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Aztec 600 aluminium, ammoniak, färg, järn,
mangan, fosfat
Kolorimetriska analysatorer för enkel- eller multipelflöden
Measurement made easy

—
Aztec 600 analysatorer
för enkel- och
multipelflöden

Inledning
Aztec 600-serien är avancerade kolorimetriska
analysatorer som används för att mäta nivån av järn
och aluminium i vattenreningsverk.
De finns som i versioner för enkel- eller multipelflöden.
Multipelflödesversionen kan sampla upp till tre
oberoende flöden sekventiellt. Denna manual
behandlar båda versionerna av analysatorer.
Denna handhavandeinstruktion beskriver installation,
handhavande och underhåll för Aztec 600
kolorimetriska analysatorer.

Sök efter eller
klicka på
Tillägg till användarguide – PROFIBUS®
Aztec 600
Kolorimetriska och jonselektiva analysatorer

IM/AZT6PBS

Datablad
Aztec 600 aluminium
Aluminiumanalysator

DS/AZT6AL-EN

Datablad
Aztec 600 ammoniak
Ammoniakanalysator

DS/AZT6AM-EN

Datablad
Aztec 600 färg
Färganalysator

DS/AZT6C-EN

Datablad
Aztec 600 järn
Järnanalysator

DS/AZT6IR-EN

Datablad
Aztec 600 mangan
Mangananalysator

DS/AZT6MN-EN

Datablad
Aztec 600 mangan Low Range
Low Range mangananalysator

DS/AZT6ML-EN

Datablad
Aztec 600 fosfat
Fosfatanalysator

DS/AZT6P-EN

Konfigurationsnivå

Diagramvy – se avsnitt 2.1

Indikatorvy – se avsnitt 2.1

se avsnitt 6, sidan 24
se avsnitt 7, sidan 42
se avsnitt 8, sidan 49
se avsnitt 11, sidan 55
se avsnitt 12.2, sidan 61
se avsnitt 3.2, sidan 11
se avsnitt 9, sidan 51
se avsnitt 10, sidan 52

Allmän konfiguration – se avsnitt 6.1

Mätning – se avsnitt 6.2

Kalibrering – se avsnitt 6.3

Larmreläer – se avsnitt 6.4

Strömutgångar – se avsnitt 6.5

Loggning – se avsnitt 6.6

Loggning*– se avsnitt 7, sidan 42

Kommunikation – se avsnitt 6.7

*Diagramvy visas – loggningsalternativ från denna meny på översta nivån kan inte nås från
Konfiguration/loggning [Configuration/Logging]
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1 Säkerhet

1 Säkerhet
Informationen i denna manual är endast avsedd som hjälp för våra kunder att sköta vår utrustning på ett effektivt sätt. Det är
uttryckligen förbjudet att använda denna manual för något annat ändamål. Innehållet får inte heller reproduceras helt eller delvis utan
föregående godkännande av avdelningen för tekniska publikationer.

1.1 Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet
Observera följande punkter för att säkerställa att våra produkter är säkra och inte innebär någon hälsorisk:


Läs noggrant de relevanta delarna av dessa instruktioner före användning.



Följ varningsetiketter på emballage och förpackningar.



Installation, handhavande, underhåll och service får endast utföras av personal med lämplig utbildning och i enlighet med
den information som lämnas.



Vidta normala säkerhetsåtgärder för att undvika risken att en olycka inträffar då utrustningen används under högt tryck
och/eller hög temperatur.



Förvara kemikalier borta från värmekällor, skydda dem mot extrema temperaturer och förvara pulver torrt. Följ normala
säkerhetsrutiner vid hanteringen.



När kemikalier kasseras får två olika kemikalier inte kunna blandas.

Säkerhetsanvisningar för användningen av den utrustning som beskrivs i denna manual eller relevant säkerhetsdatablad (om
sådant finns) kan erhållas från Företaget tillsammans med information om service och reservdelar.

1.2 Elsäkerhet – CEI/IEC 61010-1:2001-2

Denna utrustning uppfyller kraven i CEI/IEC 61010-1:2001-2 Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål –
Säkerhet samt kraven i US NEC 500, NIST och OSHA.
Om utrustningen används på ett sätt som INTE anges av Företaget kan skyddet av utrustningen äventyras.
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1.3 Symboler – CEI/IEC 61010-1:2001-2

Utrustningen kan vara märkt med en eller flera av följande symboler:
Anslutning för skyddsjord (jord).
Anslutning för nolla (jord).
Endast likströmsmatning.
Endast växelströmsmatning.
Både lik- och växelströmsmatning.
Utrustningen är skyddad med dubbel isolering.
Om denna symbol finns på en produkt anger det en
möjlig risk som kan vara livsfarlig eller orsaka allvarlig
personskada.
Användaren ska läsa denna instruktionsmanual om
handhavandet och/eller säkerhetsinformation.
Om denna symbol finns på en kåpa eller ett skydd
på produkten anger det att finns risk för elstöt eller
livsfarlig spänning, och det innebär att endast
personer som är kvalificerade att arbeta med farliga
spänningar får öppna kåpan eller ta bort skyddet.
Denna symbol anger att den märkta komponenten
kan vara varm och inte ska vidröras utan försiktighetsåtgärder.

4

Denna symbol anger närvaro av enheter som är
känsliga för elektrostatisk urladdning och innebär
att försiktighetsåtgärder måste vidtas så att de inte
skadas.
Denna symbol anger risk för kemisk skada och
innebär att endast personer som är kvalificerade
och utbildade för att arbeta med kemikalier ska
hantera kemikalier eller utföra underhåll på kemiska
matningssystem tillhörande utrustningen.
Denna symbol anger att skyddsglasögon ska användas.
Denna symbol anger att skyddshandskar ska användas.
Elektrisk utrustning som är märkt med denna symbol
får inte kastas i ett europeiskt allmänt avfallssystem.
Användare av europeisk elektrisk utrustning måste
nu enligt europeiska lokala och nationella föreskrifter
returnera den gamla eller uttjänta utrustningen till tillverkaren för omhändertagande utan någon kostnad
för användaren.
Produkter som är märkta med denna symbol
innehåller giftiga eller farliga ämnen eller enheter.
Siffran i symbolen anger miljöskyddets användningsperiod i år.
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1.4 Information om produktåtervinning
Elektrisk utrustning som är märkt med denna symbol får inte kastas i ett europeiskt allmänt avfallssystem efter
2005-08-12. Användare av europeisk elektrisk utrustning måste nu enligt europeiska lokala och nationella föreskrifter
(EU-direktiv 2002/96/EG) returnera den gamla eller uttjänta utrustningen till tillverkaren för omhändertagande utan
någon kostnad för användaren.

Obs! Kontakta tillverkaren eller leverantören av utrustningen för instruktioner om hur uttjänt utrustning ska returneras för korrekt
omhändertagande.

1.5 Produktkassation
Obs! Följande gäller för europeiska kunder.
ABB är skyldigt att säkerställa att risken för miljöskada eller förorening orsakad av någon av våra produkter minimeras
så långt som möjligt. Det europeiska direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter (WEEE) (2002/96/EG), som började gälla 2005-08-13, syftar till att förebygga uppkomsten av avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter samt att förbättra miljöprestandan hos alla aktörer som
berörs under de elektriska och elektroniska produkternas livscykel.
I enlighet med europeiska lokala och nationella föreskrifter (EU-direktiv 2002/96/EG, se ovan) får elektrisk utrustning
som är märkt med ovanstående symbol inte kastas i europeiska allmänna avfallssystem efter 2005-08-12.

1.6 Begränsning av farliga ämnen (RoHS)
EU:s RoHS-direktiv och tillhörande föreskrifter som är införda i medlemsstaterna och andra länder begränsar
användningen av sex farliga ämnen som används i tillverkningen av elektrisk och elektronisk utrustning. För
närvarande faller övervaknings- och kontrollinstrument inte inom ramen för RoHS-direktivet, men ABB har beslutat att
anta rekommendationerna i direktivet som mål för all framtida produktutveckling och inköp av komponenter.

1.7 Kemiska reagenser
Varning. Läs alltid igenom säkerhetsdatabladen och standarderna innan du hanterar behållare, tankar och matningssystem som
innehåller kemiska reagenser för att bli bekant med hanteringsrutiner, faror och nödåtgärder. Skyddsglasögon och skyddshandskar rekommenderas alltid om det finns risk för kontakt med kemikalier.

1.8 Säkerhetsåtgärder

Läs hela manualen innan du packar upp, ställer upp eller hanterar detta instrument.
Var särskilt uppmärksam på all varnings- och försiktighetsinformation. Följden kan annars bli allvarlig skada på operatören eller
utrustningen.
Använd inte eller installera inte denna utrustning på något annat sätt än vad som anges i denna manual för att vara säker på att
skyddet som ges av denna utrustning inte försämras.
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1.9 Säkerhetskonventioner
Varning. I denna manual används en varning för att ange ett förhållande som kan orsaka allvarlig personskada och/eller livsfara
om det inte uppfylls. Gå inte förbi en varning förrän alla villkor är uppfyllda.
Om ett varningstecken visas på själva instrumentet hänvisas till skyddsmärkning – UL-certifiering och elsäkerhet – CEI/IEC
61010-1:2001-2 för en förklaring.

Försiktighet. Försiktighet används för att ange ett förhållande som kan orsaka smärre eller måttlig personskada och/eller skada
på utrustningen om det inte uppfylls. Gå inte förbi en uppmaning om försiktighet förrän alla villkor är uppfyllda.

Obs! Obs används för att ange viktig information eller instruktioner som ska följas innan utrustningen används.

1.10 Säkerhetsrekommendationer

För ett säkert handhavande är det nödvändigt att du läser dessa serviceinstruktioner före användningen och att de säkerhetsrekommendationer som nämns här följs till punkt och pricka. Om riskvarningarna inte följs kan allvarlig materiell skada eller personskada
uppkomma.
Varning. Instrumentet får endast installeras av personal som är specialiserad och behörig att arbeta med elinstallationer i
enlighet med gällande lokala föreskrifter.

1.11 Service och reparationer

Inga av instrumentets komponenter kan servas av användaren förutom de delar som nämns i bilaga F, sidan 96. Endast personal från
ABB eller dess godkända representant har behörighet att försöka reparera systemet, och endast komponenter som är formellt
godkända av tillverkaren får användas. Eventuella försök att reparera instrumentet i strid mot dessa principer kan orsaka skada på
instrumentet och kroppsskada på den person som utför reparationen. Garantin upphör därvid att gälla, och det kan påverka
instrumentets korrekta funktion och dess elektriska skydd eller CE-märkningen av instrumentet.
Kontakta det företag som har sålt instrumentet om du har några problem med att installera, starta eller använda instrumentet. Om
detta inte är möjligt eller om det inte ger önskat resultat, ber vi dig kontakta tillverkarens kundtjänst.

1.12 Möjliga säkerhetsrisker

Följande möjliga säkerhetsrisker är förenade med användningen av analysatorn:
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Elektriska (ledningsspänning)



Eventuella farliga kemikalier
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2 Inledning
Aztec 600-serien är avancerade kolorimetriska analysatorer som
används för att mäta nivån av järn och aluminium i vattenreningsverk. De finns som i versioner för enkel- eller multipelflöden. Multipelflödesversionen kan sampla upp till tre
oberoende flöden sekventiellt. Denna manual behandlar båda
versionerna av analysatorer.
Vid mätningen tillsätts olika kemiska reagenslösningar* till provet
i en specificerad ordning vid konstant temperatur. Resultatet är
ett kemiskt komplex i lösning som har en karaktäristisk färg.
Absorbansen hos detta färgade komplex är proportionell mot
koncentrationen i ursprungsprovet, vilket innebär att mätningen
kan ske optiskt.
Vid mätningen omvandlar analysatorn en signal från givarsystemet
till data, och informationen visas på displayen.
Analysatorns huvudkomponenter visas i Fig. 2.1. Den gångjärnsupphängda dörren utgör ett skydd för vätskehanteringsdelen och
garanterar stabiliserade mätförhållanden.

För att bibehålla optimal mätnoggrannhet utför analysatorn
automatiskt en 2-punktskalibrering genom att tillsätta standardlösningar med kända koncentrationer. Analysatorn använder
magnetventiler för att tillsätta denna lösning med förinställda
intervall.
Data sparas i analysatorns internminne och kan hämtas
antingen till ett SD-kort eller via en Internetanslutning. SD-kortet
kan också användas för att uppgradera analysatorns programvara – se bilaga E, sidan 94.
Denna manual beskriver användning och underhåll av följande
Aztec 600 kolorimetriska analysatorer:


Aztec 600 aluminium



Aztec 600 ammoniak



Aztec 600 färg



Aztec 600 järn



Aztec 600 mangan



Aztec 600 mangan Low Range



Aztec 600 fosfat

*Kontakta din lokala ABB-representant för information om reagenslösningar.

Kabelgenomföringar
(på båda sidor av
huset)
Display

Gångjärnsupphängd dörr
till vätskehanteringsdelen

Elektronikdel
Tangentbord

Kolvpump och
optik
Ventilförgreningsblock
Vätskehanteringsdel

Fig. 2.1 Huvudkomponenter
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Aztec 600 aluminium, ammoniak, färg, järn, mangan, fosfat
Kolorimetriska analysatorer för enkel- eller multipelflöden

2 Inledning

2.1 Översikt över operatörsdisplay

Operatörsmenyn är standardmenyn (visas i antingen enkel- eller multipelflödesläge).
9

10

11 12

1

13

2

14
15

3
4

5

6

16

7

17

8

Nummer
1

Funktion
Menynamn (operatörsmeny för multipelflöde visas)

Nummer

Funktion

0

Mätstapel

2

Flödesnummer

k

Statussymbol – se avsnitt 12.3.1, sidan 61 (händelseloggsymboler), se avsnitt 12.3.2, sidan 62
(larmloggsymboler), se avsnitt 12.3.3, sidan 62
(statussymboler)

3

Mätenhet

l

Visning av SD-kortets kapacitet fullt/tomt i % –
tillhörande den visade statussymbolen

4

Uppmätt värde

m

Datum och klockslag

5

Diagnossymbol och meddelande – se avsnitt 12,
sidan 56

n

Händelseloggmeny

6

Diagramvy (multipelflöde visas)
Obs! Kommentarer om larm-, händelse- och operatörsmeddelanden visas inte i diagrammet om det
inte är aktiverat – se avsnitt 6.6.1, sidan 37

o

Händelseloggsymbol, händelse, datum och klockslag
– se avsnitt 12.3.1, sidan 61

7

Flödesnummer, mätvärden och mätenheter

p

Larmloggmeny

8

Diagramspår

9

Statusfält

q

Larmloggsymbol, händelse, datum och klockslag
– se avsnitt 12.3.2, sidan 62

Tabell 2.1 Översikt över operatörs- och loggmenyer i Aztec 600
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2 Inledning

Obs!
1. Larmstatus
–

Blinkande röd larmsymbol – larm aktivt och inte kvitterat

–

Fast röd larmsymbol – larm aktivt och kvitterat

2. Kommentarer om larm-, händelse- och operatörsmeddelanden
Om kommentarer om larmhändelser är aktiverat och ett larm aktiveras visas en röd larmsymbol omgiven av en kanalfärgad
ruta i den punkt där larmet uppkom tillsammans med tid och tagg för larmet. Exempel:
11:58:00 1.1A High Level

Om mer än ett larm sker under samma samplingsperiod
–

och det andra larmet på en kanal aktiveras, läggs dess symbol bakom den första

–

och mer än ett operatörsmeddelande är aktivt (max. 6) läggs en andra symbol bakom den första

–

visas de nya larmsymbolerna till vänster om de tidigare symbolerna.

–

visas endast tid och tagg för det äldsta larmet (symbolen längst till höger).

IM/AZT6CR-SV Rev. R
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Aztec 600 aluminium, ammoniak, färg, järn, mangan, fosfat
Kolorimetriska analysatorer för enkel- eller multipelflöden

3 Komma igång

3 Komma igång
3.1 Översikt

Nedan beskrivs hur du startar och konfigurerar analysatorn före
användning.
1. Installera analysatorn – se avsnitt 4, sidan 12.
2. Anslut rätt reagenser till analysatorn – se avsnitt 4.7,
sidan 20.
3. Slå på strömmen till analysatorn.

5. Tryck på tangenten
och använd pilarna
och
för
att välja Mätningar [Measurement] och ställa in analysatorns mätparametrar.
–

Inställning – se avsnitt 6.2.1, sidan 32

–

Flöden – se avsnitt 6.2.2, sidan 32

–

Rengöring – se avsnitt 6.2.3, sidan 32

Efter en startperiod visas huvudmenyn.
4. Tryck på tangenten
och använd pilarna
och
för
att välja Allmän konfiguration [Common Configuration] och
konfigurera analysatorn.
–

Inställning – se avsnitt 6.1.1, sidan 26

–

Meny – se avsnitt 6.1.2, sidan 26

–

Tid – se avsnitt 6.1.3, sidan 27

–

Säkerhet – se avsnitt 6.1.4, sidan 28

–

Användare – se avsnitt 6.1.5, sidan 31

–

Operatörsmeddelanden – se avsnitt 6.1.6, sidan 31

för
6. Tryck på tangenten
och använd pilarna
och
att välja Avsluta [Exit] och lämna konfigureringen. En fråga
ställs om den aktuella konfigurationen ska sparas:

7. Tryck på
för att spara konfigurationen i analysatorns
internminne.

10
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8. Tryck på tangenten
och använd pilarna
att välja Kör [Operate].

och

för

3 Komma igång

3.2 Online-hjälp

9. Använd pilarna
och
för att välja Renspola ledningarna och kalibrera [Prime lines and Calibrate] och tryck
sedan på
.

När renspolningssekvensen är avslutad startar en stabiliseringsperiod då mätcellens temperatur stabiliseras.
Kalibreringen sker automatiskt efter stabiliseringen och
analysatorn växlar till mätläge.

Meddelandet fortsätter

Fig. 3.1 Online-hjälp
Tryck på
om några larm eller meddelanden visas i operatörsmenyn för att öppna hjälpen för det aktuella diagnosämnet. Om t.ex.
meddelandet Kalibreringen misslyckades [Calibration Failed] är
aktivt och hjälpen öppnas, öppnar hjälpen diagnosämnet Kalibreringen misslyckades.
1. Tryck på tangenten
och använd pilarna
och
att välja Hjälp. Tryck på
för att öppna hjälpen.

för

2. Tryck på tangenten
för att avsluta hjälpen tills du har
kommit tillbaka till den meny varifrån hjälpen valdes.

IM/AZT6CR-SV Rev. R
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4 Installation

4 Installation
4.1 Extratillbehör

4.3 Placering

Tillbehör som är tillval är:

För allmänna placeringskrav, se Fig. 4.1. Installera på en ren,
torr, välventilerad och vibrationsfri plats med god åtkomlighet
och där korta samplingsledningar kan användas. Undvik rum
som innehåller korrosiva gaser eller ångor, t.ex. kloreringsutrustning eller klorgasflaskor.

Reagensbricka
Profibus-möjlighet (inklusive separat manual –
artikelnr IM/AZT6PBS)

4.2 Samplingskrav

Val av en lämplig, representativ samplingspunkt är avgörande för
att analysatorn ska ge ett optimalt resultat.

Det är också lämpligt att ha närbeläget avlopp nära golvnivån,
så att avloppet från analysatorn kan hållas så kort som möjligt
med maximalt fall.

Placera analysatorn så nära samplingspunkten som möjligt för
att undvika dödtider vid samplingen.

Om en reagensbricka används ska den monteras direkt under
analysatorhusets bottenplatta – se avsnitt 4.5, sidan 14.

Använd ett rör med en liten diameter hos samplingsledningarna
för att minimera eftersläpningstiden, men tillräckligt stor för att
inte blockeras.

Elmatningen och avstängningsbrytaren ska sitta nära intill
analysatorn.

Samplingen ska också uppfylla följande villkor:


Samplingsflödet ska vara större än 200 ml/min och mindre
än 500 ml/min.



Samplingstemperaturen ska ligga mellan 1 och 40 °C.



Samplingsproverna får inte innehålla större partiklar än
100 µ. Över dessa nivåer måste ett externt filter monteras i
samplingsledningarna.



Samplingen ska ske vid atmosfärtryck. Samplingen ska ske
så nära analysatorn som möjligt, och samplingspunkten
ska ge ett väl blandat, representativt prov.
Nära provet

ü
Undvik vibration

û

Omgivningstemperatur

Filtrerat
prov

5 °C
(41 °F)
min.
Placering i
ögonhöjd

ü

45 °C
(131 °F)
max.

Fuktighet

0 till 95 %

Fig. 4.1 Placering
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4.4 Montering

4 Installation
4.4.1 Montering av reagensbricka (tillval)
Alla mått i mm (tum)

Alla mått i mm (tum)

35
(1,4)

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

35
(1,4)

300 (11,8)

A

6 hål 8,5 Ø
(0,34)

235
(9,2)

460
(18,1)

150 (5,9)

400
(15,7)

B
Fig. 4.2 Montering av analysatorn

Obs! Fritt utrymme – kåpans dörrar kan öppnas 180°. Om
monteringen sker i ett trångt utrymme ska det finnas
tillräckligt med plats för kablar på dörrens gångjärnssida
(min. 270 mm) och dörrens öppningssida (100 mm).

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

Fig. 4.3 Montering av reagensbricka (tillval)
Om reagensbricka används ska den inte placeras mer än
1 100 mm från analysatorns bottenplatta – se Fig. 4.4, sidan 14.
Gör på följande sätt för att säkra hyllorna i väggen:

1. Markera väggen med måtten i Fig. 4.2.
2. Borra och plugga tre hål A och B som passar för M6eller 1/4 tumskruvar.
3. Skruva i den övre skruven A och lämna ett spel på
mellan skruvhuvudet och väggen på 20 mm.

1. Markera väggen med måtten i Fig. 4.3.
Markera alternativt monteringshålen när hyllan hålls stödd
mot väggen.
2. Borra och plugga monteringshål för varje bricka som
passar M8- eller 5/16 tumskruvar.

4. Häng upp analysatorn på den övre skruven.
Obs! Det går inte att dra åt denna skruv efter det att
analysatorn har fästs på väggen.
Häng upp analysatorn på den övre skruven och känn
efter att den sitter fast mot väggen.
5. Säkra analysatorn i väggen med två skruvar B.

IM/AZT6CR-SV Rev. R
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4 Installation

4.5 Mått
Alla mått i mm (tum)
366 (14,4)
315 (12,4)

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

279 (11,0)

Max. avstånd 1 100 (43,3)

653 (25,7)

400
(15,7)

600 (23,6)

300 (11,8)

Fig. 4.4 Mått
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4 Installation

4.6 Elektriska anslutningar
Varning.


Analysatorn är inte utrustad med en brytare. Därför måste en brytare som uppfyller de lokala säkerhetskraven monteras i
slutinstallationen. Den ska monteras nära analysatorn och inom lätt räckhåll från operatören samt märkas tydligt som
huvudbrytare för analysatorn.



Bryt all ström från matning, relä och eventuella spänningssatta manöverkretsar och höga CM-spänningar innan du går in i
apparaten eller gör några anslutningar.



Använd en kabel som lämpar sig för belastningsströmmarna: 3-ledarkabel för 100/240 V, 3 A och min. 75 °C som uppfyller
IEC 60227 eller IEC 60245 eller National Electrical Code (NEC) för USA eller Canadian Electrical Code för Kanada. Plintarna
kan ta kablar från 0,8 till 2,5 mm2 (18 till 14 AWG).



Kontrollera att rätta säkringar är monterade – Fig. 4.7, sidan 18 för detaljer om säkringar.



Använd skärmad kabel för signalingångar och reläanslutningar.



