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1. ÚVOD
Měřič REDOX potenciálu je určen pro aplikace vyžadující sledování a řízení
oxidačně-redukčních parametrů kapalin v řadě průmyslových procesů, např. při
povrchových úpravách kovů, výrobě plošných spojů, na úpravnách vody a čističkách
odpadních vod.
Přístroj je vestavěn do odolné plastové skříně s kabelovými průchodkami a
průhledným víkem, která splňuje parametry krytí na úrovni IP65. Pod průhledným
víkem je umístěn ovládací panel s displejem, což zajišťuje snadnou komunikaci s
obsluhou v podmínkách náročných průmyslových provozů. V obdobném provedení
je ještě dodáván pH-metr DP-5000 a měřič vodivosti DC-4500.
Kromě vlastních měřicích obvodů je přístroj vybaven software a spínacími prvky,
pomocí kterých lze přímo programovat a řídit dávkovací čerpadla a další zařízení v
závislosti na skutečné hodnotě měřené veličiny v několika variantách. V dalším textu
jsou pro lepší orientaci uváděny české technické názvy současně s anglickými, které
se objevují na ovládacím panelu a displeji přístroje.
Ovládací panel přístroje je vybaven prosvětleným LCD displejem a 9 pružnými
tlačítky, s jejichž pomocí obsluha nastavuje a odečítá všechny potřebné informace a
konstanty. Uspořádání ovládacího panelu je zřejmé z obr. č.1
Měřicí rozsah přístroje je - 2000 ± 2.000 mV. Měřená hodnota REDOXu je k
dispozici také na zvláštním galvanicky odděleném analogovém výstupu 4-20 mA.
Převodní poměr mezi zobrazovanou hodnotou a plným rozkmitem výstupního
proudového signálu je možno libovolně nastavit z ovládacího panelu. To umožňuje
použít tento výstupní signál přímo k ovládání dalších zařízení, nebo pro registraci na
zapisovačích či jiných záznamových systémech.
Všechny naprogramované hodnoty a funkce jsou uchovávány ve speciální EEPROM
polovodičové paměti, která se nevymaže ani v případě dlouhodobé nepřítomnosti
napájecího napětí. To umožňuje prakticky trvalé naprogramování potřebných funkcí
při expedici od dodavatele, takže není zapotřebí provádět programování v místě
instalace uživatelem (pokud jsou známy předem potřebné hodnoty a funkce). Přístroj
proto neobsahuje zálohovací baterii. Vnitřní zapojení přístroje a vložený software
umožňuje jednoduché testování jednotlivých výstupů, což ulehčuje vyhledání
případných poruch připojených sond a výkonových členů v provozním prostředí.
Po připojení napájecího napětí, nebo po 4 minutách od posledního stisku tlačítka na
panelu přístroj automaticky přechází do režimu „SYSTEM RUN“, kdy sleduje
měřenou hodnotu a podle dříve naprogramovaných konstant a režimů ovládá
příslušné ovládací výstupy. Pro nastavení potřebných hodnot a funkcí, nebo
testování jednotlivých výstupů je zapotřebí přepnout přístroj z režimu „RUN“ do
režimu „OFF“. Poté pomocí ovládacích tlačítek „listujete“ v jednotlivých etapách a
krocích nastavovacího předpisu, dokud si nenastavíte všechny potřebné veličiny a
funkce na požadované hodnoty.
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Montáž přístroje je velmi zjednodušena díky
jednoduchému mechanickému
provedení ve vstřikované skříňce z vyztuženého, hoření odolného PE a oddělenému
svorkovnicovému prostoru s připravenými vodotěsnými průchodkami a konektory.

Obr. 1 Ovládací panel
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2. INSTALACE
2.1. Umístění a montáž přístroje
Kontrolér DR 5000 je dodáván s integrovanými úchyty pro svislou montáž, ve výšce
očí obsluhy, na stěnu nebo pevný, vibracemi nenamáhaný panel. Všechny montážní
a manipulační body jsou lehce přístupné při dodržení montážních rozměrů dle
obrázku č.2. Teplota okolí přístroje nesmí přesáhnout 50°C.
Doporučená vzdálenost vlastní měřicí sondy od kontroléru je max. 7,5 m. Při
vzdálenějším umístění sondy se doporučuje použít vhodný předzesilovač pro snížení
indukce rušivých elektromagnetických polí do měřicí trasy. K napájení předzesilovače
je na svorkovnici přístroje vyveden zdroj +5 V/ -5V max. 10 mA
Ovládaná zařízení mohou být umístěna v libovolné vzdálenosti od kontroléru, je
zapotřebí pouze zkontrolovat průřezy vedení, aby odpovídaly vzdálenosti ovládaných
prvků a probíhajícím proudům. Podrobné údaje o zatížitelnosti a spínacích výkonech
prvků viz. kapitola 10.

