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Rozdział 1 Dane techniczne
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Ogólnie
Wyświetlacz

LCD, 3 i 1/2-cyfrowy odczyt pomiaru i sześciomiejscowa alfanumeryczna linia
tekstowa z przewijaniem tekstu.

Obudowa

Klasa szczelności IP62 z uszczelnionymi drzwiami zatrzaskiwanymi

Opis urządzenia

34,3 cm (szer.) x 41,9 cm (wys.) x 19,1 cm (gł.) (13,5 x 16,5 x 7,5 cala)

Montaż

Montaż naścienny

Waga transportowa urządzenia

7.3 kg (16 funta)

Gwarancja

Firma Hach Company udziela pierwotnemu nabywcy gwarancję na okres
jednego roku od daty wysyłki na jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
wadami materiałowymi lub produkcyjnymi, chyba że w instrukcji obsługi zostało
to inaczej sformułowane.

Certyfikaty

Zatwierdzony certyfuikat CE. Potwierdzono zgodność z normami
bezpieczeństwa UL i CSA.

Wymagania dotyczące próbki
Prędkość przepływu próbki do
przygotowania próbki

200 do 500 ml/min

Ciśnienie na wejściu urządzenia

1 do 5 funtów na cal kwadratowy; 1,5 funta na cal kwadratowy jest wartością
optymalną. Przekroczenie 5 funtów na cal kwadratowy może doprowadzić do
uszkodzenia wężyka próbki, o ile nie wykonano jej przygotowania.

Ciśnienie na wejściu przygotowania
próbki

1,5 do 75 funtów na cal kwadratowy (z poziomem wężyka próbki w dolnej części
urządzenia — patrz Rysunek 7 na stronie 19.)

Zakres temperatury próbki

Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)

Instalacja na wejściu przyrządu

Instalacja OD 1/4 cala z możliwością szybkiego-odłączania

Złączka spustu

1/2-calowy wężyk wczepiany

Wymiana filtra

Należy używać załączonego wymiennika filtru

Wymagania standardowe / dla odczynników
Maksymalne wykorzystanie odczynnika

Pół litra na miesiąc (dla każdego z odczynników)

Zasobniki z odczynnikami

(2) półlitrowe butelki polietylenowe o wysokej zwartości.

Umieszczenie odczynników

Butelki z odczynnikami umieszczone są wewnątrz obudowy analizatora i są
odpowietrzane zewnętrznie.

Dane elektryczne
Wymagania dotyczące zasilania

100–115/230 V ac (przełącznik wyboru wewnątrz urządzenia); 90 VA, 50/60 Hz,
2.5-amperowy bezpiecznik

Podłączanie zasilania sieciowego

Przyłączenie zasilania przeprowadzane jest na trójprzewodowym zaporowym
bloku zaciskowym poprzez ½-calowy otwór na przewód znajdujący się w
obudowie. Zasięg kabla: 18 AWG.

Kategoria instalacyjna

II

Stopień zanieczyszczeń

2

Klasa ochrony

I

Alarmowe wyjścia przekaźnikowe

Dwa niepodłączone do zasilania przekaźniki SPDT każdy o wartości
znamionowej obciążenia rezystancyjnego 5 A, maksymalnie 240 V AC. Mogą
funkcjonować jako ustawiane punkty alarmowe dla próbki (wysoki lub niski) lub
jako wskaźnik ostrzeżenia systemowego, lub też jako wskaźnik alarmu
systemowego. Należy użyć albo wysokiego napięcia (większego niż 30 V wart.
skutecznej i 42.2 V w szczycie lub 60 V DC) albo niskiego napięcia (mniejszego
niż 30 V wart. skutecznej i 42.2 V w szczycie albo 60 V DC). Nie wolno używać
kombinacji wysokiego i niskiego napięcia.
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Przyłącze alarmu

Przyłącze wykonane przy pomocy wtyczki trójprzewodowej wkładanej w
półcalowy otwór w obudowie. Zasięg kabla: 12-18 AWG.

Wyjście dla rejestratora

Jedno izolowane wyjście dla rejestratora, 4–20 mA (może być ustawione na
0–20 mA). Zalecana impedancja obciążeniowa 3.6 do 500 omów

Przyłącza wyjściowe dla rejestratora

Przyůŕcze dokonane przy pomocy trzech usuwalnych wtyczek przewodowych
przez ˝-calowy otwór w obudowie. Zasięg kabla: 12-22 AWG.

