
Pojemnik na próbki wypełnia się próbką i przelewa na górze, aby
napełnić zbiornik wyrównawczy, z którego pobierana jest próbka
do pomiaru.
Przewody spustowe B, D i F (patrz Rys. 4.11) należy
poprowadzić tak, by utrzymać odpływ grawitacyjny.
Pływak w pojemniku zawiera mały magnes uruchamiający
kontaktron. Gdy pływak znajduje się w najwyższym położeniu,
przełącznik jest utrzymywany w pozycji zamkniętej. Gdy próbka
przestaje płynąć, pływak powoli opada, umożliwiając otwarcie
kontaktronu, co powoduje wskazanie awarii przepływu próbki.
Jednostki jednostrumieniowe
Przy użyciu sztywnych nylonowych rurek:
1. Podłączyć strumień 1 do przyłącza wlotowego próbki A
(rurka o średnicy zewnętrznej 6 mm).
2. Podłączyć przewód spustowy strumienia 1 do przyłącza
wylotu próbki B (rurka o średnicy zewnętrznej 10 mm).

Jednostki wielostrumieniowe
Przy użyciu sztywnych nylonowych rurek:
1. Podłączyć strumień 1 do czarnego przyłącza wlotowego
próbki A (rurka o średnicy zewnętrznej 6 mm).
2. Podłączyć przewód spustowy strumienia 1 do czarnego
przyłącza wylotu próbki B (rurka o średnicy
zewnętrznej 10 mm).
3. Podłączyć strumień 2 do czerwonego przyłącza wlotowego
próbki C (rurka o średnicy zewnętrznej 6 mm).
4. Podłączyć przewód spustowy strumienia 2 do czerwonego
przyłącza wylotu próbki D (rurka o średnicy zewnętrznej
10 mm).
5. Podłączyć strumień 3 do zielonego przyłącza wlotowego
próbki E (rurka o średnicy zewnętrznej 6 mm).
6. Podłączyć przewód spustowy strumienia 3 do zielonego
przyłącza wylotu próbki F (rurka o średnicy zewnętrznej
10 mm).

F

10 mm

D
10 mm

B

B

6 mm

A
A
C
Rys. 4.10 Podłączenie wlotu próbki i przewodów spustowych– jeden strumień
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E

6 mm

Rys. 4.11 Podłączenie wlotu próbki i przewodów spustowych
— wiele strumieni
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4.7.2 Instalowanie odczynników i czujników poziomu
odczynników
Ostrzeżenie.




Niektóre odczynniki zawierają niebezpieczne substancje chemiczne. Przed przystąpieniem do pracy
z odczynnikami należy ze zrozumieniem przeczytać
informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Na czas postępowania z odczynnikami należy
zakładać odpowiednią odzież ochronną.

Podczas instalacji odczynników należy zachować ostrożność,
aby zapobiec zanieczyszczeniu. Czujnik poziomu odczynnika
należy utrzymywać w stanie suchym i unikać dotykania
trzpienia. Czujnik poziomu należy trzymać za pierścień
zaciskowy A — patrz Rys. 4.12.

4 Instalacja
4.7.3 Podłączanie odpadów z analizatora
Odpady są wydalane z analizatora przez dedykowane przyłącze
odpadów na zbloczu zaworowym (oznaczone symbolem „W”).
Rurki ściekowe odpadów z analizatora poprowadzić zgodnie
z lokalnymi przepisami do otwartego pojemnika na odpady lub
odpływu.
Przestroga. Odpady z analizatorów są zanieczyszczone
odczynnikami. Odpady należy usuwać zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Uwaga. Rurki ściekowe odpadów z analizatora powinny
być jak najkrótsze i ułożone jak najbardziej pionowo, aby
umożliwić swobodny odpływ. Upewnić się, że w rurkach
ściekowych odpadów nie ma przeciwciśnienia.

W przypadku każdej kombinacji czujnika poziomu odczynnika
i pojemnika należy stosować następujący proces:
1. Suchą, niestrzępiącą się ścierką usunąć wszelkie ciała
obce z trzpienia czujnika poziomu B.
2. Zdjąć nasadkę z pojemnika z odczynnikiem i umieścić
w czystym, bezpiecznym miejscu.
3. Włożyć czujnik poziomu odczynnika do pojemnika
z odczynnikiem, upewniając się, że wszystkie połączenia
są nadal na swoim miejscu.
4. Sprawdzić, czy koniec czujnika poziomu znajduje się
w pobliżu dna pojemnika z odczynnikiem. Regulację
można wykonać poprzez poluzowanie D, przesunięcie
czujnika w żądane położenie, zakręcenie D, a następnie
pierścienia A.
5. Zamocować czujnik poziomu odczynnika na pojemniku
z odczynnikiem za pomocą nasadki C.

A

C
D
B

Rys. 4.12 Czujnik poziomu odczynnika
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5 Praca
5.2 Nawigacja i edycja
Oprogramowanie zapewnia różne metody wprowadzania
wartości w zależności od typu pola, które ma być edytowane.

Ostrzeżenie.
W razie możliwej styczności z chemikaliami zalecane jest
stosowanie środków ochrony oczu i dłoni. Należy podjąć
odpowiednie środki ostrożności w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy.

5.2.1 Edycja tekstu
Jeśli edytowane pole wymaga wprowadzenia tekstu, wyświetlana
jest klawiatura:

5.1 Elementy sterujące na przednim panelu

1

2

3

4

5

Rys. 5.1 Panel sterujący operatora
a

Przycisk Menu
— wyświetla lub ukrywa menu
kontekstowe operatora związane z poszczególnymi
widokami. Umożliwia również wyjście z menu bez
dokonywania zmian lub powrót do poprzedniego poziomu
menu.

b

Przycisk Grupa
— przełącza między ekranami
operatora a ekranami dzienników.
Przycisk strzałki w lewo
— umożliwia przewijanie
w lewo.

c

Przyciski strzałek w górę / w dół
— umożliwiają
zaznaczanie pozycji menu i przewijanie wcześniej
zapisanych danych.

d

Przycisk Widok
— przełącza między ekranami
operatora a ekranami wykresów.
Przycisk strzałki w prawo
— umożliwia przewijanie
w prawo.

e

Przycisk Enter
— umożliwia wybór zaznaczonej
pozycji menu, przycisku obsługi lub edycję zaznaczonych
elementów.

22

Aby wprowadzić tekst, należy przyciskami
,
,
zaznaczać żądany znak, a następnie naciskać przycisk

i
.

Są trzy zestawy znaków: wielkie litery, małe litery i symbole. Aby
przełączać się między nimi, należy zaznaczyć dolny prawy
przycisk i nacisnąć przycisk
.
W celu zakończenia należy zaznaczyć przycisk ekranowy OK
i nacisnąć przycisk
albo
, aby wyjść bez wprowadzenia
zmian.
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5.2.2 Edycja liczb
Jeśli edytowane pole wymaga wprowadzenia
liczbowych, wyświetlana jest klawiatura numeryczna:

5 Praca
Zakładki

wartości

W celu wybrania zakładki należy użyć przycisków
Uwaga. Zakładka
więcej zakładek.

Aby wprowadzić liczbę, należy przyciskami
,
,
zaznaczać żądaną cyfrę, a następnie naciskać przycisk

i
.

i

.

wskazuje, że dostępnych jest

5.2.4 Menu
Przycisk
otwiera menu, a przyciski
i
umożliwiają
wybranie pozycji menu. Przycisk
otwiera pozycję menu:

W celu zakończenia należy zaznaczyć przycisk ekranowy OK
i nacisnąć przycisk
albo
, aby wyjść bez wprowadzenia
zmian.
Przycisk „C” umożliwia anulowanie operacji edycji i wyjście
z powrotem do poprzedniego ekranu.
Przycisk Del wykonuje funkcje usuwania znaków lub cyfr
wprowadzonych w polu tekstowym

5.3 Struktura ekranu oprogramowania
5.3.1 Menu widoków wskaźników
W przypadku dostępu do menu z poziomu widoku wskaźników
wyświetlane są opcje menu Obsługa i Diagnostyka.

5.2.3 Inne metody edycji
Jest kilka innych metod edycji, na przykład:
Pola wyboru

patrz sekcja 6, strona 24
patrz sekcja 7, strona 42

patrz sekcja 9, strona 51
patrz sekcja 10, strona 52
patrz sekcja 3.2, strona 11

Aby zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru, należy przyciskami
i
wyróżnić żądane pole wyboru, a następnie nacisnąć
przycisk
.

5.3.2 Menu widoków wykresów
W przypadku dostępu do menu z poziomu widoku wykresów
wyświetlane są opcje menu Funkcje wykresów i Statystyka.

W celu zakończenia i zapisania zmian należy zaznaczyć przycisk
ekranowy OK i nacisnąć przycisk
albo nacisnąć przycisk
, aby wyjść bez wprowadzenia zmian.

patrz sekcja 8, strona 49

Suwaki

patrz sekcja 11, strona 55

W celu wybrania wartości można przyciskami
przesuwać suwak.

i

W celu zakończenia i zapisania zmian należy nacisnąć przycisk
albo nacisnąć przycisk
, aby wyjść bez wprowadzenia
zmian.
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6 Konfiguracja

Wyświetlany tylko wtedy, gdy
parametr System
bezpieczeństwa ma
ustawienie Podstawowy —
patrz system Pomocy online.

Wyświetlany tylko wtedy, gdy
parametr System
bezpieczeństwa ma ustawienie
Zaawansowane — patrz system
Pomocy online.
Wprowadzono
nieprawidłowe hasło

Chroniony poziom
konfiguracji

Wprowadzono
prawidłowe hasło

Umożliwia edycję bieżącej konfiguracji Zmiany są
wprowadzane dopiero po zapisaniu ich po wyjściu
z poziomu Konfiguracja

Niechroniony
poziom konfiguracji

Otworzyć konfigurację zapisaną wcześniej w pamięci
wewnętrznej lub na zewnętrznym nośniku danych
(w pamięci wewnętrznej można zapisać maksymalnie
16 konfiguracji — patrz Uwaga 1 na następnej stronie

Anuluj

Patrz Uwaga 2
na następnej
stronie

Przełączanie
między pamięcią
wewnętrzną/
zewnętrzną

Akceptacja
wyboru

Umożliwia
anulowanie i powrót
do poziomu
Operator

Otwarcie nowej
konfiguracji
z ustawieniami
domyślnymi — patrz
Uwaga 1 na następnej
stronie

Rys. 6.1 Konfiguracja systemu

24

IM/AZT6CR-PL Rew. R

Aztec 600 glin, amoniak, kolor, żelazo, mangan, fosforany
Analizatory kolorymetryczne jedno- i wielostrumieniowe

6 Konfiguracja

Uwaga. 1


W przypadku wybrania opcji Nowa konfiguracja lub Otwórz konfigurację i zapisania zmodyfikowanego pliku
konfiguracyjnego tworzone są nowe pliki danych wszystkich plików dziennika, a wszelkie niezarchiwizowane dane ulegają
utracie.



Dotychczasowe parametry konfiguracji zabezpieczeń są zachowywane po otwarciu konfiguracji z pliku lub po załadowaniu
nowej konfiguracji (zabezpieczenia pozostają takie same jak obecnie skonfigurowane). Aby zastąpić bieżącą konfigurację
danymi z pliku, który ma zostać załadowany, należy zaznaczyć opcję Załaduj konfigurację zabezpieczeń z pliku.



Opcja załadowania lub zachowania konfiguracji zabezpieczeń jest dostępna tylko w trybie Zabezpieczenia zaawansowane
i tylko dla administratora systemu (Użytkownika 1 — patrz sekcja 6.1.4, strona 28). Jeśli nowy lub istniejący plik
konfiguracyjny zostanie otwarty przez użytkownika innego niż administrator systemu, zachowane zostają dotychczasowe
ustawienia zabezpieczeń.

Wychodzenie z poziomu konfiguracji
Podczas wychodzenia z poziomu konfiguracji stosowane są następujące warunki:
Uwaga. 2


Bieżąca, aktywna konfiguracja jest zapisywana w pamięci wewnętrznej.



Wybranie opcji Zapisz jako bieżącą konfigurację wstrzymuje rejestrowanie zdarzeń na krótki czas, przez który wdrażana
jest nowa konfiguracja.



Podczas zapisywania bieżącej konfiguracji w pamięci wewnętrznej plik jest zapisywany automatycznie pod nazwą pliku
„<godzina><data><tag przyrządu>.cfg”.



Podczas zapisywania bieżącej konfiguracji na zewnętrznym nośniku danych plik jest automatycznie zapisywany w pamięci
wewnętrznej, jak również na zewnętrznym nośniku archiwum pod nazwą „<godzina><data><tag przyrządu>.cfg”.



Po wybraniu opcji Zapisz konfigurację plik konfiguracyjny jest zapisywany pod nazwą „<godzina><data><tag
przyrządu>.cfg” w pamięci wewnętrznej lub na nośniku zewnętrznym.



Zmiany są zapisywane w pamięci nieulotnej tylko wtedy, gdy wybrana zostanie jedna z powyższych opcji zapisu. Utrata
zasilania przed zapisaniem zmian w konfiguracji powoduje ich utratę.



Wybranie opcji Anuluj skutkuje odrzuceniem niezapisanych zmian i powrotem analizatora do poziomu Obsługa.



Nowe wewnętrzne pliki danych włączonych kanałów rejestrowania są tworzone w przypadku zmiany któregokolwiek
z następujących parametrów konfiguracyjnych:



–

Źródło kanału rejestrowania

–

Tag kanału

Jeśli zmiana konfiguracji spowoduje utworzenie nowych wewnętrznych plików danych włączonych kanałów rejestrowania,
wyświetlane jest ostrzeżenie. Wybrać opcję Tak, aby zaakceptować zmianę konfiguracji. Aby anulować zmianę konfiguracji,
wybrać opcję Nie.
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6.1 Część wspólna
Ekran Część wspólna ma dziewięć zakładek:

6.1.1 Konfigur.
Pola
Język

Tag przyrządu

Zegar widoku gł.

Opis
Zawiera listę dostępnych języków.
Wybór nowego języka zaczyna obowiązywać dopiero po zapisaniu konfiguracji.
Tekst tagu przyrządu analizatora wyświetlany jest w lewym górnym rogu widoków operatora. Można
użyć maksymalnie 20 znaków.
Tag przyrządu analizatora jest wyświetlany również w plikach konfiguracyjnych i plikach dziennika
inspekcji.
Czas nienaciśnięcia żadnego przycisku, po którym wyświetlacz wraca do głównego ekranu
operatora (nie dotyczy ekranów Konfiguracja).

6.1.2 Ekran
Pola

Opis

Czas oczek. wyg. ekranu

Opóźnienie czasowe wygaszacza ekranu. Ekran jest przyciemniany po upływie ustawionego czasu.
Przełącza między ustawieniami Włączono i Wyłączono.
Uwaga. Do zrzutów ekranu wymagana jest karta SD.

Zrzut ekranu

Jasność

26

Jeśli opcja ta jest włączona, należy nacisnąć przycisk
, aby przechwycić bieżący ekran dziennika
lub wykresu do folderu VRD\BMP na karcie SD. Dla każdego zrzutu ekranu wyświetlane jest okno
dialogowe potwierdzenia.
Reguluje jasność ekranu.
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6.1.3 Czas
Pola

Opis

Data i czas

Ostrzeżenie. Zmiana godziny może skutkować bezpowrotną utratą danych. Po jej zmianie
wyświetlany jest komunikat informujący, że rejestrowanie będzie wyłączone do chwili zapisania
konfiguracji.
Umożliwia automatyczną zmianę czasu na letni. Dostępne opcje:


Wył. Pola „Czas letni — Start” i „Czas letni — Koniec” są niedostępne.



Automatyczny — USA. Początek i koniec okresu czasu letniego w USA jest obliczany
automatycznie. Zegar jest przestawiany automatycznie o 1 godzinę do przodu o godzinie 2:00
w nocy w drugą niedzielę marca i automatycznie cofany o 1 godzinę o 2:00 w nocy w pierwszą
niedzielę listopada.



Automatyczny — Europa. Początek i koniec okresu czasu letniego w Europie jest obliczany
automatycznie. Zegar jest przestawiany automatycznie o 1 godzinę do przodu o godzinie 2:00
w nocy w ostatnią niedzielę marca i automatycznie cofany o 1 godzinę o 2:00 w nocy
w ostatnią niedzielę października.



Automatyczny — Niestandardowy. Datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia można
edytować.

Czas letni — Wł.

Czas letni — Start

Jeśli opcja Czas letni — Wł. jest ustawiona na USA lub Europę, data rozpoczęcia jest wyświetlana,
ale nie można jej edytować.
Jeśli opcja Czas letni — Wł. ma ustawienie Niestandardowy, datę i godzinę można edytować.

Czas letni — Koniec

Jeśli opcja Czas letni — Wł. jest ustawiona na USA lub Europę, data zakończenia jest wyświetlana,
ale nie można jej edytować.
Jeśli opcja Czas letni — Wł. ma ustawienie Niestandardowy, datę i godzinę można edytować.
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6.1.4 Bezpieczeństwo
Analizator jest wyposażony w wewnętrzny przełącznik bezpieczeństwa, który w połączeniu z ustawieniami parametrów
Zabezpieczenia konfiguracji (patrz strona 29) służy do zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do poziomu konfiguracji.
Dostępne są dwie metody ochrony dostępu do konfiguracji:
1. Ochrona hasłem (fabryczne ustawienie domyślne)
Dostęp do poziomu konfiguracji można uzyskać dopiero po wprowadzeniu prawidłowego hasła.
2. Ochrona wewnętrznym przełącznikiem bezpieczeństwa
Dostęp do poziomu konfiguracji można uzyskać dopiero po ustawieniu wewnętrznego przełącznika bezpieczeństwa w pozycji
włączenia
Ustawianie parametru Zabezpieczenia konfiguracji (patrz strona 29)
Ustawianie wewnętrznego przełącznika
bezpieczeństwa (patrz Rys. 6.2)

Ochrona hasłem (fabryczne ustawienie
domyślne)

Ochrona przełącznikiem wewnętrznym
(alternatywa)

Wyłączono (fabryczne ustawienie domyślne)

Dostęp na hasło

Brak dostępu

Włączono

Swobodny dostęp

Swobodny dostęp

Włączono

Wyłączono

Pozycja wyłączenia przełącznika:
Dostęp do poziomu konfiguracji wyłączony

Włączono

Wyłączono

Pozycja włączenia przełącznika:
Dostęp do poziomu konfiguracji włączony

A

C

Enabled

Disabled

B
Rys. 6.2 Uzyskiwanie dostępu do wewnętrznego przełącznika bezpieczeństwa
Aby uzyskać dostęp do wewnętrznego przełącznika bezpieczeństwa:
1. Wyłączyć zasilanie analizatora i obrócić dwie śruby ustalające klapki A o 1/4 obrotu w lewo.
2. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego wykręcić cztery śruby ustalające nakładki B, a następnie zdjąć nakładkę.
3. Ustawić przełącznik bezpieczeństwa C w żądanym położeniu.
Uwaga. Wewnętrzny przełącznik bezpieczeństwa jest domyślnie ustawiony w pozycji wyłączenia i powinien być używany w celu
uzyskania dostępu do poziomu konfiguracji tylko wtedy, gdy opcja Zabezpieczenia konfiguracji ma ustawienie Ochrona
przełącznikiem wewnętrznym — patrz strona 29. Nie wolno używać przełącznika w celu uzyskania dostępu do poziomu
konfiguracji, gdy opcja Zabezpieczenia konfiguracji ma ustawienie Ochrona hasłem (ustawienie domyślne), chyba że doszło do
utraty hasła. Przełącznik ma priorytet w stosunku do ochrony hasłem i umożliwia swobodny dostęp do poziomu konfiguracji.

28

IM/AZT6CR-PL Rew. R

Aztec 600 glin, amoniak, kolor, żelazo, mangan, fosforany
Analizatory kolorymetryczne jedno- i wielostrumieniowe

6 Konfiguracja

Uwaga. Użytkownik1 to administrator systemu oraz jedyny użytkownik mający dostęp do parametru Typ zabezpieczenia —
patrz Tabela 6.1.

Użytkownik 1

Uprawnienia użytkownika 1 (administratora systemu) do zabezpieczeń

Administrator systemu

Ustawianie początkowego, chronionego hasłem dostępu do menu Kalibracja i konserwacja oraz
Zapis dzienników.
Jest to jedyny użytkownik mający dostęp do parametru Typ zabezpieczenia.
Ustawianie początkowego dostępu chronionego hasłem do menu Konfiguracja, gdy parametr Typ
zabezpieczenia / Zabezpieczenia konfiguracji ma ustawienie Ochrona hasłem.
Ustawianie początkowych uprawnień użytkowników — inni użytkownicy mogą później zmienić swoje
własne hasła, jeśli Użytkownik 1 ustawi odpowiednie uprawnienie.
Ustawianie dat wygaśnięcia haseł i wyłączanie nieaktywnych kont użytkowników po upływie
ustawionego czasu.
Ustawianie limitów błędów haseł i minimalnych długości haseł

Tabela 6.1 Uprawnienia administratora systemu do zabezpieczeń
Pola

Opis
Otwierana jest strona z dwoma polami:


System bezpieczeństwa — przełączany pomiędzy Podstawowy albo Zaawansowany.

–

Podstawowy:
Umożliwia dostęp do menu Konfiguracja maksymalnie czterem użytkownikom
(użytkownikom 1–4) — każdemu użytkownikowi można ustawić unikalne hasło
składające się z maksymalnie czterech cyfr.
Można ustawić osobne hasło dostępu do menu Kalibracja i konserwacja oraz Zapis
dzienników — hasła tego może używać maksymalnie czterech użytkowników.

–

Zaawansowane:
Umożliwia maksymalnie dwunastu użytkownikom chroniony hasłem dostęp do
dowolnego z menu Konfiguracja, Kalibracja i konserwacja lub Zapis dzienników.
Każdemu z użytkowników można przypisać unikalne 20-znakowe (alfanumeryczne)
hasło, w którym rozróżniana jest wielkość liter (można ustawić długość minimalną hasła).

Typ zabezpieczenia



Zabezpieczenia konfiguracji — przełączane, Ochrona hasłem albo Ochrona przełącznikiem
wewnętrznym.

–

Ochrona hasłem (fabryczne ustawienie domyślne):
Gdy wewnętrzny przełącznik bezpieczeństwa ma ustawienie Wyłączono (fabryczne
ustawienie domyślne), dostęp do poziomu Konfiguracja można uzyskać dopiero po
wprowadzeniu prawidłowego hasła.

–

Ochrona przełącznikiem wewnętrznym:
Gdy wewnętrzny przełącznik bezpieczeństwa ma ustawienie Wyłączono (fabryczne
ustawienie domyślne), nie można uzyskać dostępu do poziomu Konfiguracja.

Uwaga. Jeśli wewnętrzny przełącznik bezpieczeństwa ma ustawienie Włączono, dostęp do
poziomu Konfiguracja można uzyskać bez konieczności wprowadzania hasła i należy to robić tylko
w razie utraty hasła.
Położenia przełącznika — patrz Rys. 6.2 na stronie 28.
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Opis
Umożliwia ustawienie dostępu do menu Kalibracja i konserwacja oraz Zapis dzienników.
Gdy ma ustawienie Wył., nie jest wymagane żadne hasło.

Zabezp. poziomu
operatora

Gdy ma ustawienie Wł., a Typ zabezpieczenia ma ustawienie Podstawowy, wyświetlane jest
dodatkowe pole Hasło poziomu operatora.
Gdy ma ustawienie Wł., a Typ zabezpieczenia ma ustawienie Zaawansowany, wszyscy użytkownicy
muszą wprowadzać hasło użytkownika, aby uzyskać dostęp do menu Kalibracja i konserwacja oraz
Zapis dzienników.