2.2. Připojení elektrické energie
Musí být vždy provedeno na standardní jednofázový rozvod 220 V/50 Hz s
bezpečným propojením ochranného vodiče. Přístroj je možno uvnitř přepnout pro
napájení 115 V/50 Hz. Uvnitř přístroje je umístěna pomalá tavná pojistka 4A/220 V.
Napájecí kabel připojte na svorkovnici následovně:
Označení svorky
TB1-10
TB1-4
TB1-1

Vodič
Fáze
Nula
Zem - ochranný vodič

Sonda se připojí dodaným kabelem přes BNC konektor na skříni přístroje.
Před manipulací uvnitř svorkovnicového prostoru nebo sejmutím ovládacího
panelu řídící jednotky odpojte zařízení od napájení!
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Obr. 2 Montážní rozměry

2.3. Připojení dalších zařízení
Před připojováním dalších prvků na ovládané výstupy do kontroléru si dobře
promyslete požadované funkce a elektrickou kompatibilitu uvažovaných zařízení se
způsobem jejich připojení a výkonovou zatížitelností. Max. limity jsou uvedeny v kap.
10., typické blokové zapojení je na obr. 3. Pro lepší orientaci o možnostech připojení
externích zařízení následuje stručný popis připojovacích konvencí.
Silové výstupy - svorky jsou přizpůsobeny pro třívodičové připojení (F, N, Zem), kdy
v aktivním stavu výstupu se objeví na příslušné svorce fáze, která je přivedena do
přístroje síťovým přívodem (svorka TB1-10) a jištěna společnou tavnou pojistkou pro
celý přístroj 4A/220V.
Celkový proudový odběr všech akčních členů ovládaných přímo kontrolérem
na úrovni 220 V nesmí přestoupit 3A. Pokud jsou výstupy kontroléru použity
pro ovládání stykačů v motorovém rozvaděči, musí být napájení kontroléru
odvozeno z „ovládací fáze“ rozvaděče.
Binární nízkonapěťové výstupy - jsou řešeny galvanicky odděleným tranzistorem
typu NPN v zapojení s otevřeným kolektorem o max. zatížení 2mA/24 V ss. Jedná se
o pulsní výstup s nastavitelnou frekvencí, určený k přímému řízení rychlosti
dávkování čerpadel LMI, nebo jiných, které jsou pro tento způsob řízení připraveny.
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Binární nízkonapěťové vstupy - jsou řešeny galvanicky odděleným tranzistorem,
reagují na sepnutí kontaktu, či jiného nízkoodporového prvku, který musí mít
zatížitelnost 2 mA/24 V. Aktivní stav vstupu je sepnuto.
Komunikační V/V - kontrolér DR 5000 může být doplněn o komunikační modul, který
zajišťuje připojení digitální komunikační linky z nadřízeného monitorovacího nebo
řídicího systému. Při zapojení tohoto modulu do přístroje a implementace příslušného
software v nadřízeném počítači je pak možno kontrolér dálkově sledovat i
programovat přes tuto komunikační linku.

Obr. 3a Typické sériové zapojení
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Obr. 3b Typické paralelní zapojení

2.4. Elektrická instalace
Připojte do svorkovnice měřiče ORP dávkovací čerpadla pro režim spínání a ke
kabelům pro režim proporcionálního řízení. Připojte ORP elektrodu pomocí BNC
konektoru na pravé straně zařízení. Dbejte při práci na to, aby se kabely nekroutily a
nenapínaly. Volitelně můžete připojit poplachový hlásič, solenoid, průtokoměr nebo
hladinoměr. Také můžete připojit mA připojení. Ve svorkovnici je také místo na
připojení napájení +5V pro předzesilovač elektrody. Max. únosnost je 500W při
používání varianty s 4-20mA.
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Obr. 4 Rozmístění připojovacích svorek
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2.4.1 Popis připojovacích svorek
Při dalším popisu svorek budou použity následující zkratky:
F
N
PE
BO
B1
BZ
BV

fázový vodič 220 V
nulový vodič 220 V
zemnicí vodič (ochranný) 220 V
nízká úroveň nízkonapěťového výstupu 24 V
vysoká úroveň nízkonapěťového výstupu 24 V
vztažný potenciál komunikačního V/V
binární nízkonapěťový vstup

Rozložení jednotlivých skupin svorek dle obrázku 4 slouží pro připojování
následujících zařízení:
TB1 - Napájení přístroje a silových zařízení
TB1-10

F

TB1-4-9
TB1-1-3

N
PE

220 V/50 Hz

Je možno změnit přepínačem uvnitř
přístroje na 115 V

Pro 3-vodičové připojení ovládaných silových zařízení se na označených
svorkách objeví fáze - stejná, jako na svorce TB1-10, k připojení N využijte svorky
TB1-5 -až TB1-9, k připojení PE svorky TB1-1 až TB1-3.
TB2 - Ovládání silových zařízení
TB2-1
Zapnutí dávkovacího čerpadla B (oxidační) podle nastavení přístroje
TB2-2
Zapnutí dávkovacího čerpadla A (redukční) podle nastavení přístroje
TB2-3,4
Přepínací kontakty , jejichž stav se změní (pokud je provedeno
naprogramování), když měřená veličina dosáhne nastavené hodnoty. Může se použít
např. k ovládání servoventilu, který vypouští nádrž s upravovanou kapalinou.
TB2-5,6 Alarm 2 - přepínací kontakty , jejichž stav se změní, když měřená veličina
přestoupí hodnotu nastavenou pro Alarm 2.
TB2-7,8 Alarm 1 - přepínací kontakty , jejichž stav se změní, když měřená veličina
poklesne pod hodnotu nastavenou pro Alarm 1.
TB3 - Ovládání nízkonapěťových (elektronických) zařízení
TB3-1,2
Vstup dálkového ovládání. Pokud dojde k sepnutí svorek, jsou vypnuty
všechny řídicí funkce, přístroj pouze měří. Je možno využít pro synchronizaci řídicích
zásahů celého přístroje s ostatními procesy.
TB3-3,4