Optyczne
Źródło światła

LED (dioda emitująca światłlo) w klasie 1 o szczytowej wartości długości fali
520 nm; szacowana minimalna długość pracy 50,000 godzin

Charakterystyka
Zakres pracy

0–5 mg/l wolnego lub resztkowego chloru

Dokładność

±5% lub ±0.04 ppm, w zależności od tego, która wartość jest większa

Dokładność

±5% lub ±0.01 ppm, w zależności od tego, która wartość jest większa

Ograniczenie ilościowe

0.09 ppm

Czas cyklu

2.5 minut

Granica wykrywalności

0.03 ppm

Calibration (Kalibracja)

Wykorzystuje fabryczną krzywą kalibracji

Włącznik zasilania

Wymagany jest włącznik sieciowy dostępny dla użytkownika

Rejestrator

jeden 4-20 mA/0–20 mA

Alarmowe wyjścia przekaźnikowe

Dwa przekaźniki SPDT, obciążenie rezystancyjne 5A przy 240 V AC. Mogą
funkcjonować jako ustawiane punkty alarmowe dla próbki (wysoki lub niski) lub
jako wskaźnik ostrzeżenia systemowego, lub też jako wskaźnik alarmu
systemowego.

Opcjonalne wyjścia zewnętrzne

Interfejs sieciowy AquaTrend® firmy Hach

Otoczenie
Zakres temperatury składowania

-40 do 60 °C (-40 do 140°F)

Zakres temperatury roboczej

5 do 40 °C (41 do 104°F)

Wilgotność

90% przy 40 °C (90% przy 104 °F)

System czyszczenia powietrzem
(opcjonalnie)

-0.1 CFM jakości powietrza w urządzenia przy maksimum 20 funtach na cal
kwadratowy, wężyk o średnicy zewnętrznej 1/4 cala

Wysokość nad poziomem morza

2000 m (6561 ft)
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Rozdział 2 Ogólne informacje
Informacje zawarte w tej instrukcji zostały starannie sprawdzone i uznano je za dokładne.
Tym niemniej producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości
występujące w tej dokumentacji. Producent nie będzie w żadnym przypadku
odpowiedzialny za szkody bezpośrednie, pośrednie, wyjątkowe, incydentalne lub wtórne,
wynikające z jakiejkolwiek wady lub pominięcia w tym podręczniku, nawet jeśli został
powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Dla dobra ciągłego rozwoju
produktu producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek w tej instrukcji i
produktach, które zostały w nim opisane — w dowolnej chwili, bez powiadamiania czy
jakichkolwiek zobowiązań.
Na stronie internetowej producenta można znaleźć poprawione wydania.

2.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Prosimy przeczytać całą niniejszą instrukcję obsługi przed rozpakowaniem, włączeniem i
rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Należy zwrócić uwagę na wszystkie informacje o
niebezpieczeństwach, ostrzeżenia i przestrogi. Niezastosowanie się do tego może
spowodować poważne obrażenia obsługującego lub uszkodzenia urządzenia.
Należy upewnić się, że systemy zabezpieczające wbudowane w urządzenie pracują
prawidłowo. Nie używać ani nie instalować tego urządzenia w inny sposób, aniżeli
podany w niniejszej instrukcji.

2.1.1 Korzystanie z informacji o zagrożeniach
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wskazuje potencjalnie lub bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która – jeśli się
jej nie uniknie – doprowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje na potencjalnie lub bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która, jeżeli
się jej nie uniknie, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
PRZESTROGA
Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do
mniejszych lub umiarkowanych obrażeń.
Powiadomienie: Wskazuje sytuację, która jest związana z obrażeniami ciała.
Ważna uwaga: Wskazuje sytuację, która — jeśli się jej nie zapobiegnie — może
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Informacja, która wymaga specjalnego
podkreślenia.
Uwaga: Informacje, które uzupełnia punkty w głównym tekście.