Hasło poziomu
operatora

Wyświetlane tylko wtedy, gdy System bezpieczeństwa ma ustawienie Podstawowy, a opcja
Zabezpieczenia poziomu operatora ma ustawienie Wł. Wszyscy użytkownicy muszą wprowadzić to
hasło, aby uzyskać dostęp do menu Kalibracja i konserwacja oraz Zapis dzienników.

Poniższe pola są wyświetlane tylko wtedy, gdy opcja System bezpieczeństwa ma ustawienie Zaawansowany.
Skonfiguruj ponownie
wstępnie ustawienia

Hasła są ustawiane początkowo przez Użytkownika 1 (administratora systemu), ale każdy
użytkownik może potem zmieniać własne hasło.
W razie ustawienia „Tak” każdy użytkownik musi zmienić swoje hasło po pierwszym użyciu po
wstępnej konfiguracji.

Ważność hasła

Należy wybrać liczbę dni, przez którą hasło jest ważne. Po wygaśnięciu hasła użytkownikowi
wyświetlany jest monit o podanie nowego hasła.

Wył. nieaktywnego
użytkownika

Należy wybrać liczbę dni, po upływie której wyłączane są uprawnienia dostępu nieaktywnego
użytkownika.

Limit błędów hasła

Należy wprowadzić dozwoloną przez użytkownika liczbę kolejnych błędnych prób wpisania hasła.
Jeśli liczba błędnych prób wpisania hasła przekroczy ten limit, uprawnienia dostępu użytkownika
zostaną wyłączone i przywrócić je będzie mógł tylko administrator systemu (Użytkownik 1).

Min. długość hasła

Umożliwia ustawienie minimalnej długości haseł użytkowników.
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6.1.5 Użytkownik
Pola

Opis

Jeśli opcja System bezpieczeństwa ma ustawienie Podstawowy, w tej zakładce znajduje się lista czterech użytkowników, od
Użytkownika 1 do Użytkownika 4. Po wybraniu żądanego użytkownika otwierana jest nowa strona z dwoma polami:


Nazwa — nazwa użytkownika, maksymalnie 20 znaków.



Hasło — każdemu użytkownikowi można przypisać unikalny 4-cyfrowy kod zabezpieczający dostęp do poziomu
Konfiguracja.

Jeśli opcja System bezpieczeństwa ma ustawienie Zaawansowany, a Użytkownik 1 (administrator) jest zalogowany, w zakładce
Użytkownik wyświetlane są dodatkowe pola:
Nazwa użytkownika 1

Tag identyfikacyjny Użytkownika 1 — maksymalnie 20 znaków.

Dostęp użytkownika 1

Otwierana jest strona z dwoma polami wyboru, pozwalającymi wybrać, czy Użytkownik 1 ma dostęp
do menu Kalibracja i konserwacja i/lub Zapis dzienników.

Hasło użytkownika 1

Hasło użytkownika 1 — unikalny 20-znakowy (alfanumeryczny) kod zabezpieczający. Obowiązuje
minimalna długość hasła.

Wyświetl/edytuj innych
uż.

Umożliwia wybór poziomów dostępu i haseł innych użytkowników. W razie zaznaczenia wyświetlane
są dodatkowe pola:

Nazwa użytkownika X

X to numer użytkownika (od 2 do 12) — można użyć maksymalnie 20 znaków.

Dostęp użytkownika X

X to numer użytkownika (od 2 do 12). Zostanie wyświetlone okno dialogowe z listą praw dostępu
danego użytkownika:

Hasło użytkownika X



Zapis dzienników



Konfiguracja (brak dostępu)



Konfiguracja (ładowanie)



Konfiguracja (ograniczony)



Konfiguracja (pełny)

X to numer użytkownika (od 2 do 12). Hasło użytkownika X.

Jeśli opcja System bezpieczeństwa ma ustawienie Zaawansowany i zalogowany jest użytkownik inny niż Użytkownik 1,
w zakładce Użytkownik wyświetlane są trzy pola.
Pola te można edytować tylko wtedy, gdy Użytkownik 1 ustawi w polu zabezpieczeń Skonfiguruj ponownie wstępnie ustawienia
wartość „Tak” — patrz strona 30.
X to numer użytkownika (od 2 do 12).
Nazwa użytkownika X

Tag identyfikujący użytkownika X. Maksymalnie 20 znaków.

Dostęp użytkownika X

X to numer użytkownika (od 2 do 12). Zostanie wyświetlone okno dialogowe z listą praw dostępu
danego użytkownika:


Hasło użytkownika X

Zapis dzienników

Hasło użytkownika X — unikalny 20-znakowy (alfanumeryczny) kod zabezpieczający. Obowiązuje
minimalna długość hasła.

6.1.6 Komunikaty operatora
Pola

Opis

Komunikaty

Można zdefiniować maksymalnie 24 komunikaty informujące o wystąpieniu określonego zdarzenia
lub działania. Są one wyświetlane na wykresie, gdy włączona jest odpowiednia adnotacja.
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6.2 Pomiar
Ekran Pomiar ma trzy zakładki:

6.2.1 Konfigur.
Pola

Opis

Częst. pomiarów

Określa liczbę analizowanych próbek na godzinę.

Jednostki chemiczne

W przypadku niektórych parametrów można wybrać jednostki do wyświetlania wyników.

Człony pomiarowe

Wyniki można wyrażać w różnych jednostkach, na przykład wagowo (mg lub μg) lub objętościowo
(ppm lub ppb).

Jednostki temperatury

Wyniki można wyrażać w skali Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F).

Temperatura celki

Temperatura celki jest regulowana i można ją ustawić na temperaturę między 25°C (77°F) a 50°C
(122°F).

Sekwencja strumienia

W analizatorach wielostrumieniowych strumienie są mierzone jeden po drugim. Funkcja ta pozwala
operatorowi na ustawienie sekwencji strumieni, np. strumień 1,2,1,2,3 lub 1,2,3,3,1,1 itd.

Sekwencje płuk. celki

Określa, ile razy celka jest płukana próbką przed pomiarem. Można ustawić od 1 do 4 płukań.

6.2.2 Strumienie
Pola
Strumień 1 (2 i 3)

Opis
Tekst tagu strumienia jest wyświetlany w widokach operatora. Można użyć maksymalnie 20 znaków.
Tag strumienia jest wyświetlany również w plikach konfiguracyjnych i plikach dziennika inspekcji.
Umożliwia ustawienie wartości Maks. współczynnika rozcieńczenia dla poszczególnych strumieni.

Współczynnik
rozcieńczenia
strumienia 1 (2 i 3)

Uwagi.


Zmiana współczynnika rozcieńczenia wpływa na zakres analizatora. Przykład: jeśli zakres
analizatora wynosi 0–5 ppm, zmiana współczynnika rozcieńczenia z domyślnego 1:5 na 1:1
zmniejszy zakres analizatora do 0–2 ppm.



Analizator Aztec 600 niskiej zawartości manganu nie działa w trybie rozcieńczania.

6.2.3 Wyczyść
Pola

Opis

Tryb czyszczenia

Umożliwia włączenie i ustawienie trybu automatycznego czyszczenia. Można je skonfigurować tak,
aby następowało podczas kalibracji albo podczas pomiaru.

Poniższe pola są wyświetlane tylko wtedy, gdy opcja Tryb czyszczenia ma ustawienie Pomiar albo Kalibracja.
Port

Ustawia port, do którego przymocowany jest roztwór czyszczący

Celka / linie próbek

Użytkownik może wybrać, czy oczyścić celkę pomiarową i linie próbek, czy tylko celkę pomiarową.

Poniższe pola są wyświetlane tylko wtedy, gdy opcja Tryb czyszczenia ma ustawienie Pomiar.
Częstotl. czyszczenia
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Określa częstotliwość czyszczenia w godzinach (od 1 do 24).

IM/AZT6CR-PL Rew. R

Aztec 600 glin, amoniak, kolor, żelazo, mangan, fosforany
Analizatory kolorymetryczne jedno- i wielostrumieniowe

6 Konfiguracja

6.3 Kalibracja
Na ekranie Kalibracja znajduje się jedna zakładka dla analizatorów glinu, amoniaku, żelaza, manganu i fosforanów.
Na ekranie Kalibracja analizatora barwy znajdują się dwie zakładki:

6.3.1 Konfigur.
Pola

Opis

Czas kalibracji

Godzina kalibracji analizatora.

Data kalibracji

Data następnej kalibracji.

Częstotliwość kalibr.

Częstotliwość przeprowadzania automatycznej kalibracji.

Wzorcowy niski

Stężenie wzorca niskiego.

Wzorcowy wysoki

Stężenie wzorca wysokiego.
Współczynnik gradientu jest wskaźnikiem odchylenia między rzeczywistą krzywą kalibracyjną
a idealną krzywą kalibracyjną.

Współczynnik gradientu

Można ustawić limit współczynnika gradientu (współczynnik idealny = 1).
Powyżej tego limitu analizator nie przechodzi kalibracji.
Domyślne kryterium niepowodzenia występuje, gdy współczynnik przekracza 1 ± 0,6.

Zdarzenie błędu
kalibracji

Jeśli po niepowodzeniu kalibracji zostanie ustawiona wartość AWARIA (domyślnie), analizator
zatrzyma się i wyświetli komunikat o niepowodzeniu kalibracji.
Jeśli ustawiona zostanie wartość funkcji UWAGA, analizator kontynuuje pracę po nieudanej kalibracji
(stosując dane ostatniej prawidłowej kalibracji). Dane nieudanej kalibracji można przeglądać
w dzienniku inspekcji.

6.3.2 Kompensacja zera (Tylko Aztec 600 Color)
Pola

Opis

Częstotliwość
kompensacji zera

Częstotliwość, z jaką analizator wykonuje pomiar kompensacji zera, aby uwzględnić wszelkie zmiany
optyczne, takie jak zanieczyszczenie celki podczas pomiaru wody bogatej w mangan.

IM/AZT6CR-PL Rew. R
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6.4 Przekaźniki alarmów
Stężenie
Histereza
Wartość
wyzwalająca

Histereza
Stężenie
Alarm wł.

Alarm wł.
Alarm wył.
Alarm wyłącza się
automatycznie

Alarm wyłącza się
automatycznie
Działanie alarmu wysokiej wartości

Działanie alarmu niskiej wartości

Rys. 6.3 Alarmy procesowe wysokiej/niskiej wartości

Stężenie
Histereza
Wartość
wyzwalająca

Histereza
Stężenie
Alarm wł.

Alarm wł.

Alarm zatrzaśnięty
Alarm wył.

Najwcześniejszy punkt, Alarm potwierdzony
w którym można
przez operatora
potwierdzić alarm
wyłącza się
automatycznie
Działanie alarmu zatrzaskowego wysokiej wartości

Alarm zatrzaśnięty

Alarm
wył.
Najwcześniejszy punkt,
Alarm
w którym można potwierdzony przez
potwierdzić alarm
operatora wyłącza
się automatycznie
Działanie alarmu zatrzaskowego niskiej wartości

Rys. 6.4 Alarmy zatrzaskowe wysokiej/niskiej wartości

Stężenie
Histereza
Wartość
wyzwalająca
Stężenie

Alarm wł.
Alarm wył.
Alarm potwierdzony Alarm wyłącza się
przez operatora wyłącza automatycznie
się automatycznie

Działanie alarmu sygnalizacyjnego wysokiej wartości

Alarm potwierdzony Alarm wyłącza się
przez operatora wyłącza automatycznie
się automatycznie
Działanie alarmu sygnalizacyjnego niskiej wartości

Rys. 6.5 Alarmy sygnalizacyjne wysokiej/niskiej wartości
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Na ekranie Przekaźniki alarmowe znajduje się sześć zakładek, po jednej dla każdego alarmu:

Pola

Opis
Dla każdego z sześciu alarmów można skonfigurować niezależnie jedno z następujących źródeł:

Źródło alarmu



Brak — nie będą widoczne żadne inne pola



Strumień 1 do Strumień 3

Poniższe pola są wyświetlane tylko wtedy, gdy opcja Źródło alarmu ma ustawienie Strumień X:
Jeśli Źródło alarmu ma ustawienie Strumień X, można ustawić następujące typy alarmu:

Typ alarmu



Niska wartość procesowy — patrz Rys. 6.3, strona 34.



Niska wartość zatrzaskowy — patrz Rys. 6.4, strona 34.



Wysoka/niska wartość sygnalizacyjny — patrz Rys. 6.5, strona 34.



Brak próbki — stan alarmowy jest aktywny, gdy w wybranym źródle strumienia występuje
warunek braku próbki.

Tag alarmu

Tag identyfikacyjny alarmu — maksymalnie 20 znaków.

Wyzwolenie

Wartość, przy której ma być włączany alarm.

Histereza

W razie przekroczenia wartości zadziałania alarmu jest on włączany dopiero po upływie wartości
histerezy w czasie. Jeżeli sygnał wyjdzie ze stanu alarmowego przed upływem histerezy w czasie,
wartość histerezy zostanie zresetowana — działania histerezy przedstawiono na stronie 34.
Wartość histerezy ustawia się w jednostkach stężenia, a czas histerezy w sekundach (od 0 do 5000 s).

Bezp. w razie usterki

Włączenie dziennika

IM/AZT6CR-PL Rew. R

W razie ustawienia wartości „Tak” przekaźnik alarmowy jest normalnie zasilany i jest wyłączany, gdy
wystąpi warunek alarmu.
W razie ustawienia wartości „Nie” przekaźnik alarmowy jest normalnie niezasilany i jest włączany, gdy
wystąpi warunek alarmu.
W razie ustawienia wartości „Wł.” wszystkie zmiany stanu alarmowego są rejestrowane w dzienniku
zdarzeń alarmów — patrz sekcja 7.5.3, strona 47.
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6.5 Wyjścia prądowe
Na ekranie Wyjścia znajduje się siedem zakładek, po jednej dla każdego wyjścia oraz zakładka kalibracji wyjść:

6.5.1 Wyjścia 1–6
Pola

Opis
Pole Źródło wyjścia ma kilka opcji.

Źródło wyjścia



Brak — nie będą widoczne żadne inne pola



Strumień 1 do Strumień 3

Poniższe pola są wyświetlane tylko wtedy, gdy opcja Źródło wyjścia ma ustawienie Strumień X:
Zakres wyjściowy

Górne i dolne wartości graniczne zakresu wyjściowego. Wartości można ustawić niezależnie.
Jeśli różnica między zerem a zakresem jest zbyt mała, wyjście jest bardzo zaszumione.
Elektryczne górne i dolne wartości graniczne (od 0 do 22 mA).

Typ wyjścia

Jeśli na przykład ustawiony jest zakres wyjściowy od 0 do 2000 ppb, a Typ wyjścia ma zakres od 4,00
do 20,00 mA, przy 0 ppb sygnał wyjściowy ma natężenie 4,00 mA, a przy 2000 ppb — 20,00 mA.

Wstrzymanie kalibracji

Jeśli ma ustawienie „Tak”, wartość wyjściowa pozostaje na poziomie sprzed kalibracji.

Wsk. brak próbki

Wskazanie braku próbki. Jeśli ustawiono wartość „Tak”, wyjście przechodzi do domyślnej wartości
wyjściowej, gdy w wybranym źródle strumienia wystąpi stan braku próbki.

Poniższe pola są wyświetlane tylko wtedy, gdy opcja „Wskazanie braku próbki” ma ustawienie „Tak”.
Wyjście domyślne

Wartość wyjściowa stosowana w przypadku wystąpienia warunku braku próbki, gdy opcja
Wskazanie braku próbki ma ustawienie Tak (od 0 do 22 mA).

6.5.2 Kalibracja wyjścia
Pola

Opis

Kalibracja wyjścia 1
(do 6)

Umożliwia kalibrację poszczególnych wyjść.

36
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6.6 Zapis dzienników
Ekran Zapis dzienników ma trzy zakładki:

6.6.1 Wykres
Pola

Opis
Orientacja i kierunek wyświetlania wykresu. Dostępne opcje:

Włączenie wid. wykresu



Poziomy -->



Poziomy<--



Pionowy

Włącza widoczność adnotacji na wykresie. Dostępne opcje:
Adnotacja wykresu



Brak



Alarmy



Alarmy i komunikaty operatora

Podziały wykresu

Większe i mniejsze podziały wykresów.

Ślady wskaźników

Włącza/wyłącza wskaźniki śladów.

Interwał ekranu

Ilość danych wyświetlanych na ekranie.

Szerokość śladu

Szerokość każdego śladu w pikselach (1 do 3).

6.6.2 Zakresy
Pola

Opis

Wykres niski
Wykres wysoki

Skala wysokich/niskich wartości wykresu dla każdego strumienia

IM/AZT6CR-PL Rew. R
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6.6.3 Archiwum
Służy do konfigurowania danych, które mają być zapisywane na karcie SD — patrz sekcja 9, strona 51.
Gdy nośnik zewnętrzny archiwizacyjny zawiera około 300 plików, jego wydajność odczytu/zapisu staje się zbyt mała, archiwizacja jest
zatrzymywana automatycznie i wyświetlana jest na przemian ikona
z ikoną
. W tym stanie dane są nadal zapisywane,
w pamięci wewnętrznej. Aby zapobiec utracie niezarchiwizowanych danych, należy wymienić kartę SD na pustą.
Pola

Opis

Format pliku archiwum

Włączenie pliku danych kanału.
Co najmniej jedna z tych opcji musi być wybrana, aby dane były automatycznie archiwizowane na
karcie SD.
Wyświetlane jest okno dialogowe pokazujące pliki dziennika, w których mają być rejestrowane
zdarzenia:

Włączenie pliku archiw.



Plik w formacie tekstowym, zawierający dane strumieni.



Plik w formacie binarnym, zawierający dane strumieni.



Wł. pliku dz. zd. alarmów (*.e)



Wł. pliku dzienn. inspekcji (*.a)

Dostępna tylko wtedy, gdy opcja „Nadpisuj” ma ustawienie „Wył.” i wybrany jest format tekstowy.
Interwał tworzenia plików danych strumieni w formacie tekstowym. Dostępne opcje:
Nowy interwał pliku



Wył.



Co godzinę



Codziennie



Co miesiąc

Jeśli ma ustawienie „Wł.”, najstarsze dane zarchiwizowane na karcie SD są usuwane automatycznie,
gdy zapełnienie karty SD zbliży się do jej maksymalnej pojemności.
Opakuj

38

Jeśli ma ustawienie „Wył.”, po zapełnieniu karty SD archiwizacja zostaje zatrzymana. Analizator nadal
zapisuje dane w pamięci wewnętrznej — patrz sekcja 9, strona 51. Po włożeniu pustej karty SD
archiwizacja jest kontynuowana od punktu, w którym zostało wykonane ostatnie archiwum.
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6.7 Komunikacja
Ekran Moduły komunikacyjne ma cztery zakładki:

6.7.1 Ethernet
Umożliwia konfigurację sposobu dostępu do analizatora przez sieć Ethernet — patrz Dodatek D na stronie 90.
Pola

Opis

Adres IP

Adres IP, który ma być przydzielany analizatorowi. Adres IP jest stosowany w protokole TCP/IP do
rozróżniania różnych urządzeń. Adres jest wartością 32-bitową wyrażoną za pomocą czterech
wartości (0 do 255), z których każda oddzielona jest kropką (.).

Maska podsieci

Brama domyślna

Maska podsieci służy do wskazania, która część adresu IP stanowi identyfikator sieci, a która
identyfikator hosta. Każdej sekcji będącej częścią identyfikatora sieci należy nadać wartość 255.
Na przykład, maska podsieci 255.255.255.0 wskazuje, że pierwsze 24 bity zajmuje identyfikator
sieci.
Adres IP bramy domyślnej (np. routera, przełącznika sieciowego), wymagany do komunikacji z innymi
sieciami.
Ustawienie domyślne to 0.0.0.0
Umożliwia maksymalnie czterem użytkownikom dostęp do analizatora przez Internet. Wyświetlane
jest okno dialogowe z czterema opcjami:

Użytkownik FTP 1 do 4



Nazwa użytkownika — nazwa użytkownika, któremu przyznano dostęp do FTP (maksymalnie
12 znaków).



Hasło — hasło wymagane do zalogowania się do serwera FTP (maksymalnie 12 znaków).



Poziom dostępu — przełącza między dostępem Pełnym, a dostępem Tylko-do-odczytu.



Operacyjny dostęp zdalny — przełącza między ustawieniami Brak, Operator lub
Konfiguracja.
Uwaga. Jeśli użytkownik ma pełny dostęp przez FTP, to może wybierać pliki konfiguracyjne
zapisane na analizatorze.
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6.7.2 E-mail 1 i E-mail 2
Analizator można skonfigurować tak, aby w reakcji na określone zdarzenia wysyłał wiadomości e-mail do maksymalnie 6 odbiorców.
Wszystkim adresatom można przypisać ten sam serwer SMTP. Można też skonfigurować analizator do wysyłania wiadomości e-mail
przez 2 różne serwery SMTP, do maksymalnie 3 adresatów na każdy serwer.
Można włączyć maksymalnie 10 niezależnie konfigurowanych zdarzeń wyzwalających w celu generowania wiadomości e-mail, gdy
wybrane źródło stanie się aktywne. Gdy źródło zdarzenia wyzwalającego staje się aktywne, uruchamiany jest wewnętrzny
1-minutowy licznik czasu zwłoki. Po upływie tej minuty generowana jest wiadomość e-mail, zawierająca nie tylko zdarzenie, które
uruchomiło licznik zwłoki, lecz również każde inne zdarzenie, które wystąpiło w okresie zwłoki, wraz z włączonymi raportami. Dane
zwracane w wiadomości e-mail odzwierciedlają zatem w czasie rzeczywistym stan alarmów w chwili wygenerowania wiadomości
e-mail, a nie stan z chwili, w której uaktywniło się pierwsze źródło zdarzenia wyzwalającego.
Każda wysłana wiadomość e-mail zawiera link do wbudowanego serwera WWW analizatora, dzięki czemu dane i status analizatora
można wyświetlić zdalnie za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze PC.
Pola

Opis

Adres IP serwera SMTP

Adres IP serwera SMTP, przez który mają być kierowane wiadomości e-mail.

Odbiorca 1–3

Adres e-mail odbiorców 1–3.

Odwrócone wyzwalacze

Opcja odwrócenia zdarzeń wyzwalających 1–6.
Zdarzenie wyzwalające wysłanie wiadomości e-mail. Wyświetlane jest okno dialogowe z trzema
opcjami:

Wyzwalacz 1–10



Brak — nie są ustawione żadne zdarzenia wyzwalające.



Stan archiwum — wyświetlane jest okno dialogowe z sześcioma opcjami:

–

Brak nośnika archiwum

–

Zbyt wiele plików na nośniku

–

Nośnik archiwum zapełniony w 100%

–

Nośnik archiwum zapełniony w 80%

–

Nośniki archiwum dost.

–

Archiwum online



Grupa zdarzeń — wyświetlane jest okno dialogowe z dziewięcioma opcjami:

–

Roztwory (mało lub brak odczynnika, roztworu czyszczącego, roztworu do kalibracji wtórnej)

–

Próbki (brak co najmniej jednej z próbek)

–

Optyka (niesprawna optyka)

–

Temperatury (blok kontrolny/elektronika poza granicami)

–

Zasilanie (nadmierny prąd)

–

Kalibracja (błąd współczynnika/przesunięcia lub nieudana kalibracja)

–

Sprzęt (czujnik temperatury, awarie przetworników analogowo-cyfrowych 1–3)

–

Serwis (termin obsługi technicznej/zapełniona karta multimedialna)

–

Przekaźniki alarmów (aktywny przekaźnik alarmu)

6.7.3 Profibus
Patrz oddzielna instrukcja obsługi modułu Profibus — IM/AZT6PBS.

40
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6.8 Uruchomienie
Uwaga. Dostęp do poziomu Uruchomienie jest uniemożliwiony przez wewnętrzny przełącznik bezpieczeństwa. Przełącznik jest
domyślnie ustawiony w położeniu wyłączenia i należy go ustawiać w pozycji włączenia tylko w przypadku konieczności zmiany
parametru pomiaru lub liczby strumieni. Dodatkowe informacje na temat funkcji wewnętrznego wyłącznika bezpieczeństwa, patrz
sekcja 6.1.4, strona 28.