Poruchový výstup. Výstup přechází do aktivního stavu (B0), pokud
přístroj ohlásí anomální stav chybovým hlášením E1 - E9.
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TB3-5,6
Řídicí výstup pro čerpadlo A. Na svorkách se objeví impulsy (B0) pro
přímé ovládání rychlosti dávkování čerpadel LMI 0-100 imp/min, podle
naprogramování kontroléru.
TB3-7,8
Řídicí výstup pro čerpadlo B. Na svorkách se objeví impulsy (B0) pro
přímé ovládání rychlosti dávkování čerpadel LMI 0-100 imp/min, podle
naprogramování kontroléru.
TB3-9,10
funkci.

Svorky ve versi přístroje V5.4

nenaprogramovány, nemají žádnou

TB3-11,12 Výstup proudové smyčky 4-20 mA, (nutno specifikovat při objednávce),
smyčka aktivní, max. odpor smyčky 500 Ohmů.
TB4 – Interface
TB4-1,2
Připojení kontaktního snímače průtoku. Pokud v technologii není průtok
(kontakt rozpojen) přístroj vypíná regulaci, pouze měří a hlásí E2 - FLOW SWITCH.
Pokud není snímač instalován, musí být svorky trvale spojeny.
TB4-3,4
Připojení snímače nízké hladiny chemikálií - rozpojení kontaktu
signalizuje nedostatek korekčních chemikálií, regulace vypnuta a hlásí se E1 - LOW
LEVEL. Pokud není snímač instalován, musí být svorky trvale spojeny.
TB4-5,6
Komunikační rozhraní RS-232C (nutno specifikovat při objednávce) pro
připojení přístroje na nadřízený počítačový systém.
TB4-7,8
TB4-9,10

Ve versi V 5.4 nepoužito.
Výstup pomocného napájení pro předzesilovač ± 5V, max. 10 mA

Po připojení všech potřebných zařízení zkontrolujte, zda jsou vodiče dobře
připevněny ve svorkách, aby nemohlo dojít k vzájemným zkratům. Průchodky a
vedení vodičů volte tak, aby komunikační a nízkonapěťové vedení byly co nejvíce
vzdáleny od silových, aby nevznikaly zbytečné interference signálů za provozu.
2.4.2 Postup zapojení
Připojte dle potřeby dvě dávkovací čerpadla. Nainstalujte sondu , připojte kabel
sondy do BNC konektoru. Pokud je sonda dále než 7 m od řídící jednotky bude nuné
nainstalovat předzesilovač pro snížení vlivu elektromagnetického vlnění. Pokud jej
budete instalovat, použijte napájení –5V/+5V TB4-9,10. Proud nesmí překročit 10mA.
V případě, že je možné použít průtokoměr nebo hladinoměr, natáhněte kabely ke
svorkovnici a provlečte je volnými otvory v jednotce. Odstraňte můstky a zapojte
dráty do svorek (na polaritě nezáleží).
Relé pro připojení solenoidu umožňuje jeho připojení při vypouštění v případě, že
ORP je mimo naprogramované hodnoty. Může být naprogramováno zpoždění po
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zahájení programované oblasti tak, aby se mohly podmínky v zásobníku ustálit.
Může být nastavena také doba běhu solenoidu.
Volitelná 4-20mA PCB deska zajišťuje plně programovatelný 4-20mA výstup závislý
na informacích ORP řízení. Deska se zapojuje ze zadní strany (viz obr. 6).

Obr. 6

2.5. ORP řízené čerpadlo
Vyrábějí se dvě verze čerpadla DR5000 a to pro režim spínací řízení a pro režim
proporcionálního řízení.
V režimu spínání může řídící jednotka DR5000 ORP ovládat jakékoliv ORP říditelné
dávkovací čerpadlo(a), které pracuje na stejném napěťovém kabelu. Kombinované
plynulé zatížení nesmí překročit 6A při 115V a 3A při 230V. Pro zajištění účinného
řízení by měla být čerpadla schopná dodávat nejméně 150% maximální požadované
dávky. Nainstalujte a seřiďte čerpadlo podle pokynů výrobce.
V režimu proporcionálního řízení může řídící jednotka DR5000 ORP ovládat
jakékoliv dávkovací čerpadlo LMI řady A9, A7, B9, B7, C9, C7, E7 nebo L7, případně
jiné, které fungují na základě proporcionální odezvy na modulovaný pulsní vstupní
signál. Čerpadla musí být zapnuta na externí řízení. Pro zajištění účinného řízení by
měla být čerpadla schopná dodávat nejméně 150% maximální požadované dávky.
Nainstalujte a seřiďte čerpadlo podle pokynů výrobce.
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3. Klávesnice a displej
Uspořádání tlačítek a zobrazovací možnosti displeje umožňují obsluze nastavení a
zobrazování všech potřebných parametrů, jejich rozmístění a funkce jsou
následovné.