2.1.2 Etykiety ostrzegawcze
Przeczytaj wszystkie etykiety dołączone do urządzenia. Nieprzestrzeganie tych instrukcji
może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
Od 12 sierpnia 2005 roku urządzeń elektrycznych oznaczonych tym symbolem nie wolno utylizować za pomocą
europejskich publicznych systemów utylizacji odpadów. Zgodnie z europejskimi przepisami lokalnymi i
narodowymi (dyrektywa UE 2002/96/WE), europejski użytkownik sprzętu elektrycznego zobowiązany jest
obecnie do zwracania starego lub zużytego sprzętu do producenta w celach utylizacji bez ponoszenia
jakichkolwiek kosztów ze strony użytkownika.
Uwaga: Aby zwrócić urządzenie do recyclingu, prosimy skontaktować się z producentem sprzętu lub jego dostawcą
odnośnie instrukcji w jaki sposób zwrócić zużyty sprzęt, akcesoria elektryczne dostarczone przez producenta oraz
wszystkie inne przedmioty pomocnicze w celach utylizacji.
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Ogólne informacje
Ten symbol ostrzega o niebezpieczeństwie. Aby uniknąć obrażeń ciała, należy przestrzegać wszystkich instrukcji,
którym towarzyszy ten symbol. Jeśli ten symbol jest umieszczony na urządzeniu, należy zapoznać się z
informacjami bezpieczeństwa użytkowania zamieszczonymi w instrukcji obsługi urządzenia.
Ten symbol informuje o konieczności zastosowania środków ochrony indywidualnej w obrębie oczu.

2.2 Ogólna informacja o produkcie
2.2.1 Opis urządzenia
Niebezpieczeństwo
chemiczne lub biologiczne. Jeżeli to urządzenie jest wykorzystywane do
monitorowania systemów uzdatniania lub dozowania substancji chemicznych,
których działanie definiują przepisy prawa oraz wymagania dotyczące zdrowia i
bezpieczeństwa publicznego czy też normy dotyczące wytwarzania lub
przetwarzania żywności lub napojów, to na użytkowniku spoczywa
odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie tychże przepisów, regulacji i
norm oraz stosowanie właściwych urządzeń pozwalających działać zgodnie z
przepisami w razie nieprawidłowego działania niniejszego urządzenia.
Analizator chloru CL17 firmy Hach (Rysunek 1) jest sterowanym za pomocą
mikroprocesora analizatorem procesów, zaprojektowanym do ciągłego monitorowania
strumienia próbki pod względem zawartości chloru. Można monitorować zarówno
zawartość chloru wolnego jak również całkowitą zawartość chloru, w zakresie od 0 do 5
mg/l. Używane roztwory buforowe i wskaźnikowe decydują o wyborze analizy zawartości
wolnego chloru lub też całkowitej zawartości chloru.
Uwaga
Zagrożenie pożarowe. Ten analizator przeznaczony jest tylko do próbek wodnych.
Obudowa analizatora chlorowego CL17 odpowiada pod względem ochrony przed
środowiskiem klasie IP62 według IEC 529. Obudowa jest pyłoszczelna i odporna na
skapującą wodę, ale nie jest przeznaczona do użytku zewnętrznego.
Urządzenie wykorzystuje metodę kolorymetryczną DPD, która zawiera wskaźnik
N,N-dwuetylo-p-penylenodwuaminy (DPD) oraz bufor. Wskaźnik i bufor są wprowadzane
do próbki, aby w ten sposób otrzymać kolor czerwony, o intensywności proporcjonalnej
do stężenia chloru. Wartość stężenia chloru jest mierzona fotometrycznie i wyświetlana
na wskaźniku LCD przedniego panelu za pomocą trzech cyfr. Jest wyrażona w mg/l Cl2.
Dostępne jest wyjście dla rejestratora (4-20 mA). Rozpiętość pomiędzy minimalną i maksymalną
wartością dla rejestratora w mg/L Cl}2 jest programowana przez użytkownika za pomocą klawiatury.