Ekran Uruchomienie ma jedną zakładkę:

6.8.1 Konfigur.
Pola

Opis
Parametr, który ma być mierzony przez analizator. Opcje są następujące:

Typ przyrządu



Analizator glinu



Analizator amoniaku



Analizator żelaza



Analizator manganu



Analizator NZ manganu



Analizator fosforanów



Analizator barwy

Zamontowane strumienie

Liczba strumieni, którą ma mierzyć analizator; 1, 2 lub 3.

Numer seryjny

Numer seryjny analizatora.
Dostępne opcje:

Tryb działania

Wyczyść nieulotną



Normalny tryb działania



Tryb pokazowy



Tryb testowy

Aby wyczyścić pamięć nieulotną analizatora, należy wybrać opcję Tak.

Punkt rozcieńczenia
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7 Zapis dzienników

Nieprawidłowe
hasło
Wymagane
hasło (jeśli
ustawiono)
Prawidłowe
hasło
Nie jest
wymagane hasło
Resetuje archiwizację — patrz sekcja 7.2, strona 44
Przełącza nośniki wymienne w tryb online/offline
Otwiera przeglądarkę plików — patrz sekcja 7.3, strona 44
Pomoc online — patrz sekcja 3.2, strona 11

Rys. 7.1 Rejestrowanie i archiwizacja
Dane zapisane w pamięci wewnętrznej analizatora można
archiwizować na nośniku wymiennym, karcie Secure Digital
(SD). Analizator rejestruje wszystkie dane w sposób ciągły
w swojej pamięci wewnętrznej i śledzi, które dane zostały
zarchiwizowane.
Uwaga. Do zapisywania i przeglądania zarchiwizowanych
danych analizatora można użyć oprogramowania
DataManager firmy ABB.

Dane próbek można zapisywać na nośnikach wymiennych
w plikach kodowanych binarnie lub oddzielonych przecinkami.
Można też archiwizować dodatkowe pliki:


Dane dziennika zdarzeń alarmów



Dane dziennika inspekcji



Pliki konfiguracyjne



Zrzuty ekranu

Przestroga. Ładunki elektrostatyczne — środki ostrożności
w przypadku kart SD.
Aby uniknąć utraty lub uszkodzenia danych zapisanych na
karcie SD, należy zachować ostrożność podczas obsługi
i przechowywania karty. Nie narażać karty na działanie
ładunków elektrostatycznych, szumów elektrycznych ani pól
magnetycznych. Podczas obsługi karty należy uważać, aby
nie dotknąć żadnych odsłoniętych metalowych styków.
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Zmierzona wartość jest rejestrowana w odstępach co 5 minut.

7 Zapis dzienników
7.1.1 Wkładanie/wyjmowanie karty SD

Przybliżony czas ciągłej rejestracji 3 strumieni podano w tabeli
7.1 (pamięć wewnętrzna), tabeli 7.2 (pliki zewnętrzne w formacie
tekstowym) i tabeli 7.3 (pliki zewnętrzne w formacie binarnym).
Pojemność pamięci wewnętrznej (Flash):
Pojemność

D

300 s

8 MB

3 lata

Tabela 7.1 Pojemność pamięci wewnętrznej (3 strumienie)
Pojemność pamięci zewnętrznych
w formacie tekstowym:

(archiwalnych)

Częstotliwość próbkowania

128 MB

300 sekund

> 10 lat

Tabela 7.2 Pliki
(3 strumienie)

archiwalne

w

formacie

A

B

C

plików

tekstowym

Rys. 7.2 Wyjmowanie karty SD
Aby uzyskać dostęp do karty SD:

Pojemność pamięci
w formacie binarnym:

zewnętrznych

(archiwalnych)

plików

1. Upewnij się, że analizator jest w trybie offline.

Częstotliwość próbkowania

128 MB

2. Za pomocą dużego płaskiego śrubokręta zwolnić dwa
zaczepy klapki A.

300 sekund

> 10 lat

3. Otworzyć drzwi i włożyć kartę SD B.

Tabela 7.3 Pliki
(3 strumienie)

archiwalne

w

formacie

binarnym

7.1 Karty SD
Są dwie metody archiwizacji na karcie SD:


Karta SD trzymana w analizatorze

Czerwona dioda LED D wskazuje świecąc się, że
analizator używa karty SD.
4. Aby wyjąć kartę SD, gdy świeci się czerwona dioda LED,
należy nacisnąć przycisk C i zaczekać aż dioda zgaśnie.
5. Wyjąć kartę SD z gniazda. Kartę SD można następnie
włożyć do odpowiedniego czytnika kart podłączonego do
komputera i pobrać dane.

Dane są kopiowane automatycznie na kartę SD
w określonych odstępach czasu. Karta SD jest następnie
okresowo wymieniana na pustą.
W zależności od ustawień konfiguracji, dane są dodawane
do karty albo aż do jej zapełnienia, a następnie
archiwizacja jest zatrzymywana, albo najstarsze dane na
karcie SD są zastępowane najnowszymi.
Uwaga. Aby skonfigurować analizator do automatycznego archiwizowania danych na karcie SD —
patrz sekcja 6.6.3, strona 38.
Zalecane jest regularne tworzenie kopii zapasowych
krytycznych danych zapisanych na karcie SD. Pamięć
wewnętrzna analizatora zapewnia bufor dla najnowszych
danych, więc jeśli dane zapisane na karcie SD zostaną
utracone, można je odzyskać — patrz sekcja 7.2,
strona 44.


W razie potrzeby dane są kopiowane na kartę SD
Po włożeniu do analizatora karty SD wyświetlany jest
monit o wybranie niezarchiwizowanych danych do
skopiowania — patrz sekcja 12, strona 56.
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Po włożeniu karty SD, gdy w pamięci wewnętrznej znajdują się
dane z okresu krótszego niż 1 dzień (format binarny) lub 1
godzina (format tekstowy) wyświetlane jest okno dialogowe,
w którym użytkownik może wybrać, czy chce włączyć nośnik,
czy pozostawić go w trybie offline. Jeśli w ciągu 10 sekund nie
zostanie dokonany żaden wybór, karta multimedialna
automatycznie przejdzie w tryb online:

7 Zapis dzienników
7.1.2 Ikony statusu nośnika zewnętrznego
Status nośnika zewnętrznego jest sygnalizowany za pomocą
ikon wyświetlanych na pasku stanu — patrz Tabela 2.1, strona 8.
Listę ikon statusu zawiera sekcja 12.3.3, strona 62.

7.2 Resetuj archiwiz.
W przypadku wybrania opcji Resetuj archiwizację wszystkie
dane w pamięci wewnętrznej są ponownie archiwizowane na
nośniku zewnętrznym.
Uwaga. Przed wybraniem tej funkcji najlepiej jest włożyć
pustą kartę pamięci.
Aby ponownie zarchiwizować dane, należy:
1. Włożyć do analizatora kartę SD z wystarczającą ilością
wolnego miejsca.
2. Wybrać w menu opcję „Odłączony”.

Uwaga. Dane przechowywane w buforze pamięci
wewnętrznej można przenieść na nośnik archiwizacyjny po
ponownym przełączeniu go w tryb online (pod warunkiem,
że nie jest on wyłączony tak długo, że niezarchiwizowane
dane zostaną zastąpione w pamięci wewnętrznej).
Po włożeniu zewnętrznej karty archiwizacyjnej, gdy w pamięci
wewnętrznej znajdują się dane z okresu krótszego niż 1 dzień
(format binarny) lub 1 godzina (format tekstowy) wyświetlane jest
okno dialogowe, w którym użytkownikowi wyświetlany jest
monit o wybranie, czy dane mają zostać zarchiwizowane, czy
też karta ma pozostać wyłączona:

3. Wybrać w menu opcję „Resetuj archiwizację”.
4. Wybrać w menu opcję „Podłączony”.
5. Wybierz dane do archiwizacji, jeżeli w pamięci wewnętrznej
są dane z okresu dłuższego niż 1 godzina (format tekstowy)
lub 1 dzień (format binarny), a następnie naciśnij przycisk
.

7.3 Przeglądarka plików
Wyświetlony zostanie monit z opcją wyświetlania plików
wewnętrznych lub zewnętrznych (jeśli włożona jest karta SD).

Przyciskami
Wybrać dane, które mają zostać zarchiwizowane, a następnie
nacisnąć przycisk
. Wyświetlony zostanie pasek postępu:

i

można przewijać ekran w górę i w dół.

W razie przeglądania plików na karcie SD pliki można usuwać
poprzez zaznaczenie pliku i naciśnięcie przycisku .

7.4 Typy plików archiwum
Pliki archiwów są tworzone w formacie tekstowym lub
binarnym, w zależności od formatu wybranego w parametrze
Format pliku archiwum — patrz sekcja 6.6.3, strona 38.

Pliki zostaną skopiowane na kartę SD.
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7 Zapis dzienników

7.5 Pliki danych w formacie tekstowym
Zarchiwizowane dane w formacie tekstowym są przechowywane
w formacie wartości rozdzielanych przecinkami i można je importować bezpośrednio do standardowego arkusza kalkulacyjnego,
na przykład w programie Microsoft® Excel (jak pokazano na
rysunkach). 7.3 i 7.4.

Pliki można również zapisywać w formacie tekstowym ASCII.
Dane te można również szczegółowo analizować w postaci
graficznej na komputerze PC za pomocą oprogramowania ABB
DataManager do analizy danych.

Rys. 7.3 Przykład pliku danych kanału w formacie tekstowym

Rys. 7.4 Przykład pliku dziennika inspekcji w formacie tekstowym
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7.5.1 Nazwy plików danych strumieni w formacie tekstowym
Pliki danych strumieni w formacie tekstowym można
skonfigurować tak, aby zawierały dane zebrane w określonym
czasie (wybranym w parametrze Nowy interwał pliku) — patrz
sekcja 6.6.3, strona 38. Tag analizatora ustawia się
w konfiguracji — patrz sekcja 6.1.1, strona 26.

7 Zapis dzienników

Nowe pliki danych strumieni są tworzone zgodnie z ustawieniem
Nowy interwał pliku, a także w następujących okolicznościach:


W przypadku utraty, a następnie przywrócenia zasilania
analizatora.



Note. Godzina i data s? formatowane zgodnie z formatem
daty ustawionym w obszarze Wspólna konfiguracja — patrz
sekcja 6.1.3, strona 27.

W przypadku wyłączenia analizatora i wyjęcia, wymiany
lub ponownego zainstalowania nośnika archiwum.



W razie zmiany konfiguracji analizatora.



Po skonfigurowaniu wszystkim plikom archiwum nazwy plików
są przypisywane automatycznie.

Gdy jeden z bieżących plików przekroczy maksymalny
dopuszczalny rozmiar.



Gdy rozpocznie się lub skończy czas letni.

Nowy
interwał
pliku

Nazwa pliku

Co godzinę

<godzina> <dzień, miesiąc, rok> <tag nazwy
pliku>.d00

Codziennie

<dzień, miesiąc, rok> <tag nazwy pliku>.d00

Co miesiąc

<miesiąc, rok> <tag nazwy pliku>.d00

Brak

Uwaga. Wewnętrzny zegar analizatora można skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie przestawiał się na
początku i na końcu okresów czasu letniego.

Przykład: jeśli oryginalny plik miał rozszerzenie D00, po jednym
z powyższych zdarzeń tworzony jest nowy plik o tej samej
nazwie, ale z rozszerzeniem .D01.

<tag nazwy pliku>.d00

Tabela 7.4 Format tekstowy danych strumieni
Rozszerzenia nazw plików są przydzielane w zależności od typu
archiwizowanych danych, jak wyszczególniono w Tabeli 7.5.

Dane

Dane strumieni

Gdy wystąpi jeden z powyższych warunków, dla każdej
włączonej grupy tworzone są nowe pliki danych strumieni,
a indeks rozszerzenia każdego nowego pliku jest zwiększany
o jeden w stosunku do poprzedniego pliku.

Rozszerzenie pliku
w formacie
tekstowym
*.D**

7.5.2 Dane strumieni w formacie tekstowym — przykładowe
nazwy plików
Przedział czasowy tworzenia nowego pliku ustawiony na Co
godzinę, tag nazwy pliku to Process Group 1; data to 10
października 2007 r.; włączone są tylko dane kanałów i pliki
dziennika zdarzeń alarmów:
O godzinie 9:00 tworzony jest nowy plik, w którym
archiwizowane są wszystkie dane kanałów zarejestrowane
między 9:00 a 9:59:59:
09_00_10 _Paź07_Process_Group_1.d00

Pliki danych dziennika zdarzeń alarmów,
zawierające historyczny zapis zdarzeń
alarmów związanych ze strumieniami oraz
historię wszelkich komunikatów operatora —
patrz sekcja 7.5.3, strona 47.

*.E**

Pliki danych dziennika inspekcji, zawierające
historyczne wpisy z dziennika inspekcji —
patrz sekcja 7.5.3, strona 47.

*.A**

09:12 Następuje przerwa w zasilaniu
09:13 Przywrócono zasilanie i utworzony został nowy plik:
09_00_10 _Paź07_Process_Group_1.d01

Tabela 7.5 Rozszerzenia nazw plików danych tekstowych

O godzinie 10:00 tworzony jest nowy plik, w którym
archiwizowane są wszystkie dane zarejestrowane między 10:00
a 10:59:59:
10_00_10 _Paź07_Process_Group_1.d00
Uwaga.
Pliki cogodzinne zaczynają się o równej godzinie.
Pliki codzienne zaczynają się o godzinie 00:00:00.
Pliki comiesięczne zaczynają się o godzinie 00:00:00
w pierwszym dniu miesiąca.
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7.5.3 Pliki dzienników (inspekcji i alarmów) w formacie
tekstowym
Dzienniki zdarzeń alarmów poszczególnych grup procesowych
oraz dziennik inspekcji są archiwizowane w oddzielnych plikach.
Nazwy plików są sformatowane w sposób przedstawiony
w Tabeli 7.6.
Plik
dziennika

Nazwa pliku

7 Zapis dzienników
7.5.5 Weryfikacja i integralność danych w formacie
tekstowym
Gdy dane w formacie tekstowym są zapisywane na nośniku
archiwum, są automatycznie sprawdzane w celu zweryfikowania,
czy dane zapisane na nośniku odpowiadają dokładnie danym
zapisanym w pamięci wewnętrznej.

7.6 Pliki danych w formacie binarnym

Zdarzenie
alarmu

<godzina minuta> <dzień, mm, rr>
<tag grupy procesowej>.e00

Dane zarchiwizowane w formacie binarnym są zapisywane
w bezpiecznym, zakodowanym formacie binarnym. Dla każdego
kanału rejestrowania tworzony jest osobny plik. Dane dziennika
są zapisywane w zaszyfrowanym formacie tekstowym.

Log audytu

<godzina minuta> <dzień, mm, rr>
<tag przyrządu>.a00

Pliki te można odczytać na komputerze PC za pomocą pakietu
oprogramowania ABB DataManager do analizy danych.

Tabela 7.6 Format tekstowy pliku dziennika
Gdy jeden z plików dzienników archiwum zostanie zapełniony
(> 64000 wpisów), tworzony jest nowy plik z rozszerzeniem
zwiększonym o 1, na przykład: a01, e01.
Nowe pliki danych dziennika w formacie tekstowym są tworzone
również po rozpoczęciu okresu czasu letniego.
7.5.4 Zmiana czasu (DS)
Pliki zawierające dane generowane w okresie czasu letniego
mają w nazwie pliku tekst „~DS”.
Początek okresu czasu letniego
Plik codzienny zaczyna się o godzinie 00:00:00 w dniu 30 marca
2007, nazwa pliku:
30Mar07AW633.D00
Czas letni zaczyna się o godzinie 2:00 w dniu 30 marca 2007 i
zegar jest automatycznie przestawiany na godzinę 3:00.
Istniejący plik jest zamykany i tworzony jest nowy plik, o nazwie:
30Mar07AW633~DS.D00
Plik 30Mar07AW633.D00 zawiera dane wygenerowane od
godziny 00:00:00 do godziny 01:59:59.
Plik 30Mar07AW633~DS.D00 zawiera dane wygenerowane od
godziny 03:00:00.

7.6.1 Nazwy plików danych w formacie binarnym
Gdy parametr „Format pliku archiwum” ma ustawienie „Format
binarny”, parametry „Nowy interwał pliku” (patrz sekcja 6.6.3,
strona 38) są wyłączone i wraz z zawartością tworzone są
nazwy plików w formacie binarnym — patrz Tabela 7.7.
Typ danych
Dane
strumieni

Dane
dziennika
zdarzeń
alarmów
Dane
dziennika
inspekcji

Istniejący plik jest zamykany i tworzony jest nowy plik, o nazwie:
26Paź07AW633.D00
Plik 26Paź07AW633~DS.D00 zawiera dane wygenerowane od
godziny 00:00:00 do godziny 02:59:59.
Plik 26Paź07AW633.D00 zawiera dane wygenerowane od
godziny 02:00:00.
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<Godzina rozpoczęcia HH_MM>
<Data rozpoczęcia DDMMMRR>
<Tag grupy procesowej>
np.: 14_3219Maj08Woda końcowa5
<Godzina rozpoczęcia HH_MM>
<Data rozpoczęcia DDMMMRR>
<Tag przyrządu>
np.: 14_3219Maj08Woda końcowa3

Tabela 7.7 Nazwy plików danych w formacie binarnym
Rozszerzenia nazw plików są przydzielane w zależności od typu
archiwizowanych danych — patrz Tabela 7.8.

Dane

Plik codzienny zaczyna się o godzinie 00:00:00 w dniu 26
października 2007, nazwa pliku:

Czas letni kończy się o godzinie 3:00 w dniu 26 października
2007 i zegar jest automatycznie przestawiany na godzinę 2:00.

<Godzina rozpoczęcia HHMMSS>
<Data rozpoczęcia DDMMMRR>
K<grupa><kanał><tag analizatora>
np.: 14322719Maj08K1_2Woda końcowa3

Koniec okresu czasu letniego

26Paź07AW633~DS.D00

Zawartość nazwy pliku

Rozszerzenie pliku
w formacie
binarnym

Dane strumieni

*.B**

Pliki danych dziennika zdarzeń alarmów
– historyczny zapis zdarzeń alarmów
związanych ze strumieniami oraz historia
wszelkich komunikatów operatora

*.EE*

Pliki danych dziennika inspekcji
– historyczne wpisy z dziennika inspekcji

*.AE*

Tabela 7.8 Rozszerzenia nazw plików danych w formacie
binarnym
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7.6.2 Pliki strumieni w formacie binarnym
Nowy plik archiwum w formacie binarnym jest tworzony
w następujących sytuacjach:

7 Zapis dzienników
7.6.3 Pliki dzienników w formacie binarnym
Nowy plik dziennika w formacie binarnym jest tworzony
w następujących sytuacjach:



Gdy bieżący plik strumienia nie istnieje na karcie nośnika.





W przypadku przekroczenia maksymalnego dozwolonego
rozmiaru (5 MB) istniejącego pliku danych.

Gdy na karcie nośnika nie ma (prawidłowego) pliku
binarnego.



Po przekroczeniu
pozycji).



Gdy rozpocznie się lub skończy czas letni.



W razie zmiany konfiguracji kanału rejestrującego.’



Gdy zacznie się lub skończy okres czasu letniego (do
nazw plików danych strumieni generowanych w okresie
czasu letniego dołączony jest tekst „-DS”).

Uwaga. Wewnętrzny zegar analizatora można skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie przestawiał się na
początku i na końcu okresów czasu letniego.
Przykłady nazw plików
Przykład 1 — początek okresu czasu letniego:
Archiwizacja zaczyna się o godzinie 01:45:00 w dniu 30 marca
2008, nazwa pliku: 01450030Mar08K1_1AnlgAW633.B00.
Czas letni zaczyna się o godzinie 2:00 w dniu 30 marca 2008.
Zegar jest przestawiany automatycznie o godzinie 3:00.
Istniejący plik jest zamykany i tworzony jest nowy plik, o
nazwie: 03000030Mar08K1_1AnlgAW633~DS.B00.
Plik 01450330Mar08K1_1AnlgAW633.B00 zawiera dane
wygenerowane od godziny 01:45:00 do godziny 01:59:59
(przed zmianą czasu na letni).
Plik 03000030Mar08K1_1AnlgAW633~DS.B00 zawiera dane
wygenerowane od godziny 03:00:00 (po zmianie czasu na
letni).

rozmiaru

maksymalnego

(64 000

7.6.4 Zmiana czasu (DS)
Pliki zawierające dane generowane w okresie czasu letniego
mają w nazwie pliku tekst „~DS” — przykłady takich nazw
plików patrz sekcja 7.5.4, strona 47.
Uwaga. Pliki archiwów w formacie binarnym utworzone
w okresie czasu letniego są kompatybilne jedynie z funkcją
bazy danych w wersji 5.8 (lub nowszej) pakietu
oprogramowania do analizy danych DataManager firmy ABB.
7.6.5 Weryfikacja i integralność danych w formacie binarnym
Gdy dane w są zapisywane na nośniku archiwum, są
automatycznie sprawdzane w celu zweryfikowania, czy dane
zapisane na nośniku odpowiadają dokładnie danym zapisanym
w pamięci wewnętrznej.
Każdy blok danych w plikach danych kanału ma swoją własną
kontrolę integralności danych. Umożliwia to weryfikację
integralności danych zapisanych na zewnętrznej karcie nośnika
podczas ich przeglądania przy użyciu pakietu oprogramowania
DataManager firmy ABB.
Pliki dzienników zawierają również wbudowane kontrole
integralności, umożliwiające weryfikację integralności danych
przez oprogramowanie DataManager.

Przykład 2 — koniec okresu czasu letniego:
Archiwizacja zaczyna się o godzinie 00:15:00 w dniu 26
października 2008, nazwa pliku: 00150026Paź08K1_
1AnlgAW633~DS.B00.
Czas letni kończy się o godzinie 3:00 26 października 2008.
Zegar jest przestawiany automatycznie o godzinie 2:00.
Istniejący plik jest zamykany i tworzony jest nowy plik, o
nazwie: 02000026Paź08K1_1AnlgAW633.B00.
Plik 00150026Oct08K1_1AnlgAW633~DS.D00 zawiera dane
wygenerowane od godziny 00:15:00 do godziny 02:59:59
(przed zmianą czasu na zimowy).
Plik 02000026Oct08K1_1AnlgAW633 zawiera dane wygenerowane od godziny 02:00:00 (po zmianie czasu na zimowy).
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8 Funkcje wykresów
Uwaga. Dostęp do menu Funkcje wykresów można uzyskać jedynie z ekranu Widok wykresów.

patrz sekcja 8.1, strona 49
patrz sekcja 8.2, strona 49
patrz sekcja 8.3, strona 49
patrz sekcja 8.4, strona 50
patrz sekcja 8.5, strona 50
patrz sekcja 8.6, strona 50

Rys. 8.1 Funkcje wykresów

8.1 Przegląd historyczny
Przyciskami
można wybrać datę/godzinę, a przyciskami
można zmienić wybraną wartość.

Uwaga. W trybie Przegląd historyczny:


Nieprawidłowe dane historyczne (na przykład, gdy
nagrywanie zostało zatrzymane) są oznaczane na
wskaźniku cyfrowym jako „- - -”.



Wygenerowane komunikaty operatora są dodawane
do dziennika zdarzeń alarmów o bieżącej godzinie,
a nie godzinie wskazywanej przez kursor.



Można przeglądać wszystkie dane
w pamięci wewnętrznej analizatora.