Obr. 7 Ovládací panel

Tlačítko ovládá přístup do programovacích kroků, kterými se nastavuje
regulační křivka pro dávkovací čerpadlo A - dávkování redukčního
roztoku. Přidržením tlačítka na 5 s se uvede čerpadlo do
chodu na
dobu 1 minuty s rychlostí 90 vstřiků/min, čímž dojde k zaplavení čerpadla.
Tlačítko ovládá přístup do programovacích kroků, kterými se nastavuje
regulační křivka pro dávkovací čerpadlo B - dávkování oxidačního
roztoku. Přidržením tlačítka na 5 s se uvede čerpadlo do
chodu na
dobu 1 minuty s rychlostí 90 vstřiků/min, čímž dojde k zaplavení čerpadla.
Tímto tlačítkem se nastavují meze pro hlášení alarmů a velikost hystereze
(v režimu ON/OFF). Pokud je instalována deska proudové smyčky 4-20
mA, nastavují se také parametry výstupního proudu.
Tlačítko se používá k programování „povolené doby chodu“ čerpadel A, B,
kdy můžete příslušný časovač nastavit na předpokládanou délku chodu
čerpadla do vyrovnání odchylky. Pokud je tento čas překročen, čerpadlo
se zastaví a vyhlásí se chyba E6, či E7. Pokud nastavíte čas na hodnotu
větší než 11:01, je tato funkce vyřazena. Dále se nastavují časy „Delay1“
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a „Delay2“ které řídí chování výstupu pro ovládání ventilu či jiného
zařízení (pokud je zvoleno v příslušné části menu. Také se nastavuje
rychlost reakce přístroje na změny měřené veličiny.
Po stisknutí tlačítka se na displeji objeví údaje o poslední úspěšně
provedené kalibraci přístroje. Přidržením tlačítka na déle než 5 s je
spuštěna procedura nové kalibrace přístroje.
Stiskáním tlačítka se zobrazují různé naprogramované, či naměřené
hodnoty. Přidržením tlačítka na déle než 5 s vstoupíte do
programovacího menu, kde můžete modifikovat způsob chování
celého přístroje.
Tlačítko slouží k přepínání stavu přístroje mezi RUN - běžný chod,
regulace zapnuta a OFF - regulace vypnuta, přístroj pouze měří a je
možno programovat potřebné parametry.
nebo

Tato tlačítka se využívají při nastavování požadovaných
hodnot při programování. Přidržením tlačítka se zrychlí
nastavování proměnné.
Současným stiskem těchto tlačítek na dobu delší než 5s
dojde k „uzamknutí“ ovládacích prvků, aby nereagovaly na
manipulaci nepovolanou osobou. Odstranění „zámku“
dosáhnete opětovným stisknutím a přidržením stejné
kombinace tlačítek.
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4. PROVOZ
Přístroj při expedici z výrobního závodu je naprogramován tak, aby na základě
měřeného údaje ovládal 2 dávkovací čerpadla. Dávkovací čerpadla mohou být
ovládána 2 způsoby - buďto Zap/Vyp, nebo proporcionálně, jak znázorňují
následující obrázky.

Ovládání spínací

Ovládání proporcionální

Po zapnutí přístroje se rozsvítí displej a na něm se střídavě objevuje hodnota
REDOX potenciálu v mV a nápis OFF. To znamená, že řídicí funkce přístroje jsou
vypnuty. Jestliže stisknete tlačítko
přístroj začne vykonávat řídicí funkce.
Příklad
(Proporcionální řízení)
Displej ukazuje hodnotu Redoxu 900 mV, blikání
Pump A signalizuje chod čerpadla redukčního
roztoku, přitom časový údaj 46:28 počítá
posekundě dolů. Pokud
hodnota Redoxu
nedosáhne nastavené hodnoty do okamžiku, kdy
čítač dosáhne hodnoty 00:00, je řízení vypnuto a
spustí se ALARM.

Každých 8 s se na 2 s objeví údaj o rychlosti
dávkování čerpadla (které je právě v činnosti) v
impulsech/min.
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Jestliže hodnota Redoxu přesáhne nastavený limit,
začne blikat značka ALARM a sepne se příslušné
relé.

Upozornění
Pro všechny dále popisované nastavovací kroky musí být přístroj v režimu OFF !!! Přístroj je
z továrny nastaven do proporcionálního nebo spínacího režimu. Ke změně režimu při prvním
nastavení přístroje použijte kroky dle návodu pro pokročilé nastavení.

4.1. Proporcionální režim

4.1.1 Nastavení čerpadla A
Stisknutím tlačítka RUN/EDIT přepněte přístroj do režimu OFF.
1. Stiskněte tlačítko RED/PUMP A pro
zobrazení současného nastavení.
2. Pomocí
šipek
nastavte
požadovanou
hodnotu Redoxu (mV) pro Bod1 - vypnutí, či
min. dávkovací rychlost.

3. Stiskněte znovu tlačítko RED/PUMP A pro
další nastavení.
4. Pomocí šipek nastavte požadovanou rychlost
dávkování (pulsů/min) pro Bod1 - vypnutí, či
min. dávkovací rychlost.
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5. Stiskněte znovu RED/PUMP A.
6. Pomocí
šipek
nastavte
požadovanou
hodnotu Redoxu (mV) pro Bod 2 - max.
dávkovací rychlost.