Byte av det inre batteriet (litiumbatteri typ Varta CR2025 3 V) får endast utföras av behörig tekniker.



Analysatorn uppfyller installationskategori II i IEC 61010.



Alla anslutningar till sekundärkretsar ska ha en isolering som uppfyller de lokala säkerhetsstandarderna.



Efter installationen ska det inte vara möjligt att komma åt några spänningsförande delar som t.ex. anslutningsplintar.



Om analysatorn används på ett sätt som inte anges av Företaget kan skyddet av utrustningen äventyras.



All utrustning som ansluts till analysatorns plintar ska uppfylla lokala säkerhetsstandarder (IEC 60950, SS-EN 61010-1).



Dra signalledningar och kraftkablar åtskilt, helst i en jordad kabelkanal av metall.



Ethernet- och busskontaktdon får endast anslutas till SELV-kretsar.

Endast USA och Kanada


De medföljande kabelgenomföringarna ska ENDAST användas för anslutning av signalingång och Ethernetkommunikation.



De medföljande kabelgenomföringarna och användning av kabel/böjlig ledning för nätanslutning och reläkontaktutgång är
inte tillåtet i USA och Kanada.



Använd endast lämpligt dimensionerade isolerade fältledningar med kopparledare klassade för min. 300 V, 14 AWG och
90 °C för anslutning till nätet (el matning och reläkontaktutgång). Dra ledningarna genom lämpligt dimensionerade böjliga
kabelrör och fästen.

IM/AZT6CR-SV Rev. R
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4 Installation

4.6.1 Åtkomst till anslutningar
Obs!


Kabelgenomföringarna sitter på båda sidor av kåpan.



Märkningar för applikationskortets kopplingsplint framgår av Fig. 4.7 på sidan 18.

D

A
B

E

C
I

J

G

F

H

Fig. 4.5 Elektriska anslutningar, åtkomst och utförande
Se Fig. 4.5:
1. Vrid de två låsskruvarna A i dörren till elskåpet ett kvarts
varv moturs och öppna dörren.
2. Lossa de fyra skruvarna B med en kryssmejsel och ta
bort den genomskinliga täckplattan C.
3. Dra av låsklämman D från blindpluggen E och ta bort
blindpluggen för alla kabelgenomföringar.
4. Montera kabelgenomföringen F och säkra den med
muttern G.
5. Ta bort genomföringshylsan H och dra kabeln I genom
genomföringshylsan.
6. Dra kabeln genom kabelgenomföringen F och genom
kåpan.

7. Ta bort alla stickproppar J för kopplingsplinten och gör
anslutningar till varje stickpropp med en liten skruvmejsel.
Kontrollera att ledningarna är anslutna till rätt stift – se
Fig. 4.7, sidan 18.
8. Sätt tillbaka kopplingsplintens stickproppar i rätt uttag på
applikationskortet.
9. Dra åt genomföringshylsan H för alla anslutningar som
har gjorts.
10. Anslut vid behov Ethernetkabeln – se avsnitt 4.6.2, sidan 17.
11. Sätt tillbaka den genomskinliga täckplattan C när alla
anslutningar är gjorda och dra åt de fyra skruvarna B.
Stäng dörren till elskåpet och lås den genom att vrida de
två låsskruvarna A ett kvarts varv medurs.
.

Obs! Kabelgenomföringarna har ett eller två genomföringshål. Använd den med ett hål för nätkabeln.
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4 Installation

4.6.2 Ethernetanslutningar

E

H

G

C

D

I
F
B

A

Fig. 4.6 Ethernetanslutningar
Ethernetgenomföringen skiljer sig från de övriga anslutningarna
genom att ha en RJ45-kontakt:
1. Se steg 1 och 2 i avsnitt 4.6.1, sidan 16, och öppna
dörren till elskåpet och ta bort den genomskinliga
täckplattan.
2. Se Fig. 4.6:
a. Dra av låsklämman A från blindpluggen B och ta
bort blindpluggen.
b. Montera kabelgenomföringen C och säkra den
med muttern D.
c. Ta bort genomföringshylsan E och dra kabeln F
genom den.
d. Montera den delade gummitätningen G och den
delade brickan H över kabeln.
e. Dra kabeln genom kabelgenomföringen C och
genom kåpan.
f.

Sätt i RJ45-kontakten I i Ethernets RJ45-uttag på
applikationskortet (se Fig. 4.7, sidan 18 för detaljer
om placeringen) och dra åt genomföringshylsan E.

3. Se steg 11 i avsnitt 4.6.1, sidan 16, och montera den
genomskinliga täckplattan. Stäng och lås dörren till
elskåpet.

IM/AZT6CR-SV Rev. R

17

Aztec 600 aluminium, ammoniak, färg, järn, mangan, fosfat
Kolorimetriska analysatorer för enkel- eller multipelflöden

4 Installation

4.6.3 Översikt över anslutningar

Pinnskruv för växelspänningsjord
(endast på AC-modeller)
– se varningar i avsnitt 4.6, sidan 15
Uttag för
extra digitala
kommunikationer

Ethernet RJ45kontakt


Varningsrelä

NO
C
NC

Felrelä

NO
C
NC

Larm 2-relä

NO
C
NC

Larm 4-relä

NO
C
NC

Larm 6-relä

NO
C
NC

+ O/P 6

TB2

NO
C
NC

Stopprelä

TB3

NO
C
NC

Kalibrering
pågår-relä

TB4

NO
C
NC

Larm 1-relä

TB5

NO
C
NC

Larm 3-relä

TB6

NO
C
NC

Larm 5-relä


+ O/P 5

+ O/P 4

+ O/P 3

TB7
Strömutgångar


+ O/P 2

+ O/P 1

TB8
Extra digitala kommunikationer

Säkring 1 A typ T

Använd säkringsstorlekar:
AC-matning 1 A (max.), typ T, 250 V
*DC-matning 12,5 A, 125 V DC typ T
*Tillverkare SCHURTER,
modell SPT 5 x 20-serien

100 till 240 V AC +/- 10 %
(90 V min. till 264 V max.),
50/60 Hz

ELL **Säkring 12,5 A typ T
L
N

+
–

E

E

TB1

18 till 36 V DC
**Se Fig. 4.9, sidan 19 för
detaljer om byte av
DC-säkring

Fig. 4.7 Översikt över anslutningar
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4 Installation
4.6.5 Larmreläkontaktskydd och störningsundertryckning

4.6.4 Byte av DC-säkring
Försiktighet. Använd endast bytessäkring 12,5 A, 125 V
DC typ T, SCHURTER, modell SPT 5 x 20-serien

NC C NO
Extern
AC-matning

Reläkontakter

R

C
Last

L

A

N

A – AC-applikationer

NC C NO

B
E

C

Reläkontakter

Extern

D

Diod

DC-matning

+



Last
B – DC-applikationer

Fig. 4.9 Reläkontaktskydd

Fig. 4.8 Byte av DC-säkring
Se Fig. 4.8:
Varning. Bryt strömmen till analysatorn och kablarna.
1. Öppna dörren till elskåpet genom att lossa de två
låsskruvarna A ett kvarts varv.
2. Lossa de fyra skruvarna B med en kryssmejsel och ta
bort den genomskinliga täckplattan C.

Om reläerna används för att slå till och slå från laster kan reläkontakterna eroderas på grund av gnistbildning. Gnistbildningen ger
också upphov till radiofrekvent interferens (RFI) som kan orsaka
felfunktion i analysatorn och felaktiga mätvärden. För att effekterna
av RFI ska minimeras krävs det störningsskyddskomponenter.
Sådana är motstånd/ kondensatornät för AC-applikationer och
dioder för DC-applikationer. Dessa komponenter kan anslutas
tvärs över lasten.
Maximala reläeffekter är:


250 V, 5 A AC, 1 250 VA (ej induktiv)



30 V, 5 A DC, 150 W

För AC-applikationer beror värdet på motstånd/kondensatornätet på lastströmmen och den induktans som kopplas. Montera
inledningsvis ett 100R/0,022 µF RC- störningsskydd. Om det
blir felfunktioner i analysatorn är värdet på RC-nätet för lågt för
dämpning, och ett annat värde måste användas.

3. Ta försiktigt bort säkringen från säkringshållaren D på
DC-matningskortet E.

Montera en diod för DC-applikationer – se Fig. 4.9. För generella
applikationer kan en alternativ IN5406-typ (600 V toppspärrspänning vid 3 A) användas.

4. Montera en ny säkring (12,5 A, 125 V DC typ T,
SCHURTER, modell SPT 5 x 20 -serien) i säkringshållaren
D på DC-matningskortet E.

Obs! För tillförlitlig växling ska den lägsta spänningen vara
> 12 V och den lägsta strömmen > 100 mA.

5. Sätt tillbaka den genomskinliga täckplattan C med de
fyra skruvarna B, stäng dörren till elskåpet och lås den
genom att vrida de två låsskruvarna A ett kvarts varv.
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4.7 Anslutning av prov och reagenser
4.7.1 Anslutning av in- och utloppsledningar för sampling
Samplingsskålen fylls med prov och bräddar över upptill för att
bibehålla ett konstant tryck varifrån det prov som ska mätas tas.
Samplingsledningarna B, D och F (se fig. 4.11) måste dras
så att avloppet har självfall.
Flottören inne i skålen innehåller en liten magnet som
manövrerar en tungkontakt. När flottören är i det översta läget är
kontakten sluten. Om provet slutar att rinna sjunker flottören
långsamt. Kontakten öppnas och ett fel i provtagningsflödet
indikeras.
Enheter med enkelflöde
Använd stela nylonrör:
1. Anslut flöde 1 till provtagningens inloppsanslutning
A (rör med 6 mm ytterdiameter).
2. Anslut avloppsledningen för flöde 1 till provtagningens
utloppsanslutning B (rör med 10 mm ytterdiameter).

Enheter med multipelflöden
Använd stela nylonrör:
1. Anslut flöde 1 till provtagningens svarta inloppsanslutning
A (rör med 6 mm ytterdiameter).
2. Anslut avloppsledningen för flöde 1 till provtagningens svarta
utloppsanslutning B (rör med 10 mm ytterdiameter).
3. Anslut flöde 2 till provtagningens röda inloppsanslutning
C (rör med 6 mm ytterdiameter).
4. Anslut avloppsledningen för flöde 2 till provtagningens röda
utloppsanslutning D (rör med 10 mm ytterdiameter).
5. Anslut flöde 3 till provtagningens gröna inloppsanslutning
E (rör med 6 mm ytterdiameter).
6. Anslut avloppsledningen för flöde 3 till provtagningens gröna
utloppsanslutning F (rör med 10 mm ytterdiameter).

F

10 mm

D
B
10 mm

B

6 mm

A

A
C
E

Fig. 4.10 Anslutning av in- och utloppsledningar för sampling –
enkelflöde
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6 mm

Fig. 4.11 Anslutning av in- och utloppsledningar för sampling –
mulitpelflöden
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4.7.2 Installation av reagenser och reagensnivågivare
Varning.

4 Installation
4.7.3 Anslutning av analysatoravlopp
Analysatoravloppet rinner ut genom den särskilda avloppsporten
på ventilens förgreningsblock (märkt med W).



Vissa reagenser innehåller farliga kemikalier. Förvissa
dig om att säkerhetsinformationen har lästs och är
förstådd innan du hanterar reagenser.

Dra avloppsledningen till en öppen avloppstank eller ett avlopp
beroende på de lokala föreskrifterna.



Använd lämpliga skyddskläder när du hanterar reagenser.

Försiktighet. Analysatoravloppet är förorenat av reagenser.
Omhänderta avloppet enligt de lokala föreskrifterna.

Var försiktig när reagenserna installeras så att de inte förorenas.
Håll reagensnivågivaren torr och undvik att komma åt skaftet.
Håll nivågivaren i klämringen A – se Fig. 4.12.
Använd följande metod för alla kombinationer av reagensnivågivare och behållare:

Obs! Analysatorns avloppsledning ska vara så kort som
möjligt och dras så vertikalt som möjligt så att avloppet
rinner ut av sig självt. Kontrollera att det inte är något
baktryck i avloppsledningen.

1. Avlägsna eventuella främmande ämnen från nivågivaren
skaft B med en luddfri trasa.
2. Ta bort locket på reagensbehållaren och förvara det på ett
torrt och säkert ställe.
3. Sätt i reagensnivågivaren i reagensbehållaren och kontrollera
att alla anslutningar fortfarande sitter där de ska.
4. Kontrollera att nivågivarens ände befinner sig nära botten
på reagensbehållaren. Justera vid behov läget genom att
lossa D, flytta givaren till rätt läge, dra åt D och sedan
A.
5. Säkra reagensnivågivaren i reagensbehållaren med locket
C.

A

C
D
B

Fig. 4.12 Reagensnivågivare

IM/AZT6CR-SV Rev. R

21

Aztec 600 aluminium, ammoniak, färg, järn, mangan, fosfat
Kolorimetriska analysatorer för enkel- eller multipelflöden

5 Handhavande

5 Handhavande
5.2 Navigering och redigering
Varning.
Skyddsglasögon och skyddshandskar rekommenderas om
det finns risk för kontakt med kemikalier. Vidta lämpliga
hälsoskydds- och säkerhetsåtgärder.

Beroende på vilken typ av fält som ska redigeras finns det flera
olika metoder för att ange värden.
5.2.1 Textredigering
Om fältet som ska redigeras behöver text visas ett tangentbord.

5.1 Frontpanelens knappar

1

2

3

4

5

Fig. 5.1 Frontpanelens knappar
a

Menytangent
– Visar eller döljer de kontextkänsliga
operatörsmenyer som hör samman med varje vy. Den
avslutar också menyn utan några ändringar och återgår till
den tidigare menynivån.

b

Grupptangent
menyerna.
Vänster tangent

– Växlar mellan operatörs- och logg– Rullar vänster.

c

Upp/ned-tangenter
– Markerar menyposter och
rullar genom tidigare inspelade data.

d

Visatangent
– Växlar mellan operatörs- och diagrammenyerna.
Höger tangent
– Rullar höger.

e

22

Använd tangenterna
tecken och tryck på

,
,
och
för att markera önskat
för att skriva in text.

Det finns tre teckenuppsättningar: versaler, gemena och
symboler. Växla mellan dem genom att markera den nedersta,
högra knappen och trycka på
.
Markera OK när du är klar och tryck sedan på
för att avsluta utan att göra några ändringar.

eller tryck på

Enter (returtangent)
– Väljer den markerade menyposten, manöverknappen eller redigeringsvalet.
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5.2.2 Numerisk redigering
Om fältet som ska redigeras behöver ett numeriskt värde visas
ett sifferbord.

5 Handhavande
Flikar

Använd tangenterna
Obs! Fliken

Använd tangenterna
,
,
och
för att markera önskad
siffra och tryck på
för att skriva in en siffra.
Markera OK när du är klar och tryck sedan på
för att avsluta utan att göra några ändringar.

och

för att välja en flik.

visar att det finns fler flikar.

5.2.4 Menyer
Tryck på
för att öppna menyn och använd tangenterna
och
för att välja en menypost. Tryck på
för att öppna
menyposten:

eller tryck på

Tangenten C avbryter redigeringen och återgår till den tidigare
menyn.
Tangenten D backar ett steg och raderar tecken eller siffror som
har angivits i rutan.
5.2.3 Andra sätt att redigera
Det finns flera andra sätt att redigera:
Kryssrutor

5.3 Menystruktur
5.3.1 Indikatormenyer
När menyer öppnas från Indikatorvyn [Indicator View] visas valen
Operatörsmeny [Operate] och Diagnosmeny [Diagnostics menu].
se avsnitt 6, sidan 24
se avsnitt 7, sidan 42
se avsnitt 9, sidan 51
se avsnitt 10, sidan 52
se avsnitt 3.2, sidan 11

Använd tangenterna
och
för att markera önskad kryssruta och tryck på
för att markera ett val.
Markera OK när du är klar och tryck sedan på
för att avsluta
och spara ändringarna eller tryck på
för att avsluta utan att
göra några ändringar.

5.3.2 Diagrammenyer
När menyer öppnas från Diagramvyn [Chart View] visas valen
Diagramfunktioner [Chart Functions] och Statistik [Statistics].

Skjutreglage
se avsnitt 8, sidan 49
se avsnitt 11, sidan 55

Använd tangenterna
välja värde.

och

för att flytta skjutreglaget och

Tryck på
för att avsluta och spara ändringarna eller tryck på
för att avsluta utan att göra några ändringar.
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6 Konfiguration

Visas endast om parametern
Säkerhetssystem är inställd på
Grundläggande – se
online-hjälpen

Visas endast om parametern
Säkerhetssystem är inställd på
Avancerad – se online-hjälpen

Ogiltigt lösenord
angivet
Konfigureringsnivå
skyddad

Giltigt lösenord
angivet

Redigera den aktuella konfigurationen. Ändringar
verkställs inte förrän de sparas i samband med att
konfigurationsnivån lämnas.

Konfigureringsnivå
oskyddad

Öppna en tidigare sparad konfiguration i internt
eller externt minne (upp till 16 konfigurationer kan
sparas i internminnet – se Obs 1 på nästa sida

Avbryt

Se Obs 2 på
nästa sida

Växla mellan
internt och externt
minne

Godkänn
val

Avbryt och återgå
till operatörsnivå

Öppna en ny
konfiguration med
standardinställningar –
se Obs 1 på nästa sida

Fig. 6.1 Systemkonfiguration
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Obs 1


Om du väljer Ny konfiguration eller Öppna konfiguration och den ändrade konfigurationsfilen sparas skapas nya datafiler för
alla loggfiler, och data som inte har sparats går förlorade.



Befintliga parametrar för säkerhetskonfiguration bibehålls när en konfiguration öppnas från fil eller när en ny konfiguration
hämtas (säkerheten är densamma som i den nuvarande konfigurationen). Markera Hämta säkerhetskonfiguration [Load
security configuration from file] från fil för att skriva över den nuvarande konfigurationen med data från den fil som ska
hämtas.



Valet att hämta eller behålla säkerhetskonfigurationen gäller endast i Avancerat säkerhetsläge och kan bara aktiveras av
systemadministratören (användare 1 – se avsnitt 6.1.4, sidan 28). Om en ny eller befintlig konfigurationsfil öppnas av någon
annan användare än systemadministratören bibehålls de nuvarande säkerhetsinställningarna.

Lämna konfigurationsnivå
När du lämnar konfigurationsnivån gäller följande villkor:
Obs 2


Den nuvarande, aktiva konfigurationen sparas i internminnet.



Om du väljer Spara som aktuell konfiguration [Save as Currrent Configuration] stoppas avläsningen under en kort tid medan
den nya konfigurationen verkställs.



När den aktuella konfigurationen sparas i internminnet sparas filen automatiskt med filnamnet <klockslag><datum><instrumenttagg>.cfg.



När den aktuella konfigurationen sparas i ett externt minne sparas filen automatiskt i internminnet parallellt med det externa
minnet med filnamnet <klockslag><datum><instrumenttagg>.cfg.



Om du väljer Spara konfiguration sparas konfigurationsfilen som <klockslag><datum><instrumenttagg>.cfg i internminnet
eller ett externt minne.



Ändringar sparas i ett icke-flyktigt minne endast om något av sparaalternativen ovan har valts. Om strömmen bryts dessförinnan förloras konfigurationsändringarna.



Om du väljer Avbryt raderas osparade ändringar och analysatorn återgår till Operatörsnivå.



Nya interna datafiler för aktiverade mätkanaler skapas om någon av följande konfigurationsparametrar ändras:



–

Mätkanalens källa

–

Kanaltagg

En varning visas om en ändring i konfigurationen resulterar i att nya interna datafiler skapas för aktiverade mätkanaler. Välj
Ja för att godkänna konfigurationsändringen. Välj Nej för att avbryta konfigurationsändringen.
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6.1 Huvudmeny

Huvudmenyn har nio flikar:

6.1.1 Inställning
Fält
Språk

Instrumenttagg

Beskrivning
Lista över tillgängliga språk.
Ett nytt språkval verkställs inte förrän konfigurationen sparas.
Analysatorns instrumenttaggtext visas i det övre vänstra hörnet av operatörsmenyerna. Upp till
20 tecken kan visas,
Instrumenttaggen visas också på analysatorn i konfigurationsfiler och händelseloggfiler.

Huvudmenytimer

Den tid utan några tangenttryckningar som förflyter innan displayen återgår till huvudmenyn
(undantag Konfigureringsmenyer).

6.1.2 Skärm
Fält

Beskrivning

Väntetid för skärmsläckare

Tidsfördröjningen för skärmsläckaren. Skärmen släcks efter den inställda tiden.
Växlar mellan aktiverad och avaktiverad.

Skärmdump

Ljushet

26

Obs! Skärmdump kräver ett SD-kort.
Tryck på
om skärmdump är aktiverad för att avbilda den aktuella loggen eller diagrammet i
mappen VRD\BMP på SD-kortet. En dialogruta med bekräftelse visas för varje skärmdump.
Justerar skärmens ljushet.
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6.1.3 Tid
Fält

Beskrivning

Datum och klockslag

Varning. Om tiden ändras kan data förloras permanent. Efter en ändring visas en varning som säger
att avläsningen stoppas tills konfigurationen har sparats.
Aktiverar automatisk inställning av sommartid. Följande alternativ finns:


Av. Fälten Sommartid – start och Sommartid – slut finns inte.



Auto – USA. Sommartidens början och slut i USA beräknas automatiskt. Klockan ställs
automatiskt fram en timme klockan 02:00 den andra söndagen i mars och ställs automatiskt
tillbaka en timme klockan 02:00 den första söndagen i november.



Auto – Europa. Sommartidens början och slut i Centraleuropa beräknas automatiskt. Klockan
ställs automatiskt fram en timme klockan 02:00 den sista söndagen i mars och ställs
automatiskt tillbaka en timme klockan 02:00 den sista söndagen i oktober.



Auto – anpassat. Datum och klockslag för start och slut kan redigeras.

Sommartid – aktivera

Sommartid – start

Om Sommartid – aktivera är inställt på USA eller Europa visas startdatum, men det kan inte
redigeras.
Om Sommartid – aktivera är inställt på Anpassat kan startdatum och klockslag redigeras.

Sommartid – slut

IM/AZT6CR-SV Rev. R

Om Sommartid – aktivera är inställt på USA eller Europa visas slutdatum, men det kan inte redigeras.
Om Sommartid – aktivera är inställt på Anpassat kan startdatum och klockslag redigeras.