Jeśli włączona jest funkcja zmiany czasu na
letni/zimowy (patrz sekcja 7.5.4, strona 47) i wybrana
data/godzina docelowa Idź do jest wyznaczona
w okresie czasu letniego, w oknie dialogowym
wyświetlany jest tekst Zmiana czasu (DS).

zapisane

Włącza widok historyczny wykresu. Na ekranie Przegląd
historyczny u góry ekranu wyświetlana jest animowana ikona
. jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, po 15 minutach
analizator automatycznie wychodzi z trybu Przegląd historyczny.
Wybranie pozycji menu Przegląd historyczny powoduje zmianę
ekranu na widok historii — ekran można przewijać w górę
i w dół przyciskami
i
.
Wybranie pozycji menu Przegląd historyczny po raz drugi daje
możliwość albo wyjścia z trybu przeglądu historycznego, albo
przejścia do określonej daty/godziny:

IM/AZT6CR-PL Rew. R

Aby zakończyć, nacisnąć przycisk
, zaś aby wyjść bez
wprowadzania zmian, nacisnąć przycisk
. Na ekranie
wyświetlony zostanie wykres za wybrany dzień/godzinę.
Przyciskami
i
można przewijać ekran w górę i w dół.

8.2 Komunikaty operatora
Tych komunikatów można używać jako adnotacji wykresu. Do
wyboru dostępne są 24 komunikaty predefiniowane — patrz
sekcja 6.1.6, strona 31. Komunikaty można również
zdefiniować.
Adnotacje można również dodawać zdalnie przez Internet —
patrz Dodatek D, storna 90.
Adnotacja jest dodawana do wykresu w chwili wprowadzenia.
Przykład:

Wpis jest również umieszczany w dzienniku zdarzeń alarmów.
Uwaga. Adnotacje dodane w trybie Przegląd historyczny
są dodawane do wykresu w chwili wprowadzenia, a nie
wyświetlenia wykresu na ekranie.

8.3 Adnotacja wykresu
Włącza/wyłącza wszelkie komunikaty operatora i/lub alarmy.
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8.4 Interwał ekranu
Służy do sterowania ilością danych wyświetlanych na ekranie.
Dłuższy interwał ekranu skutkuje wyświetlaniem większej ilości
danych, krótszy interwał ekranu skutkuje wyświetlaniem danych
przez krótszy czas. W obu przypadkach pełny ślad jest
zachowywany poprzez wykreślenie maksymalnych i minimalnych
próbek każdego wyświetlanego elementu.
Po wybraniu z tego menu innego interwału ekranu, jest on
zachowywany tylko przez czas wyświetlania ekranu Widok
wykresów. Aby zapisać inny interwał ekranu (jako wartość
domyślną do stosowania w przyszłości), należy wybrać opcję
Konfiguracja/Zapis dzienników/Wykres/Interwał ekranu, ustawić
wymagany interwał ekranu, a następnie zapisać zmienioną
konfigurację przy wyjściu.

8.5 Skale
Umożliwia wybór stosowanej skali. Jednocześnie można
wyświetlać maksymalnie trzy strumienie oznaczone kolorami, a
każdy z nich może mieć własną skalę (ustawianie skali — patrz
sekcja 6.2.2, strona 32).
W razie wybrania opcji Autoprzewijanie wyświetlana jest kolejno
skala każdego włączonego strumienia. Wyświetlana skala jest
oznaczona kolorem takim, jak kolor odpowiedniego strumienia.
Przykład:

8.6 Wybór śladu
Umożliwia wybór wyświetlanych śladów.
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9 Obsługa
Uwaga. Dostęp do menu „Obsługa” można uzyskać jedynie z ekranu „Widok wskaźników”.

patrz sekcja 9.1, strona 51
patrz sekcja 9.2, strona 51
patrz sekcja 9.3, strona 51
patrz sekcja 9.4, strona 51
patrz sekcja 9.5, strona 51

Rys. 9.1 Menu Obsługa

9.1 Zatrzymaj analizator

9.4 Zalej linie i kalibruj

Umożliwia zatrzymanie analizatora. Po wybraniu tej opcji celka
pomiarowa jest opróżniana, a analizator czeka w położeniu
wyjściowym (tłok w dole) w oczekiwaniu na nowe polecenie.
Temperatura celki pomiarowej jest utrzymywana na zadanym
poziomie, zapewniając brak opóźnienia podgrzewania po
ponownym uruchomieniu analizatora.

W przypadku zmiany odczynników lub gdy analizator jest
uruchamiany po raz pierwszy albo po dłuższym okresie
wyłączenia należy zalać linie odczynników i próbek. W ramach
procedury zalewania każdy odczynnik, próbka i wzorzec są
kolejno pobierane w celu napełnienia przewodów, a następnie
wypompowywane jako odpady. Następnie uruchamiana jest
automatyczna kalibracja. Po kalibracji automatycznie
rozpoczyna się sekwencja pomiaru.

9.2 Rozpoczn. pomiar analizatora
Umożliwia uruchomienie analizatora. Jeżeli analizator był
odłączony od sieci zasilającej lub wystąpiła usterka, pomiar nie
rozpocznie się, dopóki celka pomiarowa nie osiągnie
temperatury pracy ustawionej podczas konfiguracji — patrz
sekcja 6.2.1, strona 32. Dopóki celka nie osiągnie zadanej
temperatury, u dołu ekranu wyświetlany będzie komunikat
„Stabilizowanie temperatury”.
Jeżeli analizator nie był używany przez dłuższy czas, należy
pozwolić mu pracować przez kilka godzin, a następnie
przeprowadzić ponowną kalibrację.
Analizator działa automatycznie do chwili wyłączenia.

9.3 Kalibracja
Kalibrację ręczną można przeprowadzić w każdej chwili. Nie ma
potrzeby zatrzymywania analizatora.

Zaznaczyć przycisk
kalibrację.

i nacisnąć przycisk

Jeśli analizator zostanie odłączony od sieci zasilającej bez
zatrzymania pracy za pomocą menu lub wystąpi awaria
zasilania, po przywróceniu zasilania automatycznie uruchomiona
zostanie procedura Zalej linie i kalibruj.

9.5 Spłucz analizator
Ta funkcja naśladuje procedurę zalewania, ale nie powoduje
zapisywania ani wyświetlania wartości pomiarów.
Procedura ta może być stosowana bez uprzedniej kalibracji
i jest przydatna w razie zmiany parametru pomiaru, na
przykład z żelaza na glin.
Po wybraniu spłukiwania operacja ta jest ciągła do chwili
zatrzymania przez użytkownika lub wybrania innej operacji,
takiej jak Kalibracja.

, aby zainicjować

Cykl pomiarowy rozpocznie się automatycznie po zakończeniu
kalibracji.
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10 Diagnostyka
Uwaga. Dostęp do menu Diagnostyka można uzyskać jedynie z ekranu Widok wskaźników.

patrz sekcja 10.1, strona 52
patrz sekcja 10.2, strona 54
patrz sekcja 10.3, strona 54
patrz sekcja 10.4, strona 54

Rys. 10.1 Ekrany diagnostyczne użytkownika

10.1 Status analizatora
Ekran Status analizatora ma pięć zakładek:

10.1.1 Status
Pola

Opis

Bieżący stan

Wyświetla bieżący stan analizatora (np. pomiar, kalibracja, wyłączony).

Bieżący krok

Wskazanie, co analizator robi „w czasie rzeczywistym”.

Ukończono pomiar

Wskazanie postępu cyklu pomiarowego „w czasie rzeczywistym”

Stężenie próbki

Bieżące szacowane stężenie, wyprowadzane z nieprzetworzonego sygnału detektora. Jest
wyświetlane dopiero po dodaniu wszystkich odczynników.

Detektor mV

Sygnał nieprzetworzony z detektora analizatora (0–4095 mV).

Prąd LED

Wyświetla natężenie prądu diody LED.

Stosunki rozcieńczenia

Bieżący stosunek rozcieńczenia zastosowany do poszczególnych strumieni pomiarowych.

Temperatura celki

Bieżąca rejestrowana temperatura celki.
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10.1.2 Cal
Pola

Opis

Stan kalibracji

Wyświetla aktualnie mierzony wzorzec podczas cyklu kalibracji (na przykład: Pomiar niski, Pomiar
wysoki).

Procent ukończenia

Wskazanie w czasie rzeczywistym stopnia zaawansowania kalibracji.

OD, niska/wysoka

Zmierzona podczas poprzedniej kalibracji gęstość optyczna (OD) niskiego i wysokiego wzorca.

Bieżąca wartość

Sygnał nieprzetworzony z detektora analizatora przedstawiany jako napięcie (0–4095 mV),
a następnie przeliczany na wartość stężenia. Wartość ta jest wyświetlana tylko w przypadku wzorca
wysokiego i po dodaniu wszystkich odczynników.

Ostatni gradient

Wyświetla gradient kalibracji poprzedniej kalibracji.
Współczynnik gradientu jest wskaźnikiem różnicy między obliczonym gradientem kalibracji
a idealnym gradientem kalibracji zapisanym w pamięci analizatora.

Współczynnik gradientu

Wszelkie niewielkie różnice (wynikające ze zmian temperatury, starzenia się odczynnika itd.) są
oczekiwane i uwzględniane podczas kalibracji.
W przypadku dużej różnicy, analizator nie wykonuje kalibracji. Idealny współczynnik = 1, domyślne
kryterium niepowodzenia występuje, gdy współczynnik znajduje się poza zakresem od 0,4 do 1,6.

Czas ostatniej kalibracji

Data i godzina poprzedniej kalibracji.

10.1.3 We-wy
Pola

Opis

mA O/P 1–6

Wyświetla bieżący sygnał wyjściowy każdego z wyjść analogowych w mA.

Próbka 1–3

Wyświetla odczyt czujnika poziomu z bocznego pojemnika na próbkę (Pusty lub OK).

Odczynnik 1–3

Wyświetla odczyty czujników poziomu odczynnika (Pusty lub OK).

DI

Wyświetla odczyty czujników poziomu wody dejonizowanej (Pusty lub OK).

Standardowe

Wyświetla odczyty czujników poziomu wzorców kalibracyjnych (Pusty lub OK).

10.1.4 Info
Pola

Opis

Wersja oprogramowania

Numer wersji oprogramowania.

SO

Numer wersji systemu operacyjnego.

HMI

Numer wersji kodu interfejsu użytkownika.

Głow.

Numer wersji oprogramowania sterującego głowicą.

Numer seryjny

Numer seryjny analizatora.
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10.2 Diagnostyka celki
Funkcja Diagnostyka celki umożliwia użytkownikowi ręczne sterowanie pracą analizatora — wprowadzanie odczynników, próbek itd.
Wyświetlane jest również w czasie rzeczywistym wyjście detektora, co daje wgląd w działanie analizatora.
Uwaga.

Uwaga.

Jeśli ta procedura zostanie wybrana podczas pracy
analizatora, zostanie wyświetlone ostrzeżenie:

Aby powrócić do normalnej pracy, należy nacisnąć przycisk
Wstecz, a następnie nacisnąć przycisk
. Aby przejść do
diagnostyki celki, należy wybrać opcję Kontynuuj, a następnie
nacisnąć przycisk
. Zatrzyma to bieżącą operację analizatora:

Pola

Opis

Praca

Umożliwia użytkownikowi wprowadzanie roztworów, wydalanie roztworów lub ustawianie pompy
w pozycji wyjściowej.

Objętość

Umożliwia użytkownikowi określenie ilości płynu (w ml).

Port

Umożliwia użytkownikowi określenie portu (a co za tym idzie płynu) do zaimportowania. Otwarty
może być tylko jeden port naraz.

Napięcie detektora

Wyświetla napięcie czujki (0–4095 mV) w czasie rzeczywistym.

Prąd LED

Wyświetla natężenie prądu diody LED w czasie rzeczywistym.

10.3 Test przekaźnika
Wszystkie przekaźniki alarmów można indywidualnie ustawiać lub resetować w celu sprawdzenia ich działania.
Uwaga. Procedura ta ma wpływ na funkcje przekaźników analizatora i analizator kasuje stan normalny.

10.4 Test wyjścia prądowego
Na ekranie Test wyjścia prądowego użytkownik może ręcznie sprawdzać wyjścia prądowe analizatora.
Do tego testu wymagany jest skalibrowany amperomierz. Podłączyć przewody z amperomierza do dwóch prądowych zacisków
wyjściowych na płytce We/Wy — patrz sekcja 4.6.3, strona 18.
Sprawdź, czy wartość pokazywana na wyświetlaczu analizatora jest taka sama, jak wartość pokazywana na amperomierzu.
Przyciskami

i

można zwiększyć/zmniejszyć wartość w miliamperach.

Jeżeli odczyt amperomierza jest niezgodny z odczytem analizatora, konieczna może być ponowna kalibracja wyjść prądowych —
patrz sekcja 6.5.2, strona 36.
Uwaga. Procedura ta ma wpływ na funkcje wyjść prądowych analizatora i analizator kasuje ich stan normalny
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11 Statystyka
Uwaga. Dostęp do menu „Statystyka” można uzyskać
jedynie z ekranu „Widok wykresów”.

Rys. 11.1 Funkcje wykresów
Wyświetlane są najwyższe, najniższe i średnie wartości próbek
od chwili włączenia analizatora lub wyzerowania wartości.

Aby wyzerować wartości, należy nacisnąć przycisk

IM/AZT6CR-PL Rew. R
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12 Informacje i ikony diagnostyczne
12.1 Informacje diagnostyczne dotyczące analizatora
Analizator jest zaprogramowany w taki sposób, aby wyświetlać
komunikaty diagnostyczne i zapewniać informacje dotyczące
wymagań dotyczących obsługi technicznej oraz wszelkich
innych stanów powstałych podczas jego pracy.

Ikona diagnostyczna

Status NAMUR
Niepow.

Wszystkie komunikaty diagnostyczne wyświetlane na analizatorze
są dodawane do dziennika inspekcji analizatora.

Funkcja kontrolna

Tabela 12.1 przedstawia typy ikon, komunikaty diagnostyczne
i stan włączenia/wyłączenia przekaźników.
Przekroczenie limitów
Uwaga. Ikony diagnostyczne w poniższych tabelach są
zgodne z zaleceniami NAMUR 107.
Wymagana konserwacja

Ikona

Komunikat diagnostyczny

Przekaźnik
zatrzymania

Przekaźnik uwagi

Przekaźnik
kalibracji

Przekaźnik awarii

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

–

–

–

–

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.*

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

Analizator w eksploatacji
Analizator mierzy prawidłowo.
20-znakowy tag alarmu definiowany przez użytkownika
Definiowany przez użytkownika komunikat alarmowy.
Analizator zatrzymano
Praca analizatora została zatrzymana przez użytkownika.
Analizator wył.
Praca analizatora nie została uruchomiona lub awaria spowodowała
zatrzymanie pracy analizatora i wyłączenie wszystkich usług.
Kalibrowanie
Trwa procedura kalibracji.
Błąd A/C
Błąd sprzętowy na płycie głównej.
Wyłączyć analizator, odczekać 10 sekund i ponownie włączyć.
Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy
ABB.
*Jeżeli awaria spowodowała zatrzymanie, status przekaźnika wskazuje, że jest on włączony.

Tabela 12.1 Informacje diagnostyczne, działanie przekaźników i zakazy (Tabela 1 z 5)
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Ikona

Komunikat diagnostyczny

12 Informacje i ikony diagnostyczne
Przekaźnik
zatrzymania

Przekaźnik uwagi

Przekaźnik
kalibracji

Przekaźnik awarii

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

Kalibracja nieudana
Kalibracja analizatora nie powiodła się.
1. Sprawdzić, czy odczynniki są właściwego typu, prawidłowo
podłączone (odczynnik 1 do zaworu R1 itd.) i czy są w okresie
przydatności do użycia. Jeśli odczynniki mogły ulec
zanieczyszczeniu, należy je wymienić.
2. Sprawdzić, czy ustawienia kalibracji są prawidłowe.
3. Sprawdzić, czy nie ma ograniczeń lub zatorów w rurkach
analizatora lub rurze rozgałęźnej zaworów.
4. Sprawdzić, czy każdy odczynnik/próbka są prawidłowo pobierane
do głowicy pomiarowej bez żadnych pęcherzyków powietrza.
5. Sprawdzić celkę optyczną w poszukiwaniu zarysowań.
Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy
ABB.
Kalibracja nieudana
Kalibracja analizatora nie powiodła się.
Jeżeli zdarzenie niepowodzenia kalibracji zostało ustawione jako Uwaga
z domyślnego stanu Niepowodzenie, analizator kontynuuje pomiar po
niepowodzeniu kalibracji, stosując ostatnią prawidłową kalibrację.
Wzorzec kalibracji pusty
Butelka wzorca kalibracyjnego jest pusta.
Wymienić roztwór kalibracyjny.
Czyszczenie
Trwa procedura czyszczenia.
Osiągnięto temp. krytyczną
Alarm ten jest inicjowany, gdy temperatura analizatora wzrośnie powyżej
60°C (140°F) podczas regulacji temperatury.
1. Sprawdzić, czy nie zostały przekroczone wartości graniczne
temperatury otoczenia.
2. Skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy ABB.
DI pusta
Butelka z wodą dejonizowaną jest pusta.


Wymienić wodę dejonizowaną.

Nadmierny prąd wtórny w elektronice
Przez elektronikę w systemie pobierany jest zbyt duży prąd, co skutkuje
automatycznym wyłączeniem analizatora.


Skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy ABB.

Tabela 12.1 Informacje diagnostyczne, działanie przekaźników i zakazy (Tabela 2 z 5)
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Ikona

Komunikat diagnostyczny

12 Informacje i ikony diagnostyczne
Przekaźnik
zatrzymania

Przekaźnik uwagi

Przekaźnik
kalibracji

Przekaźnik awarii

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

–

–

–

–

Awaria przepływu, strumień n
Analizator nie może wykryć żadnej próbki w strumieniu „n”.
Wskazany strumień jest wyłączony z sekwencji próbkowania do chwili,
gdy analizator wykryje, że próbka powróciła.
Jeśli przepływ do analizatora jest wystarczający:
1. Sprawdzić, czy pływak znajduje się w bocznym pojemniku na
próbki i czy porusza się bez ograniczeń.
2. Sprawdzić, czy zaślepka bocznego pojemnika na próbki jest
prawidłowo umieszczona, a pływak magnetyczny znajduje się
w obszarze działania kontaktronu.
3. Sprawdzić, czy przewód przełącznika pływakowego jest
prawidłowo podłączony do płytki szyny danych.
4. Sprawdzić, czy kontaktron magnetyczny działa prawidłowo.
Spłukiwanie
Analizator działa w trybie spłukiwania.
Ta funkcja wykonuje procedurę w trybie ciągłym, ale nie powoduje
zapisywania ani wyświetlania wartości pomiarów.
Procedura ta może być stosowana bez uprzedniej kalibracji i jest
przydatna w razie przestawienia parametru analizatora.
Analizator do chwili zatrzymania pozostaje w trybie płukania.
Awaria kom. głowicy
Awaria komunikacji z modułem sterowania głowicą.
1. Sprawdzić, czy mikroukład elektroniczny głowicy jest prawidłowo
włożony.
2. Skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy ABB.
Awaria ogrzewania
Analizator nie zdołał osiągnąć temperatury roboczej.
Alarm ten jest inicjowany, jeżeli temperatura analizatora nie wzrośnie do
0,2°C (32°F) w ciągu 2 minut podczas procedury stabilizowania
temperatury.
1. Sprawdzić integralność kabla taśmowego łączącego głowicę
pomiarową z płytką szyny danych.
2. Skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy ABB
Niepowodzenie komunikacji wewnętrznej
Awaria komunikacji między płytą główną a zespołem wyświetlacza.
1. Sprawdzić połączenie zespołu wyświetlacza kablem taśmowym
do płyty głównej.
2. Skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy ABB

Tabela 12.1 Informacje diagnostyczne, działanie przekaźników i zakazy (Tabela 3 z 5)
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Ikona

Komunikat diagnostyczny

12 Informacje i ikony diagnostyczne
Przekaźnik
zatrzymania

Przekaźnik uwagi

Przekaźnik
kalibracji

Przekaźnik awarii

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

Za wysoka lub za niska temperatura wewnętrzna elektroniki
Temperatura wewnętrzna obudowy elektroniki jest albo zbyt wysoka,
albo zbyt niska.
1. Sprawdzić, czy nie zostały przekroczone wartości graniczne
temperatury otoczenia.
2. Skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy ABB
Awaria diody LED
Alarm ten jest inicjowany, jeśli dioda LED nie zdołała wyregulować
napięcia detektora na początku procedury kalibracji lub podczas
procedury resetu tłoka w celce pomiarowej nie zostało wykryte żadne
światło, mimo że prąd diody LED jest prawidłowy.


Sprawdzić, czy dioda LED i detektor są prawidłowo podłączone
i działają.

Brak światła w detektorze
Alarm ten jest inicjowany podczas procedury resetowania tłoka, jeżeli po
dwukrotnym przesunięciu w górę i w dół celka pomiarowa jest ciągle
ciemna, a nie można wykryć błędu diody LED ani silnika.
1. Sprawdzić, czy dioda LED i detektor są prawidłowo podłączone
i działają.
2. Sprawdzić celkę pomiarową i tłok.
Brak prawidłowej kalibracji
W pamięci analizatora nie jest zapisana żadna prawidłowa kalibracja.


Wykonać kalibrację analizatora.

Błąd pamięci nieulotnej
Ten komunikat jest wyświetlany w razie problemu z elektroniką
wyświetlacza lub pamięcią płyty głównej.


Wyłączyć analizator, odczekać 10 sekund i ponownie włączyć.

Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy
ABB.
Tryb pominięcia
Analizator działa w trybie pominięcia.
Normalna praca została zastąpiona ręczną obsługą przez operatora.
Tryb pominięcia jest przydatny do ręcznego sprawdzania działania
analizatora.
Analizator do chwili zatrzymania pozostaje w trybie pominięcia.

Tabela 12.1 Informacje diagnostyczne, działanie przekaźników i zakazy (Tabela 4 z 5)
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Ikona

Komunikat diagnostyczny

12 Informacje i ikony diagnostyczne
Przekaźnik
zatrzymania

Przekaźnik uwagi

Przekaźnik
kalibracji

Przekaźnik awarii

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

Błąd pkt. wyjściowego tłoka
Alarm ten jest inicjowany podczas procedury resetu tłoka, jeżeli tłok
opada aż zrobi się ciemno, a następnie nie można znaleźć światła
podczas podnoszenia tłoka.
1. Sprawdzić, czy dioda LED i detektor są prawidłowo podłączone
i działają.
2. Sprawdzić celkę pomiarową i tłok.
Niepow. zresetowania tłoka
Alarm ten jest inicjowany podczas procedury resetowania tłoka, jeżeli
światło jest zawsze odczytywane na detektorze, niezależnie od położenia
tłoka.
1. Sprawdzić, czy dioda LED i detektor są prawidłowo podłączone
i działają.
2. Sprawdzić celkę pomiarową i tłok.
Zalewanie
Analizator zalewa rurki. W ramach procedury zalewania każdy odczynnik,
próbka i wzorzec są kolejno pobierane w celu napełnienia rurek, a
następnie wypompowywane jako odpady.
Po ukończeniu procedury zalewania uruchamiana jest automatyczna
kalibracja.
Odczynnik n pusty
Wskazana butelka odczynnika (n) jest pusta.


Wymienić wszystkie odczynniki naraz.

Stabilizowanie temperatury
Komunikat ten jest wyświetlany przy uruchomieniu do chwili
ustabilizowania temperatury głowicy pomiarowej w granicach 1% od
zaprogramowanej temperatury pracy.