7. Stiskněte znovu RED/PUMP A.
8. Pomocí šipek nastavte požadovanou rychlost
dávkování (pulsů/min) pro Bod 2 - max.
dávkovací rychlost.

9. Čerpadlo B naprogramujte obdobným způsobem
Poznámka: Pokud nastavujete Bod 3 v pokročilém nastavení, budete požádáni o vložení
hodnoty Redoxu a rychlosti dávkování.

4.2. Spínací režim

Při zvolení spínacího režimu jsou v činnosti spínací relé, které překládají kontakty
podle nastavení příslušných spínacích bodů a velikosti hystereze. Kontakty relé je
možno využít pro ovládání výkonových spínacích prvků potřebných technologických
zařízení, dopravních čerpadel chemikálií a pod. Případně lze ve pokročilém
nastavení zvolit oba režimy najednou, proporcionálními výstupy ovládat dávkovací
čerpadla a relé použít pro ovládání souvisejících technologií dle potřeby.
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4.2.1 Nastavení čerpadla A
Stisknutím tlačítka RUN/EDIT přepněte přístroj do režimu OFF.
1. Stiskněte tlačítko RED/PUMP A pro
zobrazení současného nastavení.
2. Pomocí šipek nastavte požadovanou
hodnotu Redoxu (mV) pro Bod1 – vypnutí.

3. Stiskněte znovu tlačítko RED/PUMP A.
4. Šipkami nastavte požadovanou úroveň
hystereze (∆ mV) spínacího relé. Dle
uvedeného příkladu bude relé A zapínat při
hodnotě Redoxu 150.0 mV (Bod 1 + ∆).
Relé A vypne při dosažení hodnoty Redoxu
100 mV.
5. Nastavení pro čerpadlo B (relé B) se provádí shodným způsobem. Při
nastavení hodnot dle uvedeného příkladu (viz obr. dole) bude relé B spínat
při -150 mV (Bod 1 - ∆) a vypne při hodnotě Redoxu -100 mV.
Hystereze 50 mV

Nastavení bez hystereze

Nastavení hystereze je velmi důležité, protože se takto zabrání častému překládání
(vibrování) relé dle kolísání měřeného signálu. Nastavte libovolnou hodnotu v
rozsahu 0-100 mV. Pokud nemůžete hysterezi využívat, nastavte hodnotu ∆ = 0.
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4.3. Alarmy
1. Stiskněte ALARMS / mA.
2. Šipkami nastavíte hodnotu pro signalizaci
minimální hodnoty (low alarm).

3. Stiskněte ALARMS / mA.
4. Šipkami nastavíte hodnotu pro signalizaci
maximální hodnoty (high alarm).

5. Stiskněte ALARMS / mA.
6. Šipkami nastavíte hodnotu hystereze
signalizace - tedy o kolik mV se musí
změnit Redox, aby byla signalizace
vypnuta.

Pokud je v přístroji instalován modul pro analogový výstup proudovou smyčkou a tuto
funkci jste aktivovali v pokročilém nastavení, můžete pokračovat v nastavení
parametrů výstupu následovně.
7. Stiskněte ALARMS / mA a objeví se
skutečná hodnota výstupního proudového
signálu.
8. Dalším stiskem ALARMS / mA si můžete
upravit vysílání proudového signálu podle
Vašich požadavků a potřeb.

9. Stiskněte ALARMS / mA.
10. Šipkami nastavíte hodnotu Redoxu v mV
pro Bod 1 proudového výstupu. Tovární
nastavení je 4 mA = -1000 mV, 20 mA =
+1000 mV.
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11. Stiskněte ALARMS / mA.
12. Šipkami nastavíte hodnotu proudu v mA
pro Bod 1 proudového výstupu.

13. Stiskněte ALARMS / mA.
14. Šipkami nastavíte hodnotu Redoxu v mV
pro Bod 2 proudového výstupu.

15. Stiskněte ALARMS / mA.
16. Šipkami nastavíte hodnotu proudu v mA
pro Bod 2 proudového výstupu.

4.4. Kalibrace
Po zmáčknutí tlačítka CALIBRATE / HOLD se na
displeji objeví
hodnoty poslední provedené
kalibrace.
Značka „2 Point“ oznamuje, že poslední kalibrace
byla provedena ve 2 bodech.

Značka „1 Point“ označuje, že poslední kalibrace
byla provedena jednobodově.
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4.4.1 Provedení nové kalibrace
Pro dvoubodovou kalibraci jsou továrně nastaveny hodnoty Buffer 1 = 80.0 mV a
Buffer 2 = 400 mV. Tyto hodnoty si však můžete zvolit dle Vaší potřeby.
Při provádění nové kalibrace jsou přístrojem nabízeny hodnoty bufferů použité při
kalibraci předchozí.
Pro kalibraci musí být přístroj vždy přepnut do režimu OFF.
4.4.1.1

Dvoubodová kalibrace

Přepněte přístroj do režimu OFF.
1. Zmáčkněte tlačítko CALIBRATE / HOLD a
přidržte jej na 5 sec.
Na
displeji
začne
blikat
značka
CALIBRATE.