27

Aztec 600 aluminium, ammoniak, färg, järn, mangan, fosfat
Kolorimetriska analysatorer för enkel- eller multipelflöden

6 Konfiguration

6.1.4 Säkerhet
Analysatorn har en inre säkerhetsomkopplare som används i kombination med parameterinställningarna för Konfigurationssäkerhet
(se sidan 29) för att förhindra obehörig åtkomst till Konfigurationsnivån.
Det finns två sätt att ge konfigurationen behörighetsskydd:
1. Lösenordsskydd (fabriksinställning)
Det går bara att komma åt konfigurationsnivån om rätt lösenord anges.
2. Inre säkerhetsomkopplare
Det går bara att komma åt konfigurationsnivån om den inre säkerhetsomkopplaren är inställd på Aktiverad.
Parameterinställning för Konfigurationssäkerhet (se sidan 29)
Inställning av inre säkerhetsomkopplare (se Fig. 6.2)

Lösenordsskydd (fabriksinställning)

Inre säkerhetsomkopplare (alternativ)

Avaktiverad (fabriksinställning))

Lösenordsbehörighet

Ingen behörighet

Aktiverad

Fri behörighet

Fri behörighet

Aktiverad

Avaktiverad

Omkopplare läge avaktiverad:
Behörighet till konfigurationsnivån avaktiverad

Aktiverad

Avaktiverad

Omkopplare läge aktiverad:
Behörighet till konfigurationsnivån aktiverad

A

C

Enabled

Disabled

B
Fig. 6.2 Åtkomst till den inre säkerhetsomkopplaren
För att komma åt den inre säkerhetsomkopplaren:
1. Bryt elmatningen till analysatorn och vrid de två låsskruvarna A i dörren ett kvarts varv moturs.
2. Lossa täckplattans fyra fästskruvar B med en kryssmejsel och ta bort täckplattan.
3. Sätt säkerhetsomkopplaren C i önskat läge.
Obs! Den inre säkerhetsomkopplaren är inställd på Avaktiverad från fabriken och ska endast användas för behörighet till konfigurationsnivån när konfigurationssäkerheten är inställd på Inre säkerhetsomkopplare – se sidan 29. Använd inte omkopplaren för att
få behörighet till konfigurationsnivån när konfigurationssäkerheten är inställd på Lösenordsskydd (fabriksinställning) såvida du inte
har glömt lösenordet. Omkopplaren överbryggar lösenordsskyddet och ger fri behörighet till konfigurationsnivån.
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Obs! Användare 1 är systemadministratör och den enda användare som har behörighet till parametern Säkerhetstyp – se tabell 6.1.
Användare 1

Användare 1 (systemadministratör) säkerhetsbehörigheter

Systemadministratör

Ange lösenordsskyddad behörighet till menyerna Kalibrering och underhåll samt Loggning.
Är den enda användare som har behörighet till parametern Säkerhetstyp.
Ange initial lösenordsskyddad behörighet till Konfigurationsmenyn när parametern Säkerhetstyp/
konfigurationssäkerhet är inställd på Lösenordsskyddad.
Ange initiala användarebehörigheter – andra användare kan sedan ändra sina egna lösenord om
behörigheten har satts av användare 1.
Ange utgångsdatum för lösenord och radera inaktiva användarkonton efter en inställd tid.
Ange lösenordets felgränser och minsta längd på lösenordet.

Tabell 6.1 Systemadministratörens säkerhetsbehörigheter
Fält

Beskrivning
En sida med två fält öppnas:


Säkerhetssystem – växlar mellan Grundläggande och Avancerad.

–

Grundläggande:
Ger behörighet till Konfigurationsmenyn för upp till fyra användare (användare 1–4) – ett
unikt lösenord med upp till fyra tecken kan anges för varje användare.
Ett separat lösenord kan anges för behörighet till menyerna Kalibrering och underhåll
samt Loggning – upp till fyra användare delar detta lösenord.

–

Avancerad:
Ger upp till tolv användare lösenordsskyddad behörighet till någon av menyerna
Konfigurering, Kalibrering och underhåll eller Loggning.
Varje användare kan tilldelas ett unikt skiftlägeskänsligt (alfanumeriskt) lösenord med
20 tecken (minsta längd på lösenordet kan ställas in).

Säkerhetstyp


Konfigurationssäkerhet – växlar mellan Lösenordsskyddad och Inre säkerhetsomkopplare.

–

Lösenordsskyddad (fabriksinställning):
Med den inre säkerhetsomkopplaren inställd på Avaktiverad (fabriksinställning) kan
konfigurationsnivån endast nås om rätt lösenord anges.

–

Inre säkerhetsomkopplare:
Med den inre säkerhetsomkopplaren inställd på Avaktiverad (fabriksinställning) går det
inte att nå konfigurationsnivån.

Obs! Om den inre säkerhetsomkopplaren är inställd på Aktiverad kan konfigurationsnivån nås utan
lösenord, vilket endast bör användas om du har glömt lösenordet.
Se Fig. 6.2 på sidan 28 angående omkopplarens lägen.
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Fält

6 Konfiguration

Beskrivning
Anger behörighet till menyerna Kalibrering och underhåll samt Loggning.
Inget lösenord krävs om den är satt till Från.

Operatörsnivåsäkerhet

Om den är satt till Till och Säkerhetstyp är satt till Grundläggande, visas ett extra fält Operatörsnivålösenord.
Om den är satt till Till och Säkerhetstyp är satt till Avancerad, måste alla användare ange sitt användarlösenord för att komma åt menyerna Kalibrering och underhåll samt Loggning.

Operatörsnivå lösenord

Visas endast om Säkerhetssystem är satt till Grundläggande och Operatörsnivåsäkerhet är satt till
Till. Alla användare måste ange detta lösenord för att komma åt menyerna Kalibrering och underhåll
samt Loggning.

Följande fält visas endast om Säkerhetssystem är satt till Avancerad.
Omkonfigurering av
förinställning

Lösenord anges initialt av användare 1 (systemadministratören), men alla användare kan ändra sina
lösenord i efterhand.
Om det är inställt på Ja måste alla användare ändra sitt lösenord första gången det används efter den
initiala konfigureringen.

Lösenord utgångstid

Välj hur många dagar lösenordet ska gälla. När ett lösenord går ut uppmanas användaren att ange
ett nytt lösenord.

Radera inaktiv användare

Välj efter hur många dagar en inaktiv användares behörighet ska avaktiveras.

Lösenord felgräns

Ange hur många gånger användaren får ange felaktigt lösenord i rad. Om antalet felaktigt angivna
lösenord överskrider denna gräns upphör användarens behörigheter, och de kan endast återställas
av systemadministratören (användare 1).

Lösenord minsta längd

Anger den minsta längden för användarens lösenord.
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6.1.5 Användare
Fält

Beskrivning

Om Säkerhetssystem är inställt på Grundläggande listar denna flik de fyra användarna, användare 1 till användare 4. När du väljer
en användare öppnas en ny sida med två fält:


Namn – användarens namn, upp till 20 tecken.



Lösenord – varje användare kan tilldelas en unik, 4-ställig säkerhetskod för behörighet till konfigurationsnivån.

Om Säkerhetssystem är satt till Avancerad och användare 1 (systemadministratören) är inloggad, visar fliken Användare flera fält:
Användare 1 namn

Användare 1 ID-tagg – upp till 20 tecken.

Användare 1 Behörighet

En sida öppnas med två kryssrutor där du kan välja om användare 1 har behörighet för Kalibrering
och underhåll och/eller Loggning.

Användare 1 Lösenord

Användare 1:s lösenord – en unik, alfanumerisk säkerhetskod upp till 20 tecken. En minsta längd för
lösenordet gäller.

Se/redigera andra
användare

Väljer den andra användarens behörighetsnivåer och lösenord. Om den väljs visas flera fält:

Användare X namn

Där X är användarnumret (2 till 12) – upp till 20 tecken är tillåtet.

Användare X behörighet

Där X är användarnumret (2 till 12). En dialogruta visas med en lista över användarens behörigheter:

Användare X lösenord



Loggning



Konfigurering (ingen behörighet)



Konfigurering (hämta)



Konfigurering (begränsad)



Konfigurering (full)

Där X är användarnumret (2 till 12). Lösenordet för användaren X.

Om Säkerhetssystem är satt till Avancerad och någon annan användare än användare 1 är inloggad, har fliken Användare tre fält.
Dessa fält kan endast redigeras om användare 1 har satt säkerhetsfältet Omkonfigurering av förinställning till Ja – se sidan 30.
Där X är användarnumret (2–12).
Användare X namn
Användare X behörighet
Användare X lösenord

Användare X ID-tagg. Upp till 20 tecken.
Där X är användarnumret (2 till 12). En dialogruta visas med en lista över användarens behörigheter:


Loggning

Användare X lösenord – en unik, alfanumerisk säkerhetskod upp till 20 tecken. En minsta längd för
lösenordet gäller.

6.1.6 Operatör Meddelanden
Fält

Beskrivning

Meddelanden

Upp till 24 meddelanden kan definieras för att visa att en speciell händelse eller åtgärd har inträffat.
De visas på diagrammet när den relevanta kommentaren aktiveras.
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6.2 Mätning

Det finns tre flikar i menyn Mätning:

6.2.1 Inställning
Fält

Beskrivning

Mätfrekvens

Ställer in antalet prov som analyseras per timme.

Kemiska enheter

För vissa parametrar går det att välja olika enheter för att visa resultaten.

Mätenheter

Resultaten kan uttryckas i flera olika enheter, t.ex. som vikt (mg eller µg) eller som volym (ppm eller ppb).

Temperaturenheter

Resultaten kan uttryckas i Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F).

Celltemperatur

Celltemperaturen är styrd och kan ställas in på en temperatur mellan 25 °C och 50 °C.

Flödessekvens

I en analysator med flera flöden mäts flödena ett och ett. Operatören kan ställa in flödessekvensen,
t.ex. flöde 1, 2, 1, 2, 3 eller 1, 2, 3, 3, 1, 1 etc.

Cellsköljningssekvens

Antal gånger cellen sköljs med provet före mätning. Kan konfigureras mellan 1 och 4 sköljningar.

6.2.2 Flöden
Fält
Flöde 1 (2 och 3)

Beskrivning
Flödets taggtext visas i operatörsmenyerna. Upp till 20 tecken kan visas,
Flödestaggen visas också i konfigurationsfilerna och händelseloggfilerna.
Ställer in max. utspädningsfaktor för varje flöde.
Obs!

Flöde 1 (2 och 3)
Utspädning



Om utspädningsförhållandet ändras påverkar det analysatorns mätområde. Exempel: Om
analysatorns mätområde är 0 till 5 ppm och utspädningen ändras från standardvärdet 1:5 till
1:1, minskar analysatorns mätområde till 0 till 2 ppm.



Aztec 600 mangan Low Range kan inte användas i utspädningsläge.

6.2.3 Rengöring
Fält

Beskrivning

Rengöringsläge

Aktiverar och ställer in automatiskt rengöringsläge. Det kan konfigureras så att det sker vid kalibrering
eller under mätning.

Följande fält visas endast om Rengöringsläge är satt till Mätning eller Kalibrering.
Port

Ställer in den port som rengöringslösningen är ansluten till.

Cell/samplingsledningar

Välj om mätcellen och samplingsledningarna eller endast mätcellen ska rengöras

Följande fält visas endast om Rengöringsläge är satt till Mätning.
Rengöringsfrekvens
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Ställer in hur ofta rengöringen ska ske räknat i timmar (från 1 till 24).
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6.3 Kalibrering

Det finns endast en flik i kalibreringsmenyn för aluminium-, ammoniak-, järn-, mangan- och fosfatanalysatorer.
Det finns två flikar i kalibreringsmenyn för färganalysatorn:

6.3.1 Inställning
Fält

Beskrivning

Kalibreringstid

Den tid då analysatorn kalibreras.

Kalibreringsdatum

Nästa datum då kalibrering ska ske.

Kalibreringsfrekvens

Hur ofta en automatisk kalibrering ska ske.

Låg standard

Koncentrationen hos den låga standarden.

Hög standard

Koncentrationen hos den höga standarden.
Gradientkoefficienten är en indikation på variationen mellan den faktiska kalibreringskurvan och den
ideala kalibreringskurvan.

Gradientkoefficient

Det går att ställa in en gräns för gradientkoefficienten (idealiskt värde = 1).
Över denna gräns kan analysatorn inte kalibreras.
Standard felkriterium inträffar om gradienten är större än 1 ± 0,6.

Kalibreringsfel

Om den är inställd på FEL (standard) efter ett kalibreringsfel stoppar analysatorn och visar ett
meddelande om kalibreringsfel.
Om den är inställd på VARNING forsätter analysatorn att vara i drift efter en misslyckad kalibrering (och
använder senast gällande kalibreringsdata). Felaktiga kalibreringsdata kan visas i Händelseloggen.

6.3.2 Nollkompensering (Aztec 600 färg endast)
Fält

Beskrivning

Nollkompenseringsfrekvens

Hur ofta analysatorn gör en nollkompenseringsmätning för att ta hänsyn till eventuella optiska
variationer som t.ex. nedsmutsning av cellen vid mätning i vatten med hög manganhalt.

IM/AZT6CR-SV Rev. R
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6.4 Larmreläer
Koncentration
Hysteres

Utlösningspunkt
Hysteres
Koncentration
Larm på

Larm på
Larm av
Larmet slår
av automatiskt

Larmet slår
av automatiskt
Larmfunktion hög

Larmfunktion låg

Fig. 6.3 Processlarm hög/låg

Koncentration
Utlösningspunkt

Hysteres

Hysteres
Koncentration
Larm på

Larm på

Larm spärrat

Larm
av
Tidigaste punkt då Larm kvitterat
larmet kan kvitteras av operatör
av automatiskt

Larm av
Tidigaste punkt då
larmet kan kvitteras

Larm
kvitterat
av operatör

Spärrlarmfunktion hög

Larm spärrat

Spärrlarmfunktion låg

Fig. 6.4 Spärrlarm hög/låg

Koncentration

Utlösningspunkt
Koncentration

Hysteres

Larm på
Larm av
Larm kvitterat
av operatör
av automatiskt
Varningslarmfunktion hög

Larmet slår
av automatiskt

Larm kvitterat
av operatör
av automatiskt

Larmet slår
av automatiskt

Varningslarmfunktion låg

Fig. 6.5 Varningslarm hög/låg
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Det finns sex flikar i menyn Larmreläer, en för varje larm:

Fält

Beskrivning
Vart och ett av de sex larmen kan konfigureras oberoende av de övriga till en av följande källor:

Larmkälla



Ingen – inga andra fält syns.



Flöde 1 till flöde 3

Följande fält visas endast om Larmkälla är satt till Flöde X:
Om Larmkälla är satt till Flöde X kan larmtypen sättas till:
Larmtyp



Process hög/låg – se Fig. 6.3, sidan 34.



Spärr hög/låg – se Fig. 6.4, sidan 34.



Varning hög/låg – se Fig. 6.5, sidan 34.



Inget prov – larmstatus är aktivt om det tar slut på prov i den valda flödeskällan.

Larmtagg

Larmets ID-tagg – upp till 20 tecken.

Utlösning

Det värde då larmet ska aktiveras.

Hysteres

När utlösningsvärdet för ett larm överskrids aktiveras inte larmet förrän hysterestiden har gått ut. Om
villkoret för larm upphör innan hysterestiden har gått ut, återställs hysteresvärdet – se sidan 34 om
hysteresfunktioner.
Hysteresvärdet ställs in i koncentrationsenheter och hysterestiden ställs in i sekunder (0 till 5 000 s).

Felsäkert
Aktivera logg

IM/AZT6CR-SV Rev. R

Om det är satt till Ja är larmreläet normalt spänningssatt och faller när ett larmvillkor uppfylls.
Om det är satt till Nej är larmreläet normalt spänningslöst och aktiveras när ett larmvillkor uppfylls.
Om det är inställt på Till spelas alla ändringar i larmstatus in i larmloggen – se avsnitt 7.5.3, sidan 47.
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6.5 Strömutgångar

Det finns sju flikar i menyn Utgångar, en för varje utgång och en flik för kalibrering av utgångarna.

6.5.1 Utgångar 1–6
Fält

Beskrivning
Fältet Utgångskälla har flera val:

Utgångskälla



Ingen – inga andra fält syns.



Flöde 1 till flöde 3

Följande fält visas endast om Utgångskälla är satt till Flöde X:
Utgångsområde

Övre och undre gräns för utgångsområde. Både värdena kan ställas in oberoende av varandra.
Om skillnaden mellan noll och spannet är för litet är utgången mycket brusig.
Den elektriska övre och undre gränsen (0 till 22 mA).

Utgångstyp

Om t.ex. utgångsområdet är satt till 0 till 2 000 ppb och utgångstypen till 4,00 till 20,00 mA är
utgången 4,00 mA vid 0 ppb 20,00 mA vid 2 000 ppb.

Håll kalibrering

Om det är satt till Ja behålls utgångsvärdet på samma nivå som före kalibreringen.

Indikator inget prov

Indikator inget prov. Om det är satt till Ja antar utgången standardvärdet om provet tar slut för det
valda flödet.

Följande fält visas endast om Indikator inget prov är satt till Ja:
Standardutgång

Utgångsvärdet används om provet tar slut och Indikator inget prov är satt till Ja (0 till 22 mA).

6.5.2 Utgångskalibrering
Fält

Beskrivning

Kalibrera utgång 1 (till 6)

Aktiverar varje utgång som ska kalibreras.
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6.6 Loggning

Det finns tre flikar i menyn Loggning [Logging]:

6.6.1 Diagram
Fält

Beskrivning
Diagrammets orientering och riktning. Följande alternativ finns:

Aktivera diagrammeny



Horisontell -->



Horisontell <--



Vertikal

Aktiverar diagramkommentarer så att de blir synliga, Följande alternativ finns:
Diagramkommentar



Inga



Larm



Larm och operatörsmeddelanden

Diagramområden

De större och mindre diagramområdena.

Spårpekare

Växlar mellan spårpekare till/från.

Skärmintervall

Mängden data som visas på skärmen.

Spårbredd

Bredden på varje spår i pixlar (1 till 3).

6.6.2 Områden
Fält

Beskrivning

Diagram lågt
Diagram högt

Diagrammets hög/låg-skala för varje flöde.

IM/AZT6CR-SV Rev. R
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6.6.3 Arkiv
Används för att konfigurera data som ska spelas in på SD-kortet – se avsnitt 9, sidan 51.
När externa lagringsmedier innehåller ca 300 filer blir läs- och skrivhastigheten för långsam. Arkiveringen stoppas då automatiskt och
symbolen
visas växelvis med symbolen
. Data fortsätter då att sparas i internminnet. Ersätt SD-kortet med ett tomt kort för att
förhindra att ej sparade data förloras.
Fält

Beskrivning

Arkiv filformat

Aktivera kanalens datafil.
Minst ett av dessa alternativ måste väljas för att data ska sparas automatiskt på ett SD-kort.
En dialogruta visas över de loggfiler som ska spelas in:

Aktivera arkivfiler



Textfil med flödesdata.



Binär fil med flödesdata.



Aktivera larmloggfil (*.e)



Aktivera händelseloggfil (*.a)

Endast tillgängligt om Överskridning [Wrap] är satt till Från och textformat är valt.
Det intervall då textfiler för flödesdata skapas. Följande alternativ finns:
Nytt filintervall



Från



Per timme



Per dag



Per månad

Om det är satt till Till raderas de äldsta sparade data på SD-kortet automatiskt när SD-kortet närmar
sig sin maximala kapacitet.
Överskridning

38

Om det är satt till Från stoppar arkiveringen när SD-kortet är fullt. Analysatorn fortsätter att spara
data i internminnet – se avsnitt 9, sidan 51. När ett tomt SD-kort sätts i fortsätter arkiveringen från
den punkt där den senaste arkiveringen skedde.
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6.7 Kommunikationer

Det finns fyra flikar i menyn Kommunikationer [Communications]:

6.7.1 Ethernet
Konfigurerar hur analysatorn kan nås via ett Ethernetnätverk – se bilaga D på sidan 90.
Fält

Beskrivning

IP-adress

IP-adressen som ska tilldelas analysatorn. IP-adressen används av TCP/IP-protokollet för att skilja
mellan olika enheter. Adressen är ett 32-bitars värde som uttrycks med fyra värden (0 till 255) som
vart och ett åtskiljs av en punkt (.).

Delnätsmask

Delnätsmasken används för att ange vilken del av IP-adressen som är för nätverks-ID och vilken som
är för värd-ID. Sätter varje sektion som är en del av nätverks-ID till 255.
T.ex. anger 255.255.255.0 att de första 24 bitarna används för nätverks-ID.

Standardgateway

IP-adressen för standardgateway (t.ex. router, omkopplare) som krävs för kommunikation med andra
nätverk.
Standardinställningen är 0.0.0.0
Gör det möjligt för fyra användare att nå analysatorn via Internet. En dialogruta visas med fyra val:

FTP användare 1 till FTP
användare 4



Användarnamn – namnet på den användare som har givits FTP-behörighet (upp till 12 tecken).



Lösenord – det lösenord som behövs för FTP-inloggning (upp till 12 tecken).



Behörighetsnivå – växlar mellan Full eller Endast läsning [Read-only].



Fjärrmanövrering – växlar mellan Ingen [None], Operatör [Operator] eller Konfigurering [Configuration].
Obs! Om en användare har full behörighet via FTP kan den användaren välja från de sparade
konfigurationsfilerna i analysatorn.

IM/AZT6CR-SV Rev. R
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6.7.2 E-post 1 och e-post 2
Analysatorn kan konfigureras för att skicka e-post till högst sex mottagare som svar på vissa händelser. Alla adresser kan tillhöra
samma SMTP-server, eller analysatorn kan konfigureras för att skicka e-post via två olika SMTP-servrar till max. tre adresser per
server.
Upp till 10 oberoende, konfigurerbara utlösningsvillkor kan aktiveras för att skapa ett e-mail när de valda källan blir aktiv. När ett
utlösningsvillkor aktiveras startas en intern fördröjningstid på en minut. När en minut har passerat skapas ett e-mail som inte enbart
innehåller den händelse som utlöste fördröjningstiden, utan även alla andra händelser som skedde under fördröjningsperioden
tillsammans med eventuella aktiverade rapporter. De data som e-mailet innehåller speglar därför den verkliga larmstatusen vid den
tidpunkt då e-mailet skapades, inte status då det första utlösningsvillkoret aktiverades.
Varje e-mail som skickas har en länk till analysatorns inbyggda webbserver, vilket gör att analysatorns data och status kan fjärravläsas
med en webbläsare på en PC.
Fält

Beskrivning

SMTP-serverns IP-adress

IP-adressen för den SMTP-server dit e-posten styrs.

Mottagare 1 till mottagare 3

E-postadresserna för mottagare 1 till 3.

Inverterade utlösare

Valet att invertera utlösare 1 till 6.
Utlösningsvillkor för att ett e-postmeddelande ska skickas. En dialogruta visas med tre val:

Utlösare 1 till 10



Inget – inget utlösningsvillkor är satt.



Arkiveringsstatus – en dialogruta visas med sex val:

–

Inget arkiveringsmedium tillgängligt

–

För många filer på arkiveringsmediet

–

Arkiveringsmedium 100 % fullt

–

Arkiveringsmedium 80 % fullt

–

Arkiveringsmedium tillgängligt

–

Arkivering online



Händelsegrupp – en dialogruta visas med nio val:

–

Lösningar (reagens, rengöringslösning, sekundärlösning är låg eller slut)

–

Prover (ett eller flera prover är slut)

–

Optik (felaktig optik)

–

Temperaturer (styrblock/elektronik utanför området)

–

Strömförsörjning (överström)

–

Kalibrering (faktor/offsetfel eller utebliven kalibrering)

–

Maskinvara (temperaturgivare, fel AD-omvandlare 1 till 3)

–

Service (dags för service/mediekort fullt)

–

Larmrelä (larmrelä aktivt)

6.7.3 Profibus
Se separat Profibusmanual – IM/AZT6PBS.
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6.8 Driftsättning
Obs! Behörighet till driftsättningsnivån förhindras av en Inre säkerhetsomkopplare. Omkopplaren är standardmässigt inställd på
Avaktiverad och bör endast sättas på Aktiverad om mätparametrarna eller antalet flöden ska ändras. För ytterligare information
om funktionen hos den Inre säkerhetsomkopplaren, se avsnitt 6.1.4, sidan 28.

Det finns en flik i menyn Driftsättning [Commissioning]:

6.8.1 Inställning
Fält

Beskrivning
Den parameter som ska mätas av analysatorn. Alternativen är:

Instrumenttyp



Aluminiumövervakning



Ammoniakövervakning



Järnövervakning



Manganövervakning



Mangan LR-övervakning



Fosfatövervakning



Färgövervakning

Anslutna flöden

Antal flöden som ska mätas av analysatorn, 1, 2 eller 3.