Tabela 12.1 Informacje diagnostyczne, działanie przekaźników i zakazy (Tabela 5 z 5)
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12 Informacje i ikony diagnostyczne

12.2 Potwierdz. alarm.

12.3 Dziennik inspekcji i dziennik zdarzeń alarmów

Aby potwierdzić konkretny alarm, należy go zaznaczyć
przyciskami
i
, a następnie nacisnąć przycisk
.

Dziennik inspekcji i dziennik zdarzeń alarmów służą do
wyświetlania listy zdarzeń i alarmów identyfikowanych za
pomocą ikony, numeru kolejnego, daty i godziny.

Uwaga. Aktywne, niepotwierdzone alarmy identyfikuje
migająca czerwona ikona zdarzenia alarmu. Aktywne,
potwierdzone alarmy identyfikuje ciągła czerwona ikona
zdarzenia alarmu.

Dziennik inspekcji zawiera historyczny rejestr aktywności
systemu, a dziennik zdarzeń alarmów zawiera historyczny rejestr
wszystkich zdarzeń alarmów w kolejności ich występowania.

Aby potwierdzić wszystkie aktywne alarmy jednocześnie, należy
zaznaczyć opcję „Wszystkie”, a następnie nacisnąć przycisk
.

Gdy liczba wpisów w każdym dzienniku osiągnie 500, najstarsze
dane są zastępowane najnowszymi danymi. Numeracja wpisów
jest zmieniana w taki sposób, że numer najstarszego wpisu to
zawsze 00.
Oba dzienniki są dostępne z widoku wykresów i widoku paska
— szczegółowe informacje o sposobie przechodzenia do tych
dzienników zawiera sekcja 2.1, strona 8.
Uwaga. Przyciskami
dziennika.

i

można przewijać dane

12.3.1 Dziennik inspekcji — ikony
Ikona

Zdarzenie
Awaria zasilania
Przywrócono zasilanie

Rys. 12.1 Przykład alarmu

Zmieniono konfigurację
Utworzono plik
Usunięto plik
Włożono nośnik archiwum
Wyjęto nośnik archiwum
Nośnik danych multimedialnych odłączony
Nośnik archiwum podłączony
Nośnik archiwum zapełniony
Błąd systemu/reset archiwizacji
Zmiana daty/godziny lub rozpoczęcia/zakończenia
zmiany czasu
Zmiana zabezpieczeń
Logowanie FTP
Informacja
Niepowodzenie — patrz sekcja 12.1, strona 56
Wymagana konserwacja — patrz sekcja 12.1,
strona 56
Poza specyfikacją — patrz sekcja 12.1, strona 56
Funkcja kontrolna — patrz sekcja 12.1, strona 56
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12.3.2 Dziennik zdarzeń alarmów — ikony
Uwaga.


Migająca czerwona ikona alarmu oznacza aktywny
niepotwierdzony alarm.



Ciągła czerwona ikona alarmu oznacza aktywny
potwierdzony alarm.

Ikona

Zdarzenie
Procesowy alarm wysokiej wartości —
aktywny/nieaktywny
Procesowy alarm niskiej wartości —
aktywny/nieaktywny
Zatrzaskowy alarm wysokiej wartości —
aktywny/nieaktywny.
Zatrzaskowy alarm niskiej wartości —
aktywny/nieaktywny
Sygnalizacyjny alarm wysokiej wartości —
aktywny/nieaktywny
Sygnalizacyjny alarm niskiej wartości —
aktywny/nieaktywny
Alarm czyszczenia w toku —
aktywny/nieaktywny

12 Informacje i ikony diagnostyczne
12.3.3 Ikony statusu
Uwaga. Ikony statusu są wyświetlane na pasku stanu —
patrz Rys. 2.1, strona 8.

Ikona

Zdarzenie
Przegląd historyczny aktywny
Zewnętrzny nośnik archiwów podłączony ze
wskazaniem % zajętego miejsca
Zewnętrzny nośnik archiwów niepodłączony ze
wskazaniem % zajętego miejsca
Zewnętrzny nośnik archiwów niewłożony
(migający żółty wykrzyknik)
Aktualizacja nośnika w toku. Nie wolno
wyjmować nośnika, gdy wyświetlany jest ten
symbol
Nośnik zewnętrzny zapełniony w 100%,
archiwizacja zatrzymana (zielona/szara ikona,
migający biały krzyżyk)
Ostrzeżenie! Zbyt wiele plików (zielona ikona nośniki podłączone, szara ikona - nośniki
odłączone)

Alarm próbki
Alarm braku próbki
Zmiana rozpoczęcia/zakończenia zmiany czasu
Alarm potwierdzony
Komunikat operatora
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13 Konserwacja

13 Konserwacja
13.1 Wymiana odczynników

Ostrzeżenie.




Podczas wszelkich prac konserwacyjnych należy
nosić środki ochrony indywidualnej (ŚOI), takie jak
rękawice i ochrona oczu, a wszelkie wycieki usuwać
czystą wodą.
Aby zapoznać się ze środkami ostrożności, zagrożeniami i procedurami postępowania w sytuacjach
nadzwyczajnych, przed przystąpieniem do pracy
z pojemnikami, zbiornikami i systemami dostaw, które
zawierają odczynniki chemiczne i normy zawsze
należy zapoznać się z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Wymagania dotyczące odczynników i tempa ich zużycia
przedstawiono w Dodatku A do niniejszej instrukcji.
Aby zapobiec wyczerpaniu się odczynników, należy co tydzień
sprawdzać zużycie w celu przewidzenia optymalnego czasy
wymiany.
Podczas wymiany odczynników należy postępować zgodnie
z poniższą procedurą:
1. Zatrzymać analizator — patrz sekcja 9.1, strona 51.
2. Sprawdzić, czy okres trwałości nowych butelek z odczynnikami wystarczy na przewidywany okres użytkowania.
3. Zdjąć nakrętki z każdej butelki i wymieniać je jedna po
drugiej.



Należy zachować ostrożność przy czyszczeniu rozlanych płynów i przestrzegać wszystkich odpowiednich
instrukcji bezpieczeństwa — patrz sekcja 1, strona 3.



Ogólne czyszczenie przyrządu należy jedynie za
pomocą wilgotnej ścierki, a jako pomocniczego środka
czyszczącego można użyć łagodnego detergentu.
Nie używać acetonu ani żadnych rozpuszczalników
organicznych.



Unikać zanieczyszczenia roztworów.



Podczas wyjmowania czujników odczynników nie
dopuścić do styczności z trzpieniem, również gołymi
dłońmi.



Przed konserwacją lub czyszczeniem
elementy elektryczne od zasilania.



Nie uzupełniać butelek z roztworami.





Przestrzegać wszystkich procedur bezpieczeństwa
i higieny pracy z chemikaliami — patrz sekcja 1,
strona 3.

Zużyte butelki i ich zawartość utylizować w sposób
bezpieczny, zgodnie z krajowymi lub lokalnymi
przepisami. Działanie analizatorów w dużej mierze
zależy od integralności tych roztworów, dlatego
bardzo ważne jest ich staranne przygotowanie,
przechowywanie i obsługa.

odłączyć

Przestroga.

Analizatory Aztec 600 są zaprojektowane tak, aby były jak
najbardziej bezobsługowe. Właściwa konstrukcja produktu
i funkcje automatycznej kalibracji zmniejszają nakład pracy
konserwacyjnej wymaganej tylko do czyszczenia zewnętrznego
(linie próbek itd.), wymiany odczynników i regularnej corocznej
konserwacji.

4. Sprawdzić, czy rurki są prawidłowo włożone, a wyłączniki
pływakowe mogą się swobodnie poruszać.

Jeżeli zalecenia zawarte w tej sekcji są przestrzegane
prawidłowo, pomagają one wydłużyć okres użytkowania
i zwiększyć wydajność analizatora, zmniejszając tym samym
długoterminowe koszty eksploatacji.

6. Wybrać polecenie „Zalej linie i kalibruj”, a następnie
nacisnąć przycisk
.

Obsługa techniczna jest podzielona na trzy kategorie:


wymiana odczynników



regularne kontrole wzrokowe



planowana coroczna konserwacja

IM/AZT6CR-PL Rew. R

5. Gdy czujniki poziomu znajdują się na właściwym miejscu,
ręcznie zakręcić nakrętki butelek. Chroni to przed
przedostawaniem się do nich kurzu, wody itp.

Zachowywać ostrożność podczas przechowywania butelek.
Upewnić się, że są one oznaczone datą, używane w ścisłej
rotacji i nie są używane po upływie terminu ważności.
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13.2 Regularne kontrole wzrokowe
Analizator należy regularnie kontrolować w celu zapewnienia
prawidłowego działania systemu i sprawdzenia integralności
odczytów:


Sprawdzić szczelność, w szczególności wokół połączeń
rurek próbek i spustu.



Sprawdzić przepływ próbki, sprawdzając jej dopływ do
zbiornika wyrównawczego i odpływ ze spustu.



Sprawdzić poziom płynów w butelkach z roztworami
odczynników, kalibracyjnymi i roztworem czyszczącym.



Sprawdzić wszystkie rurki i elementy służące do
transportu cieczy pod względem wycieków i uszkodzeń.



Sprawdzić, czy na wyświetlaczu analizatora nie pojawiają
się wskazania nieprawidłowego działania.

13.3 Coroczna konserwacja
13.3.1 Harmonogram corocznej konserwacji
Wymagania corocznej konserwacji:


Wymienić zespół tłoka



Wymienić celkę szklaną



Wymienić rurki próbek

Wymagania konserwacji co 24 miesiące:


Wymienić membrany zaworów



Wymienić zespół tłoka



Wymienić celkę szklaną



Wymienić rurki analizatora

13.3.2 Zastawy do corocznej konserwacji
Zestawy do konserwacji co 12- i 24-miesiące, zawierające
wszystkie elementy wymagane do corocznej konserwacji, są
dostępne zarówno dla analizatorów jedno-, jak i wielostrumieniowych.
Coroczna renowacja zapewnia wysoki poziom niezawodności
analizatora.
Zestaw należy zamówić ponownie po zużyciu, aby wszystkie
elementy były dostępne przez cały następny rok eksploatacji.
13.3.3 Narzędzia wymagane do konserwacji
 Mały śrubokręt płaski


Śrubokręt krzyżakowy nr 2



Klucz imbusowy 3 mm



Klucz imbusowy 4 mm

13 Konserwacja
13.3.4 Wymiana membran zaworów
Przestroga. Ciecze z analizatora są zanieczyszczone
kwasem z odczynników. Aby zabezpieczyć się przed
rozpryskami, podczas odłączania rurki należy nosić
gumowe rękawice i fartuch oraz odpowiednią ochronę
oczu. Natychmiast wytrzeć wszystkie rozlane płyny.
1. Odniesienie do: Rys. 13.1
a. Sprawdzić, czy urządzenie zapobiegające obracaniu
A znajduje się w dolnej części szczeliny w górnej
pokrywie celki pomiarowej, wskazując, że tłok celki
pomiarowej znajduje się w dolnej części jego skoku.
Uwaga. Kroki od b do d mają zastosowanie
tylko wtedy, gdy urządzenie zapobiegające
obracaniu nie jest ustawione w pokazany
sposób.
b. Nacisnąć przycisk
i wybrać opcję Diagnostyka,
a następnie Diagnostyka celki z menu Operator.
c. Przyciskami
i
zaznaczyć pole Obsługa, a
następnie naciskać przycisk
, aby wybrać
polecenie Reset pompy.
d. Przyciskami
i
zaznaczyć
, a następnie
nacisnąć przycisk
, aby ustawić tłok celki
pomiarowej w dolnym położeniu skoku i opróżnić
rurkę celki pomiarowej.
2. Odłączyć analizator od źródła zasilania.
3. Wyłączyć podawanie próbek do bocznego pojemnika na
próbki.
4. Odniesienie do Rys. 13.1:
a. Otworzyć klapkę sekcji analitycznej i zanotować
położenie każdej z rurek podłączonych do rurki
rozgałęźnej zaworów B, aby zapobiec błędom
podczas ponownego podłączania.
Przestroga. Podczas wykonywania kroku b nie
dopuścić do kontaktu żadnego płynu spuszczanego z rurek lub zespołu rurki rozgałęźnej
zaworów ze skórą lub metalowymi/elektronicznymi częściami analizatora. Niektóre z płynów
są zanieczyszczone kwasem z odczynników
stosowanych w analizatorze. Natychmiast
wytrzeć wszystkie rozlane płyny.
b. Odłączyć wszystkie rurki od rurki rozgałęźnej
zaworów.
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c. Wykręcić 3 śruby M4 C mocujące wyspę
zaworową do analizatora, zdemontować wyspę
zaworową i umieścić na czystej powierzchni
roboczej.

A

B

C

Rys. 13.1 Demontowanie wyspy zaworowej

Uwaga. W kroku 5 demontować i ponownie montować
zawory po jednym naraz w podanej kolejności, aby
zapewnić ich ponowne zamontowanie we właściwym
położeniu.
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5. Odniesienie do Rys. 13.2:
a. Zlokalizować zawór ściekowy D, oznaczony
pomarańczową etykietą E z tyłu zaworu.
b. Wykręcić 2 śruby M3 F mocujące zawór do wyspy
zaworowej i zdemontować zawór. Wyrzucić uszczelkę
przylgi zaworu G.

13 Konserwacja
k. Pracując w kierunku zgodnym lub przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, powtórzyć kroki b–j dla
pozostałych zaworów, wymieniając membrany
i uszczelki przylgi zaworów na nowe membrany
i uszczelki z EDPM z zestawu części zamiennych.

c. Małym śrubokrętem wcisnąć zaciski ustalające H
i wyjąć gniazdo membrany I.
d. Obrócić zawór i uważając, aby nie poluzować
sprężyny J, pozwolić wypaść elementowi ustalającemu membranę K wraz z podkładką L,
membraną M i sprężyną J.
e. Wyjąć membranę M z elementu ustalającego K
i wyrzucić.
f.

F
D

Zamontować nową membranę z tworzywa Kalrez,
upewniając się, że podkładka L pozostaje na
miejscu pod membraną.

E

Note. Wszystkie zawory, oprócz zaworu
ściekowego, mają membranę z EPDM.
W zaworze ściekowym musi być zamontowana
membrana z tworzywa KALREZ.
g. Upewnić się, że w otworze w elemencie ustalającym
membranę K znajduje się sprężyna J, włożyć
element ustalający membranę wraz z podkładką L
i membraną M do zaworu, upewniając się, że
sprężyna pozostaje na miejscu.

J

K

L

I

M

G

h. Wciskać gniazdo membrany I do korpusu zaworu
aż zaciski ustalające H zamkną się na miejscu.
Uwaga. Zaciski ustalające gniazdo membrany
mają różną szerokość, aby umożliwić
zamontowanie gniazda membrany w jednej
tylko pozycji.

H
i.

Zamontować nową uszczelkę przylgni zaworu
z tworzywa Kalrez G we wgłębieniu w gnieździe
membrany.
Uwaga. Wszystkie zawory, oprócz zaworu
ściekowego, mają uszczelki przylgi zaworu
z EPDM. W zaworze ściekowym musi być
zamontowana uszczelka przylgi zaworu
z tworzywa KALREZ.

j.
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Podłączyć zawór D do wyspy
i zamocować dwoma śrubami M3 F.

Rys. 13.2 Demontaż zaworu ściekowego

zaworowej
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6. Odniesienie do: Rys. 13.3
a. Umieścić wyspę zaworową nad kołkami N na
płycie podstawowej, zwracając uwagę, aby zaciski
każdego zaworu wchodziły w gniazda O na płycie
podstawowej.
b. Przymocować wyspę zaworową do płyty podstawowej trzema śrubami M4 N.

13 Konserwacja
13.3.5 Wymiana rurek
1. Odniesienie do: Rys. 13.4
a. Należy zwrócić uwagę na ułożenie rurki próbki S1
(zanotowane w sekcji 13.3.4, krok 4a).
b. Odłączyć rurkę od podstawy bocznego pojemnika
na próbki A i wyrzucić.
c. Podłączyć jeden koniec nowej rurki próbki do
bocznego pojemnika na próbki.
d. Poprowadzić rurkę w sposób zanotowany w kroku a
i podłączyć drugi koniec do złącza zaworu S1 B na
rurce rozgałęźnej zaworów.

P

e. W analizatorach wielostrumieniowych powtórzyć
kroki a–d dla rurek próbek S2 i S3.

O

B

N

Rys. 13.3 Montaż wyspy zaworowej

A

Rys. 13.4 Wymiana rurek próbek
Ciąg dalszy…
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2. Odniesienie do: Rys. 13.5

13 Konserwacja
3. Odniesienie do: Rys. 13.6

a. Należy zwrócić uwagę na ułożenie rurki ściekowej
(zanotowane w sekcji 13.3.4, krok 4a).
b. Zdjąć rurkę z zacisku C i wyrzucić.
c. Poprowadzić nową rurkę ściekową w zanotowany
sposób i podłączyć ją do złącza zaworu ściekowego
D na wyspie zaworowej.
Przestroga. Upewnić się, że zamontowana jest
właściwa rurka
– AW630 371 (Tygon 3603)

a. Odłączyć rurkę łączącą (zanotowaną w sekcji
13.3.4, krok 4a) od złącza E u podstawy zespołu
celki pomiarowej i wyrzucić.
b. Zamontować nową rurkę łączącą do środkowego
przyłącza rurki rozgałęźnej zaworów F.
Nie podłączać w tej fazie rurki do złącza E.
Przestroga. Upewnić się, że zamontowana jest
właściwa rurka:
– AW630 370 (Tygon 3603)

D
F
C

Rys. 13.5 Wymiana rurki ściekowej

E

Rys. 13.6 Wymiana rurek łączących
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4. Odniesienie do: Rys. 13.7
a. Należy zwrócić uwagę na ułożenie rurki odczynnika
R1 (zanotowane w sekcji 13.3.4, krok 4a).

J

b. Zdjąć spiralną osłonę G z rurki odczynnika i kabla
czujnika poziomu H.
c. Odłączyć rurkę od czujnika poziomu I i wyciągnąć rurkę z gumowej osłony J.

G

d. Włożyć nową rurkę przez gumową osłonę J
i poprowadzić rurkę do analizatora w sposób
zanotowany w kroku a. Podłączyć rurkę do złącza
R1 na wyspie zaworowej K.
e. Zamontować spiralną osłonę G.
f.

Przyciąć rurkę na żądaną długość i podłączyć ją do
czujnika poziomu I.

g. Skorygować położenie spiralnej osłony i gumowej
osłony w wymagany sposób.
h. Powtórzyć kroki od a do g dla rurek odczynników
R2 i R3.

H

I

K

Rys. 13.7 Wymiana rurki odczynnika
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13.3.6 Wymiana rurki tłoka i zespołu tłoka
1. Odnosząc się do rysunku Rys. 13.8, obrócić uchwyt A o
1
/4 obrotu w prawo, wyciągnąć sekcję analityczną do
przodu i pozwolić jej spocząć na jej ogranicznikach.

13 Konserwacja

2. Odniesienie do: Rys. 13.9
a. Odłączyć kabel taśmowy celki pomiarowej B od
złącza na tyle celki pomiarowej.
b. Wykręcić cztery śruby M4 C i zdemontować
zespół celki pomiarowej.

A

C

B

Rys. 13.9 Demontaż zespołu celki pomiarowej
3. Odnosząc się do Rys. 13.10, wcisnąć zaczep D i zdjąć
pokrywę E.

Rys. 13.8 Otwieranie sekcji analitycznej

E

D

Rys. 13.10 Demontaż pokrywy celki pomiarowej
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Caution. Podczas wykonywania kroku 4 nie dopuścić do
kontaktu żadnego płynu z rurki celki pomiarowej ze skórą
lub metalowymi/elektronicznymi częściami analizatora.
Płyn jest zanieczyszczony kwasem z odczynników
stosowanych w analizatorze. Natychmiast wytrzeć
wszystkie rozlane płyny.

13 Konserwacja
5. Odnosząc się do Rys. 13.12, wykręcić dwie śruby K i
zdjąć górną pokrywę celki pomiarowej L.

K

4. Odnosząc się do Rys. 13.11,
a. Odwrócić zespół celki pomiarowej, wykręcić cztery
śruby F i zdemontować płytę podstawową G.
b. Zdemontować zaślepkę końcówki rurki próbki H
i wyjąć uszczelkę I. Wyrzucić uszczelkę.
c. Usunąć wszystkie ślady płynu z wnętrza rurki próbki
J.

L
F

G

Rys. 13.12 Demontaż górnej pokrywy celki pomiarowej

H

6. Odnosząc się do Rys. 13.13, odłączyć wtyk okablowania
silnika M.

I
J

M

Rys. 13.13 Odłączanie silnika
Ciąg dalszy…

Rys. 13.11 Demontaż
pomiarowej
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7. Odnosząc się do Rys. 13.14, wykręcić cztery śruby N, a
następnie wyjąć silnik i rurkę próbki O z dolnej połowy
celki pomiarowej.

13 Konserwacja
8. Odniesienie do: Rys. 13.15
a. Wysunąć rurkę próbki P z zespołu tłoka Q.
Wyrzucić rurkę próbki.
b. Poluzować ustalającą śrubę bez łba R, odkręcić
zespół tłoka Q od trzonu tłoka S i wyrzucić
zespół tłoka.
c. Zdjąć pierścień O-ring T z podstawy płyty
montażowej silnika i wyrzucić.

N

d. Założyć nowy pierścień O-ring T, układając go
prawidłowo w rowku w podstawie płyty montażowej
silnika.
e. Nakręcić nowy tłok Q i zespół rurki tłoka P na
trzon tłoka S i dokręcić ustalającą śrubę bez łba
R.
f.

Wsuwać rurkę próbki P
z pierścieniem O-ring T.

T

aż do

zetknięcia

S

O
Q

R

P

Rys. 13.14 Wyjmowanie silnika i rurki próbki
Rys. 13.15 Demontaż/ponowny montaż tłoka
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9. Odnosząc się do Rys. 13.14, zamontować silnik i rurkę
próbki O w dolnej połowie celki pomiarowej, upewniając
się, że wtyk okablowania silnika jest wyrównany
z gniazdem (patrz M na Rys. 13.13). Czterema śrubami
N przymocować płytę montażową silnika do dolnej
połowy celki pomiarowej.

13.3.7 Ukończenie
1. Odnosząc się do Rys. 13.8, podnieść część analityczną
do pozycji pionowej i zamocować za pomocą uchwytu
A.

10. Odnosząc się do Rys. 13.13, podłączyć wtyk okablowania
silnika M.

3. Włączyć podawanie próbek do bocznego pojemnika na
próbki.

11. Odnosząc się do Rys. 13.12, zamontować górną pokrywę
celki pomiarowej L i zamocować ją dwoma śrubami K.

4. Przywrócić zasilanie analizatora, a następnie wybrać
polecenie Zalej i kalibruj z menu operatora — patrz
sekcja 9.4, strona 51.