2. Zmáčkněte znovu tlačítko CALIBRATE /
HOLD.
Na displeji se rozbliká značka „2 point“.
Šipkami
zvolte,
zda
provedete
dvoubodovou či jednobodovou kalibraci („1
point“).

3. Opakovaným stiskem
CALIBRATE /
HOLD se dostanete k nastavení hodnoty
„Buffer 1“ (šipkami).

4. Po dalším zmáčknutí CALIBRATE / HOLD
Vás přístroj vyzve piktogramem k ponoření
sondy do bufferu. Na displeji se objeví
změřená i nastavená hodnota. Vyčkejte
cca 60s na ustálení měření.
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5. Dalším zmáčknutím tlačítka CALIBRATE
/ HOLD zapíšete nastavenou i změřenou
hodnotu do paměti přístroje a pak Vám
nabídne hodnotu Buffer 2, kterou si opět
můžete upravit šipkami na potřebnou
hodnotu.

6. Po dalším stisku tlačítka CALIBRATE /
HOLD jste vyzváni k ponoření sondy do
Bufferu 2, vyčkejte ustálení hodnoty.
7. Následujícím
stiskem
tlačítka
CALIBRATE / HOLD se do paměti
přepíší hodnoty pro druhý kalibrační bod
a přístroj vyhodnotí odchylku právě
provedené kalibrace od „standardních“ ,
továrně nastavených hodnot.
8. Opětným stisknutím
CALIBRATE /
HOLD je kalibrace potvrzena a přístroj se
přepne do normálního režimu.

Stisknutím libovolného jiného tlačítka se kalibrace zruší.
Poznámka: Jednobodová kalibrace používá pouze 1 hodnotu Bufferu, kdy pro stanovení
křivky se automaticky použijí továrně naprogramované konstanty pro hodnotu Redoxu
0.0 mV.

Při automatickém vyhodnocení kalibrace přístroj
posuzuje odchylku směrnice právě provedené
kalibrační křivky od teoretického průběhu (Slope
v %) a statický posun křivky od základních bodů
(Offset v mV). Pokud je hodnota Slope <70 %
nebo Offset je > ± 100 mV
je kalibrace
prohlášena za neplatnou, což oznámí nápisy dle
příkladu.
Kalibraci je možno opakovat, nebo přístroj se při zrušení kalibrace vrátí k hodnotám
dle poslední úspěšné kalibrace.
Hodnota Slope nižší než 70 % signalizuje zašpiněnou či poškozenou sondu, nebo
použití znečištěného bufferu.
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4.6. Časovače
Přístroj je vybaven několika programovatelnými časovači, jejichž funkce mohou být
naprogramovány následujícím způsobem.
CHOD (Run Time)
Tyto časovače (zvlášť pro čerpadlo A a B) určují, jak dlouho může být za normálních
okolností v chodu příslušné dávkovací čerpadlo (za jak nejdelší čas má jeho provoz
zkorigovat parametry měřeného média). Časovač je odstartován vždy, když je
čerpadlo v chodu a přitom hodnota Redoxu vybočí z nastavené tolerance. Čítač pak
odečítá po 1 s z nastavené hodnoty tak dlouho, dokud se měřená veličina nevrátí do
nastaveného pásma, v tomto okamžiku je nastaven na naprogramovanou hodnotu a
čítání se zastaví. Pokud čítač dopočítá interval k 00:00 a měřená veličina není
zkorigována, je dávkovací čerpadlo zastaveno a sepnut signál ALARM.
Pokud chcete tuto funkci vypnout, musíte naprogramovat příslušný čítač na hodnotu
11:01.
ČEKEJ a ČAS (Delay 1 a Delay 2)
Tyto časovače se využívají při ovládání výstupů (relé) Solenoid a AUX. Tyto výstupy
mohou být použity pro integraci dávkovacího systému do celkové technologie, nebo
např. k vypouštění nádrže, když médium dosáhlo požadovaných parametrů.
Delay 1
Nastavení čítače určuje minimální periodu, po kterou musí zůstat měřený Redox v
nastavené toleranci (ustálení technologického procesu). Po uplynutí této doby při
ustáleném údaji Redoxu je aktivován výstup Solenoid a AUX a je zastaveno
dávkování.
Delay 2
Nastavení tohoto čítače určuje délku trvání aktivního signálu Solenoid a AUX.
V případě aktivace tohoto časovače nemůže dávkovací čerpadlo pracovat, ale řídící
jednotka DR5000 monitoruje stav Redoxu. Signál je v aktivním stavu tak dlouho,
dokud nevyprší čas Delay 2, nebo pokud hodnota Redox nevystoupí z nastavené
tolerance. V tomto případě jsou signály deaktivovány okamžitě a obnoví se
dávkování.
Poznámka: Při nastavování čítačů se podle potřeby na displeji automaticky přepíná
vyjadřování a indikace času z min/sec na hod/min (hr/min).
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4.6.1 Nastavení časovačů
Přepněte přístroj do režimu OFF.
1. Stiskněte tlačítko TIMERS pro zobrazení
časovače čerpadla A.
2. Pomocí šipek nastavte max. časový úsek
běhu čerpadla.