Serienummer

Analysatorns serienummer.
Följande alternativ finns:

Driftläge

Radera icke-flyktigt



Normalt körläge



Demonstrationsläge



Testläge

Välj Ja för att radera analysatorns icke-flyktiga minne.

Utspädningspunkt

IM/AZT6CR-SV Rev. R
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7 Loggning

Ogiltigt
lösenord
Lösenord
krävs
(om det är
angivet)
Giltigt
lösenord
Inget lösenord
behövs
Återställer arkivering – se avsnitt 7.2, sidan 44
Växlar det utbytbara mediet online/offline
Öppnar filläsaren – se avsnitt 7.3, sidan 44
Onlinehjälp – se avsnitt 3.2, sidan 11.

Fig. 7.1 Inspelning och arkivering
Data som har spelats in i analysatorn internminne kan arkiveras
på ett borttagbart SD-kort (Secure Digital). Analysatorn spelar in
alla data kontinuerligt på sitt internminne och håller reda på vilka
data som har arkiverats.
Obs! ABB:s programvara DataManager kan användas för
att spara och visa data som har arkiverats från analysatorn.
Försiktighet. Elektrostatiska försiktighetsåtgärder för SD-kort.

Samplingsdata kan sparas på borttagbara medier som antingen
binärkodade eller kommaseparerade filer.
Ytterligare filer kan också arkiveras:


Larmlogg



Händelselogg



Konfigurationsfiler



Skärmdumpar

Var försiktig när SD-kortet hanteras och förvaras för att inte
riskera skador eller förvrängning av data som har sparats på
ett SD-kort. Utsätt inte kortet för statisk elektricitet, elektriskt
brus eller magnetiska fält. Vidrör inte några exponerade
metallkontakter då kortet hanteras.
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Mätvärdet loggas med 5 minuters intervall.

7 Loggning
7.1.1 Isättning och uttagning av SD-kort

Den ungefärliga varaktigheten vid kontinuerlig avläsning av tre
flöden visas i tabell 7.1 (internminne), tabell 7.2 (externa textfiler)
och tabell 7.3 (externa binära filer).
Lagringskapacitet på internt minne (flashminne):
Kapacitet

300 s

8 Mb

3 år

D
A

B

C

Tabell 7.1 Intern lagringskapacitet (3 flöden)
Extern lagringskapacitet för textfiler:
Samplingsfrekvens

128 Mb

300 sekunder

> 10 år

Tabell 7.2 Textformaterade arkivfiler (3 flöden)
Extern lagringskapacitet för binärfiler:

För att komma åt SD-kortet:

Samplingsfrekvens

128 Mb

1. Kontrollera att analysatorn är offline.

300 sekunder

> 10 år

2. Lossa de två dörrlåsen A med en stor flatskruvmejsel.

Tabell 7.3 Binärformaterade arkivfiler (3 flöden)

7.1 SD-kort

Det finns två sätt att arkivera på ett SD-kort:


Fig. 7.2 Uttagning av SD-kort

3. Öppna dörren och sätt i SD-kortet B.
Den röda lysdioden D lyser när SD-kortet används av
analysatorn.

Ett SD-kort sitter i analysatorn

4. För att ta bort SD-kortet: Tryck på knappen C om den
röda lysdioden lyser och vänta tills den slocknar.

Data kopieras automatiskt till SD-kortet vid inställda
intervall. SD-kortet byts sedan regelbundet ut mot ett tomt
kort.

5. Ta bort SD-kortet från uttaget. SD-kortet kan sättas in i en
lämplig kortläsare ansluten till en PC, och data kan
hämtas.

Beroende på hur konfigurationen har ställts in adderas
data tills kortet är fullt varvid arkiveringen stoppar, eller
också skrivs de äldsta data på SD-kortet över av nya data.
Obs! För att ställa in analysatorn så att den arkiverar
data på ett SD-kort automatiskt – se avsnitt 6.6.3,
sidan 38.
Vi rekommenderar att du regelbundet gör backup på
kritiska data som sparas på ett SD-kort. Analysatorns
internminne utgör en buffert för de nyaste data, vilket
innebär att om data som har sparats på ett SD-kort
förloras kan de återställas – se avsnitt 7.2, sidan 44.


Data kopieras till ett SD-kort vid behov
Sätt in ett SD-kort i analysatorn. Du ombeds att välja vilka
oarkiverade data som ska kopieras – se avsnitt 12,
sidan 56.
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Om ett SD-kort sätts i och mängden data i internminnet är
< 1 dag (binärformat) eller < 1 timme (textformat) visas en
dialogruta där du kan välja mellan att sätta mediet online eller
stanna kvar offline. Om du inte gör något val inom 10 sekunder
sätts mediekortet automatiskt online.

7 Loggning
7.1.2 Statussymboler för externa medier
Statusen för externa medier visas av symboler i statusfältet – se
tabell 2.1, sidan 8.
En lista över statussymboler finns i avsnitt 12.3.3, sidan 62.

7.2 Återställ arkivering

Om Återställ arkivering [Reset Archiving] väljs arkiveras alla data i
internminnet på nytt till ett externt medium.
Obs! Sätt helst i ett tomt mediekort innan du väljer denna
funktion.
För att arkivera data på nytt:
1. Sätt i ett SD-kort med tillräckligt med fritt utrymme i analysatorn.
Obs! Data som sparas i internminnets buffert kan fortfarande överföras till arkivmediet när arkivmediet sätts online
igen (förutsatt att det inte är offline så länge att ej arkiverade
data i internminnet skrivs över).
Om ett externt arkivmediekort sätts i och mängden data i
internminnet är > 1 dag (binärformat) eller > 1 timme (textformat)
visas en dialogruta där du uppmanas att välja antingen vilka
data som ska arkiveras eller stanna kvar offline.

Välj de data som ska arkiveras och tryck på
kator visas:

2. Välj Offline i menyn.
3. Välj Återställ arkivering [Reset Archiving] i menyn.
4. Välj Online i menyn.
5. Välj vilka data som ska arkiveras om mängden data i
internminnet är > 1 timme (textformat) eller > 1 dag (binärformat) och tryck på tangenten
.

7.3 Filläsare

Du ombeds att välja mellan att se antingen interna eller externa
filer (om ett SD-kort finns).

. En förloppsindiAnvänd tangenterna
skärmen.

och

för att rulla upp och ned över

Om du tittar på filer på SD-kortet kan du radera filer genom att
markera en fil och trycka på .

7.4 Olika typer av arkivfiler

Arkivfiler skapas i textformat eller binärformat beroende på vilket
format som väljs med parametern Arkivfilformat [Archive File
Format] – se avsnitt 6.6.3, sidan 38.
Filerna kopieras till SD-kortet.
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7.5 Textformatfiler

Arkiverade data i textformat sparas i ett kommaseparerat värdeformat och kan importeras direkt i ett standard kalkylblad, t.ex.
Microsoft© Excel (se figur 7.3 och 7.4).

7 Loggning

Filerna kan också sparas i ASCII-textformat.
Alternativt kan data analyseras grafiskt i detalj på en PC med
ABB:s analysprogram DataManager.

Fig. 7.3 Exempel på kanaldatafil i textformat

Fig. 7.4 Exempel på händelseloggfil i textformat
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7.5.1 Filnamn på flödesdata i textformat
Flödesdatafiler i textformat kan konfigureras för att innehålla
data som samlas under en förinställd tidsperiod (vilken väljs med
parametern Nytt filintervall [New File Interval]) – se avsnitt 6.6.3,
sidan 38. Analysatortaggen sätts i konfigurationen – se avsnitt
6.1.1, sidan 26.
Obs! Tid och klockslag formateras enligt det dataformat
som sätts i Allmän konfiguration [Common Configuration] –
se avsnitt 6.1.3, sidan 27.
När konfigureringen är klar sätts filnamnen för varje arkivfil automatiskt.
Nytt
filintervall

Filnamn

Per timme

<timme> <dag, månad, år>
<filnamnstagg>.d00

Per dag
Per månad
Inget

<månad, år> <filnamnstagg>.d00
<filnamnstagg>.d00

Tabell 7.4 Flödesdata i textformat
Filenamnstilläggen sätts efter den datatyp som arkiveras enligt
tabell 7.5.
Textformat
Fil
Tillägg

Flödesdata

*.D**

Datafiler över larmlogg som innehåller historik
över larmhändelser rörande flöden plus historik för eventuella operatörsmeddelanden – se
avsnitt 7.5.3, sidan 47.

*.E**

Händelseloggfiler
som innehåller historik från händelseloggen –
se avsnitt 7.5.3, sidan 47.

*.A**

Tabell 7.5 Filenamnstillägg för textdata

Förutom att det skapas nya flödesfiler enligt Nytt filintervall [New
File Interval], skapas filer även i följande fall:


Om analysatorn blir strömlös och sedan återställs.



Om analysatorn sätts offline och arkiveringsmediet tas
bort, byts ut eller sätts tillbaka.



Om analysatorns konfiguration ändras.



Om en av de aktuella filerna överskrider max. tillåten storlek.



Om sommartiden startar eller slutar.

Obs! Analysatorns interna klocka kan konfigureras så att
den ställs om automatiskt då sommartiden börjar eller slutar.
Om något av ovanstående villkor inträffar skapas nya flödesdatafiler för varje aktiverad grupp, och filtilläggets index för varje ny
fil ökas med ett från den föregående filen.

<dag, månad, år> <filnamnstagg>.d00

Data

7 Loggning

Exempel: Om den ursprungliga filen hade filtillägget .D00
skapas en ny fil efter någon av ovanstående händelser med
samma filnamn men med filtillägget .D01.
7.5.2 Filnamn på flödesdata i textformat – exempel på filnamn
Nytt filintervall inställt på Per timme, filnamnstaggen ställd på
Processgrupp 1, datumet är 2007-10-10 och endast larmloggfiler är aktiverade:
09:00 skapas en ny fil där alla kanaldata som spelas in mellan
09:00 och 09:59:59 sparas i följande fil:
09_00_10 Oct07_Process_Group_1.d00
09:12 inträffar ett strömavbrott.
09:13 återkommer strömmen och en ny fil skapas:
09_00_10 Oct07_Process_Group_1.d01
10:00 skapas en ny fil där alla data som spelas in mellan 10:00
och 10:59:59 sparas:
10_00_10 Oct07_Process_Group_1.d00
Obs!
Timfiler startar exakt på timmen.
Dagliga filer startar 00:00:00.
Månatliga filer startar 00:00:00 den första dagen i månaden.
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7.5.3 Loggfiler i textformat (händelse- och larmlogg)
Larmloggar för varje processgrupp och händelseloggen sparas i
enskilda filer.
Filnamnen formateras enligt tabell 7.6.
Loggfil

Filnamn

7 Loggning
7.5.5 Textformat dataverifiering och integritet
När textdata sparas på lagringsmediet kontrolleras det automatiskt
för verifiering att data som sparas på mediet överensstämmer exakt
med det som sparas i internminnet.

7.6 Binära dataformatfiler

Larmhändelse

<timme minut> <dag, mm, åå>
<processgrupptagg>.e00

Arkiverade data i binärt format sparas i ett säkert, binärt kodat
format. En separat fil skapas för varje inläsningskanal. Loggdata
sparas i krypterat textformat.

Händelselogg

<timme minut> <dag, mm, åå>
<instrumenttagg>.a00

Filerna kan läsas på en PC med ABB:s analysprogram
DataManager.

Tabell 7.6 Loggfiler i textformat
Om någon av de arkiverade loggfilerna blir full (> 64 000 poster)
skapas en ny fil med ett filtillägg som ökas med 1, t.ex. a01,
e01.
Nya loggfiler i textformat skapas även när sommartiden börjar.
7.5.4 Sommartid
Filer som innehåller data som skapats under sommartiden har
~DS som tillägg till filnamnet.

7.6.1 Binära datafilnamn
När parametern Arkivfilformat [Archive file format] sätts till Binärt
format avaktiveras parametrarna Nytt filintervall [New File
Interval] (se avsnitt 6.6.3, sidan 38), och filnamn för binära
format skapas tillsammans med innehållet – se tabell 7.7.
Datatyp

Flödesdata

En daglig fil startas 00:00:00 30 mars 2007 med filnamnet
Larmloggdata

30Mar07AW633~DS.D00
Filen 30Mar07AW633.D00 innehåller data som skapades från
00:00:00 till 01:59:59.
Filen 30Mar07AW633~DS.D00 innehåller data som skapades
från 03:00:00.
Sommartidens slut

<Starttid HH_MM>
<Startdatum DDMMMYY>
<Processgrupptagg>
t.ex. 14_3219May08Final Water5

Sommartiden börjar 30 mars 2007 kl 02:00 och klockan ställs
automatiskt om till 03:00.
Den befintliga filen stängs och en ny fil skapas med filnamnet

<Starttid HHMMSS>
<Startdatum DDMMMYY>
Ch<grupp><kanal><analysatortagg>
t.ex. 14322719May08Ch1_2Final Water3

Sommartidens början
30Mar07AW633.D00

Filnamn innehåll

Händelseloggdata

<Starttid HH_MM>
<Startdatum DDMMMYY>
<Instrumenttagg>
t.ex. 14_3219May08Final Water3

Tabell 7.7 Binära datafilnamn
Filenamnstilläggen sätts efter den datatyp som arkiveras – se
Tabell 7.8.

En daglig fil startas 00:00:00 26 oktober 2007 med filnamnet

Data

26Oct07AW633~DS.D00
Sommartiden slutar 26 oktober 2007 kl 03:00 och klockan ställs
automatiskt om till 02:00.
Den befintliga filen stängs och en ny fil skapas med filnamnet
26Oct07AW633.D00
Filen 26Oct07AW633~DS.D00 innehåller data som skapades
från 00:00:00 till 02:59:59.
Filen 26Oct07AW633.D00 innehåller data som skapades från
02:00:00.

IM/AZT6CR-SV Rev. R

Binära
filtillägg

Flödesdata

*.B**

Larmloggfiler
– historik över larmhändelser rörande flöde(n)
plus historik för eventuella operatörsmeddelanden.

*.EE*

Händelseloggfiler
– historik från händelseloggen.

*.AE*

Tabell 7.8 Binära datafilnamnstillägg
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7.6.2 Binära flödesfiler
En ny, binär arkivfil skapas i följande fall:

7 Loggning
7.6.3 Binära loggfiler
En ny, binär loggfil skapas i följande fall:



Om den aktuella filen för ett flöde inte finns på mediekortet.



Om det inte finns någon (giltig) binär fil på mediekortet.



Om den befintliga datafilen överskrider den maximalt tillåtna
storleken (5 Mb).



Om den maximala storleken (64 000 poster) har överskridits.



Om sommartiden startar eller slutar.



Om inspelningskanalens konfiguration ändras.



Om sommartiden börjar eller slutar (flödesdatafiler som
skapas under sommartidsperioden har tillägget ~DS efter
filnamnet).

Obs! Analysatorns interna klocka kan konfigureras så att
den ställs om automatiskt då sommartiden börjar eller slutar.
Exempel på filnamn

7.6.4 Sommartid
Filer som innehåller data som skapats under sommartiden har
~DS som tillägg till filnamnet – se avsnitt 7.5.4, sidan 47 för
exempel på tillägg till filnamnet.
Obs! Binär arkivfiler som skapats under sommartiden är
endast kompatibla med databasfunktioner i version 5.8 eller
senare av ABB:s dataanalysprogram DataManager.

Exempel 1 – Start på sommartiden:
Arkiveringen startar 30 mars 2008 kl 01:45:00 –filnamn
01450030Mar08Ch1_1AnlgAW633.B00

7.6.5 Binärt format dataverifiering och integritet
När data sparas på lagringsmediet kontrolleras det automatiskt
för verifiering att data som sparas på mediet överensstämmer
exakt med det som sparas i internminnet.

Sommartiden börjar 30 mars 2008 kl 02:00.
Klockan ställs automatiskt om till 03:00.
Den befintliga filen stängs och en ny fil skapas – filnamn
03000030Mar08Ch1_1AnlgAW633~DS.B00

Varje datablock i kanaldatafilerna har sin egen kontroll av dataintegriteten. Därigenom kan data som sparas på det externa
mediekortet verifieras när de läses i ABB:s programpaket
DataManager.

Filen 01450330Mar08Ch1_1AnlgAW633.B00 innehåller data
som skapades från 01:45:00 till 01:59:59 (innan sommartiden
började).

Loggfilerna innehåller också inbäddade integritetskontroller, så
att dataintegriteten kan verifieras av programmet DataManager.

Filen 03000030Mar08Ch1_1AnlgAW633~DS.B00 innehåller
data som skapades från 03:00:00 (efter det att sommartiden
började).
Exempel 2 – Slut på sommartiden:
Arkiveringen startar 26 oktober 2008 kl 00:15:00 –filnamn
00150026Oct08Ch1_1AnlgAW633~DS.B00
Sommartiden slutar 26 oktober 2008 kl 03:00.
Klockan ställs automatiskt om till 02:00.
Den befintliga filen stängs och en ny fil skapas – filnamn
02000026Oct08Ch1_1AnlgAW633.B00
Filen 00150026Oct08Ch1_1AnlgAW633~DS.D00 innehåller
data som skapades från 00:15:00 till 02:59:59 (innan
sommartiden slutade).
Filen 02000026Oct08Ch1_1AnlgAW633 innehåller data som
skapades från 02:00:00 (efter det att sommartiden slutade).
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8 Diagramfunktioner

8 Diagramfunktioner
Obs! Menyn Diagramfunktioner [Chart Functions] kan nås från menyn Diagramvy [Chart View].

Se avsnitt 8.1, sidan 49
Se avsnitt 8.2, sidan 49
Se avsnitt 8.3, sidan 49
Se avsnitt 8.4, sidan 50
Se avsnitt 8.5, sidan 50
Se avsnitt 8.6, sidan 50

Fig. 8.1 Diagramfunktioner

8.1 Historiköversikt
Obs! När du är i historiköversiktläge [Historical Review]:


Ogiltiga historikdata (t.ex. om inläsningen har stoppats) markeras med '– – –' i den digitala indikatorn.



Operatörsmeddelanden som skapats läggs till larmloggen vid den aktuella tiden, inte den tid som anges
av markören.



Alla data som sparas i analysatorns internminne kan
läsas.



Om sommartid är aktiverat (se avsnitt 7.5.4, sidan 47)
och det valda datumet (klockslaget för Gå till ligger
inom sommartiden, står det Sommartid [Daylight
Saving] i dialogrutan.

Aktiverar en historiköversikt över diagrammet. Så länge du är i
menyn Historiköversikt [Historical Review] visas en animerad
symbol
överst på skärmen. Analysatorn lämnar läget Historiköversikt [Historical Review] automatiskt efter 15 minuter om du
inte trycker på någon tangent.
När du väljer menyn Historiköversikt [Historical Review] växlar
skärmen till historiköversikten – använd tangenterna
och
för att rulla skärmen upp och ned.
Om du väljer menyn Historiköversikt [Historical Review] en gång
till har du möjlighet att antingen lämna historiköversikten eller gå
till ett specificerat datum/klockslag.

Tryck på tangenterna
tryck på tangenterna

för att välja datum/klockslag och
för att ändra det valda värdet.

Tryck på
för att avsluta eller tryck på
för att avsluta utan
att göra några ändringar. Skärmen visar diagrammet vid det
valda datumet/klockslaget. Använd tangenterna
och
för
att rulla upp och ned över skärmen.

8.2 Operatörsmeddelanden

Detta är meddelanden som kan användas som kommentarer i
diagrammet. De kan väljas bland upp till 24 fördefinierade
meddelanden – se avsnitt 6.1.6, sidan 31. Alternativt kan
meddelandena vara användardefinierade.
Kommentarer kan också läggas till på distans via webben – se
bilaga D, sidan 90.
Kommentaren bifogas diagrammet vid den tidpunkt då den
läggs till. Exempel:

En post ingår också i larmloggen.
Obs! Kommentarer som läggs till när du är i Historiköversikten [Historical Review] bifogas diagrammet vid tidpunkten då
de läggs in, inte på diagrammet som det visas på skärmen.

8.3 Diagramkommentar

Växlar eventuella operatörsmeddelanden och/eller larm till/från.
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8 Diagramfunktioner

8.4 Skärmintervall

Används för att styra mängden data som visas på skärmen. Ett
längre skärmintervall visar mer data, ett kortare skärmintervall
visar data under en kortare tidsperiod. I båda fallen bevaras det
fulla spåret genom att de maximala och minimala proven ritas för
varje display.
Om ett annat skärmintervall väljs från denna meny bibehålls det
endast så länge som menyn Diagramvy [Chart View] visas. För
att spara ett annat skärmintervall (som standard för framtida
användning), välj Konfiguration/Loggning/Diagram/Skärmintervall [Configuration/Logging/Chart/Screen Interval], ställ in det
önskade skärmintervallet och spara den ändrade konfigurationen när du avslutar.

8.5 Skalor

Väljer vilka skalor som ska användas. Upp till tre färgkodade
flöden kan visas samtidigt, och varje flöde kan ha sin skala (för
att ställa in skalan, se avsnitt 6.2.2, sidan 32).
Om Autoskrollning [Auto Scroll] väljs visas skalan för varje
aktiverat flöde i tur och ordning. Den visade skalan är färgkodad
för att passa mot flödet. Exempel:

8.6 Spårval

Väljer vilka spår som ska visas.
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9 Handhavande

9 Handhavande
Obs! Menyn Handhavande [Operate] kan endast nås från menyn Indikatorvy [Indicator View].

Se avsnitt 9.1, sidan 51
Se avsnitt 9.2, sidan 51
Se avsnitt 9.3, sidan 51
Se avsnitt 9.4, sidan 51
Se avsnitt 9.5, sidan 51

Fig. 9.1 Handhavandemeny

9.1 Stoppa övervakning [Stop Monitor]

Stoppar analysatorn. När det väljs töms mätcellen och analysatorn
väntar i viloläge (kolven nere) på ett nytt kommando. Mätcellens
temperatur bibehålls på den inställda nivån, vilket gör att det inte
blir någon fördröjning för uppvärmning när analysatorn startas
igen.

9.2 Starta övervakningsmätning
[Start Monitor Measurement]

Startar analysatorn. Om analysatorn stängdes av med
huvudbrytaren, eller om ett fel uppstod, startar inte mätningarna
förrän mätcellen har uppnått arbetstemperaturen som ställdes in
vid konfigureringen – se avsnitt 6.2.1, sidan 32. Meddelandet
Temperaturen stabiliseras [Temperature Stabilising] visas nedtill
på skärmen tills cellen har kommit upp i temperatur.
Om analysatorn inte har använts under en längre tid låter du den
vara i drift under några timmar och kalibrerar den sedan.
Analysatorn går automatiskt tills den stängs av.

9.3 Kalibrering

En manuell kalibrering kan utföras när som helst. Det är inte
nödvändigt att stoppa analysatorn.

Markera knappen
ringen.

och tryck på

9.4 Renspola ledningarna och kalibrera
[Prime Lines and Calibrate]

Renspola reagens- och samplingsledningarna vid byte av reagens eller om analysatorn körs för första gången eller efter en
längre tids avstängning. Renspolningsfunktionen suger in varje
reagens, prov och standard i tur och ordning, fyller ledningarna
och pumpar dem sedan till avlopp. Sedan startar en automatisk
kalibrering. Efter kalibreringen startar mätsekvensen automatiskt.
Om analysatorn stängs av med huvudbrytaren utan att stoppas
via menyn, eller om ett strömavbrott inträffar, startar analysatorn
rutinen Renspola ledningarna och kalibrera [Prime lines and
Calibrate] automatiskt när strömmen återkommer.