12. Odnosząc się do Rys. 13.11,

2. Odnosząc się do Rys. 13.6, podłączyć nową rurkę łączącą
do złącza C u podstawy zespołu celki pomiarowej.

a. Zamontować nowy pierścień O-ring I na zaślepkę
H, układając go prawidłowo w jej rowku.
b. Odwrócić zespół celki pomiarowej i umieścić
zaślepkę H na końcówce rurki próbki J.
c. Zamontować płytę podstawową G upewniając się,
że zaślepka jest wyśrodkowana w otworze w płycie
podstawowej. Zamocować płytę podstawową czterema śrubami F.
13. Odnosząc się do Rys. 13.10, zamontować pokrywę E.
14. Odniesienie do: Rys. 13.9
a. Umieścić zespół celki pomiarowej na tylnej płycie
sekcji analitycznej i zamocować czterema śrubami
M4 C.
b. Podłączyć ponownie kabel taśmowy celki pomiarowej B.
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Zakres pomiarowy
Aluminium
Automatyczne ustalanie zakresu

Metoda chemiczna
0–1,500 ppm Al

Zakres bez rozcieńczenia

0–0,300 ppm Al

Zakres z rozcieńczeniem

0,3–1,500 ppm Al

Amoniak
Automatyczne ustalanie zakresu

0–3,000 ppm NH3

Aluminium
Fiolet pirokatecholowy (PCV)
Amoniak
Błękit indofenolowy
Kolor
Pomiar barwy wody poprzez pomiar absorbancji fali 400 nm,
wyrażony w skali Alfa-Hazena czyli w skali platynowo-kobaltowej

Zakres bez rozcieńczenia

0–0,500 ppm NH3

Zakres z rozcieńczeniem

0,5–3,000 ppm NH3

Żelazo
Tripyridylotriazyna (TPTZ)

0,00–500 jednostek Hazena

Mangan
Formaldoksym

Kolor
Zakres

0,00–500 mg/l Pt-Co
Żelazo
Automatyczne ustalanie zakresu

0–5,000 ppm Fe

Zakres bez rozcieńczenia

0–1,000 ppm Fe

Zakres z rozcieńczeniem

1–5,000 ppm Fe

Mangan
Automatyczne ustalanie zakresu

0,02–10 ppm Mn

Zakres bez rozcieńczenia

0,02–2 ppm Mn

Zakres z rozcieńczeniem

2–10 ppm Mn

Manganese niskie wartości
Zakres
Fosforany
Automatyczne ustalanie zakresu

0,000–0,100 ppm Mn
0,05–50 ppm PO4
0,0016–16,3 ppm PO4-P

Zakres bez rozcieńczenia

0,05–10 ppm PO4
0,0016–3,26 ppm PO4-P

Zakres z rozcieńczeniem

10–50 ppm PO4
3,26–16,3 ppm PO4-P

74

Manganese niskie wartości
Zieleń malachitowa
Fosforany
Błękit fosforomolibdenowy
Korekcja koloru tła (nie dotyczy analizatora Aztec 600 Color)
Kompensacja długości fali pomiarowej
Samoczyszczenie
Programowane automatyczne płukanie chemiczne — tłok czyszczony
mechanicznie po każdym pomiarze

Tryb pomiaru
Pomiar okresowy
Wybierana przez użytkownika liczba pomiarów na godzinę:
Glin/żelazo/mangan:

od 1 do 6

Amoniak/fosforany:

od 1 do 4

Barwa:

od 1 do 12

Strumienie próbek
Od jednego do 3 strumieni — kolejność jest programowana
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Wydajność pomiaru
Dokładność1
Al/Am/Fe/PO4
Barwa

Mn

< ±5% odczytu2 lub
z wartości)

Warunki otoczenia
±0,005

ppm

(większa

Niski zakres manganu:
5–35ºC (41–93ºF)

300–500 jednostek Hazena < ±5% odczytu2

Barwa:
5–40ºC (41–104ºF)

< ±5% odczytu2 lub ±0,005 ppm w przypadku
stężeń 0–5 ppm Mn (większa z wartości)

< ±0,005 ppm w przypadku stężeń 0,000–
0,050 ppm2
< ±0,010 ppm w przypadku stężeń 0,050–
0,100 ppm2

Powtarzalność
Al/Am/Fe/PO4

< ±5% odczytu3 lub
z wartości)

±0,005

ppm

(większa

< ±1% odczytu3 (przy zakresie 20%)

Mn (niski zakres)

< ±5% odczytu3 lub
z wartości)

±0,001

ppm

(większa

PO4

< ±5% odczytu lub
z wartości)

±0,030

ppm

(większa

Rozdzielczość
Al/Am/Fe/Mn/PO4 0,001 ppm, czyli 1 ppb

3

Przepływ próbki
Ciągły, 200–500 ml/min

Ograniczenia dotyczące próbek
Próbki zawierające cząstki o średnicy 100 mikronów (0,004 in)
i większe mogą wymagać wstępnej filtracji.

Konserwacja

< ±8% odczytu2 w przypadku 300–500 jednostek
Hazena

Zużycie odczynników (nie dotyczy analizatora Aztec 600 Color)
0,75 ml każdego z odczynników na każdy pomiar

jednostki Hazena, jednostki platynowo-kobaltowe

Częstotliwość kompensacji zera (tylko analizator barwy)
Wybierana przez użytkownika, co 1 do co 12 godzin

2

Niski zakres manganu:
1–35ºC (33–93ºF)

Interwał okresowych czynności obsługowych
12 miesięcy
(Tylko mangan — podczas pomiaru twardej wody może wystąpić
zwiększone zużycie tłoka spowodowane opadami wodorotlenków
wapnia i manganu)

Kalibracja
Automatyczna kalibracja 2-punktowa, z możliwością ręcznego inicjowania. Odstęp między automatycznymi kalibracjami jest wybierany
ręcznie i wynosi od czterech razy dziennie do jednego razu w tygodniu.

1

Temperatura próbki
Glin/amoniak/barwa/żelazo/mangan/fosforany:
1°C–40°C (33–104°F)

< ±3% odczytu2 lub ±0,5 jednostki Hazena
w przypadku 0–200 jednostek Hazena (większa
z wartości)< ±5% odczytu2 w przypadku 200–
300 jednostek Hazena

Jednostki pomiarowe
Al/Am/Fe/Mn/PO4 mg/l, ppm, ppb, μg/l
Barwa

Wilgotność robocza otoczenia
Do 95% RH bez skraplania

Ciśnienie próbki
Maksymalnie 5 psi

Barwa

Barwa

Temperatura robocza otoczenia
Glin/amoniak/żelazo/mangan/fosforany:
5–45ºC (41–113ºF)

0–300 jednostek Hazena < ±2% odczytu2 lub
±0,5 jednostki Hazena (większa z wartości)

< ±7% odczytu2 lub ±0,005 ppm w przypadku
stężeń 5–10 ppm Mn (większa z wartości)
Mn (niski zakres)

14 Dane techniczne

Maksymalny błąd pomiaru w pełnym zakresie pomiarowym.
Testowane zgodnie z normą IEC 61298, części 1–4: wersja 2.0 2008–10.
Testowane zgodnie z normą BS ISO 15839: 2003.
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Wyświetlacz
Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z matrycą TFT,
wbudowanym podświetleniem i regulacją jasności
Przekątna obszaru
wyświetlania

145 mm (5,7 in)

76 800 pikseli wyświetlacza*
* Niewielki odsetek pikseli wyświetlacza może być albo stale aktywny,
albo stale nieaktywny. Maks. odsetek nieaktywnych pikseli wynosi
< 0,01%.
Dedykowane przyciski operatora
 Wybór grupy/kursor w lewo


Wybór widoku/kursor w prawo



Przycisk menu



Przycisk w górę/zwiększania wartości



Przycisk w dół/zmniejszania wartości



Przycisk Enter
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Dane montażowe

Łączność/komunikacja

Stopień ochrony IP

Połączenie Ethernet
Serwer WWW z FTP

IP31*
Przyłącza próbek
Wlot:

Średnica zewnętrzna 6 mm, pasowanie
przylgowe x 1/4 w kątniku rurkowym BSP

Wylot:

Średnica zewnętrzna 10 mm, pasowanie
przylgowe x 3/8 w kątniku rurkowym BSP

Komunikacja magistralowa
Profibus DP V1.0 (opcjonalnie)

Obsługa, przechowywanie i wyświetlanie danych

Wymiary

Bezpieczeństwo

Wysokość

653 mm (25,7 in)

Szerokość

Maks. 366 mm (14,4 in)

Głębokość

183 mm (7,2 in) z zamkniętą klapką
430 mm (16,9 in.) z otwartą klapką

Masa

Do monitorowania w czasie rzeczywistym,
konfiguracji, dostępu do plików danych
i funkcji poczty elektronicznej

15 kg (33 lb)

Zabezpieczenia
wielopoziomowe

Operator i konfiguracja
Hasło lub przełącznik bezpieczeństwa

Przechowywanie
Wymienna karta Secure Digital (SD)
Analiza trendu
Lokalna i zdalna

Materiały użyte do konstrukcji

Transfer danych
Karta SD lub FTP

Obudowa elektroniki

Poliwęglan wypełniony w 10% szkłem

Obudowa główna

Noryl

Dolna taca

Polipropylen wypełniony w 20% szkłem

Dopuszczenia, certyfikacja i bezpieczeństwo

Klapka

Akryl

Atest bezpieczeństwa
cULus
Oznaczenie CE
Obejmuje dyrektywy EMC i LV (w tym najnowszą wersję EN 61010)

Połączenia
Zakresy zasilania
100–240 V~ maks. 50/60 Hz ±10% (90–264 V~, 45/65 Hz)
18–36 V DC (opcjonalne)

Klasa przepięciowa 11 na wejściach i wyjściach

Pobór mocy
Maksymalnie 75 W — prąd przemienny

Kategoria zanieczyszczeń 2

Maksymalnie 100 W — prąd stały

EMC
Emisje i odporność
Spełnia wymagania normy IEC61326 dla środowiska przemysłowego

Wyjścia analogowe
Analizatory jedno- i wielostrumieniowe
6 izolowanych wyjść prądowych, w pełni ustawianych i programowanych w zakresie od 0 do 20 mA (w razie potrzeby do 22 mA)

Wyjście alarmów/przekaźnikowe
Analizatory jedno- i wielostrumieniowe
Jedno na urządzenie:


Ogólne bezpieczeństwo
EN 61010–1

DS/AZT6AL–EN Rew. H
DS/AZT6AM–EN Rew. D
DS/AZT6C–EN Rew. C
DS/AZT6IR–EN Rew. I
DS/AZT6ML–EN Rew. D
DS/AZT6MN–EN Rew. E
DS/AZT6P–EN Rew. G

Przekaźnik zatrzymania



Przekaźnik uwagi



Przekaźnik awarii



Przekaźnik kalibracji

Sześć na jednostkę:


W pełni ustawiane przez użytkownika przekaźniki alarmów

Wartość znamionowa
Napięcie

250 V AC

30 V DC

sygnały

5 A AC

5 A DC

Obciążenie
(nieindukcyjne)

1250 VA

150 W

*Nie oceniano pod kątem UL ani CB
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Dodatek A — Odczynniki
A.1 Odczynniki do sporządzania

A.1.1 Przechowywanie odczynników
Odczynniki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu,
w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu.

Ostrzeżenie.




Podczas wszelkich prac konserwacyjnych należy
nosić środki ochrony indywidualnej (ŚOI), takie jak
rękawice i ochrona oczu i usuwać wszelkie wycieki.
Przestrzegać wszystkich procedur bezpieczeństwa
i higieny pracy z chemikaliami.

Standardowy zestaw odczynników do analizatora Aztec 600
(z wyjątkiem analizatora Aztec 600 Kolor) składa się z 3
odczynników (po 5 l każdy) i kalibracyjnego wzorca wysokiego
(2,5 l). Analizator barwy Aztec 600 nie używa do pomiarów
odczynników; wzorzec kalibracyjny wysoki jest używany tylko
do automatycznej kalibracji.
Zastosowanie wody dejonizowanej zależy od zakresu
pomiarowego (patrz tabela A.1), więc jest ona dostarczana
oddzielnie i dostępna w rozmiarach po 10 lub 25 l.
Analizator
Aztec 600
Aluminium
Amoniak

Odczynnik 1 Odczynnik 2 Odczynnik 3
(5 l)
(5 l)
(5 l)
Kwas
Barwa

Wzorzec
(2,5 l)

Bufor

Barwa

0,2 ppm Al

Katalizator

Odczynnik
alkaliczny

0,35 ppm
NH3 (0,288
ppm NH3-N)

Kolor

Nie dot.

Nie dot.

Nie dot.

50 jednostek
Hazena
(50 mg/l
Pt-Co)

Żelazo

Kwas

Bufor

Barwa

0,2 ppm Fe

Mangan

Bufor

Barwa

Bufor/czynnik
Mangan
Prekondycjoner
utleniający
niski zakres
Fosforany

Kwas
molibdenowy
odczynnikowy

Środek
redukujący

Czynnik
komplekso- 0,5 ppm Mn
twórczy
Barwa

0,1 ppm Mn

Nie dot.

1 ppm PO4-P
(3,066 ppm
PO4)

Uwaga.


Nie używać odczynników po okresie ich przydatności
do użycia.



Następujące odczynniki są wrażliwe na światło
i muszą być przechowywane w ciemnych butelkach:
–

Amoniak — odczynniki 2 i 3

–

Mangan niski zakres — odczynnik 3

Kontakt z promieniowaniem widzialnym, nadfioletowym
lub podczerwonym skraca okres trwałości tych
odczynników.
W ABB dostępne są 2 rodzaje zestawów
z odczynnikami — patrz Dodatek F.3, strona 97.

butelek

A.2 Zużycie odczynników
Zużycie odczynnika zależy liczby mierzonych próbek na
godzinę.
Zazwyczaj do każdego oznaczania stosuje się 0,75 ml każdego
odczynnika.
Liczba mierzonych próbek
na godzinę

Czas do zużycia zestawu
odczynników (w dniach)

1

240

2

120

3

80

4

60

5

50

6

40

Tabela A.2 Zużycie odczynników

Tabela A.1 Zestawy odczynników/standardowy zakres
pomiarowy
Domyślne wzorce kalibracji są wybierane w celu uzyskania
dokładnych wyników w najczęściej używanych zakresach
pomiarowych.
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A.3 Zużycie próbki, wzorców i wody rozcieńczającej
Zużycie próbki i wody rozcieńczającej zależy od zakresu
pomiarowego analizatora i wybranej liczby płukań próbki.
Tabela A.3 i A.4 przedstawiają zużycie próbki i wody rozcieńczającej na jeden pomiar. W przypadku wysokiego poziomu manganu
dopuszczalne jest od 4 do 6 płukań, w przypadku wszystkich
pozostałych parametrów od 0 do 4 płukań.
Domyślna liczba płukań celki to 4 dla wysokiego poziomu
manganu i 2 dla wszystkich pozostałych.

Liczba płukań celki
Stosunek
rozcieńczenia
1:0

1:1

Liczba płukań celki
Stosunek
rozcieńczenia

1:0

0

1

2

3

7,5 ml próbki

17 ml
próbki

26,5 ml
próbki

36 ml próbki

0 ml wody
0 ml wody
0 ml wody
dejonizowanej dejonizowa- dejonizowanej
nej
3,75 ml próbki

1:1

3,75 ml wody
dejonizowanej

2,5 ml próbki
1:2

5,0 ml wody
dejonizowanej

8,5 ml
próbki

13,25 ml
próbki

8,5 ml
wody dejonizowanej

13,25 ml
wody dejonizowanej

5,7 ml
próbki

8,85 ml
próbki

11,3 ml
wody dejonizowanej

17,65 ml
wody dejonizowanej

4,25 ml
próbki

6,6 ml
próbki

12,75 ml
wody dejonizowanej

19,9 ml
wody dejonizowanej

3,4 ml
próbki
13,6 ml
wody dejonizowanej

0 ml wody
dejonizowanej

1:2

1:3

1:4
18 ml próbki

4

5

6

45,5 ml próbki

55 ml próbki

64,5 ml próbki

0 ml wody
dejonizowanej

0 ml wody
dejonizowanej

0 ml wody
dejonizowanej

22,8 ml próbki

27,5 ml próbki

32,3 ml próbki

22,8 ml wody
dejonizowanej

27,5 ml wody
dejonizowanej

32,3 ml wody
dejonizowanej

15,2 ml próbki

18,3 ml próbki

21,5 ml próbki

30,3 ml wody
dejonizowanej

36,7 ml wody
dejonizowanej

43,0 ml wody
dejonizowanej

11,4 ml próbki

13,8 ml próbki

16,1 ml próbki

34,1 ml wody
dejonizowanej

41,3 ml wody
dejonizowanej

48,4 ml wody
dejonizowanej

9,1 ml próbki

11,0 ml próbki

12,9 ml próbki

36,4 ml wody
dejonizowanej

44,0 ml wody
dejonizowanej

51,6 ml wody
dejonizowanej

18 ml wody
dejonizowanej

Tabela A.4 Zużycie próbki i wody dejonizowanej na jeden
pomiar — od 4 do 6 płukań

12 ml próbki

Ilości wody dejonizowanej i wzorca zużywane podczas kalibracji
przedstawia Tabela A.5.

24 ml wody
dejonizowanej

Liczba płukań celki

Zużycie wody
dejonizowanej

Zużycie wzorca
kalibracji

9 ml próbki

0

7,5 ml

7,5 ml

27 ml wody
dejonizowanej

1

17 ml

17 ml

2

26,5 ml

26,5 ml

5,3 ml
próbki

7,2 ml
próbki

3

36 ml

36 ml

21,2 ml
wody dejonizowanej

28,8 ml
wody dejonizowanej

4

45,5 ml

45,5 ml

5

55,0 ml

55,0 ml

Tabela A.3 Zużycie próbki i wody dejonizowanej na jeden
pomiar — od 0 do 3 płukań

6

64,5 ml

64,5 ml

1,90 ml próbki
1:3

5,60 ml wody
dejonizowanej

1,5 ml próbki
1:4

6,0 ml wody
dejonizowanej

Tabela A.5 Zużycie roztworu kalibracyjnego

A.4 Roztwory czyszczące
Jeżeli na analizatorze wykonywany jest cykl czyszczenia
chemicznego, procedura zużywa około 8 ml roztworu
czyszczącego na jeden cykl czyszczenia.
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Dodatek B — Rozwiązywanie problemów
B.1 Usterka analizatora

B.3 Skutki utraty zasilania analizatora

W większości przypadków wszelkie napotkane problemy są
zazwyczaj związane z sekcją transportu substancji chemicznych
i płynów.

Działania podejmowane automatycznie przez analizator po utracie
zasilania zależą od czasu wyłączenia zasilania.

Systematycznie sprawdzać elementy mechaniczne, które są
związane z transportem płynów. Sprawdzać należy na przykład
pompy, zawory, rurki i złącza rurek pod względem prawidłowości
działania, szczelności i zatorów, które zmieniają warunki chemiczne w analizatorze.
Przestroga. Należy sprawdzać, czy nie doszło do
nieautoryzowanych modyfikacji, na przykład zamontowania
niewłaściwych rurek.
Niepowodzenie kalibracji może być spowodowane przez prawie
każdą część sekcji transportu płynów analizatora, w tym przez
roztwory.
Odchylenia pomiaru mogą być spowodowane wprowadzeniem
do komory pomiarowej pęcherzyków powietrza zawartych
w próbce lub cząstkami stałymi powodującymi utrudnienia
przepływu w rurkach próbek analizatora i bloku zaworowym.
Roztwory wzorcowe lub odczynnikowe, lub ich przepływ
w analizatorze mogą powodować niemożliwe do przewidzenia
problemy. W razie wątpliwości co do jakości tych roztworów
należy je zastąpić nowymi roztworami we wczesnych etapach
badań mających na celu wykrycie przyczyn nieprawidłowości.
Upewnić się, że roztwory odczynników są prawidłowo
podłączone i są w okresie ważności.

B.2 Diagnostyka celki
W obszarze Diagnostyka celki (patrz sekcja 10.2, strona 54)
działaniem analizatora można sterować ręcznie.
Tryb ten służy do sprawdzania podstawowych parametrów
działania analizatora, takich jak działanie zespołu tłoka, uruchamianie zaworów i ogólny transport płynów.
Wyświetlane są w nim również dane wyjściowe detektora generowane w czasie rzeczywistym, co pozwala na sprawdzenie źródła
światła LED i odpowiedzi detektora.

IM/AZT6CR-PL Rew. R

Automatycznie wykonywane funkcje przedstawia Tabela B.1:
Status
analizatora
Podczas
pomiaru,
kalibracji lub
czyszczenia

Okres utraty zasilania
< 6 godzin
Funkcja:
1. Tłok wraca do
pozycji
wyjściowej
2. Analizator
wykonuje
procedurę
zalewania
3. Analizator
wykonuje
kalibrację
4. Analizator
przechodzi
w tryb pomiaru

> 6 godzin
Funkcja:
1. Tłok wraca do
pozycji wyjściowej
2. Analizator wykonuje
procedurę
zalewania
3. Analizator wykonuje
kalibrację
4. Analizator
przechodzi
w tryb pomiaru
Wyjścia analogowe
analizatora są resetowane
do minimum.

Wyjścia analogowe
analizatora są
utrzymywane na
ostatnich poziomach
wyjściowych sprzed
utraty zasilania.

Wyjścia przekaźnikowe
analizatora są ponownie
oceniane po przywróceniu
zasilania na podstawie
aktualnych warunków
pracy.

Wyjścia przekaźnikowe
analizatora są
ponownie oceniane
po przywróceniu
zasilania na podstawie
aktualnych warunków
pracy.

Wyświetlacz pomiaru
zostaje wyzerowany
(jest pusty) do chwili
ukończenia nowego
pomiaru.

Wyświetlacz pomiaru
zachowuje ostatnią
wartość zarejestrowaną
przed utratą zasilania.

Tabela B.1 Funkcje automatyczne w zależności od
statusu/utraty zasilania
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B.4 Proste kontrole
B.4.1 Niestabilne lub błędne odczyty
Jest wiele możliwych przyczyn niestabilnych lub błędnych odczytów. Aby ustalić przyczynę, należy wykonać opisane poniżej
czynności kontrolne. Jeśli te działania nie rozwiążą problemu, należy uruchomić analizator z roztworem o znanym stężeniu, aby
ustalić, czy analizator jest niestabilny.
Kontrola

Wymagane czynności

Sprawdzić zakres
roboczy analizatora

Może się wydawać, że analizator daje błędne wyniki, gdy w rzeczywistości błąd wynika ze skalowania
wykresu lub wyświetlanych jednostek.
1. Sprawdzić, czy analizator wykonuje pomiary w swoim zakresie — patrz sekcja 14, strona 74.
2. Sprawdzić, czy zakres pomiarowy jest na poziomie zbliżonym do punktu nastawy rozcieńczenia
i w razie potrzeby zmienić stopień rozcieńczenia — patrz Dodatek A.3, strona 78.
3. Sprawdzić jednostki, których analizator używa do wyświetlania wyników.

Kontrole wzrokowe
obecności pęcherzyków
powietrza

Sprawdzić, czy w rurkach analizatora nie ma pęcherzyków powietrza. Może to wskazywać na
poluzowanie złącza króćcowego, nieprawidłowe zamocowanie rurki lub wadliwy zawór.
1. Linie próbek:
a. Sprawdzić złącza króćcowe próbek na rurce rozgałęźnej zaworów — w razie potrzeby
zacisnąć.
b. Upewnić się, że rurki próbek są prawidłowo zamocowane do złączy króćcowych.
c. Sprawdzić zawory elektromagnetyczne próbek i upewnić się, że uszczelka przylgni zaworu
jest założona prawidłowo — patrz sekcja 13.3.4, strona 64.
2. Linie odczynników:
a. Sprawdzić złącza króćcowe odczynników na rurce wyspy zaworowej — w razie potrzeby
zacisnąć.
b. Sprawdzić złącza króćcowe odczynników na wierzchu czujnika poziomu — w razie potrzeby
zacisnąć.
c. Upewnić się, że rurki odczynników są prawidłowo zamocowane do złączy króćcowych.
d. Sprawdzić zawory elektromagnetyczne odczynników i upewnić się, że uszczelka przylgni
zaworu jest założona prawidłowo — patrz sekcja 13.3.4, strona 64.
3. Zrzut na wszystkich liniach odczynników:
a. Sprawdzić złącze króćcowe pośrodku rurki wyspy zaworowej — w razie potrzeby zacisnąć.
b. Sprawdzić złącze króćcowe u podstawy zespołu głowicy — w razie potrzeby zacisnąć.
c. Upewnić się, że rurka łącząca wyspę zaworową z zespołem głowicy jest prawidłowo
zamocowana na złączach króćcowych.
d. Sprawdzić, czy uszczelnienie tłoka nie przecieka. W razie potrzeby wymienić — patrz sekcja
13.3.6, strona 70.