3. Stiskněte tlačítko TIMERS pro zobrazení
časovače čerpadla B.
4. Pomocí šipek nastavte max. časový úsek
běhu čerpadla.

Poznámka: Časovače Delay 1 a Delay 2 jsou v továrním nastavení neaktivní. Pokud
potřebujete provést jejich nastavení pokračujte v pokročilém nastavení. V případě
neaktivní časovačů se následující obrazovky nezobrazují.

4.6.2 Nastavení solenoidu
5. Stiskněte tlačítko TIMERS pro zobrazení
časovače Delay 1 (pokud je funkce
aktivována). Hodnota Delay 1 určuje dobu
čekání otevření solenoidu poté, co Redox
dosáhne požadované hodnoty.

6. Stiskněte tlačítko TIMERS pro zobrazení
časovače Delay 2 (pokud je funkce
aktivována). Hodnota Delay 2 určuje dobu
otevření solenoidu.

Poznámka: V případě, že hodnota Redoxu se v průběhu běhu časovačů Delay 1 a
Delay 2 změní mimo povolenou mez, cyklus Solenoidu se okamžitě zastaví. Začne
znovu od začátku poté, co se Redox ustálí v povolených hodnotách. Pokud Redox
zůstane v povolených mezích, řídící jednotka se vypne po uzavření solenoidu. Řídící
jednotka se opět zapne po 1 minutě a celý cyklus se opakuje.
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7. Stiskněte tlačítko TIMERS pro zobrazení doby odezvy. Hodnota se zadává v
∆ Redox jednotkách.
Plynulost vstupního signálu se určuje pomocí ∆ Redox času.
Můžou být použity následující hodnoty:
00:01, 00:10, 00:20,…04:00 (po 10 sekundách)
V případě nastavení hodnoty 00:01 bude řídící jednotka reagovat na změny
signálu každou sekundu.
V případě nastavení hodnoty 00:10 bude řídící jednotka reagovat na změny
signálu každou sekundu.
Příklad:
Nastavená hodnota je 00:10 a současná hodnota Redoxu je 20mV. V případě
že bude Redox plynule zvyšován na 120mV zobrazí se data takto:

V případě nastavení hodnoty na 00:01 budou data zobrazeny takto:

Pokud je řídící jednotka zapnuta, stisknutím tlačítka DISPLAY můžou být zobrazena
současné parametry. Každá obrazovka se objeví na 3 sekundy, poté se displej vrátí
automaticky na standardní zobrazení.

+ 3 sekundy

Podobně se zobrazují i hodnoty pro nastavení jednotlivých bodů u čerpadel při stisku
tlačítek PUMP A nebo PUMP B.

+ 1 sekunda
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4.7. Pokročilé nastavení
Zmáčknutím tlačítka DISPLAY na dobu 5 sekund se budete moci nastavovat
parametry pokročilého nastavení. Do menu pokročilého nastavení se dostanete
zmáčknutím DISPLAY / MENU na dobu 5 sekund pokud je řídící jednotka v režimu
nastavení případně pokud je vypnuta.
První položkou v menu je verze nainstalovaného softwaru. Opětovným stiskem
tlačítka DISPLAY / MENU postupujte k dalším položkám v nabídce a pomocí šipek
vyberte požadovanou hodnotu.
Položka Nastavení Popis
1
2
3

1
0
1
0
2
1
0
1

4
5
6
7

0
1
0
1
0
1
0

Ovládání se po 60 sekundách od zmáčknutí tlačítka vrací do normálu
Tlačítko RUN / EDIT se mění na ON / OFF
Přepínání ON / OFF
Proporcionální řízení (a spínací)
Proporcionální řízení
Programování bodu 3 zapnuto
Programování bodu 3 vypnuto
Solenoid naprogramován pro zapnutí po dosažení času Delay 1 a
vypnutí po dosažení času Delay 2
Solenoid vypnut
Komunikace zapnuta – vyžaduje instalaci volitelného příslušenství
Komunikace vypnuta
mA zapnuto – vyžaduje instalaci volitelného zařízení
mA vypnuto
Umožňuje editaci položky 5 a 6
Zablokování položek 5 a 6

25

5. ÚDRŽBA
5.1. ORP elektroda a kabel
Nejčastěji vyměňovaná součástka je ORP elektroda. Doplňovatelné elektrody by
měly být pravidelně kontrolovány a doplňovány podle potřeby. Elektroda může
přestat fungovat z několika důvodů:
• stáří (pomalá reakce na změnu Redoxu)
• usazeniny na skleněné kuličce (pomalá reakce na změnu Redoxu)
• obroušení skleněné kuličky (posun v nastavení)
• chemická koroze
• mechanické porušení
Pokud zpozorujete nestabilitu nebo pomalé reakce na změnu podmínek, zkontrolujte
elektrodu, případně ji vyměňte a znovu nakalibrujte. Při čištění elektrod postupujte
podle doporučení výrobce, vyvarujte se porušení kabelů nebo namočení kontaktů.
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6. PORUCHY
6.1

Chybová hlášení

Opravy zařízení by měla provádět jen kvalifikovaná osoba poučená o možných
rizicích se snahou o co nejmenší poškození.
V případě, že dojde k chybě, řídící jednotka zobrazí chybové hlášení blikáním
piktogramu. Na následujících obrázcích jsou zobrazeny chybová hlášení s krátkým
popisem problému.