9.5 Spola analysatorn [Flush Monitor]

Denna funktion imiterar renspolningsrutinen men sparar inte
mätvärdena och visar dem inte heller.
Rutinen kan användas utan en föregående kalibrering och är
användbar när mätparametern ändras, t.ex. från järn till aluminium.
När spolning väljs pågår den kontinuerligt tills den stoppas av
användaren eller någon annan händelse som t.ex. att Kalibrering
[Calibration] väljs.

för att starta kalibre-

När kalibreringen är utförd startar mätcykeln automatiskt.

IM/AZT6CR-SV Rev. R

51

Aztec 600 aluminium, ammoniak, färg, järn, mangan, fosfat
Kolorimetriska analysatorer för enkel- eller multipelflöden

10 Diagnos

10 Diagnos
Obs! Menyn Diagnos [Diagnostics] kan endast nås från menyn Indikatorvy [Indicator View].

Se avsnitt 10.1, sidan 52
Se avsnitt 10.2, sidan 54
Se avsnitt 10.3, sidan 54
Se avsnitt 10.4, sidan 54

Fig. 10.1 Användarens diagnosmenyer

10.1 Övervaka status

Det finns fem flikar i menyn Övervaka status [Monitor Status]:

10.1.1 Status
Fält

Beskrivning

Aktuellt status

Visar analysatorn aktuella status (t.ex. mätning, kalibrering, från).

Aktuellt steg

Visar vad analysatorn gör i realtid.

Mätning avslutad

En realtidsindikering på mätcykelns förlopp.

Provkoncentration

Den aktuella beräknade koncentrationen baserad på den råa detektorsignalen. Den visas endast
efter det att alla reagenser har tillsatts.

Detektor mV

Den råa signalen från analysatorns detektor (0 till 4 095 mV).

Lysdiodström

Visar lysdiodens ström.

Utspädningsförhållande(n)

Det aktuella utspädningsförhållandet för vart och ett av mätflödena.

Celltemperatur

Den aktuella uppmätta celltemperaturen.
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10.1.2 Kalibrering
Fält

Beskrivning

Kalibreringsstatus

Visar den standard som för närvarande mäts under kalibreringscykeln (t.ex. mätning låg, mätning hög).

Procent klar

En realtidsindikering på hur långt en kalibrering har kommit.

OD, låg/hög

Den uppmätta optiska densiteten (OD) för den låga standarden och den höga standarden vid
föregående kalibrering.

Strömvärde

Den råa signalen från analysatorns detektor visad som en spänning (0 till 4 095 mV) och även
omvandlad till ett koncentrationsvärde. Värdet visas endast för den höga standarden och efter det att
alla reagenser har tillsatts.

Senaste gradient

Visar kalibreringsgradienten för den föregående kalibreringen.
Gradientkoefficienten är en indikation på skillnaden mellan den beräknade kalibreringsgradienten och
en ideal kalibreringsgradient som är sparad i analysatorn.

Gradientkoefficient

Eventuella små skillnader (p.g.a. temperaturvariationer, åldrande reagens etc.) är förväntade och
”kalibreras ut”.
Om det är större skillnader kalibreras analysatorn inte. Den ideala koefficienten är = 1, standard
felkriterium inträffar om koefficienten faller utanför området 0,4 till 1,6.

Senaste kalibreringstid

Datum och klockslag för den föregående kalibreringen.

10.1.3 I/O
Fält

Beskrivning

mA utgång 1–6

Visar strömmen i mA för var och en av de analoga utgångarna.

Prov 1–3

Visar nivågivarens avläsning från sidosamplingsskålen (tom eller OK).

Reagens 1–3

Visar nivågivarens avläsning från reagensnivågivarna (tom eller OK).

DI

Visar nivågivarens avläsning från reagensgivaren för avjoniserat vatten (tom eller OK).

Standard

Visar nivågivarens avläsning från reagensgivaren för kalibreringsstandard (tom eller OK).

10.1.4 Information
Fält

Beskrivning

Programvaruversion

Programreleasens versionsnummer.

OS

Operativsystemets versionsnummer.

HMI

Användargränssnittets versionsnummer.

Pumptryck

Pumptryckregleringsprogrammets versionsnummer.

Serienummer

Analysatorns serienummer.
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10.2 Celldiagnostik

Med celldiagnostiken kan användaren styra analysatorns funktion manuellt – tillsätta reagenser och prov etc. Den visar också detektorutgången i realtid och ger en insyn i hur analysatorn beter sig.
Obs!

Obs!

Om denna rutin väljs när analysatorn är i drift visas en varning.

för att återgå till normal drift. Välj
Välj Tillbaka och tryck på
Fortsätt och tryck på
för att fortsätta till celldiagnostiken. Det
stoppar analysatorns pågående funktion:

Fält

Beskrivning

Handhavande

Ger användaren möjlighet att tillsätta lösningar, tömma ut lösningar och återställa pumpen.

Volym

Ger användaren möjlighet att ange mängden vätska (i ml).

Port

Ger användaren möjlighet att ange port (och därmed vätska) för import. Endast en port i taget kan
öppnas.

Detektorspänning

Visar detektorspänningen (0 till 4 095 mV) i realtid.

Lysdiodström

Visar lysdiodströmmen i realtid.

10.3 Relätest

Alla larmreläer kan ställas in individuellt eller återställas för kontroll av funktionen.
Obs! Detta påverkar analysatorns reläfunktioner, och analysatorn överbryggar det normala tillståndet.

10.4 Test av strömutgång

I menyn Test av strömutgång [Current Output Test] kan du kontrollera analysatorns strömutgångar manuellt.
För detta test behövs en kalibrerad amperemeter. Anslut amperemeterns ledningar till de två strömutgånganslutningarna på
I/O-kortet – se avsnitt 4.6.3, sidan 18.
Kontrollera att värdet som visas på analysatorns skärm överensstämmer med amperemetern.
Använd tangenterna

och

för att öka/minska milliamperevärdet.

Om amperemetern och analysatorn visar olika kan strömutgångarna behöva kalibreras – se avsnitt 6.5.2, sidan 36.
Obs! Detta påverkar analysatorns strömutgångar, och analysatorn överbryggar deras normala tillstånd.
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11 Statistik

11 Statistik
Obs! Menyn Statistik [Statistics] kan endast nås från menyn
Diagramvy [Chart View].

Fig. 11.1 Diagramfunktioner
Visar högsta, lägsta och medelvärden av proven sedan analysatorn antingen startades eller värdena återställdes.

Tryck på

för att återställa värdena.
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12 Diagnosinformation och symboler
12.1 Analysatorns diagnosinformation

Analysatorn är programmerad för att visa diagnosmeddelanden
som ger information om behov av service och andra omständigheter som uppkommer under drift.

Diagnossymbol

NAMUR-status
Fel

Alla diagnosmeddelanden som visas på analysatorn läggs till i
analysatorns händelselogg.
Kontrollera funktionen

Tabell 12.1 visar symboltyper, diagnosmeddelanden och reläernas
status till/från.

Utanför specifikationen

Obs! Diagnossymbolerna i tabellen följer NAMUR 107.

Underhåll behövs

Symbol

Diagnosmeddelande
Analysatorn i drift
Analysatorn mäter korrekt.

Stopprelä

Varningsrelä

Kalibreringsrelä

Felrelä

Från

Från

Från

Från

–

–

–

–

Till

Från

Från

Från

Till

Från

Från

Från*

Från

Från

Till

Från

Från

Från

Från

Till

Användardefinierad larmtagg (20 tecken)
Användardefinierat larmmeddelande.
Analysatorn stoppad
Analysatorn har stoppats av användaren.
Analysatorn från
Analysatorn har inte startats, eller ett fel har orsakat att analysatorn har
stoppat driften och stängt av alla funktioner.
Kalibrering
En kalibreringsrutin körs.
A/D-fel
Ett maskinvarufel finns på huvudkortet.
Slå av analysatorn, vänta i 10 sekunder och slå på analysatorn igen.
Kontakta din lokala ABB-representant om felet kvarstår.
*Relästatus visar Till om ett fel har orsakat stoppet.

Tabell 12.1 Diagnosinformation, reläfunktioner och avbrott (Blad 1 av 5)
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Symbol

Diagnosmeddelande

12 Diagnosinformation och symboler

Stopprelä

Varningsrelä

Kalibreringsrelä

Felrelä

Från

Från

Från

Till

Från

Till

Från

Från

Från

Från

Från

Till

Till

Från

Från

Från

Från

Från

Från

Till

Från

Från

Från

Till

Från

Från

Från

Till

Från

Till

Från

Från

Kalibreringen misslyckades
Kalibreringen av analysatorn misslyckades.
1. Kontrollera att reagenserna är av rätt typ, anslutna korrekt (reagens
1 till ventil R1 etc.) och inte är för gamla. Byt ut reagenserna om
det är tänkbart att de har förorenats.
2. Kontrollera att kalibreringsinställningarna är riktiga.
3. Kontrollera om det finns några hinder eller igensättningar i analysatorns rörledningar eller ventilens förgreningsblock.
4. Kontrollera att reagensen/provet sugs in i mäthuvudet på rätt sätt
utan luftbubblor.
5. Kontrollera om den optiska cellen har några repor.
Kontakta din lokala ABB-representant om felet fortfarande kvarstår.
Kalibreringen misslyckades
Kalibreringen av analysatorn misslyckades.
Om felhändelsen för kalibreringen är satt till Varning från standardfelet,
fortsätter analysatorn att mäta efter en misslyckad kalibrering och använder senast gällande kalibrering.
Kalibreringsstandard tom
Flaskan med kalibreringsstandard är tom.
Byt ut kalibreringslösningen.
Rengöring
En rengöringsrutin körs.
Kritisk temperatur uppnådd
Detta larm utlöses om analysatorns temperatur stiger över 60 °C vid
temperaturregleringen.
1. Kontrollera att gränserna för omgivningstemperaturen inte har
överskridits.
2. Kontakta din lokala ABB-representant.
DI tom
Flaskan med avjoniserat vatten är tom.


Byt ut det avjoniserade vattnet.

Onormal sekundärström i elektroniken
Elektroniken i systemet drar för mycket ström. Analysatorn stängs av
automatiskt.


Kontakta din lokala ABB-representant.

Flödesfel flöde n
Analysatorn kan inte detektera något prov i flöde n.
Det indikerade flödet utesluts ur samplingssekvensen tills analysatorn
känner av att provet har återkommit.
Om det är tillräckligt flöde för analysatorn:
1. Kontrollera att flottören sitter i sidosamplingsskålen och kan röra sig
obehindrat.
2. Kontrollera att ändkåpan på sidosamplingsskålen är placerad så
att den magnetiska flottören ligger inom tungkontaktens arbetsområde.
3. Kontrollera att nivåbrytarens ledning är rätt ansluten till anslutningskortet.
4. Kontrollera att den magnetiska tungkontakten fungerar som den
ska.

Tabell 12.1 Diagnosinformation, reläfunktioner och avbrott (Blad 2 av 5)
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Symbol

Diagnosmeddelande
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Stopprelä

Varningsrelä

Kalibreringsrelä

Felrelä

Till

Från

Från

Från

Från

Från

Från

Till

Från

Från

Från

Till

–

–

–

–

Spolning
Analysatorn är i spolningsläge.
Denna funktion utför en kontinuerlig rutin men sparar inte mätvärdena och
visar dem inte heller.
Rutinen kan användas utan en föregående kalibrering och är användbar
när en analysator växlar från en parameter till en annan.
Analysatorn fortsätter att vara i spolningsläge tills den stoppas.
Huvudkommunikationsfel
Kommunikationsfel med huvudstyrmodulen.
1. Kontrollera att moderkortet är rätt isatt.
2. Kontakta din lokala ABB-representant.
Uppvärmningsfel
Analysatorn har inte nått arbetstemperaturen.
Detta larm utlöses om analysatorns temperatur inte ökar 0,2 °C inom
2 minuter under temperaturstabiliseringsrutinen.
1. Kontrollera att bandkabeln som ansluter mäthuvudet till anslutningskortet inte är skadad.
2. Kontakta din lokala ABB-representant.
Intern kommunikation misslyckades
Kommunikationsfel mellan moderkortet och displayenheten.
1. Kontrollera bandkabelns anslutning till moderkortet.
2. Kontakta din lokala ABB-representant.

Tabell 12.1 Diagnosinformation, reläfunktioner och avbrott (Blad 3 av 5)
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Stopprelä

Varningsrelä

Kalibreringsrelä

Felrelä

Från

Från

Från

Till

Från

Från

Från

Till

Från

Från

Från

Till

Till

Från

Från

Från

Från

Från

Från

Till

Till

Från

Från

Från

Inre elektroniktemperatur för hög/låg
Den inre temperaturen i elektronikinneslutningen är antingen för hög eller
för låg.
1. Kontrollera att gränserna för omgivningstemperaturen inte har överskridits.
2. Kontakta din lokala ABB-representant.
Lysdiodfel
Larmet utlöses om lysdioden misslyckades med att justera detektorspänningen i början av en kalibreringsrutin, eller om inget ljus detekterades i
mätcellen vid kolvens återställningsrutin trots att lysdiodströmmen var ok.


Kontrollera att lysdioden och detektorn är anslutna korrekt och
fungerar.

Inget ljus vid detektorn
Detta larm utlöses under kolvens återställningsrutin om, efter att kolven
har rört sig upp och ned två gånger, mätcellen är mörk hela tiden och
inget lysdiod- eller motorfel detekteras.
1. Kontrollera att lysdioden och detektorn är anslutna korrekt och
fungerar.
2. Kontrollera mätcellen och kolven.
Ingen giltig kalibrering
Det finns ingen giltig kalibrering sparad i analysatorns minne.


Kalibrera analysatorn.

Icke-flyktigt minnesfel
Meddelandet visas om det är ett problem med antingen displayens elektronik eller moderkortets minne.


Slå av analysatorn, vänta i 10 sekunder och slå på analysatorn igen.

Kontakta din lokala ABB-representant om felet kvarstår.
Överbryggningsläge
Analysatorn är i överbryggningsläge.
Den normala driften har överbryggats av operatören.
Överbryggningsläget är användbart när du vill kontrollera analysatorns
funktion manuellt.
Analysatorn kvarstår i överbryggningsläge tills den stoppas.

Tabell 12.1 Diagnosinformation, reläfunktioner och avbrott (Blad 4 av 5)
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Stopprelä

Varningsrelä

Kalibreringsrelä

Felrelä

Från

Från

Från

Till

Från

Från

Från

Till

Till

Från

Från

Från

Från

Från

Från

Till

Till

Från

Från

Från

Kolv fel utgångsläge
Detta larm utlöses under kolvens återställningsrutin om kolven rör sig ned
tills det är mörkt men sedan inte kan hitta något ljus när den rör sig uppåt.
1. Kontrollera att lysdioden och detektorn är anslutna korrekt och
fungerar.
2. Kontrollera mätcellen och kolven.
Kolv återställningsfel
Detta larm utlöses under kolvens återställningsrutin om ljus hela tiden
avläses vid detektorn oberoende av kolvens läge.
1. Kontrollera att lysdioden och detektorn är anslutna korrekt och
fungerar.
2. Kontrollera mätcellen och kolven.
Renspolning
Analysatorn renspolar rörledningarna. Renspolningsrutinen suger in varje
reagens, prov och standard i tur och ordning, fyller ledningarna och pumpar
dem sedan till avlopp.
En automatisk kalibrering startar när renspolningsrutinen är avslutad.
Reagens n tom
Den visade reagensflaskan (n) är tom.


Byt ut alla reagenser på samma gång.

Temperaturstabilisering
Detta meddelande visas vid start och kvarstår tills mäthuvudets temperatur
har stabiliserats inom 1 % av den programmerade arbetstemperaturen.

Tabell 12.1 Diagnosinformation, reläfunktioner och avbrott (Blad 5 av 5)
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12.2 Larmkvittering

Använd tangenterna
och
för att markera och kvittera ett
visst larm i menyn och tryck sedan på tangenten
.

12 Diagnosinformation och symboler

12.3 Händelselogg och larmlogg

Händelseloggen [Audit Log] och Larmloggen [Alarm Event Log]
används för att visa en lista över händelser och larm som
identifieras med symbol, sekvensnummer, datum och klockslag.

Obs! Aktiva, ej kvitterade larm markeras med en blinkande
röd larmsymbol. Aktiva, kvitterade larm markeras med en
fast röd larmsymbol.

Händelseloggen är en historiklogg över systemets aktivitet, och
larmloggen är en historiklogg över alla larm som förekommit i
den ordning de inträffade.

För att kvittera alla aktiva larm samtidigt, välj Alla och tryck på
tangenten
.

När antalet poster i varje logg har nått 500 skrivs de äldsta
posterna över av de nyaste. Posterna omnumreras så att den
äldsta alltid har nummer 00.
Båda loggarna är åtkomliga från diagrammenyn och stapelmenyn – se avsnitt 2.1, sidan 8 för detaljer om hur du navigerar till
dessa loggar.
Obs! Använd tangenterna
loggdata.

och

för att rulla genom

12.3.1 Händelselogg – symboler
Symbol

Händelse
Ingen strömförsörjning
Strömförsörjningen återställd

Fig. 12.1 Exempel på larm

Konfigurationen ändrad
Fil skapad
Fil raderad
Arkiveringsmedium isatt
Arkiveringsmedium borttaget
Arkiveringsmedium offline
Arkiveringsmedium online
Arkiveringsmedium fullt
Systemfel/återställ arkivering
Datum/klockslag eller sommartid start/slut ändrat
Säkerhet ändrad
FTP-inloggning
Information
Fel – se avsnitt 12.1, sidan 56
Underhåll behövs – se avsnitt 12.1, sidan 56
Utanför specifikationen – se avsnitt 12.1, sidan 56
Kontrollera funktionen – se avsnitt 12.1, sidan 56
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12.3.3 Statussymboler
Obs! Statussymboler visas i statusfältet – se Fig. 2.1, sidan 8.

Obs!


En blinkande röd larmsymbol indikerar ett aktivt och ej
kvitterat larm.



En fast röd larmsymbol indikerar ett aktivt och kvitterat
larm.

Symbol

Händelse
Högt processlarm – aktivt/inaktivt
Lågt processlarm – aktivt/inaktivt
Högt spärrlarm – aktivt/inaktivt
Lågt spärrlarm – aktivt/inaktivt
Högt varningslarm – aktivt/inaktivt
Lågt varningslarm – aktivt/inaktivt
CIP-larm – aktivt/inaktivt
Larm i prov

Symbol

Händelse
Historiköversikt aktiv
Externt arkiveringsmedium online med % använt
utrymme.
Externt arkiveringsmedium offline med % använt
utrymme.
Externt arkiveringsmedium inte isatt
(gult blinkande utropstecken).
Uppdatering av medium pågår. Ta inte bort mediet
när denna symbol visas.
Externt medium 100 % fullt, arkiveringen stoppad
(grön/grå symbol, blinkande vitt kors).
Varning!. För många filer (grön symbol – medium
online, grå symbol – medium offline).

Larm inget prov
Sommartid start/slut ändrat
Larm kvitterat
Operatörsmeddelanden
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13 Underhåll
Varning.




Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon vid allt underhåll. Städa
bort eventuellt spill med rent vatten.
Läs alltid igenom säkerhetsdatabladen och standarderna innan du hanterar behållare, tankar och matningssystem som innehåller kemiska reagenser för att
bli bekant med hanteringsrutiner, faror och nödåtgärder.



Var försiktig vid rengöring av spill och följ alla gällande
säkerhetsinstruktioner – se avsnitt 1, sidan 3.



Allmän rengöring av instrumentet bör endast ske med
en fuktig trasa. Ett milt rengöringsmedel kan användas
som hjälp. Använd inte aceton eller organiska lösningsmedel.



Isolera elektriska komponenter före underhåll eller
rengöring.



Följ alla hälso- och säkerhetsrutiner för hantering av
kemikalier – se avsnitt 1, sidan 3.

Aztec 600-analysatorerna är konstruerade för att vara så underhållsfria som möjligt. Produktdesignen och självkalibreringsfunktionen minskar mängden underhåll till endast utvändig rengöring
(samplingsledningar etc.), byte av reagenser och schemalagt
årligt underhåll.
Om rekommendationerna i detta avsnitt följs på rätt sätt ökar
analysatorns livslängd och prestanda vilket minskar de långsiktiga driftskostnaderna.
Underhållet är indelat i tre kategorier:


Byte av reagenser



Regelbundna visuella kontroller



Årligt schemalagt underhåll

13.1 Byte av reagenser

Kraven på reagenser och förbrukningshastigheten framgår av
bilaga A i denna manual.
Kontrollera förbrukningen av reagenser varje vecka för att
förebygga att de tar slut och för att bedöma den optimala
utbytestiden.
Byt reagenser enligt följande rutin:
1. Stoppa analysatorn – se avsnitt 9.1, sidan 51.
2. Kontrollera att utgångsdatum för de nya reagensflaskorna
inte kommer att passeras under den förväntade användningstiden.
3. Ta bort kapsylerna från alla flaskor och byt dem en och en.
Försiktighet.


Se till att lösningarna inte förorenas.



Säkerställ att ingen kontakt sker med reagensgivarnas
skaft när givarna tas bort, vilket även gäller för bara
händer.



Fyll inte på lösningsflaskor.



Omhänderta de använda flaskorna och innehållet på
ett säkert sätt i enlighet med nationella och lokala
föreskrifter. Analysatorns prestanda är starkt beroende
av dessa lösningars renhet, så det är mycket viktigt att
bereda, förvara och hantera dem noggrant.

4. Kontrollera att ledningarna är rätt isatta och att nivåbrytarna kan röra sig fritt.
5. Dra åt flaskkapsylerna för hand när nivågivarna sitter på
plats riktigt. Det skyddar mot inträngande damm, vatten
etc.
6. Välj Renspola ledningarna och kalibrera [Prime lines and
Calibrate] och tryck på tangenten
.
Var noggrann vid förvaringen av flaskorna. Kontrollera att de är
datummärkta, används i strikt rotationsföljd och inte har passerat
utgångsdatum.
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13.2 Regelbundna visuella kontroller

Inspektera analysatorn regelbundet för att kontrollera att
systemet fungerar korrekt och att avläsningarna är riktiga:


Kontrollera eventuellt läckage, speciellt runt röranslutningarna för sampling och avlopp.



Kontrollera samplingsflödet genom att titta på tilloppet till
enheten för konstant pumptryck och utflödet från avloppet.



Kontrollera vätskenivåerna i flaskorna för reagenser, kalibreringsvätska och rengöringslösning.



Kontrollera alla rörledningar och vätskehanteringskomponenter med avseende på läckage och försämring.



Kontrollera om det finns några felindikationer på analysatordisplayen.

13.3 Underhåll varje år:
13.3.1 Årligt schemalagt underhåll
Underhåll varje år:


Byt ut kolvenheten



Byt ut cellglaset



Byte av samplingsrörledningar

Underhåll vartannat år:

13 Underhåll
13.3.4 Byte av ventilmembran
Försiktighet. Vätskor från analysatorn är förorenade med
syra från reagenserna. Använd gummihandskar och förkläde och lämpligt ögonskydd som skydd mot stänk när
rörledningarna lossas. Torka omedelbart upp allt spill.
1. Se Fig. 13.1:
a. Kontrollera att vridspärren A befinner sig i botten
på spåret i mätcellens övre huv, vilket visar att
mätcellens kolv är i sin nedre dödpunkt.
Obs! Stegen b till d är endast aktuella om
vridspärren inte sitter som visas.
b. Tryck på
och välj Diagnos [Diagnostics [och sedan
Celldiagnos [Cell Diagnostics] i operatörsmenyn.
c. Använd tangenterna
och
för att markera Drift
[Operation] och tryck upprepade gånger på
för
att välja Pumpåterställning [Pump Reset].
d. Använd tangenterna
och
för att markera
och tryck på
för att återställa mätcellens kolv till
den nedre dödpunkten och tömma mätcellens rör.