Sprawdź, czy nie ma
utrudnień przepływu
w rurkach analizatora

Ostre wygięcia lub zagięcia rurek lub ich ściśnięcie powodują ograniczenie przepływu, co może
skutkować błędnymi lub nieprawidłowymi odczytami. Prześledzić każdą z linii odczynników/próbek od
rurki rozgałęźnej zaworów i upewnić się, że przepływ cieczy nie jest ograniczony.
Sprawdzić, czy:
1. Na rurkach są opaski kablowe — w razie potrzeby należy je zdjąć.
2. Rurki nie są uwięzione lub zgniecione.
3. Rurka nie ma żadnych zagięć — w razie potrzeby wymienić rurkę.
4. Sprawdzić, czy nie zatkał się integralny filtr umieszczony w podstawie czujnika poziomu
odczynnika.
5. Upewnić się, że odpady z analizatora spływają swobodnie do otwartego (niezanurzonego)
odpływu.
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Kontrola

Wymagane czynności

Sprawdzić zawory/rurkę
rozgałęźną zaworów pod
względem zatorów

Zatory w zaworach lub w wyspie zaworowej powodują nieprawidłowe dozowanie odczynnika lub
próbki, co skutkuje błędnymi lub nieprawidłowymi odczytami. Sprawdzić zużycie odczynnika.
Nadmierne lub zmniejszone zużycie jednego z odczynników może wskazywać na zator lub częściowe
ograniczenie przepływu w zaworze.
1. Odłączyć rurki od zespołu bloku zaworowego.
2. Wyjąć zespół bloku zaworowego z analizatora.
3. Zaczynając od zaworu ściekowego, zdemontować zawór i sprawdzić, czy na membranie
zgromadziły się cząstki stałe — w razie potrzeby oczyścić lub wymienić.
4. Po wyjęciu zaworu sprawdzić, czy w wyspie zaworowej nie ma żadnych zatorów:
a. Odcinkiem rurki przymocować strzykawkę wypełnioną wodą dejonizowaną do środkowego
króćca na wyspie zaworowej.
b. Wcisnąć tłoczek strzykawki i sprawdzić, czy przepływ wody dejonizowanej jest swobodny.
c. Zdjąć strzykawkę ze środkowego złącza króćcowego i przymocować do zewnętrznego
złącza króćcowego sprawdzanego położenia zaworu. Wcisnąć tłoczek strzykawki
i sprawdzić, czy przepływ wody dejonizowanej jest swobodny.
d. Wymienić zawór, upewniając się, że uszczelka przylgni jest umieszczona prawidłowo.
e. Powtórzyć dla każdego z pozostałych zaworów.
5. Przed ponownym zamontowaniem bloku zaworowego w analizatorze sprawdzić szczelność
uszczelnienia, mocując strzykawkę do środkowego złącza króćcowego, odciągając tłoczek
i zwalniając go. Sprawdzić, czy tłoczek strzykawki powraca do pozycji wyjściowej.
6. Wymienić blok zaworowy, podłączyć rurkę i zalać/skalibrować analizator.

Oddziaływania
zewnętrzne

Błędne lub niestabilne wyniki może powodować szereg czynników zewnętrznych, takich jak
niekonsekwentne dozowanie substancji chemicznych w procesie, brudne linie próbek prowadzące do
analizatora lub zmiany jakości wody.
1. Sprawdzić, czy linie doprowadzające próbki do analizatora mają przepływ wystarczający, aby
zapobiec osiadaniu cząstek — w razie potrzeby wyregulować przepływ i przepłukać linie próbek.
2. Sprawdzić, czy boczny pojemnik na próbkę jest czysty i nie zgromadziły się w nim żadne cząstki
— w razie potrzeby wyczyścić boczny pojemnik na próbkę.
3. Sprawdzić, czy do bocznego naczynia na próbkę nie dostają się cząstki niezgodne ze
specyfikacją analizatora, np. koagulant — w razie potrzeby zamontować wkład wstępny do filtra
lub osadnik.
4. Jeśli używany jest wkład wstępny do filtra lub osadnik, należy sprawdzić, czy działa on
prawidłowo — w razie potrzeby oczyścić.
5. Sprawdzić dziennik historyczny analizatora i porównać okres błędnych odczytów z warunkami.
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B.4.2 Niskie/wysokie wartości mierzone
Kontrola/objaw

Wymagane czynno?ci

Sprawdzić ustawienia
analizatora

Upewnić się, że analizator jest skonfigurowany i działa zgodnie ze specyfikacją.
1. Sprawdzić, czy jednostki wyświetlane przez analizator są takie same, jak w metodzie
porównania.
2. Sprawdzić, czy analizator działa w swoim zakresie pomiarowym.
3. Sprawdzić, czy analizator działa w roboczych warunkach temperatury i wilgotności otoczenia.
4. Sprawdzić, czy analizator działa błędnie.

Kontrola kalibracji
analizatora

Upewnić się, że analizator jest prawidłowo kalibrowany:
1. Sprawdzić, czy stężenie wzorca odpowiada ustawieniu analizatora.
2. Sprawdzić, czy gęstość optyczna roztworu kalibracyjnego niskiego stężenia mieści się
w oczekiwanym zakresie — w razie potrzeby przeprowadzić ponowną kalibrację.
3. Sprawdzić, czy gęstość optyczna roztworu kalibracyjnego wysokiego stężenia mieści się
w oczekiwanym zakresie — w razie potrzeby przeprowadzić ponowną kalibrację.

Kontrola punktów
pobierania próbek
i metody zewnętrznej

Porównując wyniki analizatora z laboratoryjnymi lub przenośnymi technikami analizy należy upewnić
się, że analizowane próbki są takie same, a metody analizy są porównywalne.
1. Sprawdzić, czy próbka pobrana do analizy zewnętrznej jest taką samą próbką, jaką mierzy
analizator, pobierając ją z przelewu z bocznego naczynia na próbkę.
2. Sprawdzić, czy pobrane próbki są analizowane w odpowiednim czasie.
3. Sprawdzić, czy pobrana próbka nie została poddana dodatkowemu uzdatnieniu przed analizą,
takiemu jak dodatkowe filtrowanie, wytrącanie osadu i trawienie kwasem.
4. Sprawdzić, czy metoda analizy porównawczej nie mierzy „całkowitej” wielkości parametru
w próbce.
Metody laboratoryjne, takie jak analiza ICP, mogą na przykład dawać wyższy odczyt niż metody
analizy online na wodach nieoczyszczonych.
5. Jeżeli do porównania używany jest przenośny zestaw do badań lub przyrząd stołowy, należy
upewnić się, że pomiar jest dokładny.
Należy sprawdzić:
a. czy użyte odczynniki są nieprzeterminowane
b. czy przyrząd został skalibrowany
c. działanie przy użyciu znanych wzorców
d. czy analizator pracuje w swoim zakresie roboczym i daje dokładne wyniki

Kontrola filtra

Jeśli przed analizatorem stosowany jest filtr, niektóre ważne parametry mogą być odfiltrowywane
przed analizą:
1. Przeprowadzić analizę próbki pobranej przed i za filtrem w celu sprawdzenia, czy stężenie
znacznie się zmienia.
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B.4.3 Nadmierne zużycie odczynników
Kontrola/objaw

Procedura i działanie

Kontrola ustawień pomiaru
i kalibracji analizatora

Częstotliwość pomiaru i kalibracji analizatora jest regulowana.
Domyślną częstotliwością większości analizatorów Aztec 600 jest 6 pomiarów na godzinę
z kalibracją co 24 godziny.
Można ją zmniejszyć, aby ograniczyć zużycie odczynników i wzorców:
1. Nacisnąć przycisk

i przejść do menu konfiguracji, aby skonfigurować analizator.

2. Ustawić częstotliwość pomiarów — patrz sekcja 6.2.1, strona 32.
3. Ustawić czas kalibracji i częstotliwość — patrz sekcja 6.3.1, strona 33.
Nadmierne zużycie jednego
odczynnika

Nadmierne zużycie jednego odczynnika może wskazywać na zator lub częściowo ograniczony
przepływ przez analizator, lub wprowadzenie powietrza przez złącze króćcowe:
1. Sprawdzić, czy nie ma ograniczeń przepływu w rurkach analizatora — patrz Dodatek B.4.1,
strona 80.
1. Sprawdzić zawory/wyspę zaworową pod względem zatorów — patrz Dodatek B.4.1, strona 80.
1. Sprawdzić, czy nie ma oznak pęcherzyków powietrza — patrz Dodatek B.4.1, strona 80.
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B.4.4 Niepowodzenie kalibracji
Niepowodzenie kalibracji może być spowodowane przez prawie każdą część sekcji transportu płynów analizatora, w tym
przez roztwory.
Kontrola/objaw

Wymagane czynności

Niepowodzenie kalibracji
po zamontowaniu nowego
zestawu odczynników
w analizatorze

Jeżeli kalibracja nie powiodła się po zamontowaniu nowego zestawu odczynników w analizatorze,
być może zostały one zamontowane nieprawidłowo, odcinek rurki uległ przewężeniu podczas
procesu lub rurki odczynników nie zostały w pełni zalane.
1. Sprawdzić, czy odczynniki są właściwego typu, prawidłowo podłączone (odczynnik 1 do zaworu
R1 itd.) i czy są w okresie przydatności do użycia.
2. Sprawdzić, czy ustawienia kalibracji są prawidłowe i nie zostały zmienione.
1. Sprawdzić rurki analizatora w poszukiwaniu przewężeń, zatorów lub nieszczelności — patrz
Dodatek B.4.1, strona 80.
2. Sprawdzić, czy rurki zostały w pełni zalane odczynnikami, wykonać procedurę Zalej linie
i kalibruj.

Niepowodzenie rutynowej
kalibracji

Najprawdopodobniejsze przyczyny niepowodzenia rutynowej kalibracji to: zatkanie zaworu,
nieszczelność uszczelnienia tłoka lub zanieczyszczenie odczynników lub wzorców.
Wyświetlić wyniki nieudanej kalibracji i porównać je z wartościami oczekiwanymi:
1. Przejdź na ekran Status kalibracji analizatora — naciśnij przycisk
i przewiń do góry do
obszaru Diagnostyka, naciśnij przycisk
i wprowadź status analizatora. Naciśnij przycisk
,
aby przejść do obszaru Kalibracja.
2. Sprawdź niską i wysoką wartość gęstości optycznej w stosunku do wartości dopuszczalnych
— wartości dopuszczalne przedstawia Tabela C.3, strona 89.
Zbyt wysoka niska wartość gęstości optycznej

Jeśli niska wartość gęstości optycznej jest zbyt wysoka, podczas pomiaru tła tworzona jest zbyt
duża ilość barwnika. Może to być spowodowane zanieczyszczeniem wody dejonizowanej,
przewężeniem w rurce lub uszkodzeniem zaworu.
1. Wymienić wodę dejonizowaną na świeży roztwór, zalać i skalibrować analizator.
1. Sprawdzić rurki i zawory analizatora w poszukiwaniu przewężeń, zatorów lub nieszczelności —
patrz Dodatek B.4.1, strona 80.
Zbyt niska wysoka wartość gęstości optycznej

Jeśli wysoka wartość gęstości optycznej jest zbyt niska, podczas pomiaru tła tworzona jest zbyt mała
ilość barwnika. Może to być spowodowane zanieczyszczeniem wzorca, usterką związaną
z odczynnikami, przewężeniami w rurkach, uszkodzeniem zaworu lub nieszczelnością uszczelki tłoka.
1. Sprawdzić rurki i zawory analizatora w poszukiwaniu przewężeń, zatorów lub nieszczelności —
patrz Dodatek B.4.1, strona 80.
2. Sprawdzić, czy uszczelnienie tłoka nie przecieka i nie jest uszkodzona celka szklana. W razie
potrzeby wymienić — patrz sekcja 13.3.6, strona 70.
3. Wymienić odczynniki i wzorce, zalać i skalibrować analizator.
Zbyt wysoka wartość wysoka gęstości optycznej

Jeśli wysoka wartość gęstości optycznej jest zbyt wysoka, podczas pomiaru tła tworzona jest zbyt
duża ilość barwnika. Może to być spowodowane zanieczyszczeniem wzorca, usterką związaną
z odczynnikami, przewężeniami w rurkach, uszkodzeniem zaworu lub nieszczelnością uszczelki tłoka.
1. Sprawdzić rurki i zawory analizatora w poszukiwaniu przewężeń, zatorów lub nieszczelności —
patrz Dodatek B.4.1, strona 80.
2. Sprawdzić, czy uszczelnienie tłoka nie przecieka i nie jest uszkodzona celka szklana — w razie
potrzeby wymienić — patrz sekcja 13.3.6, strona 70.
3. Wymienić odczynniki i wzorce, zalać i skalibrować analizator.
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Dodatek C — Zasada działania
C.1 Ogólne informacje o działaniu
Do wszystkich funkcji hydraulicznych stosowana jest pompa
jednotłokowa. Napędza ją silnik krokowy, który zapewnia
dokładne zasysanie objętości. Tłok zapewnia dodatkową
korzyść w postaci fizycznego przecierania celki optycznej przy
wprowadzaniu i usuwaniu próbki oraz odczynników, co skutkuje
automatycznym procesem czyszczenia.

Konstrukcja pompy tłokowej pozwala na wykorzystanie
w analizatorze unikalnego, opatentowanego systemu mieszania
powietrza. Końcowy ruch tłoka do góry zbiega się z otwarciem
zaworu powietrza i powoduje energiczne zassanie powietrza
przez punkt wejścia do celki optycznej, dzięki czemu osiągane
jest pełne wymieszanie substancji chemicznych.

Ten proces czyszczenia ogranicza konieczność konserwacji
i zwiększa dokładność oraz powtarzalność analizatora.

Do atmosfery

Blok zaworowy

W

R1

Powietrze
R2
DI
R3
STD
S1
S3

Odpady

Zespół tłoka

Woda dejonizowana

Wzorzec

S2

Próbki

Odczynniki

Rys. C.1 Schemat przepływu
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C.2 Regulacja temperatury

C.5 Kalibracja diody LED

Temperatura głowicy pomiarowej jest regulowana. Utrzymanie
wszystkich układów optycznych w środowisku o kontrolowanej
temperaturze zapewnia doskonałą stabilność i poprawia
powtarzalność analizatora.

Przed każdą kalibracją analizator sprawdza sygnał wyjściowy
diody LED i w razie potrzeby odpowiednio go reguluje. Uzyskuje
się to poprzez analizę odpowiedzi detektora na wodę
dejonizowaną.

Podgrzewanie próbki umożliwia przyspieszenie niektórych
reakcji chemicznych, co pozwala na osiągnięcie większej
częstotliwości pomiarów. Usprawnia również trawienie kwasami
przeprowadzane w przypadku niektórych oznaczeń (np. glinu
i żelaza). Jeżeli otoczenie jest bardzo zimne, osiągnięcie przez
analizator temperatury roboczej trwa dłużej (gdy analizator
osiąga zadaną temperaturę, na wyświetlaczu LCD wyświetlany
jest komunikat „Stabilizowanie”).

Sygnał wyjściowy detektora jest skalowany w zliczeniach. Pełny
zakres skalowania wynosi od 0 do 4095 zliczeń. Woda
dejonizowana daje maksymalne przechodzenie, więc skala
elektroniczna jest ustawiona tak, aby zapewnić odpowiedź
detektora na wodę dejonizowaną o wartości 3300 zliczeń (80%
skali).

Temperaturę roboczą można wyświetlić i zmienić — patrz sekcja
6.2.1, strona 32. W środowiskach o niskiej temperaturze
zalecane jest trzymanie odczynników z dala od podłogi
i umieszczenie ich na półce na odczynniki oraz zaizolowanie.

C.3 Cykl pomiarowy
Pojemnik na próbki wypełnia się próbką i przelewa na górze, aby
napełnić zbiornik wyrównawczy, z którego pobierana jest próbka
do pomiaru. Pływak w pojemniku zawiera mały magnes uruchamiający kontaktron. Gdy pływak znajduje się w najwyższym
położeniu, przełącznik jest utrzymywany w pozycji zamkniętej.
Gdy próbka przestaje płynąć, pływak powoli opada umożliwiając
otwarcie kontaktronu, co zapewnia wskazanie awarii przepływu
próbki.
Pompa tłokowa pobiera nieciągle próbkę wody z bocznego
pojemnika na próbki w odstępach co 10–60 minut (określonych
przez użytkownika). Przechodzenie światła jest mierzone w celu
usunięcia rzeczywistego koloru tła i efektów zmętnienia.
Odczynniki są dodawane i mieszane za pomocą powietrza. Po
upływie czasu tworzenia barwnika przechodzenie światła jest
ponownie mierzone, wartość tła jest odejmowana, a pozostały
poziom światła przeliczany jest na wartość stężenia.
Wynik jest rejestrowany, pokazywany na wyświetlaczu (jako
wartość lub wykres) i przesyłany jako sygnał prądowy. Jeśli
wartość jest niższa od zaprogramowanych wartości granicznych
strumienia pomiarowego lub je przekracza, uaktywniany jest
przekaźnik alarmowy odpowiedniego limitu.

C.4 Cykl kalibracji
Automatyczne kalibracje można wykonywać w odstępach od 6
godzin do 1 razu w tygodniu. Cykl pomiarowy zostaje przerwany
na czas kalibracji. Kalibracja polega na powtórzeniu cyklu
pomiarowego z wodą dejonizowaną, a następnie znanym
wzorcem. Dwie otrzymane wartości są wykorzystywane do
sporządzenia wykresu kalibracyjnego. Analizator porównuje
wykres kalibracyjny z idealną krzywą roboczą zapisaną w jego
pamięci.
Jeśli odchylenie między idealną krzywą roboczą a kalibracją
2-punktową jest dopuszczalne, analizator powraca do cyklu
pomiarowego, a jeśli nie, kalibracja analizatora kończy się
niepowodzeniem.

Jeżeli odpowiedź detektora wynosi 3300 ±100, nie jest
konieczna żadna regulacja; w przeciwnym razie prąd LED jest
regulowany automatycznie aż do chwili, gdy detektor da odczyt
3300 ±25 zliczeń.
Regulacja ta pozwala na stosowanie różnych diod LED do
pomiaru różnych determinant, użytkowanie analizatora
w różnych temperaturach i przezwyciężenie zabrudzenia celki
bez negatywnego wpływu na działanie.

C.6 Cykl rozcieńczania
Analizatory Aztec 600 są zdolne do
rozcieńczania w celu zwiększenia zakresu.

automatycznego

Jeśli próbka jest zbyt stężona, mierzona wartość jest poza
zakresem roboczym analizatora. Przy następnym pomiarze
analizator rozcieńcza próbkę w celu uzyskania wartości
mieszczącej się w zakresie roboczym.
W trybie rozcieńczania próbka jest rozcieńczana wodą
dejonizowaną. Stosunek rozcieńczenia można zaprogramować
w zakresie od 1:1 do 1:4 (1 część próbki na 4 części wody
rozcieńczającej).
Możliwość zmniejszenia współczynnika rozcieńczenia może być
zaletą umożliwiającą dokładniejszy pomiar w przypadku, gdy
stężenie próbki jest zbliżone do granicy zakresu
nierozcieńczonego, ale nieco większe od niej. Zmniejszony
współczynnik rozcieńczenia zmniejsza również zużycie wody
dejonizowanej. Należy jednak zachować ostrożność przy
zmniejszaniu współczynnika rozcieńczenia, aby nie dopuścić do
przekroczenia zakresu roboczego analizatora.
Analizator kontynuuje pomiar próbki w trybie rozcieńczenia aż
do momentu, gdy stężenie nie wymaga rozcieńczenia.
Analizator

Wejście w tryb
rozcieńczania

Wyjście z trybu
rozcieńczania

Aztec 600 Aluminium

0,33 ppm Al

0,27 ppm Al

Aztec 600 Amoniak

0,55 ppm NH3

0,45 ppm NH3

Aztec 600 Żelazo

1,1 ppm Fe

0,9 ppm Fe

Aztec 600 Mangan

2,2 ppm Mn

1,8 ppm Mn

Aztec 600 Fosforany

11,0 ppm PO4

9,0 ppm PO4

Tabela C.1 Punkty rozcieńczania analizatora

Uwaga. Analizatory Aztec 600 Kolor i Aztec 600 Mangan
niskie wartości nie przechodzą w tryb rozcieńczania.
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C.7 Stosowane chemiczne metody pomiarów
Analizator
Aztec 600
Aluminium

Metoda
chemiczna

Zasada pomiaru

Fiolet
Na podstawie pomiaru kompleksu koloru
pirokatecholowy niebieskiego, powstałego w wyniku reakcji glinu
i fioletu pirokatecholowego w odpowiednio
zbuforowanym roztworze.
Zakwaszanie próbki jest zazwyczaj uzdatnieniem
wystarczającym do przekształcenia wszystkich
postaci glinu w takie, które reagują z fioletem
pirokatecholowym, z wyjątkiem zawiesiny glinianów.

Sekwencja analizatora
1. Przepłukać celkę próbką.
2. Wprowadzić odczynnik 1 (kwas).
3. Wprowadzić próbkę.
4. Zaczekać 3 minuty (na przekształcenie Al na reagującą
postać).
5. Zmierzyć tło, aby skompensować jego naturalny kolor.
6. Wprowadzić odczynnik 2 (wyregulować do
prawidłowego pH).
7. Wprowadzić odczynnik 3 (odczynnik tworzący barwnik).
8. Wymieszać powietrzem.
9. Zaczekać 5 minut na utworzenie barwy.
10. Zmierzyć ostatecznie powstałą barwę, uwzględnić tło
i podać wynik wyjściowy jako stężenie.

Aztec 600
Amoniak

Błękit
indofenolowy

Amoniak reaguje w buforowanym roztworze
zasadowym w obecności katalizatora, dając
monochloroaminę. Otrzymana jako produkt
monochloroamina reaguje następnie ze
związkiem fenolowym, dając związek
z błękitem indofenolowym, który jest mierzony
spektrofotometrycznie w analizatorze.

1. Przepłukać celkę próbką.
2. Wprowadzić odczynnik barwny.
3. Wprowadzić próbkę.
4. Zaczekać 30 sekund.
5. Zmierzyć absorbancję tła.
6. Wprowadzić katalizator.
7. Wprowadzić zasadowy roztwór buforowy.
8. Wymieszać powietrzem.
9. Zaczekać 10 minut na utworzenie barwy.
10. Zmierzyć końcową absorbancję.

Aztec 600
Kolor

Absorbancja

Absorpcja próbki jest mierzona przy długości fali
400 nm i wyrażana jako barwa odpowiadająca
skali platynowo-kobaltowej (Pt-Co) lub skali
Hazena.

1. Przepłukać celkę próbką.
2. Wprowadzić próbkę.
3. Zaczekać 25 sekund.
4. Zmierzyć absorbancję próbki.

Aztec 600
Żelazo

TPTZ

Na podstawie pomiaru kompleksu koloru
fioletowoniebieskiego, powstałego w wyniku
reakcji żelaza i tripyridylotriazyny (TPTZ)
w odpowiednio zbuforowanym roztworze.
Zakwaszanie próbki jest zazwyczaj uzdatnieniem
wystarczającym do przekształcenia wszystkich
postaci żelaza w takie, które reagują z TPTZ.

1. Przepłukać celkę próbką.
2. Wprowadzić odczynnik 1 (kwas).
3. Wprowadzić próbkę.
4. Zaczekać 4 minuty (na przekształcenie Fe na
reagującą postać).
5. Zmierzyć tło, aby skompensować jego naturalny kolor.
6. Wprowadzić odczynnik 2 (wyregulować do
prawidłowego pH).
7. Wprowadzić odczynnik 3 (odczynnik tworzący barwnik).
8. Wymieszać powietrzem.
9. Zaczekać 3 minut na utworzenie barwy.
10. Zmierzyć ostateczną powstałą barwę, uwzględnić tło
i podać wynik wyjściowy jako stężenie.