E1 = SPÍNAČ NÍZKÉ HLADINY

E2 = SPÍNAČ PRŮTOKOMĚRU

E3 = ALARM 1: NÍZKÝ REDOX (ČERP B)

E4 = ALARM 2: VYSOKÝ REDOX (ČERP A)

E5 = ZABLOKOVANÝ ČASOVAČ (ČERP B)

E6 = ZABLOKOVANÝ ČASOVAČ (ČERP A)

E7 = CHYBA KALIBRACE

E9 = VADNÁ / NEPŘIPOJENÁ SONDA

Poznámka: Pro smazání chybového hlášení vypněte řídící jednotku
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7. TECHNICKÉ PARAMETRY
Napájení

115V AC ± 15%, 60 Hz
230V AC ± 15%, 50 Hz
Typ napájení lze přepnout na zadním panelu

Vstupy

průtokoměr, dálkové ovládání, hladinoměr.
všechny vstupy jsou nízkonapěťové (aktivní,
pokud je spínač vypnut)
spínače musí být schopny pracovat s 2 mA při
± 15VDC

Výstupy

čerpadlo A, čerpadlo B, alarm
všechny
výstupy
nízkonapěťové schopné
pracovat s 2 mA při ± 24 VDC, frekvence pulsů 0100 za minutu

Klávesnice

9 – tlačítková
zpětnou reakcí

ORP vstup sondy

± 0,1 mV (500 MΩ při 0 – 45°C), rozsah měření
-2000 až +2000 mV

Reléové vstupy

čerpadlo A, čerpadlo B, alarm 1, alarm 2,
solenoid
chráněny pojistkou
max. zatížení 6A / 250V / 60Hz

LCD displej

víceřádkový, se zeleným podsvícením

Zálohování paměti

EEPROM, zachování dat min. 10 let

Výstup předzesilovače

± 5V, ± 10 mA

Teplota

0 – 50°C

Krytí

IP65
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membránová

s mechanickou

8. SEZNAM SOUČÁSTEK
Ozn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28

Číslo
34691
32186
32187
32209
34270
34716
31632
34329
34330
25957-1
36810
31571
34074
34088
30588
37526
31617
32094
32211
32352
32395
34911
35711
33636
34930
34315
30749
30751
30752
34783
30754
34784
34310
35712

Popis
Skříň
Šroub 4-40 x 0.37
Matice 4-40
Západka
I/O deska
Distančník
Šroub 6 x 0.38
BNC konektor
Pásový kabel
Záslepka
Záslepka
Záslepka
Pěnové těsnění
Kryt
Nálepka
Přední panel
Přední panel řídící jednotky
Nálepka
Čepička 0.125 x 0.38
O – kroužek
Samořezný šroub
Kryt pojistky
Napájecí kabel 115V DR5000-XA (spínací režim)
4 – kolíkový kabel DR5000-XB (proporcionální režim)
Nálepka na svorkovnici
Podpora desky
Napájecí kabel 115V – DR5000 – 1A/B
Napájecí kabel 220V US – DR5000 – 2A/B
Napájecí kabel DIN – DR5000 – 3A/B
Sestava napájecího kabelu UK – DR5000 – 5A/B
Napájecí kabel AUST – DR5000 – 6A/B
Sestava napájecího kabelu SWISS – DR5000 – 7A/B
4-20 mA PCVB deska
4A pojistka
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ZÁRUKA
Prodávající provede výměnu nebo opravu zařízení v záruce na své náklady a ve
svém závodě, pokud závady budou uznány příslušnou technickou dílnou jako za
vady konstrukce, materiálu nebo provedení. Kupující musí tyto vady prokázat.
Záruka se nevztahuje na výměnu opotřebovaných součástí uvedených v části V Preventivní údržba.
Prodávající si vyhrazuje právo upravit všechny nebo část svých výrobků tak, aby
vyhověly záruce. Záruka se nevztahuje na poplatky v důsledku demontáže, montáže,
dopravy a přemístění.
Výměna jedné nebo několik součástí bez ohledu na důvod není důvodem k
prodloužení záruční doby.
Záruka se nevztahuje na tyto případy:
• montáž není provedena podle standardní běžné praxe
• zničení nebo poškození v důsledku nedbalosti
• nedostatečné kontroly nebo údržby
• úprava nebo změna podmínek použití
• působení chemických nebo korosivních látek. Ve všech případech se
doporučuje, aby si odběratel ověřil a schválil konstrukční materiály.
Konstrukční materiály podle nejlepší zkušenosti a informací prodávajícího
nezaručují odolnost proti opotřebení nebo působení chemických látek.
Záruka neplatí:
• v případě, že podmínky pro skladování materiálu mimo závod prodávajícího
nevyhovují jeho doporučením nebo standardní praxi,
• v případě práce nebo demontáže materiálu osobou, která nerespektuje
písemná
doporučení uvedená v pokynech k použití (při výměně
opotřebovaných součástí),
• jestliže originální součásti dodávané výrobcem nahradí součástmi jiného
původu.

Obchodní vlastnictví
Tento manuál může používat pouze kupující nebo uživatel. Nesmí být rozšiřován,
publikován, rozmnožován (částečně nebo úplně) nebo obecně sdělován třetím
stranám před předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Porušení těchto
ustanovení může mít za následek postih podle zákona.
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