Byte av ventilmembran

2. Bryt strömförsörjningen till analysatorn.



Byt ut kolvenheten

3. Stäng av samplingsmatningen till sidosamplingsskålen.



Byt ut cellglaset

4. Se Fig. 13.1:



Byte av analysatorns rörledningar

13.3.2 Underhållssatser
Underhållssatser för 12 månaders och 24 månaders underhåll
som innehåller alla behövliga komponenter finns för analysatorer
med både enkel- och multipelflöden.
Den årliga översynen säkerställer att analysatorn bibehåller hög
driftsäkerhet.
Beställ en ny underhållssats när den gamla har förbrukats, så att
det alltid finns en tillgänglig under hela det kommande året.
13.3.3 Erforderliga underhållsverktyg
 Liten flat skruvmejsel


Pozidriveskruvmejsel nr 2



3 mm insexnyckel



4 mm insexnyckel

64

a. Öppna dörren till analysdelen och anteckna hur varje
rörledning är ansluten till ventilens förgreningsblock
B för att undvika efterkommande monteringsfel.
Försiktighet. Se till att ingen vätska som rinner
ut från rörledningarna eller ventilenheten kommer
i kontakt med huden eller några metalliska/elektroniska delar i analysatorn vid steg b. Vissa vätskor är förorenade med syra från reagenserna
som används i analysatorn. Torka omedelbart
upp allt spill.
b. Lossa alla rörledningar från ventilens förgreningsblock.
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13 Underhåll

c. Skruva loss tre M4-skruvar C som fäster förgreningsblocket i analysatorn, ta bort ventilens förgreningsblock och lägg det på en ren arbetsyta.

A

B

C

Fig. 13.1 Demontering av förgreningsblocket

Obs! Demontera och montera ventilerna en i taget i den
angivna ordningen i steg 5 för att säkerställa att de
monteras i rätt position.
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5. Se Fig. 13.2:
a. Sök reda på avloppsventilen D som är märkt med
en orange etikett E på ventilens baksida.
b. Skruva loss de två M3-skruvarna F som fäster
ventilen i förgreningsblocket och ta bort ventilen.
Kassera ventilpackningen G.

13 Underhåll
k. Upprepa steg b till j för de övriga ventilerna, antingen
medurs eller moturs. Byt ut membranen och packningarna mot nya EPDM-membran och packningar
från reservdelssatsen.

c. Tryck ned låsklämmorna H med en liten skruvmejsel och ta bort membransätet I.
d. Vänd ventilen utan att tappa bort fjädern J och
låt membranhållaren K komplett med bricka L,
membran M och fjäder J falla ut.
e. Ta bort membranet M från membranhållaren K
och kassera det.
f.

F
D

Montera ett nytt Kalrezmembran och kontrollera att
brickan L sitter kvar på plats under membranet

E

Obs! Alla
ventiler
utom
avloppsventilen
innehåller ett EPDM-membran. Avloppsventilen
måste monteras med Kalrezmembranet.
g. Se till att fjädern J sitter på plats i hålet i membranhållaren K. Sätt i membranhållaren komplett med
bricka L och membran M i ventilen och kontrollera
att fjädern sitter kvar på sin plats.
h. Pressa in membransätet I i ventilhuset tills
låsklämmorna H snäpper fast.

J

K

L

I

M

G

Obs! Membransätets låsklämmor har olika
bredd, vilket gör att membransätet endast
kan monteras på ett sätt.
i.

Montera den nya packningen till Kalrezventilen G i
urtaget i membransätet.
Obs! Alla ventiler utom avloppsventilen är monterade med en EPDM-packning. Avloppsventilen måste monteras med Kalrezpackningen.

j.

H

Montera ventilen D i förgreningsblocket och fäst
den med de två M3-skruvarna F.
Fig. 13.2 Demontering av avloppsventilen
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6. Se Fig. 13.3:
a. Placera ventilens förgreningsblock över tapparna
N på basplattan och kontrollera att anslutningarna
för varje ventil passar in i uttagen O i basplattan.
b. Skruva fast förgreningsblocket i basplattan med de
tre M4-skruvarna N.

13 Underhåll
13.3.5 Montering av rörledningarna
1. Se Fig. 13.4:
a. Observera dragningen av samplingsrör S1 (vilket
antecknades i avsnitt 13.3.4, steg 4a).
b. Lossa rörledningen från botten av sidosamplingsskålen A och kassera den.
c. Anslut ena änden av den nya rörledningen till sidosamplingsskålen.

P

d. Dra rörledningen enligt anteckningen i steg a och
anslut den andra änden till S1-ventilens koppling B
på förgreningsblocket.
e. För analysator med multiflöden, upprepa steg a till d
för samplingsrör S2 och S3.

O

N

B

Fig. 13.3 Montering av ventilens förgreningsblock

A

Fig. 13.4 Byte av samplingsrörledningar
Fortsättning…
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2. Se Fig. 13.5:

13 Underhåll
3. Se Fig. 13.6:

a. Observera dragningen av avloppsröret (vilket antecknades i avsnitt 13.3.4, steg 4a).
b. Ta bort rörledningen från klämman C och kassera
den.
c. Dra den nya avloppsrörledningen enligt anteckningen i steg a och anslut den till avloppsventilens
koppling D på förgreningsblocket.
Försiktighet. Kontrollera att rätt rörledning monteras
– AW630 371 (Tygon 3603)

a. Lossa förbindelserörledningen (vilket antecknades i
avsnitt 13.3.4, steg 4a) från kopplingen E i botten
av mätcellenheten och kassera den.
b. Montera den nya förbindelserörledningen i förgreningsblockets mittersta koppling F.
Anslut inte rörledningen till kopplingen E på detta
stadium.
Försiktighet. Kontrollera att rätt rörledning monteras
– AW630 370 (Tygon 3603)

D
F
C

Fig. 13.5 Byte av avloppsrörledningen

E

Fig. 13.6 Byte av förbindelserörledning
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13 Underhåll

4. Se Fig. 13.7:
a. Observera dragningen av reagensrör R1 (vilket
antecknades i avsnitt 13.3.4, steg 4a).

J

b. Ta bort spiralhöljet G från reagensröret och nivågivarens kabel H.
c. Lossa röret från nivågivaren I och dra loss röret
från gummihylsan J.

G

d. Sätt i ett nytt rör genom gummihylsan J och dra in
röret i analysatorn enligt anteckningen i steg a. Anslut
röret till kopplingen R1 på förgreningsblocket K.
e. Sätt tillbaka spiralhöljet G.
f.

Kapa röret till erforderlig längd och anslut det till
nivågivaren I.

g. Justera läget på spiralhöljet och gummihylsan om
det behövs.
h. Upprepa steg a till g för reagensrören R2 och R3.

H

I

K

Fig. 13.7 Byte av reagensrör
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13.3.6 Byte av kolvrörledning och kolvenhet
1. Se Fig. 13.8, vrid handtaget A 1/4 varv medurs, fäll analysdelen framåt och låt den vila mot stoppen.

13 Underhåll

2. Se Fig. 13.9:
a. Lossa mätcellens bandkabel B från kontaktdonet
på baksidan av mätcellen.
b. Skruva loss de fyra M4-skruvarna C och ta bort
mätcellenheten.

A

C

B

Fig. 13.9 Demontering av mätcellenheten
3. Se Fig. 13.10, tryck ned låstungan D och ta bort kåpan
E.

Fig. 13.8 Analysdelen öppnas

E

D

Fig. 13.10 Demontering av mätcellens kåpa
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Försiktighet. Se till att ingen vätska från mätcellens
samplingsrör kommer i kontakt med huden eller några
metalliska/elektroniska delar i analysatorn vid steg 4.
Vätskan är förorenad med syra från reagenserna som
används i analysatorn. Torka omedelbart upp allt spill.

13 Underhåll
5. Se Fig. 13.12, skruva loss de två skruvarna K och ta
bort mätcellens övre huv L.

K

4. Se Fig. 13.11:
a. Vänd upp och ned på mätcellenheten, skruva loss
de fyra skruvarna F och ta bort bottenplattan G.
b. Ta bort samplingsrörets tätningsmuff H och ta bort
tätningen I. Kassera tätningen.
c. Torka bort alla spår av vätska från insidan av
samplingsröret J.

L

F

G

Fig. 13.12 Demontering av mätcellens övre huv

H
6. Se Fig. 13.13, lossa motorns stickpropp M.

I
J

M

Fig. 13.13 Lossa anslutningen till motorn
Fortsättning…
Fig. 13.11 Demontering av mätcellens bottenplatta
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7. Se Fig. 13.14, skruva loss de fyra skruvarna N och ta
bort motorn och samplingsröret O från mätcellens undre
halva.

13 Underhåll
8. Med hänvisning till Fig. 13.15:
a. Skjut ut provrör P från kolvenhet Q. Kassera
provröret.
b. Lossa den fasthållande stoppskruven R, skruva av
kolvenheten Q från kolvaxel S och kassera
kolvenheten.
T
från basen
c. Ta
bort
O-ringen
motormonteringsplattan och kassera den.

N

på

d. Passa in den nya O-ringen T och försäkra dig om
att
den
sitter
rätt
i
skåran
på
motormonteringsplattans bas.
e. Skruva i nya kolven Q och provrörsenhet P på
kolvaxel S och dra åt den fasthållande
stoppskruven R.
f.

Skjut provrör P upp i kontakt med O-ring T.

T

S

O

Q

R
Fig. 13.14 Demontering av motorn och samplingsröret

72

P

Fig. 13.15 Demontering/återmontering av kolven
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9. Se Fig. 13.14, montera motorn och samplingsröret O i
mätcellens undre halva. Kontrollera att motorns
stickpropp sitter i linje med uttaget (se M i Fig. 13.13).
Skruva fast motorns monteringsplatta i mätcellens undre
halva med de fyra skruvarna N.
10. Se Fig. 13.13, sätt i motorns stickpropp M.
11. Se Fig. 13.12, montera mätcellens övre huv L och fäst
den med de två skruvarna K.
12. Se Fig. 13.11:

13 Underhåll
13.3.7 Avslutning
1. Se Fig. 13.8, fäll upp analysdelen till upprätt läge och lås
den med handtaget A.
2. Se Fig. 13.6, anslut den nya förbindelserörledningen till
kopplingen C på undersidan av mätcellenheten.
3. Starta samplingsmatningen till sidosamplingsskålen.
4. Slå på strömmen till analysatorn och välj Renspola och
kalibrera [Prime & Calibrate] från operatörsmenyn – se
avsnitt 9.4, sidan 51.

a. Montera en ny O-ring I i ändmuffen H. Kontrollera
att den sitter rätt i ändmuffens spår.
b. Vänd på mätcellenheten och placera tätningsmuffen
H över änden på samplingsröret J.
c. Montera bottenplattan G och se till att tätningsmuffen centreras i hålet i bottenplattan. Skruva fast
bottenplattan med de fyra skruvarna F.
13. Se Fig. 13.10, montera kåpan E.
14. Se Fig. 13.9:
a. Placera mätcellenheten på analysdelens basplatta
och fäst den med de fyra M4-skruvarna C.
b. Anslut mätcellens bandkabel B.
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14 Specifikation
Mätområde
Aluminium
Autoområde

Kemisk metod
0 till 1,500 ppm Al

Outspätt område

0 till 0,300 ppm Al

Utspätt område

0,3 till 1,500 ppm Al

Ammoniak
Autoområde

0 till 3,000 ppm NH3

Outspätt område

0 till 0,500 ppm NH3

Utspätt område

0,5 till 3,000 ppm NH3

Färg
Område
Järn
Autoområde

0,00 till 500 hazenenheter
0,00 till 500 mg/l Pt-Co
0 till 5,000 ppm Fe

Aluminium
Pyrocatechol violett (PCV)
Ammoniak
Indofenol blå
Färg
Mätning av vattnets färg genom absorbans vid 400 nm i
alfa-hazen-skala eller platina-kobolt-skala
Järn
Tripyridyl-triazine (TPTZ)
Mangan
Formaldoxim
Mangan Low Range
Malakitgrönt

Outspätt område

0 till 1,000 ppm Fe

Utspätt område

1 till 5,000 ppm Fe

Fosfat
Fosfomolybden blå

0,02 till 10 ppm Mn

Korrigering för bakgrundsfärg (gäller ej Aztec 600 Color)
Kompenserad vid mätvåglängden

Mangan
Autoområde
Outspätt område

0,02 till 2 ppm Mn

Utspätt område

2 till 10 ppm Mn

Mangan Low Range
Område
Fosfat
Autoområde
Outspätt område
Utspätt område

74

0,000 till 0,100 ppm Mn
0,05 till 50 ppm PO4
0,0016 till 16,3 ppm PO4-P
0,05 till 10 ppm PO4
0,0016 till 3,26 ppm PO4-P
10 till 50 ppm PO4
3,26 till 16,3 ppm PO4-P

Självrengöring
Programmerbar, automatisk kemisk sköljning – kolven mekaniskt
rengjord vid varje mätning

Mätläge
Batchmätning
Användardefinierade mätningar per timme:
Aluminium/järn/mangan

1 till 6

Ammoniak/fosfat

1 till 4

Färg

1 till 12

Samplingsflöden
Enkelt flöde eller upp till tre flöden – programmerbar ordningsföljd

IM/AZT6CR-SV Rev. R

Aztec 600 aluminium, ammoniak, färg, järn, mangan, fosfat
Kolorimetriska analysatorer för enkel- eller multipelflöden

Mätdata
Noggrannhet1
Al/Am/Fe/PO4

Miljödata
< ± 5 % av mätvärdet2 eller ± 0,005 ppm
(det som är störst)
0 till 300 hazen < ± 2 % av mätvärdet2 eller
± 0,5 hazen (det som är störst)

Mangan Low Range:
5 till 35 °C

300 till 500 hazen < ± 5 % av mätvärdet2
Mn

< ± 5 % av mätvärdet2 eller ± 0,005 ppm för 0 till
5 ppm Mn (det som är störst)

Färg:
5 till 40 °C

Mn (Low Range)

< ± 0,005 ppm för 0,000 till 0,050 ppm2
< ± 0,010 ppm för 0,050 till 0,100 ppm2

Repeterbarhet
Al/Am/Fe/Mn

< ± 5 % av mätvärdet eller ± 0,005 ppm
(det som är störst)
3

Samplingstemperatur
Aluminium/ammoniak/färg/järn/mangan/fosfat:
1 till 40 °C
Mangan Low Range:
1 till 35 ºC
Samplingsflöde
Kontinuerligt, 200 till 500 ml/min

Färg

< ± 1 % av mätvärdet (vid 20 % av spannet)
< ± 5 % av mätvärdet3 eller ± 0,001 ppm
(det som är störst)

Samplingstryck
5 psi max.

PO4

< ± 5 % av mätvärdet eller ± 0,030 ppm
(det som är störst)

Samplingsbegränsning
Prov innehållande partiklar 100 µm i diameter och större kan kräva
förfiltrering

Färg

< ± 3 % av mätvärdet2 eller ± 0,5 hazen för 0 till
200 hazen (det som är störst)
< ± 5 % av mätvärdet2 för 200 till 300 hazen
< ± 8 % av mätvärdet2 för 300 till 500 hazen

Mätenheter
Al/Am/Fe/Mn/PO4 mg/l, ppm, ppb, µg/l
Färg

hazenenheter, Pt-Co-enheter

Kalibrering
2-punkts, automatisk kalibrering med möjlighet för manuell initiering.
Intervallet mellan de automatiska kalibreringarna kan väljas manuellt
från fyra gånger per dag till en gång i veckan.
Nollkompenseringsfrekvens (endast färganalysator)
Användardefinierad 1 till 12 timmar

3

Relativ fuktighet
Upp till 95 % RH icke kondenserande

Mn (Low Range)

3

Upplösning
Al/Am/Fe/Mn/PO4 0,001 ppm eller 1 ppb

2

Omgivningstemperatur
Aluminium/ammoniak/järn/mangan/fosfat:
5 till 45 °C

Färg

< ± 7 % av mätvärdet2 eller ± 0,005 ppm för 5 till
10 ppm Mn (det som är störst)

1
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Maximalt mätfel över hela mätområdet.
Testad enligt IEC 61298 Del 1–4:version 2.0 2008-10.
Testad enligt BS ISO 15839:2003.

IM/AZT6CR-SV Rev. R

Underhåll
Intervall för rutinunderhåll
12 månader
(Endast mangan – slitaget på kolven kan öka vid mätning av hårt
vatten på grund av förekomsten av kalcium- och magnanhydroxider)
Reagensförbrukning (gäller ej Aztec 600 Color)
0,57 ml av varje reagens per mätning

Display
Färg, TFT, flytande kristalldisplay (LCD) med inbyggd bakgrundsbelysning och justering av ljusstyrka
Diagonalmått

145 mm

76 800 pixlars display*
* En liten andel av displayens pixlar kan vara konstant aktiva eller
inaktiva. Max. procentandel inaktiva pixlar < 0,01 %.
Funktionstangenter
 Gruppval/vänster markör


Vyval/höger markör



Menytangent



Upp/ökningstangent



Ned/minskningstangent



Returtangent (Enter)
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Mekaniska data

Anslutningsbarhet/kommunikation

Skyddsklass

Ethernetanslutning

IP31*

Webbserver med FTP

Samplingsanslutningar
Inlopp:
Utlopp:

6 mm ytterdiameter skjutpassning × 1/4 tum
BSP-krök
10 mm ytterdiameter skjutpassning ×
3
/8 tum BSP-krök

Mått

För realtidsövervakning, konfigurering,
datafilåtkomst och e-postmöjlighet

Busskommunikationer
Profibus DP V1.0 (tillval)

Datahantering, lagring och visning
Säkerhet

Höjd

653 mm

Bredd

366 mm

Djup

183 mm med stängd dörr
430 mm med öppen dörr

Minne
Löstagbart Secure Digital-kort (SD-kort)

Vikt

15 kg

Trendanalys
Lokal och på distans

Flernivåsäkerhet

Konstruktionsmaterial
Elektronikhus

10 % glasförstärkt polykarbonat

Huvudhus

Noryl

Undre bricka

20 % glasförstärkt polykarbonat

Dörr

Akryl

Elektriska data
Matningsområden
100 till 240 V max. AC 50/60 Hz ± 10 % (90 till 264 V AC, 45/65 Hz)
18 till 36 V DC (tillval)

Analysatorer för enkel- och multipelflöden
6 isolerade strömutgångar, fullt adresserbara och programmerbara
över området 0 till 20 mA (upp till 22 mA vid behov)

Larm/reläutgångar
Analysatorer för enkel- och multipelflöden
En per enhet:
Varningsrelä



Felrelä



Kalibreringsrelä

Säkerhetsgodkännande
cULus
CE-märkning
Uppfyller EMC- och lågspänningsdirektiven (inkl. senaste version av
SS-EN 61010)
Allmän säkerhet
SS-EN 61010–1

EMC

Analoga utgångar

Stopprelä

Godkännanden, certifikat och säkerhet

Föroreningskategori 2

100 W max. – DC



Dataöverföring
SD-kort eller FTP

Överspänning klass 11 på ingångar och utgångar

Effektförbrukning
75 W max. – AC



Operatör och konfigurering
Lösenord eller säkerhetsomkopplare

Emissioner och immunitet
Uppfyller kraven i IEC 61326 för industriell miljö
DS/AZT6AL–SV rev. F
DS/AZT6AM–SV rev. C
DS/AZT6C–SV rev. B
DS/AZT6IR–SV rev. H
DS/AZT6ML–SV rev. C
DS/AZT6MN–SV rev. D
DS/AZT6P–SV rev. D

Sex per enhet:


Fullt användaradresserbara larmreläer

Märkdata
Spänning

250 V AC

30 V AC

Ström

5 A AC

5 A DC

Belastning (icke induktiv) 1 250 VA

150 W

*Ej beräknad för UL eller CB
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Bilaga A – Reagenser

Bilaga A – Reagenser
A.1 Reagenslösningar
Warning.




A.1.1 Förvaring av reagenser
Förvara reagenserna i deras originalförpackningar i ett svalt, torrt
och välventilerat utrymme.

Varning.

Personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och
skyddsglasögon ska användas vid allt underhåll.
Eventuellt spill ska städas bort.
Följ alla hälso- och säkerhetsrutiner för hantering av
kemikalier.

En standarsats med reagenser för en Aztec 600-analysator
(förutom Aztec 600 färganalysator) innehåller tre reagenser (5 l
av vardera) och en högkalibreringsstandard (2,5 l). Aztec 600
färganalysator använder inte reagenser för mätningen, men en
högkalibreringsstandard används för kalibreringen.
Eftersom förbrukningen av avjoniserat vatten beror på mätområdet (se tabell A.1) levereras den separat och finns i 10 eller
25 litersstorlek.
Aztec 600
analysator

Reagens 1
(5 l)

Aluminium

Syra

Ammoniak

Färg

Färg

Ej tillämpligt

Reagens 2 Reagens 3
(5 l)
(5 l)

Standard
(2,5 l)

Använd inte reagenser vars utgångsdatum har passerats.



Följande reagenser är känsliga för ljus och ska förvaras i
mörka flaskor:
–

Ammoniak – reagens 2 och 3

–

Mangan Low Range – reagens 3

Kontakt med synlig, IR- eller UV-strålning förkortar
lagringstiden för dessa reagenser.
ABB tillhandahåller två typer av reagensflaskor i satser – se
bilaga F.3, sidan 97.

A.2 Förbrukning av reagenser

Reagensförbrukningen beror på hur många prover som mäts
per timme.

Färg

0,2
ppm Al
0,35
ppm NH3
(0,288 ppm
NH3-N)

Mätta prover per timme

Katalysator

Alkalisk
reagens

Reagenssatsen räcker i
(dagar)

1

240

Ej tillämpligt

50 hazen
(50 mg/l
Pt-Co)

2

120

3

80

4

60

5

50

6

40

Ej
tillämpligt

Järn

Syra

Buffert

Färg

Mangan

Buffert

Färg

Komplexbildare

0,5
ppm Mn

Färg

0,1
ppm Mn

Buffert/
Mangan Low
Förbehandlare oxidationsRange
ämne
Syra
Molybdensaltreagens



Buffert

0,2
ppm Fe

Fosfat

Obs!

ReduceEj tillämpligt
ringsämne

Det går åt typiskt 0,75 ml av varje reagens per mätning.