Tabela C.2 Stosowane chemiczne metody pomiarów
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Analizator
Aztec 600
Mangan

Metoda
chemiczna
Formaldoksym

Dodatek C — Zasada działania

Zasada pomiaru
Na podstawie pomiaru czerwonopomarańczowego
kompleksu powstałego w wyniku reakcji
formaldoksymu z manganem w odpowiednio
zbuforowanym roztworze.

Sekwencja analizatora
1. Przepłukać celkę próbką.
2. Wprowadzić próbkę.
3. Zmierzyć absorbancję tła.
4. Wprowadzić odczynnik buforowy.
5. Wprowadzić odczynnik barwny z formaldoksymem.
6. Zaczekać 2 minut.
7. Wprowadzić odczynnik tworzący kompleks z żelazem.
8. Wymieszać powietrzem.
9. Zaczekać 5 minut na utworzenie barwy.
10. Zmierzyć końcową absorbancję.

Aztec 600
Mangan
niskie
wartości

Zieleń
malachitowa

Na podstawie pomiaru barwnika zieleni
malachitowej, który powstaje w reakcji utleniania
z udziałem manganu i zieleni leukomalachitowej.

1. Przepłukać celkę próbką.
2. Wprowadzić prekondycjoner w celu eliminacji
oddziaływania chloru.
3. Wprowadzić próbkę.
4. Zaczekać 30 sekund.
5. Zmierzyć absorbancję tła.
6. Wprowadzić roztwór buforowy/utleniacz.
7. Zaczekać 5 minut.
8. Wprowadzić odczynnik tworzący barwę.
9. Wymieszać powietrzem.
10. Zaczekać 3 minut na utworzenie barwy.
11. Zmierzyć końcową absorbancję.

Aztec 600
Fosforany

Błękit fosforomolibdenowy

Na podstawie żółtego kompleksu utworzonego
w reakcji molibdenianu z fosforanem. Następnie
środek redukujący modyfikuje ten kompleks,
nadając mu błękitny kolor fosforomolibdenu.

1. Przepłukać próbką.
2. Wprowadzić kwas molibdenowy odczynnikowy.
3. Wprowadzić próbkę.
4. Zmierzyć absorbancję tła.
5.

Zaczekać 1 minutę i 30 sekund.

6. Wprowadzić środek redukujący.
7. Wymieszać powietrzem.
8. Zaczekać 11 minut na utworzenie barwy.
9. Zmierzyć końcową absorbancję.

Tabela C.2 Stosowane chemiczne metody pomiarów (Ciąg dalszy)
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Dodatek C — Zasada działania

C.8 Typowe dane kalibracyjne analizatora
Analizator Aztec 600

Gęstość optyczna niska

Gęstość optyczna wysoka

Gradient kalibracji

Aluminium

od 0,035 do 0,085

od 0,400 do 0,600

od 2,000 do 2,700

Amoniak

od 0,010 do 0,070

od 0,245 do 0,420

od 0,630 do 1,000

Kolor

0,000

od 0,056 do 0,084

od 595 do 893

Żelazo

od 0,000 do 0,010

od 0,100 do 0,120

od 0,450 do 0,600

Mangan

od –0,020 do 0,000

od 0,120 do 0,140

od 0,240 do 0,300

Mangan niski zakres

od 0,000 do 0,100

od 0,580 do 0,750

od 5,500 do 7,500

Fosforany

od –0,005 do 0,015

od 0,210 do 0,240

od 0,064 do 0,080

Tabela C.3 Typowe dane kalibracyjne analizatora
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Dodatek D — Serwer internetowy

Dodatek D — Serwer internetowy
1

3

2

5

4

6

Rys. D.1 Ekran serwera internetowego
Analizator standardowo wyposażony jest w kartę Ethernet i po
skonfigurowaniu odpowiednich ustawień użytkownicy mogą
uzyskać dostęp do danych analizatora przez sieć Ethernet.
Pliki można ponadto przesyłać do i z analizatora za pomocą
połączenia FTP.
a

Log On (Zaloguj) — kliknąć, aby zalogować się do

analizatora w celu umożliwienia dostępu do konfiguracji
(opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy analizator jest
skonfigurowany do dostępu przez FTP — patrz sekcja
6.7.1, strona 39).
b

Widok analizatora — wyświetlany jest w nim bieżący ekran

analizatora. Jeśli analizator ma ustawiony wygaszacz
ekranu, nie ma to wpływu na ten widok.
c

Przyciski dostępu — zapewniają dostęp do danych anali-

d

Language Selection (Wybór języka) — umożliwia wybranie
języka stron internetowych.

e

Auto-Refresh (Automatyczne odświeżanie) — automatycznie

aktualizuje widok analizatora.
f

View Selection (Wybór widoku) — umożliwia wybranie

żądanego widoku analizatora:
–

Dz. zdarz. alarm.

–

Log audytu

–

Widok wykresu

–

Widok paska

D.1 Wartości strumieni

zatora, jeżeli użytkownik ma odpowiednie uprawnienia
dostępu.
–

Stream Values (Wartości strumieni) — patrz Dodatek

D.1, strona 90
–

Operate (Operować) — patrz Dodatek D.2, strona 91

–

Monitor Status (Status analizatora) — patrz Dodatek

D.3, strona 91
–

Statistics (Statystyka) — patrz Dodatek D.4, strona 91

–

Logging Status (Status zapisu dzienników) — patrz
Dodatek D.5, strona 91

–

Operator Message (Komunikat operatora) — patrz

Dodatek D.6, strona 91
–

Configuration (Konfiguracja) — patrz Dodatek D.7,

strona 92
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D.2 Obsługa

Dodatek D — Serwer internetowy

D.5 Status zapisu dzienników

Uwaga. Opcje menu z okna Obsługa po wybraniu
odpowiedniego przycisku uruchamiają opisaną procedurę.

D.6 Komunikat operatora

D.3 Status monitora

Komunikat operatora jest wyświetlany w widoku wykresu.
Przykład:

Wpis jest również umieszczany w dzienniku zdarzeń alarmów.
Jako ostrzeżenie na analizatorze jest wyświetlana instrukcja np.:

D.4 Statystyka

Instrukcje operatora można usuwać jedynie naciśnięciem
przycisku
.
Aby wysłać komunikat operatora lub instrukcję do analizatora:
1. Wpisać nazwę użytkownika i hasło. Można użyć
maksymalnie 160 znaków. Są to nazwa użytkownika
i hasło FTP, ustawione w konfiguracji — patrz Dodatek D,
strona 90.
2. Wpisać albo komunikat, albo instrukcję (wypełnione może
być tylko jedno z pól).
3. Kliknąć przycisk
, aby wysłać komunikat albo
instrukcję do analizatora.
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Dodatek D — Serwer internetowy

D.7 Konfiguracja
Uwaga. Aby przycisk konfiguracji był włączony, użytkownik
musi być zalogowany.

Aby uzyskać dostęp do danych przechowywanych w analizatorze
za pomocą przeglądarki Internet Explorer:
1. Uruchomić program Internet Explorer.
2. W pasku adresu wpisać „ftp://”, a następnie adres IP
analizatora, z którego mają być kopiowane pliki. Zostanie
wyświetlone okno dialogowe logowania:

D.8 Dostęp FTP
Pliki można przesyłać między analizatorem a komputerem
zdalnym za pomocą połączenia FTP, jeśli na analizatorze
skonfigurowano odpowiednie ustawienia — patrz Dodatek D,
strona 90.
Jako klienta FTP można użyć programu Microsoft Internet
Explorer w wersji 5.5 (lub nowszej) lub systemu MS-DOS.

D.9 Dostęp FTP za pomocą programu Internet Explorer
Uwaga. Dostęp FTP wymaga przeglądarki Internet Explorer
w wersji 5.5 lub nowszej.
Przed uzyskaniem dostępu do danych przez FTP należy
skonfigurować odpowiednie opcje w programie Internet Explorer.
Aby mieć pewność, że kopiowany jest najnowszy plik danych,
program Internet Explorer należy skonfigurować tak, aby przy
każdej wizycie na stronie sprawdzał dostępność nowszych
wersji zapisanych stron. W programie Internet Explorer należy
również włączyć dostęp za pomocą protokołu FTP.
Aby skonfigurować program Internet Explorer:
1. W menu Narzędzia programu Internet Explorer wybrać
polecenie Opcje internetowe.
2. W zakładce Ogólne w wyświetlonym oknie dialogowym
kliknąć przycisk Ustawienia w grupie Tymczasowe pliki
internetowe.
3. W obszarze Sprawdzaj dostępność nowszych wersji
zapisanych stron wybrać opcję Przy każdej wizycie na tej
stronie i kliknąć przycisk OK.

3. Wpisać nazwę użytkownika i hasło, a następnie nacisnąć
klawisz Enter. Wyświetlone zostaną foldery, które znajdują
się na analizatorze.
4. Otworzyć folder zawierający plik, który ma zostać wyświetlony. Pliki znajdujące się w folderze można wyświetlać
w dowolnym standardowym widoku Eksploratora (mała
ikona, duża ikona, lista lub szczegóły) poprzez wybranie
odpowiedniej opcji w menu Widoki.
Uwaga. Folder SDMMC jest widoczny tylko wtedy,
gdy karta SD jest obecna i rejestrowanie w dziennikach
jest ustawione na Online — patrz sekcja 9, strona 51.
5. Do/z analizatora można kopiować pliki i foldery.
Uwaga. Dla każdego logowania FTP tworzony
i wyświetlany jest wpis dziennika inspekcji, zawierający
szczegóły dotyczące nazwy użytkownika i dostępu
(pełny lub tylko do odczytu). Gdy program Internet
Explorer jest używany jako klient FTP, na początku
każdej sesji wykonywane są dwa logowania, skutkujące
dwoma wpisami w dziennikach.

4. W oknie dialogowym Opcje internetowe wybrać zakładkę
Zaawansowane, zaznaczyć opcję Włącz widok folderów
dla witryn FTP pod nagłówkiem Przeglądanie, a następnie
kliknąć przycisk OK.
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Dodatek D — Serwer internetowy

D.10 Dostęp FTP za pomocą oprogramowania
DataManager
W celu uzyskiwania dostępu do plików danych zapisanych na
nośniku archiwum (karcie SD) umieszczonym w analizatorze
można użyć oprogramowania DataManager z protokołem FTP.
Szczegółowe informacje o konfiguracji oprogramowania
DataManagera w celu uzyskiwania dostępu FTP znajdują się
w instrukcji obsługi oprogramowania DataManager (IM/DATMGR).

D.11 Program do transferu plików
Dostępne jest oprogramowanie File Transfer Scheduler Program
(FTSP), umożliwiające automatyczne przesyłanie plików
archiwalnych i konfiguracyjnych do komputera za pomocą
protokołu FTP. Przesyłane pliki można przechowywać na dysku
lokalnym komputera lub dysku sieciowym w celu zapewnienia
łatwego dostępu i bezpiecznego tworzenia kopii zapasowych.
Aby pobrać program FTSP (FTS.exe), należy wpisać w pasku
adresu przeglądarki internetowej następujący adres (bez spacji):
http://search.abb.com/library/ABBLibrary.asp?DocumentID=FTS.
exe&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Aby pobrać instrukcję obsługi oprogramowania FTSP
(IM/SMFTS), należy wpisać w pasku adresu przeglądarki internetowej następujący adres (bez spacji):
http://search.abb.com/library/ABBLibrary.asp?DocumentID=IM/
SMFTS&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
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Dodatek E — Aktualizowanie oprogramowania
7. Ustawić przełącznik C (nad gniazdem karty SD)
w dolnym położeniu (aktualizacja oprogramowania).
8. Włożyć kartę SD, zamknąć klapkę i przywrócić zasilanie
analizatora. Przez około 5 sekund wyświetlany będzie
komunikat startowy, następnie pasek postępu ładowania
plików, a następnie ekran początkowy ABB:

Normalna praca
(w górze)
Aktualizacja
oprogramowania
(w dole)

C
A

B

9. Następnie wyświetlany jest ekran ostrzeżenia, na którym
można uaktualnić istniejące oprogramowanie systemowe
lub wyjść bez aktualizacji:

D
Włączono

Wyłączono

E

10. Aby kontynuować, należy nacisnąć przycisk

.

11. Po wybraniu przycisku Upgrade Firmware (Uaktualnij
firmware) wyświetlany jest ekran Commissioning V2.0:

Rys. E.1 Wyjmowanie kart SD i pozycja przełącznika
uruchamiania
1. Zatrzymać pracę analizatora wybierając opcję
Obsługa/Stop z głównego menu operatora.
2. Odłączyć analizator od źródła zasilania.
Patrz rys. E.1:
3. Za pomocą dużego śrubokręta płaskiego zwolnić
zatrzaski klapki A.
4. Wyjąć kartę SD B (jeśli jest włożona).

12. Aby uaktualnić istniejące oprogramowanie systemowe,
należy nacisnąć przycisk
. Oprogramowanie jest
przenoszone do analizatora w częściach.
13. Po zainstalowaniu każdej sekcji należy nacisnąć przycisk
(instalacja może potrwać kilka minut).

5. Szczegóły aktualizacji oprogramowania przedstawia
dokumentacja w witrynie internetowej
(http://www.abb.com).

14. Odłączyć analizator od źródła zasilania.

6. Pobrać oprogramowanie i przenieść je na pustą kartę
SD za pomocą odpowiedniego czytnika kart.

15. Otworzyć klapkę i przestawić przełącznik C w górne
położenie.
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16. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego wykręcić 4 śruby
ustalające nakładki D, a następnie zdjąć nakładkę.
17. Przestawić przełącznik uruchamiania E w położenie
włączenia (Enabled).
18. Zamknąć klapkę i przywrócić zasilanie analizatora.
19. Przejść na poziom Konfiguracja, a następnie Uruchomienie
i sprawdzić, czy wyświetlany jest właściwy typ przyrządu —
patrz sekcja 6.8, strona 41.
Jeśli wyświetlany jest nieprawidłowy typ przyrządu, przed
wyjściem i zapisaniem konfiguracji należy wybrać właściwy
typ przyrządu.
20. Odłączyć analizator od zasilania i otworzyć klapkę.
21. Przestawić przełącznik uruchamiania E w położenie
wyłączenia (Disabled).
22. Założyć nakładkę i dokręcić ją 4 śrubami ustalającymi D.
23. Zamknąć klapkę i zabezpieczyć ją zatrzaskami A.
24. Przywrócić zasilanie analizatora.

IM/AZT6CR-PL Rew. R

95

Aztec 600 aluminium, amoniak, kolor, żelazo, mangan, fosforany
Analizatory kolorymetryczne jedno- i wielostrumieniowe

Dodatek F — Części zamienne

Dodatek F — Części zamienne
F.1 Zastawy do konserwacji

F.3 Odczynniki i butelki z odczynnikami

Nr części

Opis

Nr części

Opis

AW630 070

Zestaw do konserwacji analizatora
kolorymetrycznego Aztec 600 co 12 miesięcy

AWRS630/0003

Woda dejonizowana (10 l) używana do
kalibracji i rozcieńczania

AWRS630/0120

Zakwaszona woda dejonizowana (10 l)
używana tylko do kalibracji analizatora barwy

AWRK631/0720

Zestaw odczynników do analizatora
Aztec Aluminium, zawierający:
 Odczynnik 1 do analizatora
Aztec Aluminium (5 l)
 Odczynnik 2 do analizatora
Aztec Aluminium (5 l)
 Odczynnik 3 do analizatora
Aztec Aluminium (5 l)
 Wzorzec do analizatora
Aztec Aluminium (2,5 l)

AWRK632/0360

Zestaw odczynników do analizatora
Aztec Amoniaku, zawierający:
 Odczynnik 1 do analizatora
Aztec Amniaku (5 l)
 Odczynnik 2 do analizatora
Aztec Amoniaku (5 l)
 Odczynnik 3 do analizatora
Aztec Amoniaku (5 l)
 Wzorzec do analizatora
Aztec Amoniaku (2,5 l)

AWRS630/0105

Wzorzec do analizatora Aztec Koloru
[50 jednostek Hazena (50 mg/l Pt-Co)] (5 l)

AWRK633/0619

Zestaw odczynników do analizatora
Aztec Żelaza, zawierający:
 Odczynnik 1 do analizatora
Aztec Żelaza (5 l)
 Odczynnik 2 do analizatora
Aztec Żelaza (5 l)
 Odczynnik 3 do analizatora
Aztec Żelaza (5 l)
 Wzorzec do analizatora
Aztec Żelaza (2,5 l)

AWRK635/0816

Zestaw odczynników do analizatora
Aztec Manganu, zawierający:
 Odczynnik 1 do analizatora
Aztec Manganu (5 l)
 Odczynnik 2 do analizatora
Aztec Manganu (5 l)
 Odczynnik 3 do analizatora
Aztec Manganu (5 l)
 Wzorzec do analizatora
Aztec Manganu (2,5 l)

AW630 072

Zestaw do konserwacji analizatora
kolorymetrycznego Aztec 600 co 24 miesiące

F.2 Zestawy modernizacyjne
Nr części

Opis

AW630 083

Zestaw modernizacyjny płukania — umożliwia
stosowanie roztworu czyszczącego na
analizatorze jednostrumieniowym

AW600 067

Zespół płytki PCB Profibus do urządzeń
Aztec/Navigator
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Nr części

Opis

AWRK634/0825

Zestaw odczynników do analizatora
Aztec Manganu Niskich Wartości (LR),
zawierający:
 Odczynnik 1 do analizatora Aztec
Manganu Niskich Wartości LR (5 l)
 Odczynnik 2 do analizatora Aztec
Manganu Niskich Wartości (5 l)
 Odczynnik 3 do analizatora
Aztec Manganu(5 l)
 Wzorzec do analizatora
Aztec Manganu (2,5 l)

AWRK636/0420

Zestaw odczynników do analizatora
Aztec Fosforanów, zawierający:
 Odczynnik 1 do analizatora
Aztec Fosforanów (5 l)
 Odczynnik 2 do analizatora
Aztec Fosforanów (5 l)
 Wzorzec do analizatora
Aztec Fosforanów (2,5 l)

AW630 030

Zestaw 4 pustych butelek o pojemności 5 l
(przezroczystych) na odczynniki:

AW630 031

AW630 032



AW631 Aluminium



AW637 Kolor



AW633 Żelazo



AW635 Mangan (z wersją AW634
Mangan Niskie Wartości stosować
AW630 031)



AW636 Fosforany

Dodatek F — Części zamienne

Zestaw 4 pustych butelek o pojemności 5 l
(nieprzezroczystych) na odczynniki:


AW632 Amoniak



AW634 Mangan Niskie Wartości

1 pusta butelka o pojemności 10
(przezroczysta) na wodę dejonizowaną
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F.4 Strategiczne części zamienne
F.4.1 Zespoły zaworów i powiązane części
Nr części

Opis

Nr części

Opis

AW630 074

Zamienny zespół wyspy zaworowej —
jednostrumieniowy

AW630 088

Pakiet 5 membran zaworów i uszczelek
przylgni zaworów — EPDM

AW630 089

Pakiet 1 membrany zaworu i uszczelki przylgni
zaworów — do zaworu ściekowego

AW630 092

Pakiet 5 uszczelek przylgni zaworów — EPDM

AW630 093

Uszczelka przylgni zaworu — do zaworu
ściekowego

AW630 071

Zespół płytki PCB zaworu

AW630 075

AW630 048

Zamienny zespół wyspy zaworowej —
wielostrumieniowy

Zamienny zespół wyspy zaworowej
(dostarczany bez zaworów
elektromagnetycznych)

AW630 090

Zawór zamienny — membrana z EPDM

AW630 091

Zamienny zawór ściekowy
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Dodatek F — Części zamienne

F.4.2 Zespoły bocznych pojemników na próbki i powiązane części
Nr części

Opis

Nr części

Opis

AW630 079

Kompletny zespół bocznego pojemnika na
próbkę — jednostrumieniowy

AW630 063

Zamienny zestaw pływaka próbki

AW630 084

Nakrętka górna pojemnika na próbkę —
kompletna z pierścieniem O-ring

AW630 085

Nakrętka dolna pojemnika na próbkę —
kompletna z pierścieniem O-ring i króćcem

AW630 096

Włącznik kontaktronowy pojemnika bocznego
na próbkę

AW630 067

Zamienne pierścienie O-ring do bocznego
pojemnika na próbkę, nakrętki górnej i dolnej

AW630 080

AW630 062

AW630 065

Kompletny zespół bocznego pojemnika na
próbkę — wielostrumieniowy

Kątnik rurkowy bocznego pojemnika na
próbkę — gwint 3/8 BSPP x 10 mm

Kątnik rurkowy bocznego pojemnika na
próbkę — gwint 1/4 BSPP x 6 mm
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Dodatek F — Części zamienne

F.4.3 Zespoły głowicy pomiarowej i powiązane części
Nr części

Opis

Nr części

Opis

AW630 078

Zespół głowicy pomiarowej — bez diody LED

AW630 061

Płytka PCB zespołu detektora

AW630 051

Płytka PCB zespołu diody LED — Kolor
(kolor niebieski)

AW630 052

Płytka PCB zespołu diody LED — Fosforany
(podczerwień)

AW630 053

Płytka PCB zespołu diody LED — Mangan
(kolor niebieski)

AW630 086

Silnik krokowy napędu liniowego głowicy
pomiarowej i zespół śrub (+ również
dostarczana osłona śrub AW630 301)

AW630 047

Podzespół montowany na siłowniku liniowym
(+ również dostarczana osłona śrub
AW630 301)

AW630098

Zespół tłoka i rurki próbki
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Nr części

Opis

AW630 054

Płytka PCB zespołu diody LED — Mangan
Niskie Wartości / Amoniak (kolor czerwony)

AW630 055

Płytka PCB zespołu diody LED —
Aluminium/Żelazo (kolor bursztynowy)

AW630 060

Płytka PCB głowicy pomiarowej

AW630 099

Pokrywa diody LED/detektora
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Dodatek F — Części zamienne

F.4.4 Instalacja wodna i rurki
Nr części

Opis

Nr części

Opis

AW630 064

Pakiet 5 króćców zamiennych — M6

AW630 057

Zespół czujnika poziomu — 2,5 l/5 l

AW630 094

Pakiet 5 króćców zamiennych — M5
AW630 056

Zespół czujnika poziomu — 10 l

AW630 059

Rurki analizatora — Tygon R3603 1/16 śr. wewn.
x grubość ścianki 1/32 — 15,24 m (50 ft)

AW630 058

Rurki analizatora — Tygon 2075
Stosowane w analizatorze Mangan
Niskie Wartości — 15,24 m (50 ft)

102

IM/AZT6CR-PL Rew. R

Aztec 600 aluminium, amoniak, kolor, żelazo, mangan, fosforany
Analizatory kolorymetryczne jedno- i wielostrumieniowe
F.4.5 Płytki elektroniki

Dodatek F — Części zamienne

F.4.6 Zespół przekaźnika

Nr części

Opis

Nr części

Opis

AW630 087

Zespół płytki PCB połączeń wzajemnych

AW630 010

Zespół przekaźnika (w pełni przetestowany) —
AC

AW630 073

Zespół płytki PCB aplikacji

AW630 011

Zespół przekaźnika (w pełni przetestowany) —
DC

AW600 051

Zestaw zasilacza Aztec/Navigator — AC

AW600 056

Zestaw zasilacza Aztec/Navigator — DC

AW630 066

Zespół klapki przedniej z klawiaturą
membranową (bez wyświetlacza)

AW630 068

Zespół klapki przedniej z klawiaturą
membranową i wyświetlaczem
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Dodatek F — Części zamienne

F.5 Akcesoria
Nr części

Opis

03-0051-A

Taca na odczynniki — stal nierdzewna

01-0107-A

Pojemnik na próbki głowicy

23-0022-A

System ręczny EasyClean — 20 mikronów
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