Programowalne obwody alarmowe dysponują stykami przekaźnikowymi, zarówno
normalnie otwartymi jak i normalnie zamkniętymi, dla dwóch wybieralnych punktów
ustawieniowych poziomu chloru. Te punkty ustawieniowe mogą być zaprogramowane
przez osobę obsługującą w dowolnym punkcie w obrębie całkowitego zakresu. System
ostrzegawczy i alarmowy dysponuje automatyczną, samotestującą się funkcją
diagnostyczną, która wykrywa wiele możliwych błędnych funkcji i powoduje zamknięcie
przekaźnikowych styków alarmowych, meldując w ten sposób potrzebę interwencji ze
strony obsługi.
Analizator CL17 można kupić wraz z kartą sieciową Hach Network, pozwalającą na
korzystanie z wyświetlacza AquaTrend® lub na przesyłanie danych do komputera
poprzez złącze szeregowe.
Odczynniki wskaźnikowe i buforowe (po 473 ml z każdego) są umieszczone w obudowie
urządzenia w oryginalnych, napełnionych fabrycznie butelkach. Odczynniki są
uzupełniane raz w miesiącu.
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Urządzenie jest tak zaprojektowane, że elektroniczne komponenty są oddzielone od
komponentów hydraulicznych. Okienka obserwacyjne pozwalają osobie obsługującej na
obserwowanie wartości na wyświetlaczu wskaźnika jak też stanu odczynnika
wskaźnikowego i buforowego bez otwierania obudowy urządzenia.

Rysunek 1 Analizator chloru

2.2.2 Metoda pomiaru
Wolno dostępny chlor (kwas podchlorawy i jony podchlorynów) utlenia odczynnik
wskaźnikowy DPD przy wartości pH pomiędzy 6,3 i 6,6 tworząc związkek o kolorze
purpurowym. Intensywność powstałego koloru jest proporcjonalna do stężenia chloru w
próbce. Roztwór buforowy specyfikowany dla wolnego chloru utrzymuje odpowiednią
wartość pH.
Zawartość całkowitego chloru (swobodny chlor plus złożone chloraminy) jest określany
przez dodanie do reakcji jodku potasowego. Chloraminy w próbce utleniają jodek do
jodu, co wraz z wolno dostępnym chlorem utlenia wskaźnik DPD tworząc kolor
7
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purpurowy o wartości pH wynoszącej 5,1. Inny roztwór buforowy zawierający jodek
potasu utrzymuje reakcję pH. Po zakończeniu reakcji chemicznej porównywana jest
optyczna absorbancja przy 510 nm z absorbancją zmierzoną w próbce przed dodaniem
do niej odczynników. Stężenie chloru jest obliczane z różnicy w absorbancjach.
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2.2.3 Zasada działania
Analizator jest zaprojektowany do wychwytywania i analizy porcji próbki co każde
2.5 minuty. Porcja próbki jest wychwytywana w kolorymetrycznej komorze pomiarowej,
gdzie mierzona jest absorbancja w stanie czystym. Pomiar absorbancji próbki w stanie
czystym pozwala na kompensację zmętnienia lub naturalnego koloru w próbce i
dostarcza automatyczny zerowy punkt referencyjny. Odczynniki są dodawane od tego
momentu, tak aby wydobyć kolor purpurowy, który jest następnie mierzony i
porównywany z punktem referencyjnym.
Liniowy wężowy moduł pompy/zaworu kontroluje przepływ dopływającej próbki i dozuje
ilość odczynnika buforowego i wskaźnikowego w 2,5-minutowych cyklach. Moduł
pompy/zaworu wykorzystuje napędzaną silnikiem krzywkę do obsługi bloków
zaciskających, które dociskają specjalny przewód rurowy o grubych ściankach do
zamocowanej na stałe płyty. Cykl funkcjonuje w następujący sposób:
1.

Przewód dopływu próbki jest otwierany, co pozwala próbce przepłukać pod
ciśnieniem orurowanie sondy i komory kolorymetru po zrobieniu pomiaru.

2. Następnie przewód doprowadzający próbkę zostaje zamknięty, pozostawiając świeżą
próbkę w komorze. Pojemność komory jest kontrolowana przez otwór przelewowy.
3. Gdy przewód doprowadzający próbkę zamyka się, otwierają się przewody
odczynników, co pozwala roztworowi buforowemu i wskaźnikowemu na wypełnienie
rurek w module pompy/zaworu.
4. Pomiar niespreparowanej próbki dokonywany jest w celu określenia średniego
pomiaru referencyjnego przed dodaniem odczynników.
5. Blok wylotu odczynników otwiera się, co pozwala odczynnikowi buforowemu i
wskaźnikowemu na połączenie się i wpłynięcie do komory kolorymetru w celu
wymieszania się z próbką.
6. Po odczekaniu na wydobycie koloru dokonywany zostaje pomiar spreparowanej
próbki w celu określenia stężenia chloru.
Ta procedura powtarza się co każde 2.5 minuty.
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Ogólne informacje
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Rozdział 3 Montaż
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie porażeniem elektrycznym i pożarem. Tylko wykwalifikowany personel
powinien przeprowadzać prace opisane w tym rozdziale instrukcji obsługi.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Przy zasilaniu z
sieci elektrycznej należy zainstalować bezpiecznik 10 A. Bezpiecznik należy
oznaczyć etykietą jako lokalny wyłącznik obwodu urządzenia.