Tabell A.2 Förbrukning av reagenser

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

Tabell A.1 Reagenssatser, standard mätområde
Kalibreringsstandarderna är valda för att ge noggranna resultat
över de mest använda mätområdena.
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A.3 Förbrukning av prov, standarder och spädvatten

Förbrukningen av prov och spädvatten beror på vilket område
analysatorn mäter i och hur många provsköljningar som väljs.
Se tabell A.3 och A.4 för att bestämma förbrukningen av prov
och spädvatten per mätning. För mangan High Level bör endast
4–6 sköljningar tillåtas, för alla andra parametrar bör endast
0–4 sköljningar tillåtas.
Standardvärdet för cellsköljning är 4 för High Level mangan och
2 för alla andra.
Antal cellsköljningar
Utspädning
1:0

1:1

1:2

1:3

1:4

0

1

2

3

7,5 ml prov

17 ml prov

26,5 ml prov

36 ml prov

0 ml
DI-vatten

0 ml
DI-vatten

0 ml
DI-vatten

0 ml
DI-vatten

3,75 ml prov

8,5 ml prov

18 ml prov

3,75 ml
DI-vatten

8,5 ml
DI-vatten

13,25 ml
prov

2,5 ml prov

5,7 ml prov

8,85 ml prov

12 ml prov

5,0 ml
DI-vatten

11,3 ml
DI-vatten

17,65 ml
DI-vatten

24 ml
DI-vatten

1,90 ml prov

4,25 ml prov

6,6 ml prov

9 ml prov

5,60 ml
DI-vatten

12,75 ml
DI-vatten

19,9 ml
DI-vatten

27 ml
DI-vatten

1,5 ml prov

3,4 ml prov

5,3 ml prov

7,2 ml prov

6,0 ml
DI-vatten

13,6 ml
DI-vatten

21,2 ml
DI-vatten

28,8 ml
DI-vatten

13,25 ml
DI-vatten

18 ml
DI-vatten

Tabell A.3 Förbrukning av prov och DI-vatten per mätning – 0 till
3 sköljningar

Antal cellsköljningar
Utspädning

4

1:0
1:1
1:2
1:3
1:4

5

6

45,5 ml prov

55 ml prov

64,5 ml prov

0 ml DI-vatten

0 ml DI-vatten

0 ml DI-vatten

22,8 ml prov

27,5 ml prov

32,3 ml prov

22,8 ml DI-vatten

27,5 ml DI-vatten

32,3 ml DI-vatten

15,2 ml prov

18,3 ml prov

21,5 ml prov

30,3 ml DI-vatten

36,7 ml DI-vatten

43,0 ml DI-vatten

11,4 ml prov

13,8 ml prov

16,1 ml prov

34,1 ml DI-vatten

41,3 ml DI-vatten

48,4 ml DI-vatten

9,1 ml prov

11,0 ml prov

12,9 ml prov

36,4 ml DI-vatten

44,0 ml DI-vatten

51,6 ml DI-vatten

Tabell A.4 Förbrukning av prov och DI-vatten per mätning – 4 till
6 sköljningar
Se tabell A.5 för att bestämma mängden DI-vatten och standard
som används per kalibrering.
Antal cellsköljningar

Förbrukning av
DI-vatten

Förbrukning av
kalibreringslösning

0

7,5 ml

7,5 ml

1

17 ml

17 ml

2

26,5 ml

26,5 ml

3

36 ml

36 ml

4

45,5 ml

45,5 ml

5

55,0 ml

55,0 ml

6

64,5 ml

64,5 ml

Tabell A.5 Förbrukning av kalibreringslösning

A.4 Rengöringslösningar

Om en kemisk rengöringscykel körs på analysatorn använder
rutinen ca 8 ml rengöringslösning per rengöringscykel.

78

IM/AZT6CR-SV Rev. R

Aztec 600 aluminium, ammoniak, färg, järn, mangan, fosfat
Kolorimetriska analysatorer för enkel- eller multipelflöden

Bilaga B – Felsökning

Bilaga B – Felsökning
B.1 Felfunktion i analysatorn

B.3 Effekter av strömavbrott i analysatorn

Kontrollera systematiskt mekaniska komponenter som ingår i
vätskehanteringen. Det gäller t.ex. korrekt funktion hos pumpar,
ventiler, rörledningar och rörkopplingar samt läckage eller igensättningar som ändrar de kemiska förhållandena i analysatorn.

Tabell B.1 visar vilka automatiska funktioner som utlöses:

I de flesta fall då problem uppträder beror de på kemin och
vätskehanteringsdelen.

Försiktighet. Kontrollera att inga obehöriga ändringar har
företagits, t.ex. att felaktiga rörledningar har monterats.
Ett fel i kalibreringen kan orsakas av så gott som vilken del som
helst i analysatorns vätskehanteringsdel, inklusive lösningarna.
Variationer i mätvärdena kan bero på luftbubblor i det prov som
kommer in mätcellen eller partiklar som ger igensättningar i
samplingsrörledningar eller ventilblock.
Eventuella oförutsedda problem kan bero på standard- eller reagenslösningarna eller deras flöde genom analysatorn. Byt ut dessa
lösningar på ett tidigt stadium i felsökningen om det råder någon
tvekan om renheten hos dem. Kontrollera att reagenslösningarna
är anslutna korrekt och att utgångsdatum inte har passerats.

B.2 Celldiagnostik

Med celldiagnostiken [Cell Diagnostics] (se avsnitt 10.2, sidan
54) kan analysatorns funktion kontrolleras manuellt.
Detta läge används för att kontrollera analysatorns grundläggande funktion som t.ex. kolvenhetens funktion, aktivering av
ventiler och den allmänna vätskehanteringen.
Det visar också detektorutgången i realtid, och lysdiodkällorna
kan kontrolleras liksom detektorns respons.

Vilka automatiska funktioner som analysatorn utlöser vid ett
strömavbrott beror på hur länge strömmen är borta.

Analysatorns
status
Under mätning, kalibrering eller
rengöring

Strömavbrottets längd
< 6 timmar
Funktion:

> 6 timmar
Funktion:

1. Kolven återställs

1. Kolven återställs

2. Analysatorn utför
en renspolningsrutin

2. Analysatorn utför
en renspolningsrutin

3. Analysatorn utför
en kalibrering

3. Analysatorn utför
en kalibrering

4. Analysatorn går
till mätning

4. Analysatorn går till
mätning

Analysatorns analoga
utgångar hålls på de
utgångsnivåer som
gällde före strömavbrottet.

Analysatorns analoga
utgångar återställs till minimum.

Analysatorns reläutgångar omvärderas när
strömmen återkommer
baserat på de aktuella
driftsförhållandena.
Mätdisplayen bibehåller det senaste värdet
som mättes före strömavbrottet.

Analysatorns reläutgångar omvärderas när
strömmen återkommer
baserat på de aktuella
driftsförhållandena.
Mätdisplayen återställs (är
svart) tills en ny mätning är
genomförd.

Tabell B.1 Automatiska funktioner vid strömavbrott
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B.4 Enkla kontroller
B.4.1 Instabila eller ojämna avläsningar
Det finns ett antal tänkbara orsaker till instabila eller ojämna avläsningar. Följ kontrollerna nedan för att avgöra orsaken. Om
nedanstående åtgärder inte löser problemet, kör analysatorn på en lösning med känd koncentration för att konstatera om analysatorn
är instabil.
Kontroll

Åtgärd

Kontroll av analysatorns
arbetsområde

Analysatorn förefaller ge felaktiga resultat, men det verkliga felet beror på diagrammets skalning eller de
enheter som visas.
1. Kontrollera att analysatorn mäter inom sitt område – Se avsnitt 14, sidan 74.
2. Kontrollera om mätområdet ligger på en liknande nivå som utspädningens inställningspunkt –
ändra mängden utspädning om så behövs – se bilaga A.3, sidan 78.
3. Kontrollera vilka enheter analysatorn använder för att visa resultatet.

Visuell kontroll av
luftbubblor

Kontrollera om det finns luftbubblor i analysatorns rörledningar. Det kan tyda på en lös koppling,
felaktigt ansluten rörledning eller felaktig ventil.
1. Från samplingsledningen:
a. Kontrollera samplingskopplingen på ventilens förgreningsblock – dra åt vid behov.
b. Kontrollera att samplingsledningen är rätt monterad i kopplingarna.
c. Kontrollera samplingens magnetventil(er) och kontrollera att ventilpackningen sitter rätt – Se
avsnitt 13.3.4, sidan 64.
2. Från reagensledningen:
a. Kontrollera reagenskopplingen på ventilens förgreningsblock – dra åt vid behov.
b. Kontrollera reagenskopplingen på ovansidan av nivågivaren – dra åt vid behov.
c. Kontrollera att reagensledningen är rätt monterad i kopplingarna.
d. Kontrollera reagensens magnetventil(er) och kontrollera att ventilpackningen sitter rätt – Se
avsnitt 13.3.4, sidan 64.
3. Dropp från alla reagensledningar:
a. Kontrollera kopplingen i mitten av ventilens förgreningsblock – dra åt vid behov.
b. Kontrollera kopplingen på undersidan av huvudenheten – dra åt vid behov.
c. Kontrollera att ledningen som förbinder förgreningsblocket med huvudenheten är rätt
monterad i kopplingarna.
d. Kontrollera att kolvtätningen inte läcker. Byt vid behov – Se avsnitt 13.3.6, sidan 70.

Kontrollera om det är
några hinder i analysatorns rörledningar.

Skarpa böjar eller kinkar i rörledningarna eller ihopklämda rörledningar förhindrar flödet och kan orsaka
ojämna eller felaktiga avläsningar. Följ var och en av reagens- och samplingsrörledningarna från
ventilens förgreningsblock och kontrollera att vätskeflödet inte begränsas.
Kontrollera följande:
1. Buntband som har dragits åt runt rörledningen – ta bort vid behov.
2. Att rörledningen inte har fastnat eller är ihopklämd.
3. Att det inte är några kinkar på rörledningen – byt ut rörledningen.
4. Att det inbyggda filtret i botten av reagensnivågivaren inte är igensatt.
5. Att analysatorns avloppsvatten rinner fritt ned i ett öppet avlopp (inte under vatten).
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Kontroll

Åtgärd

Kontroll av igensättningar i ventiler/förgreningsblock

Igensättningar i ventiler eller förgreningsblocket resulterar i felaktig dosering av reagens eller prov som
kan orsaka ojämna eller felaktiga avläsningar. Kontrollera förbrukningen av reagens. Onormalt mycket
eller litet förbrukning av en reagens kan tyda på en igensatt eller delvis blockerad ventil.
1. Lossa rörledningen från ventilblockenheten.
2. Demontera ventilblockenheten från analysatorn.
3. Demontera ventilerna, börja med avloppsventilen. Kontrollera uppbyggnad på membranet –
rengör eller byt ut vid behov.
4. Kontrollera att det inte är några igensättningar i ventilens förgreningsblock när ventilen är
demonterad.
a. Anslut en spruta med avjoniserat vatten med samma längd som rörledningen till förgreningsblockets mittre koppling.
b. Tryck in sprutans kolv och kontrollera att DI-vattnet rinner fritt.
c. Ta bort sprutan från den mittre kopplingen och anslut den till den yttre kopplingen för den
ventilposition som testas. Tryck in sprutans kolv och kontrollera att DI-vattnet rinner fritt.
d. Byt ut ventilen och se till att ventilpackningen placeras korrekt.
e. Upprepa för var och en av de återstående ventilerna.
5. Prova att tätningen är lufttät innan ventilblocket monteras i analysatorn genom att fästa sprutan i
den mittre kopplingen, dra ut kolven och släppa den. Sprutans kolv ska återgå till utgångsläget.
6. Byt ut ventilblocket, anslut rörledningen och renspola och kalibrera analysatorn.

Externa faktorer

Det finns ett antal externa faktorer som orsakar ojämna eller instabila resultat som t.ex. ojämn dosering
av kemikalier i processen, smutsiga samplingsrörledningar som leder till analysatorn eller förändringar i
vattenkvaliteten.
1. Kontrollera att samplingsrörledningarna som matar analysatorn har tillräckligt flöde för att
säkerställa att inga partiklar samlas – justera flödet och backspola ledningarna vid behov.
2. Kontrollera att samplingsskålen är ren och att inga partiklar har byggts upp – rengör skålen vid
behov.
3. Kontrollera att inga partiklar som ligger utanför specifikationen kommer in i samplingsskålen som
t.ex. genombrott av koaguleringsämnen – montera vid behov ett förfilter eller ett sedimenteringsglas.
4. Om ett förfilter eller sedimenteringsglas används, kontrollera att de fungerar korrekt – rengör vid
behov.
5. Kontrollera analysatorns historiklogg och jämför perioden med ojämna avläsningar mot
förhållandena.
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B.4.2 Höga/låga mätvärden
Kontroll/symptom

Åtgärd

Kontroll av analysatorns
inställningar

Kontrollera att analysatorn är inställd och arbetar inom sin specifikation.
1. Kontrollera att de enheter som analysatorn visar är desamma som jämförelsemetoden.
2. Kontrollera att analysatorn arbetar inom sitt mätområde.
3. Kontrollera att analysatorn arbetar inom sin specificerade omgivningstemperatur och fuktighet.
4. Kontrollera att analysatorn inte fungerar osäkert.

Kontroll av analysatorns
kalibrering

Kontrollera att analysatorn är korrekt kalibrerad.
1. Kontrollera att standardkoncentrationen motsvarar analysatorns inställning.
2. Kontrollera att den låga kalibreringslösningens optiska densitet ligger inom det förväntade
området – kalibrera om vid behov.
3. Kontrollera att den höga kalibreringslösningens optiska densitet ligger inom det förväntade
området – kalibrera om vid behov.

Kontroll av samplingspunkter och extern
metod

När analysatorns resultat jämförs med laboratorievärden eller bärbar analysteknik är det viktigt att
kontrollera att de prov som analyseras är desamma och att analysmetoderna är jämförbara.
1. Kontrollera att det prov som tas för extern analys är samma prov som analysatorn mäter
genom att hämta provet från samplingsskålens överströmning.
2. Se till att de tagna proverna analyseras inom samma tidsrymd.
3. Kontrollera att det insamlade provet inte utsätts för någon extra behandling före analysen som
t.ex. ytterligare filtrering, sedimentering eller syrakokning.
4. Kontrollera att den jämförande analysmetoden inte mäter den ”totala” mängden av parametern
i provet.
Laboratoriemetoder som t.ex. ICP-analys kan ge högre mätvärden för råvatten än online-analysmetoder.
5. Om en bärbar testsats eller ett bänkinstrument används för jämförelse, kontrollera att den
mäter noggrant.
Kontrollera
a. att reagenserna inte har passerat utgångsdatum
b. att instrumentet har kalibrerats
c. resultatet på kända standarder
d.

Kontroll av filter

att analysatorn arbetar inom sitt arbetsområde och sin noggrannhet.

Om ett filter används före analysatorn kan det tänkas att vissa viktiga parametrar filtreras bort innan
analysen sker.
1. Analysera ett prov som är taget före och efter filtret för att kontrollera om koncentrationen
ändras signifikant.
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B.4.3 Onormal förbrukning av reagenser
Kontroll/symptom

Rutin och åtgärd

Kontroll av analysatorns
mät- och kalibreringsinställningar

Det går att ställa in hur ofta analysatorn ska mäta och kalibrera.
Standardfrekvensen för de flesta Aztec 600-analysatorer är 6 mätningar per timme och kalibrering
var 24:e timme.
Det går att minska det för att spara på åtgången av reagens och standard.
1. Tryck på tangenten

och välj Konfigurationsmeny för att konfigurera analysatorn.

2. Ställ in mätfrekvensen – se avsnitt 6.2.1, sidan 32.
3. Ställ in kalibreringstiden och frekvensen – Se avsnitt 6.3.1, sidan 33.
Onormal förbrukning av
en reagens

Onormal förbrukning av en reagens kan tyda på ett blockerat eller delvis strypt flöde genom
analysatorn eller luft som kommer in genom en koppling:
1. Kontrollera om det är några igensättningar i analysatorns rörledningar – se bilaga B.4.1, sidan 80.
1. Kontrollera om ventilerna/förgreningsblocket är igensatta – se bilaga B.4.1, sidan 80.
1. Kontrollera om det finns tecken på luftbubblor – se bilaga B.4.1, sidan 80.
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B.4.4 Kalibreringsfel
Ett fel i kalibreringen kan orsakas av så gott som vilken del som helst i analysatorns vätskehanteringsdel, inklusive lösningarna.
Kontroll/symptom

Åtgärd

Kalibreringsfel efter
montering av en ny sats
reagenser i analysatorn

Om kalibreringen misslyckades efter att en ny sats reagenser monterats är det möjligt att de har
monterats felaktigt, att ett stycke av rörledningen har blockerats i samband med bytet eller att
reagensledningarna inte har renspolats tillräckligt.
1. Kontrollera att reagenserna är av rätt typ, anslutna korrekt (reagens 1 till ventil R1 etc.) och inte
är för gamla.
2. Kontrollera att kalibreringsinställningarna är riktiga och inte har ändrats.
1. Kontrollera om det är några hinder, igensättningar eller läckor i analysatorns rörledningar – se
bilaga B.4.1, sidan 80.
2. Kontrollera att reagenserna har renspolats fullständigt, kör rutinen Renspola ledningarna och
kalibrera [Prime Lines and Calibrate].

Fel vid en rutinkalibrering

De mest sannolika orsakerna till ett rutinkalibreringsfel är en blockerad ventil, läckande kolvtätning
eller att reagenserna eller standarderna är förorenade.
Granska de misslyckade kalibreringsresultaten och jämför dem med de förväntade värdena:
1. Öppna menyn Kalibreringsstatus [Calibration Status] i analysatorn – tryck på tangenten
och rulla upp till Diagnos [Diagnostics]. Tryck sedan på
och välj Övervaka status [Monitor
Status]. Tryck på tangenten
för att öppna Kalibrering.
2. Kontrollera optisk densitet (OD) lågt värde och optisk densitet högt värde mot de godkända
värdena – se tabell C.3, sidan 89 för godkända värden.
Optisk densitet lågt värde är för hög

Om den optiska densiteten lågt värde är för hög bildas det för mycket färg vid den tomma
mätningen. Det kan bero på förorenat avjoniserat vattnet, ett hinder i rörledningarna eller en felaktig
ventil.
1. Ersätt DI-vattnet med en färsk lösning och renspola och kalibrera analysatorn.
1. Kontrollera om analysatorns rörledningar och ventiler har några hinder, igensättningar eller läckor –
se bilaga B.4.1, sidan 80.
Optisk densitet högt värde är för låg

Om den optiska densiteten högt värde är för låg bildas det inte tillräckligt mycket färg när standarden
mäts. Det kan bero att standarden har blivit förorenad, något fel med reagenserna, ett hinder i
rörledningarna, en felaktig ventil eller en läckande kolvtätning.
1. Kontrollera om analysatorns rörledningar och ventiler har några hinder, igensättningar eller läckor –
se bilaga B.4.1, sidan 80.
2. Kontrollera att kolvtätningen inte läcker och att glascellen inte är skadad. Byt vid behov – Se
avsnitt 13.3.6, sidan 70.
3. Byt ut reagenserna och standarderna och renspola och kalibrera analysatorn.
Optisk densitet högt värde är för hög

Om den optiska densiteten högt värde är för hög bildas det för mycket färg när standarden mäts.
Det kan bero att standarden har blivit förorenad, något fel med reagenserna, ett hinder i
rörledningarna, en felaktig ventil eller en läckande kolvtätning.
1. Kontrollera om analysatorns rörledningar och ventiler har några hinder, igensättningar eller läckor –
se bilaga B.4.1, sidan 80.
2. Kontrollera att kolvtätningen inte läcker och att glascellen inte är skadad – byt vid behov – Se
avsnitt 13.3.6, sidan 70.
3. Byt ut reagenserna och standarderna och renspola och kalibrera analysatorn.
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Bilaga C – Funktionsprinciper
C.1 Allmän funktion

En enda kolvpump används för alla hydraulfunktioner. Den drivs
av en stegmotor, vilket garanterar att exakta volymer sugs in.
Kolven har den ytterligare fördelen att fysiskt torka av den
optiska cellen när provet och reagenserna förs in och ut, vilket
resulterar i en automatisk rengöringsprocess.

Tack vare kolvpumpens konstruktion kan analysatorn utnyttja ett
unikt, patenterat luftblandningssystem. Kolvens sista uppåtgående rörelse sammanfaller med att luftventilen öppnas, vilket ger
ett kraftigt luftinsug genom öppningsporten i den optiska cellen
och därmed en fullständig kemisk blandning.

Rengöringsprocessen minskar underhållsbehovet och ökar analysatorns noggrannhet och repeterbarhet.

Till
atmosfären

W

Ventilens
förgreningsblock

R1

Luft
R2
DI
R3
STD
S1
S3

Avlopp

Kolvenhet

Avjoniserat vatten

Standard

S2

Prover

Reagenser

Fig. C.1 Schematiskt flöde
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C.2 Temperaturstyrning

C.5 Kalibrering av lysdiod

Uppvärmning av provet snabbar upp vissa kemiska reaktioner
och möjliggör en högre mätfrekvens. Det förbättrar också den
syrakokning som sker vid vissa analyser (t.ex. av aluminium och
järn). Om omgivningen är mycket kall tar det längre tid för
analysatorn att uppnå arbetstemperaturen (när analysatorn
arbetar sig upp mot temperaturen visas meddelandet
Stabilisering [Stabilising] på displayen).

Detektorutgången har en skala i punkter. Hela skalområdet är
0 till 4 095 punkter. Avjoniserat vatten har maximal transmission,
så skalan väljs så att ett detektorsvar med avjoniserat vatten
motsvarar 3 300 punkter (80 % av skalan).

Mäthuvudet är temperaturstyrt. När all optik hålls i en temperaturkontrollerad miljö ger det en utmärkt stabilitet och förbättrar
analysatorns repeterbarhet.

Det går att avläsa och ändra arbetstemperaturen – Se avsnitt
6.2.1, sidan 32. Vid låga omgivningstemperaturer rekommenderas att hålla reagenserna borta från golvet och placera dem på
reagenshyllan och isolera dem.

C.3 Mätcykel

Samplingsskålen fylls med prov och bräddar över upptill för att
bibehålla ett konstant tryck varifrån det prov som ska mätas tas.
Flottören inne i skålen innehåller en liten magnet som manövrerar
en tungkontakt. När flottören är i det översta läget är kontakten
sluten. Om provet slutar att rinna sjunker flottören långsamt.
Kontakten öppnas och ett fel i samplingsflödet indikeras.
Kolvpumpen samlar upp ett diskret vattenprov från samplingsskålen i intervall om 10 till 60 minuter (definieras av användaren).
Ljustransmissionen mäts för att kompensera för den faktiska
bakgrundsfärgen och grumlighetseffekter.
Reagenser adderas och blandas med hjälp av luft. Efter en viss
tid då färgen utvecklas mäts ljustransmissionen en gång till,
bakgrundsvärdet subtraheras och den resterande ljusnivån
omvandlas till ett koncentrationsvärde.
Resultatet loggas, visas på displayen (som ett värde eller
grafiskt) och överförs som en strömsignal. Om värdet ligger
under eller över de förinställda gränserna för mätflödet aktiveras
det berörda larmgränsreläet.

C.4 Kalibreringscykel

Automatiska kalibreringar kan ske från var sjätte timme till en
gång i veckan. Mätcykeln avbryts för kalibrering. Kalibreringen
innebär att mätcykeln upprepas med avjoniserat vatten och
sedan en känd standard. De två värdena som erhålls används
för att beräkna en kalibreringskurva. Analysatorn jämför kalibreringskurvan med den idealiska kurvan som är sparad i minnet.
Om skillnaden mellan den idealiska arbetskurvan och
tvåpunktskalibreringen är acceptabel återgår analysatorn till
mätcykeln – annars misslyckades analysatorns kalibrering.

Före varje kalibrering kontrollerar analysatorn lysdiodutgången
och justerar den om det krävs. Det sker genom att
detektorsvaret på avjoniserat vatten analyseras.

Om detektorsvaret är 3 300 ± 100 punkter behövs ingen
justering. Annars justeras lysdiodströmmen automatiskt tills
detektorn läser 3 300 ± 25 punkter.
Justeringen medger att olika lysdioder kan användas för att
mäta olika ämnen, köra analysatorn vid olika temperaturer och
undvika cellbeläggningar utan någon negativ inverkan på
prestanda.