3.1 Rozpakowanie urządzenia
Należy wyjąć analizator z opakowania transportowego i zbadać go pod względem
ewentualnych uszkodzeń. Sprawdź numer katalogowy zestawu instalacyjnego.
(5516402), a także zestawu do konserwacji Nie. 5444300), są one dołączone do
odczynników.
Jeżeli brakuje danego elementu lub jest on uszkodzony, należy skontaktować się z
producentem lub dystrybutorem (poza USA).

3.2

Uwagi odnośnie środowiska pracy urządzenia
Obudowa urządzenia jest zaprojektowana dla ogólnego użytku, montażu w
pomieszczeniach o prawie stałej temperaturze otoczenia pomiędzy 5° i 40 °C (18° do 104
°F). Obudowa wykonana jest w klasie ochrony środowiskowej IP62 przy zamkniętych i
zaryglowanych drzwiach. Nie wolno montować urządzenia w bezpośrednim świetle
słonecznym, należy chronić je przed kapiącą wodą.

3.3 Montaż urządzenia na ścianie
Obudowa urządzenia jest przeznaczona do montażu ściennego. Rysunek 2, Rysunek 3 i
Rysunek 4 zawiera informacje o wymiarach oraz pozostałe wskazówki dotyczące
montażu. Należy użyć śrub 1/4-calowych do montażu. Urządzenie należy zamontować
jak najbliżej punktu próbkowania, aby zapewnić praktyczne i całkowite oczyszczanie
przewodu próbki po każdym cyklu. Należy zostawić odpowiednio dużo wolnej przestrzeni
po bokach i od spodu obudowy urządzenia dla podłączeń instalacyjnych i kablowych.
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Rysunek 2 Wymiary urządzenia CL17 (1 z 3)
1

Szybkie podłączanie oczyszczalnika powietrza, rurki
polietylenowe
.25 O.D. (4743800)

4

Podłączenie zasilania

2

Styki do podłączenia przekaźników / alarmów

5

Zalecana śruba mocująca 4 x ¼"

3

Połączenia sieciowe oraz 4-20 mA
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Rysunek 3 CL17 Wymiary urządzenia (2 z 3)
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Rysunek 4 CL17 Wymiary urządzenia (3 z 3)
1

Osuszanie odpływu, zalecane rurki .50 I.D.

2

Przykład rury odpływowej typu .50 I.D.

3.4

3

Przykładowe szybkie podłączanie wlotu .25 O.D., rurki
polietylenowe (4743800)

Podłączenia instalacyjne
Uwaga: Wylot próbki zawiera pozostałości z analizy, które zawierają zarówno próbkę jak i
odczynniki chemiczne. Odpływ obudowy nie powoduje zanieczyszczeń w normalnych warunkach
użytkowania. Jednakże w przypadku rozlania czy przecieku mogą wypłynąć pewne pozostałości.
Chociaż używane chemikalia mają niskie stężenie, byłoby najlepiej poinformować się u władz
lokalnych odnośnie odpowiedniej utylizacji odpadków z tego produktu.

Przyłącza wlotu i wylotu próbki są wyprowadzone na spodniej stronie urządzenia przy
użyciu złączki szybkiego połączenia dla wężyka o średnicy zewnćtrznej 1/4 cala. Zobacz
Rysunek 5. Należy przyłączyć polietylenowy wężyk o średnicy zewnętrznej ¼ cala
poprzez włożenie go do złączki. Gdy wężyk zostanie prawidłowo włożony, wyczuwalny
jest dwukrotnie opór. Jeżeli wężyk nie zostanie prawidłowo włożony, poluzuje się gdy
pojawi się ciśnienie wody. Złączka wylotu próbki jest dopasowana wymiarem do
elastycznego wężyka o średnicy wewnętrznej 1/2 cala (nie objęty dostawą)-.
Uwaga
Zagrożenie pożarowe. Ten analizator jest przewidziany tylko do użytku z próbkami
wodnymi.
Uwaga: Do półcalowego wylotu obudowy naleýy przyůŕczyă przynajmniej 90cm wćýyka, aby
zapewniă ochronć analizatora przed dostawaniem sić kurzu. Pod żadnym pozorem nie wolno
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blokować wylotu. Musi on pozostać otwarty, aby dało się usunąć wodę próbkową w przypadku
przecieku.
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Rysunek 5 Instalacja (widok od dołu)
1