C.6 Spädcykel

Aztec 600-analysatorerna har automatisk utspädning för att
utöka arbetsområdet.
Om ett prov är alltför koncentrerat hamnar mätvärdet utanför
analysatorns arbetsområde. Nästa gång provet mäts späder
analysatorn ut provet för att få värdet att hamna inom
arbetsområdet.
I utspädningsläge späds provet ut med avjoniserat vatten.
Utspädningsförhållandet kan programmeras från 1:1 till 1:4
(1 del prov och 4 delar spädvatten).
Möjligheten att minska utspädningsfaktorn kan vara en fördel för
att erhålla noggrannare mätningar då provkoncentrationen ligger
nära men precis över gränsen för outspätt prov. En minskad
utspädningsfaktor minskar också förbrukningen av avjoniserat
vatten. Försiktighet måste dock iakttas när utspädningsfaktorn
minskas så att analysatorns arbetsområde inte överskrids.
Analysatorn fortsätter att mäta provet i utspädningsläge tills
koncentrationen är sådan att det inte längre behövs någon
utspädning.
Analysator

Går in i
utspädningsläge

Går ut ur
utspädningsläge

Aztec 600 aluminium

0,33 ppm Al

0,27 ppm Al

Aztec 600 ammoniak

0,55 ppm NH3

0,45 ppm NH3

Aztec 600 järn

1,1 ppm Fe

0,9 ppm Fe

Aztec 600 mangan

2,2 ppm Mn

1,8 ppm Mn

Aztec 600 fosfat

11,0 ppm PO4

9,0 ppm PO4

Tabell C.1 Analysatorns utspädningspunkter

Obs! Analysatorerna Aztec 600 färg och Aztec 600
mangan Low Range går inte in i utspädningsläge.
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C.7 Använda kemiska mätmetoder
Analysator

Kemisk metod

Mätprincip

Aztec 600
aluminium

Pyrocatechol
violett

Baseras på mätning av det blåa färgade komplex
som bildas genom reaktion mellan aluminium och
pyrocatechol violett i en lämpligt buffrad lösning.
Surgörning av provet är normalt tillräcklig behandling för att omvandla alla former av aluminium till
sådana som reagerar med pyrocatechol violett
med undantag av uppslammade aluminater.

Analyseringssekvens
1. Skölj cellen med prov.
2. Tillsätt reagens 1 (syra).
3. Tillsätt prov.
4. Vänta i 3 minuter (omvandlar Al till en form som
reagerar).
5. Mät bakgrunden för att kompensera för naturlig färg.
6. Tillsätt reagens 2 (justerar till rätt pH).
7. Tillsätt reagens 3 (färgbildande reagens).
8. Blanda med luft.
9. Vänta i 5 minuter tills färgen hinner utvecklas.
10. Mät den slutliga färgen, ta hänsyn till bakgrund och
leverera resultat som en koncentration.

Aztec 600
ammoniak

Indofenol blå

Ammoniak reagerar i en buffrad alkalisk lösning i
närvaro av en katalysator och bildar monokloramin. Den resulterande monokloraminprodukten
reagerar sedan med en fenolsammansättning
och ger upphov till indofenol blå, som mäts spektrometriskt i analysatorn.

1. Skölj cellen med prov.
2. Tillsätt färgreagens.
3. Tillsätt prov.
4. Vänta i 30 sekunder.
5. Mät bakgrundsabsorbansen.
6. Tillsätt katalysator.
7. Tillsätt alkalisk buffert.
8. Blanda med luft.
9. Vänta i 10 minuter tills färgen hinner utvecklas.
10. Mät den slutliga absorbansen.

Aztec 600 färg

Absorbans

Provets absorbans mäts vid 400 nm och uttrycks
som en färg motsvarande platina-koboltskalan
(Pt-Co) eller hazenskalan.

1. Skölj cellen med prov.
2. Tillsätt prov.
3. Vänta i 25 sekunder.
4. Mät provets absorbans.

Aztec 600 järn

TPTZ

Baseras på mätning av det blålila-färgade komplex
som bildas genom reaktion mellan järn och tripyridyl-triazine (TPTZ) i en lämpligt buffrad lösning.
Surgörning av provet är normalt tillräcklig behandling för att omvandla alla former av järn till sådana
som reagerar med TPTZ.

1. Skölj cellen med prov.
2. Tillsätt reagens 1 (syra).
3. Tillsätt prov.
4. Vänta i 4 minuter (omvandlar Fe till en form som reagerar).
5. Mät bakgrunden för att kompensera för naturlig färg.
6. Tillsätt reagens 2 (justerar till rätt pH).
7. Tillsätt reagens 3 (färgbildande reagens).
8. Blanda med luft.
9. Vänta i 3 minuter tills färgen hinner utvecklas.
10. Mät den slutliga färgen, ta hänsyn till bakgrund och
leverera resultat som en koncentration.

Tabell C.2 Använda kemiska mätmetoder
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Analysator

Kemisk metod

Mätprincip

Aztec 600
mangan

Formaldoxim

Baseras på det röd/orange-färgade komplex som
bildas mellan formaldoxim och mangan i en
lämpligt buffrad lösning.

Bilaga C – Funktionsprinciper
Analyseringssekvens
1. Skölj cellen med prov.
2. Tillsätt prov.
3. Mät bakgrundsabsorbansen.
4. Tillsätt buffertreagens.
5. Tillsätt formaldoxim färgreagens.
6. Vänta i 2 minuter.
7. Tillsätt järnkomplexbildande reagens.
8. Blanda med luft.
9. Vänta i 5 minuter tills färgen hinner utvecklas.
10. Mät den slutliga absorbansen.

Aztec 600
mangan Low
Range

Malakitgrönt

Baseras på malakitgrönt trifenylfärgmedel som
bildas vid oxidation mellan mangan och leukomalakitgrönt.

1. Skölj cellen med prov.
2. Tillsätt förkonditionerare för att ta bort inverkan av klor.
3. Tillsätt prov.
4. Vänta i 30 sekunder.
5. Mät bakgrundsabsorbansen.
6. Tillsätt buffert/oxidant.
7. Vänta i 5 minuter.
8. Tillsätt färgbildande reagens.
9. Blanda med luft.
10. Vänta i 3 minuter tills färgen hinner utvecklas.
11. Mät den slutliga absorbansen.

Aztec 600
fosfat

Fosfomolybden Baseras på ett gult komplex som bildas mellan
blå
molybdensalt och fosfat. Reduceringsämnet
modifierar sedan detta komplex så att det ger
fosfomolybdenblå färg.

1. Skölj med prov.
2. Tillsätt sur molybdensaltreagens.
3. Tillsätt prov.
4. Mät bakgrundsabsorbansen.
5.

Vänta i 1 minut och 30 sekunder.

6. Tillsätt reduceringsämne.
7. Blanda med luft.
8. Vänta i 11 minuter tills färgen hinner utvecklas.
9. Mät den slutliga absorbansen.

Tabell C.2 Använda kemiska mätmetoder (Fortsättning)
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C.8 Analysatorns typiska kalibreringsdata
Aztec 600 analysator

Optisk densitet låg

Optisk densitet hög

Kalibreringsgradient

Aluminium

0,035 till 0,085

0,400 till 0,600

2,000 till 2,700

Ammoniak

0,010 till 0,070

0,245 till 0,420

0,630 till 1,000

Färg

0,000

0,056 till 0,084

595 till 893

Järn

0,000 till 0,010

0,100 till 0,120

0,450 till 0,600

Mangan

-0,020 till 0,000

0,120 till 0,140

0,240 till 0,300

Mangan Low Range

0,000 till 0,100

0,580 till 0,750

5,500 till 7,500

Fosfat

-0,005 till 0,015

0,210 till 0,240

0,064 till 0,080

Tabell C.3 Analysatorns typiska kalibreringsdata
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Bilaga D – Webbläsare
1

3

2

5

4

6

Fig. D.1 Webbläsarmeny
Analysator är utrustad med ett Ethernetkort som standard, och
när lämpliga konfigurationsinställningar har skett kan användarna komma åt analysatorns data via ett Ethernetnät.
Dessutom kan filer överföras till och från analysatorn via en
FTP-anslutning.
a

b

c
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Logga in [Log On] – klicka för att logga in på analysatorn
och aktivera åtkomstkonfigurationen (visas endast om
analysatorn är konfigurerad för FTP-åtkomst – Se avsnitt
6.7.1, sidan 39).
Analysatorskärm [Analyzer View] – visar analysatorns
aktuella skärm. Om analysatorn har skärmsläckare
inkopplad påverkar det inte denna vy.
Åtkomstknappar [Access Buttons] – ger åtkomst till
analysatorns data om användaren har tillräcklig
behörighet.
–

Flödesvärden [Stream Values] – se bilaga D.1,
sidan 90

–

Handhavande [Operate] – se bilaga D.2, sidan 91

–

Övervaka status [Monitor Status] – se bilaga D.3,
sidan 91

–

Statistik [Statistics] – se bilaga D.4, sidan 91

–

Loggningsstatus [Logging Status] – se bilaga D.5,
sidan 91

–

Operatörsmeddelanden [Operator Message] – se
bilaga D.6, sidan 91

–

Konfigurering [Configuration] – se bilaga D.7,
sidan 92

d

Språkval [Language Selection] – väljer språk för webbsidorna.

e

Autouppdatering [Auto-Refresh] – uppdaterar analysatorvyn automatiskt.

f

Vyval [View Selection] – väljer den önskade analysatorvyn.
–

Larm-/händelselogg

–

Händelselogg

–

Diagramvy

–

Stapelvy

D.1 Flödesvärden
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D.5 Loggningsstatus

Obs! Menyvalen från fönstret Handhavande [Operate] startar
den beskrivna rutinen när motsvarande knapp väljs.

D.6 Operatörsmeddelanden

Ett operatörsmeddelande visas i diagramvyn. Exempel:

D.3 Övervaka status
En post ingår också i larmloggen.
En instruktion visas på analysatorn som en varning, t.ex.:

D.4 Statistik

Operatörsinstruktioner kan endast tas bort med tangenten

.

För att skicka ett operatörsmeddelande eller en instruktion till
analysatorn:
1. Skriv användarnamnet och lösenordet. Upp till 160 tecken
kan användas. Det är samma FTP-användarnamn och
lösenord som är angivet i konfigurationen – se bilaga D,
sidan 90.
2. Skriv meddelandet eller en instruktion (endast ett fält kan
användas åt gången).
3. Klicka på
för att skicka meddelandet eller instruktionen till analysatorn.

IM/AZT6CR-SV Rev. R

91

Aztec 600 aluminium, ammoniak, färg, järn, mangan, fosfat
Kolorimetriska analysatorer för enkel- eller multipelflöden

Bilaga D – Webbläsare

D.7 Konfiguration
Obs! Användaren måste vara inloggad för att konfigurationsknappen ska aktiveras.

För att komma åt data som är sparade i analysatorn via Internet
Explorer:
1. Starta Internet Explorer.
2. Skriv i adressraden ftp:// följt av IP-adressen för den
analysator varifrån filerna ska kopieras. En inloggningsruta
visas:

D.8 FTP-access

Filer kan överföras mellan analysatorn och en dator på distans
via en FTP-anslutning om analysatorn har konfigurerats med
motsvarande inställningar – se bilaga D, sidan 90.
Microsoft Internet Explorer version 5.5 (eller senare) eller
MS-DOS kan användas som FTP-klient.

D.9 FTP-access via Internet Explorer
Obs! FTP-access kräver Internet Explorer version 5.5 eller
senare.
Internet Explorer måste konfigureras på rätt sätt innan det går
att komma åt data via FTP.
Internet Explorer ska vara inställd på att kontrollera nyare
versioner av sparade sidor varje gång en sida besöks, annars är
det inte säkert att det är de senaste data som kopieras. Internet
Explorer ska också vara inställd på att aktivera FTP-access.
Konfigurera Internet Explorer så här:
1. Välj Internetalternativ från Verktygsmenyn.
2. I fliken Allmänt i dialogrutan som visas, klicka på knappen
Inställningar i gruppen temporära filer.
3. I alternativen för ”Kontrollera om det finns senare versioner
av lagrade sidor” väljer du ”Varje gång jag besöker
webbsidan” och klickar sedan på OK.
4. Välj fliken Avancerat i dialogrutan Internetalternativ och
kontrollera att rutan Aktivera mappvy för FTP-platser
under rubriken Webbsökning är ikryssad. Klicka sedan på
OK.
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3. Skriv användarnamnet och lösenordet och tryck på
returtangenten. De mappar som finns i analysatorn visas.
4. Öppna mappen som innehåller de filer som ska visas.
Filerna i mappen kan visas i valfri standard Explorervy
(små symboler, stora symboler, lista eller detaljerat) med
de olika alternativen i menyn Visa.
Obs! SDMMC-mappen syns endast om ett SD-kort
finns och inloggningen är vald till online – Se avsnitt 9,
sidan 51.
5. Filer och mappar kan kopieras till och från analysatorn.
Obs! En händelselogg skapas och visas för varje
FTP-inloggning med detaljer om den inloggades namn
och behörighet (full behörighet eller endast läsbehörighet). När Internet Explorer används som FTP-klient
sker två inloggningar då varje session startas, vilket
ger upphov till två loggposter.
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D.10 FTP-access via DataManager

DataManager kan användas med FTP för att nå datafiler som
har sparats på arkiveringsmediet (SD-kort) som är isatt i analysatorn. Se bruksanvisningen för DataManager (IM/DATMGR)
beträffande konfigurering för FTP-access.

D.11 Filöverföringsprogram

Ett schemalagt filöverföringsprogram (FTSP) finns som möjliggör
att arkiv- och konfigurationsfiler kan överföras automatiskt till en
PC via FTP. De överförda filerna kan sparas på PC:ns lokala disk
eller på en nätverksdisk för enkel åtkomst och säker backup.
Ange följande adress (utan mellanslag) i webbläsarens adressfält
för att hämta FTSP-programmet (FTS.exe):
http://search.abb.com/library/ABBLibrary.asp?DocumentID=FT
S.exe&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Ange följande adress (utan mellanslag) i webbläsarens adressfält
för att hämta FTSP-bruksanvisningen (IM/SMFTS):
http://search.abb.com/library/ABBLibrary.asp?DocumentID=IM/
SMFTS&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
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Bilaga E – Uppdatering av programvaran
8. Sätt i SD-kortet, stäng dörren och återställ strömmen till
analysatorn. Ett startmeddelande visas i ca 5 sekunder,
därefter en förloppsindikator för filhämtningen och sedan
en ABB-logotyp.

Normal drift
(upp)
Programvaruuppdatering
(ned)

C
A

B

9. En varningsruta visas därefter med alternativet att uppgradera det befintliga systemets programvara eller avsluta
utan uppgradering:

D
Aktiverad

Avaktiverad

E
10. Tryck på tangenten

för att fortsätta.

11. Rutan Driftsättning V2.0 visas med tangenten Uppgradera
firmware [Upgrade Firmware] markerad.

Fig. E.1 Uttagning av SD-kort och driftsättningsomkopplarens
läge
1. Stoppa driften av analysatorn genom att välja Drift/Stoppa
[Drift/Stop] från operatörens huvudmeny.
2. Bryt strömförsörjningen till analysatorn.
Se fig. E.1:
3. Lossa dörrlåsen A med en stor flatskruvmejsel.
4. Ta ut SD-kortet B (om det sitter i).
5. Se dokumentationen på webbplatsen (http://www.abb.com)
beträffande detaljer om programuppdateringar.
6. Ladda ned programvaran och för över den till ett tomt
SD-kort med en lämplig kortläsare.
7. Sätt omkopplaren C (ovanför SD-kortets kortplats) i det
nedre läget (programvaruuppdatering).
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12. Tryck på tangenten
för att uppgradera den befintliga
systemprogramvaran. Programvaran överförs till analysatorn i delar.
13. Tryck på
minuter).

när varje del installeras (vilket kan ta några

14. Bryt strömförsörjningen till analysatorn.
15. Öppna dörren och slå om omkopplaren C till det övre
läget.
16. Lossa täckplattans fyra fästskruvar D med en kryssmejsel och ta bort täckplattan.
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17. Ställ driftsättningsomkopplaren E i läge Aktiverad.
18. Stäng dörren och återställ strömmen till analysatorn.
19. Gå in på menyn Konfigurering [Configuration] och sedan
Driftsättning [Commissioning] och kontrollera att rätt
instrumenttyp visas – Se avsnitt 6.8, sidan 41.
Om fel instrumenttyp visas väljer du den rätta instrumenttypen innan du avslutar och sparar konfigurationen.
20. Bryt strömförsörjningen till analysatorn och öppna dörren.
21. Ställ driftsättningsomkopplaren E i läge Avaktiverad.
22. Sätt tillbaka täckplattan och skruva fast den med de fyra
fästskruvarna D.
23. Stäng dörren och säkra den med dörrlåsen A.
24. Återställ strömmen till analysatorn.
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Bilaga F – Reservdelar
F.1 Underhållssatser

F.3 Reagenser och reagensflaskor

Art.nr

Beskrivning

Art.nr

Beskrivning

AW630 070

Aztec 600 Colorimetric 12-månaders
underhållssats

AWRS630/0003

Avjoniserat vatten (10 l) för kalibrering och
utspädning

AWRS630/0120

Syrafritt, avjoniserat vatten (10 l) för kalibrering
av färganalysator endast

AWRK631/0720

Sats med Aztec aluminiumreagenser
bestående av
 Aztec aluminiumreagens 1 (5 l)
 Aztec aluminiumreagens 2 (5 l)
 Aztec aluminiumreagens 3 (5 l)
 Aztec aluminiumstandard (2,5 l)

AWRK632/0360

Sats med Aztec ammoniakreagenser
bestående av
 Aztec ammoniakreagens 1 (5 l)
 Aztec ammoniakreagens 2 (5 l)
 Aztec ammoniakreagens 3 (5 l)
 Aztec ammoniakstandard (2,5 l)

AWRS630/0105

Aztec färgstandard [50 hazen (50 mg/l
Pt-Co)] (5 l)

AWRK633/0619

Sats med Aztec järnreagenser bestående
av
 Aztec järnreagens 1 (5 l)
 Aztec järnreagens 2 (5 l)
 Aztec järnreagens 3 (5 l)
 Aztec järnstandard (2,5 l)

AWRK635/0816

Sats med Aztec manganreagenser
bestående av
 Aztec manganreagens 1 (5 l)
 Aztec manganreagens 2 (5 l)
 Aztec manganreagens 3 (5 l)
 Aztec manganstandard (2,5 l)

AWRK634/0825

Sats med Aztec mangan Low Range-reagenser (LR) bestående av
 Aztec mangan LR-reagens 1 (5 l)
 Aztec manganreagens 2 (5 l)
 Aztec manganreagens 3 (5 l)
 Aztec manganstandard (2,5 l)

AWRK636/0420

Sats med Aztec fosfatreagenser bestående
av
 Aztec fosfatreagens 1 (5 l)
 Aztec fosfatreagens 2 (5 l)
 Aztec fosfatstandard (2,5 l)

AW630 072

Aztec 600 Colorimetric 24-månaders
underhållssats

F.2 Uppgraderingssatser
Art.nr

Beskrivning

AW630 083

Uppgraderingssats för rengöringslösning – medger att en rengöringslösning kan användas i en
analysator för ett flöde

AW600 067
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Art.nr

Beskrivning

AW630 030

Sats med 4 tomma reagensflaskor (genomskinliga) à 5 l för användning med

AW630 031

AW630 032



AW631 aluminium



AW637 färg



AW633 järn



AW635 mangan
(för AW634 mangan Low Range
används AW630 031)



AW636 fosfat

Bilaga F – Reservdelar

Sats med 4 tomma reagensflaskor (ogenomskinliga) à 5 l för användning med


AW632 ammoniak



AW634 mangan Low Range

1 tom flaska (genomskinlig) a 10 l för
användning med avjoniserat vatten
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Bilaga F – Reservdelar

F.4 Strategiska reservdelar
F.4.1 Ventilenheter och tillhörande delar
Art.nr

Beskrivning

Art.nr

Beskrivning

AW630 074

Ventilförgreningsblock
– enkelflöde

AW630 088

Sats med 5 ventilmembran och ventilpackningar
– EPDM

AW630 089

Sats med 1 ventilmembran och ventilpackning
– för avloppsventil

AW630 092

Sats med 5 ventilpackningar – EPDM

AW630 093

Ventilpackning – för avloppsventil

AW630 071

Ventil-kortenhet

AW630 075

AW630 048

Ventilförgreningsblock
– mulitpelflöden

Ventilförgreningsblock
(levereras utan magnetventiler)

AW630 090

Ventil – EPDM-membran

AW630 091

Avloppsventil
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Bilaga F – Reservdelar

F.4.2 Samplingsskålar och tillhörande delar
Art.nr

Beskrivning

Art.nr

Beskrivning

AW630 079

Komplett samplingsskålenhet
– enkelflöde

AW630 063

Samplingsflottörenhet

AW630 084

Samplingsskål övre ändkåpa – komplett med
O-ring

AW630 085

Samplingsskål undre ändkåpa – komplett med
O-ring och koppling

AW630 096

Tungkontakt till samplingsskål

AW630 067

O-ringar för samplingsskål, övre och undre huv

AW630 080

AW630 062

AW630 065

Komplett samplingsskålenhet
– mulitpelflöden

Vinkelkoppling till samplingsskål
– 3/8 tum BSPP × 10 mm

Vinkelkoppling till samplingsskål
– 1/4 tum BSPP × 6mm
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Bilaga F – Reservdelar

F.4.3 Mäthuvudenheter och tillhörande delar
Art.nr

Beskrivning

Art.nr

Beskrivning

AW630 078

Mäthuvudenhet – utan lysdiod

AW630 061

Detektor-kortenhet

AW630 051

Lysdiod-kortenhet
– färg (blå)

AW630 052

Lysdiod-kortenhet
– fosfat (infraröd)

AW630 053

Lysdiod-kortenhet
– mangan (blå)

AW630 086

Mäthuvudets linjära stegmotor- och ledskruvenhet (+AW630 301 ledskruvhölje som medföljer)

AW630 047

Linjär ställdonsmonterad underenhet
(+ AW630 301 ledskruvhölje som medföljer)

AW630098

Kolv och provrörsenhet
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Art.nr

Beskrivning

AW630 054

Lysdiod-kortenhet
– mangan Low Range/ammoniak (röd)

AW630 055

Lysdiod-kortenhet
Aluminium/järn– (bärnsten)

AW630 060

Mäthuvud-kort

AW630 099

Lysdiod/detektorkåpa
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Bilaga F – Reservdelar

F.4.4 Rördragning
Art.nr

Beskrivning

Art.nr

Beskrivning

AW630 064

Sats med 5 utbyteskopplingar – M6

AW630 057

Nivågivarenhet – 2,5 l/5 l

AW630 094

Sats med 5 utbyteskopplingar – M5
AW630 056

Nivågivarenhet – 10 l

AW630 059

Analysatorrörledningar – Tygon R3603
/16 tum innerdia. × 1/32 tum väggtjocklek –
15,24 m
1

AW630 058
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Analysatorrörledningar – Tygon 2075
Används i analysator mangan Low Range –
15,24 m
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F.4.5 Elektronikkort

Bilaga F – Reservdelar
F.4.6 Sändarenhet

Art.nr

Beskrivning

Art.nr

Beskrivning

AW630 087

Anslutningskort

AW630 010

Sändarenhet (fullt testad) – AC

AW630 073

Applikationskort

AW630 011

Sändarenhet (fullt testad) – DC

AW600 051

Aztec/Navigator nätaggregatsats – AC

AW600 056

Aztec/Navigator nätaggregatsats – DC

AW630 066

Frontdörrenhet med membranknappsats, utan
display

AW630 068

Frontdörrenhet med membranknappsats, med
display

IM/AZT6CR-SV Rev. R

103

Aztec 600 aluminium, ammoniak, färg, järn, mangan, fosfat
Kolorimetriska analysatorer för enkel- eller multipelflöden

Bilaga F – Reservdelar

F.5 Tillbehör
Art.nr

Beskrivning

03-0051-A

Reagensbricka – rostfritt stål

01-0107-A

Samplingshuvudskål

23-0022-A

EasyClean manuellt system – 20 µ
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