Przód urządzenia

3

Wąż spustu próbek. Złączka odpływu ma rozmiar ½
cala. Elastyczna instalacja ID

2

Odpływ obudowy

4

Dopływ próbki. Szybkie podłączanie instalacji o średnicy
¼ cala. Instalacja O.D.

3.5 Montaż przewodów próbkowych
Wybór dobrego, reprezentatywnego punktu pobierania próbki jest ważny dla
optymalnego funkcjonowania urządzenia. Analizowana próbka musi być dostosowana do
warunków całego systemu. Jeżeli próbka będzie pobierana z miejsca położonego zbyt
blisko punktów dodawania chemikaliów do strumienia procesowego, wymieszanie będzie
niewystarczające lub gdy reakcja chemiczna będzie niekompletna. Wtedy mogą wystąpić
błędne odczyty.
Jeżeli ciśnienie próbki na urządzeniu przekracza 5 funtów na cal kwadratowy przy wlocie
analizatora, może dojść do zalania i uszkodzenia urządzenia, chyba że zamontowany
jest zestaw do przygotowywania próbki.
Należy montować punkty pobierania próbek z boku lub na środku większych rur
procesowych, aby zminimalizować możliwość zaciągnięcia osadu z dna przewodu
rurowego lub też pęcherzyków powietrza z góry. Punkt pobierania skierowany ku
środkowi rury jest rozwiązaniem idealnym. Patrz Rysunek Rysunek 6.
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Rysunek 6 Położenie przewodów próbkowych w strumieniu procesowym
1

Nieprawidłowo

4

Osad (typowy)

2

Nieprawidłowo

5

Good (Prawidłowo)

3

Powietrze (typowe)

6

Najlepiej

3.6 Wymiana filtra
Wszystkie próbki są ”przygotowywane” przy użyciu pojedynczego, podstawowego
zestawu przygotowania próbki, który jest załączony do każdego analizatora Zestaw ten
eliminuje większe cząsteczki stałe za pomocą sitka oczkowego 40.Zawór kulowy na przewodzie wlotu surowej próbki może być użyty do kontroli ilości
przepływu bajpasowego, który jest doprowadzany do filtra. W przypadku brudnej wody
wysoki bajpas spowoduje takie dopasowanie, że sitko pozostanie czyste na dłużej lub też
należy dokonać takiego ustawienia w pozycji częściowo otwartej, aby uzyskać ciągły
bajpas. Należy tak wyregulować zawór kulkowy na przewodzie doprowadzania próbki do
urządzenia, aby móc kontrolować przepływ przefiltrowanej próbki do urządzenia.
Uwaga: Zamontowanie trójnika spustowego na wysokości ponad 2 stóp ponad urządzeniem może
doprowadzić do nadmiernego ciśnienia, które z kolei może spowodować przecieki.

Należy zamontować odcinek środkowy trójnika spustowego bajpasa na wysokości dwóch
stóp ponad urządzeniem. Patrz Rysunek 7. Przy prawidłowym montażu konstrukcja
przerywacza próżni trójnika spustowego bajpasa zapobiega negatywnemu ciśnieniu
próbki i ustala ciśnienie potrzebne dla przepływu próbki przez analizator.

3.6.1 Montaż zestawu przygotowania próbki
Proszę sprawdzić kompleksowy diagram systemu w rozdziale Rysunek 7 oraz wskazówki
z rodziału Tabela 3, aby dokonać montażu części.
•

Należy uszczelnić wszystkie gwintowane złączki przy pomocy dwukrotnego owinięcia
taśmą z PTFE (załączona w dostawie).

•

Przy montowaniu wężyka do złączki wciskowej wyczuwalne będą dwa opory.
Pierwszy, gdy wężyk dochodzi do pierścienia zaciskowego i drugi, gdy wężyk
dochodzi do dolnej części złączki. Aby zapobiec wyciekom, dociśnij wężyk do samego
końca.

Uwaga: Aby dobrze uchwycić wężyk, należy użyć rękawiczek gumowych lub innego stawiającego
opór materiału, który pozwoli wcisnąć wężyk do złączki. Muszą być wyczuwalne dwa opory, w
przeciwnym razie wężyk nie będzie dostatecznie unieruchomiony, co spowoduje wyciek.
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•

Wszystkie wężyki używane do złączek wciskanych należy odcinać ostrym nożem tak,
aby ich końce były okrągłe, docięte równo, nie pod kątem.

•

Złączki wciskane są zaprojektowane do użytku z miękkimi wężykami plastikowymi o
średnicy zewnętrznej ¼ cala, tak jak jest to dostarczane w zestawie. Zaleca się taki
materiał wężyka jak np. PTFE lub HDPE. Złączka wciskana nie uchwyci dobrze
wężyka z twardego plastiku lub z metalu i wężyk wysunie się.

3.6.2 Użytkowanie zestawu przygotowywania próbki
Należy zamontować czołowy regulator wysokościowy (rura pionowa) oraz filtr, tak jak to
pokazuje Rysunek 7. Należy upewnić się, że ciśnienie próbki w procesie jej
przygotowania próbki wynosi pomiędzy 1,5 i 75 funtów na cal kwadratowy, co jest
konieczne do prawidłowej pracy urządzenia.
1. Należy ustawić przepływ poprzez wyregulowanie zaworu kulowego (pozycja 18 w
Rysunek 7). Zawór będzie całkowicie zamknięty, gdy dźwignia znajdzie się
prostopadle w stosunku do jego korpusu (całkowicie otwarty, gdy w położeniu
równoległym).
2. Należy obserwować przepływ w nieprzefiltrowanym bajpasie próbkowym (wężyk
przeźroczysty, pozycja 13 w
Rysunek 7). Należy upewnić się, że przepływ został tak wyregulowany, aby zawsze
był przepływ bajpasowy.
3. Należy użyć zaworu kulowy (pozycja 19), aby zamknąć dopływ próbki do urządzenia.
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Rysunek 7 Zestaw do przygotowania próbki
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Tabela 1 Części układu do przygotowywania próbki (patrz rozdział Rysunek 7)
Pozycja

Opis

Ilość

Numer
katalogowy

1

Zacisk, zawieszenie do przewodu, 1-calowy

4

4734900

2

Złączka, 1-calowa, SCH 40, rura PVC

1

5417500

3

Złączka, 1/2 cala FPT x 1/2 FPT PVC

1

5417600

4

Złączka, tulejka redukująca, PVC, Hex

2

2300200

5

Złączka, adapter důawiŕcy, średnica zewnętrzna 1/2 cala, Ľ NPT

1

5418000

6

Złączka, trójnik, 1-cal x 1-cal

1

4662200

7

Złączka, wężyk, łącznik, męśki(1/4-calowy wężyk)

3

5124600

8

Złączka, wężyk, łącznik, męśki(1/2-calowy wężyk)

2

5126200

9

Złączka, wężyk, średnica zewnętrzna 1/2 cala x 1/2 cala mćski NPT

1

5417800

10

Złączka, wężyk, średnica zewnętrzna 1/2 cala, kolanko ůŕczŕce

1

5417900

11

Złączka, wężyk, średnica zewnętrzna 1/2 cala, przyůŕcze proste

1

5418100

12

Rurka, przycięty wcześniej spust, średnica 1-cal, PVC

1

5123900

13

Rurka, spust, przeźroczysta

1

5417400

Sitko, korpus Y

1

5418300

Filtr, sitko oczkowe 40 (dostarczany wraz z sitkiem i w zestawie konserwacyjnym)

1

5418400

14
15

PTFE, taúma do gwintów, szerokoúă Ľ-cala

1

7060824
3061600
5115900

16

Wężyk, polietylen, średnica zewnętrzna 0.250, szer. 0.040, czarny

15
stóp

17

Wężyk, polietylen, średnica zewnętrzna 0.500, szer. 0.062, czarny

10
stóp

18

Zawór, kulkowy, PVC, ˝ NPT, PVC

1

5417700

19

Zawór, kulkowy, PVC, Ľ NPT, PVC

1

5139500

Tabela 2 Zestaw do przygotowania próbki, lista uwag dla Rysunek 7
Filtr został zamontowany fabrycznie. Dodatkowy filtr stanowi element zestawu serwisowego.
Skorzystaj z kleju do rur PCV. Rura powinna mieć dostęp powietrza.
To jest opcja „małego przepływu”.
To jest opcja „dużego przepływu”.
1/2-calowy

wężyk odpływowy musi mieć wlot powietrza. (Dostarczane przez klienta)

Skorzystaj z przejściówki dla niefiltrowanych próbek, aby powrócić do stanu systemu przy ciśnieniu równym
0 lub wykonać odpływ.
Skorzystaj z rury PCV dostarczonej przez klienta, aby doprowadzić system odpływu do odpowiedniej
lokalizacji.
Zamontuj regulator przepływu próbek (urządzenie stałe) 61 cm nad urządzeniem.
Luka powietrzna
Odpływ
Skorzystaj z wartości 7 i 16 lub 8 i 17.
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3.7

Opcjonalne oczyszczanie powietrza
Oczyszczanie powietrza może być konieczne, jeżeli analizator umieszczony jest w
otoczeniu o wysokiej wilgotności i/lub gryzących oparach. Jego celem jest utrzymanie
lekko dodatniego ciśnienia w urządzeniu przy pomocy suchego powietrza
urządzeniowego.
Przyłącze oczyszczania powietrza jest umieszczone po lewej stronie obudowy
urządzenia. Aby uruchomić dopływ powietrza, należy usunąć zatyczkę ze szybkozłączki,
a następnie podłączyć wężyk polietylenowy 1/4 calowy, poprzez umieszczenie go w
złączce. Gdy wężyk zostanie prawidłowo włożony, wyczuwalny jest dwukrotnie opór.
Jeżeli wężyk nie jest prawidłowo osadzony, poluzuje się gdy przyłożone zostanie
ciśnienie powietrza. Należy używać tylko suchego, wolnego od olejów powietrza w ilości
15 stóp sześciennych na godzinę.

3.8

Podłączenia elektryczne
Wszystkie podłączenia zasilania sieciowego są przeprowadzane poprzez otwory kablowe
w górnej lewej części urządzenia. Urządzenie jest wyposażone w zatyczki we wszystkich
otworach kablowych. Należy przyłączyć do urządzenia przewody zasilania sieciowego,
alarmów i połączeń przekaźnikowych przy użyciu osprzętu do rurkowania typu
uszczelniającego, tak aby utrzymać klasę ochrony środowiskowej IP62.
Jeżeli przyłączenia nie są przeprowadzone przez dany otwór kablowy, należy wtedy
zamontować w nim uszczelkę odporną na płyny zamiast zatyczki, tak aby spełnić
wymagania normy IEC 529 IP62. Patrz Rysunek Części zamienne i akcesoria na
stronie 57.

Rysunek 8 Umiejscowienie przyłączy oczyszczania powietrza i przyłączy elektrycznych
1

Do korzystania z przekaźników przewodowych.
Skorzystaj z uszczelnionych instalacji.

3

Gniazda sieciowe oraz 4-20 mA. Skorzystaj z
uszczelnionych instalacji.

Uwaga: Jeżeli podłączenie do przekaźników nie zostanie
wykonane, należy zamontować odporną na płyny uszczelkę
(4221000), aby spełnić wymagania normy IEC 529 IP62.
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2

22

Dodatkowe gniazdo do usuwania powietrza

4

Podłączenie zasilania. Skorzystaj z uszczelnionych
instalacji.

Montaż
3.8.1

Podłączenie zasilania
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Tylko wykwalifikowany
personel powinien przeprowadzać prace opisane w tym rozdziale instrukcji
obsługi. Podłącz sprzęt zgodnie z oznaczeniami dla danego kraju lub regionu.
Przyłączenia zasilania sieciowego wykonywane są na listwie zaciskowej umieszczonej
po lewej stronie komory elektrycznej i są dostępne po otworzeniu pokrywy dostępu
użytkownika. Patrz Rysunek 9 i Rysunek 12.
Dla aplikacji procesowych lub przemysłowych, narodowe przepisy elektryczne większości
krajów wymagają, żeby doprowadzenia przewodów AC były okablowane na stałe i
wykonane w systemach rurek ochronnych. Analizator chloru CL17 został tak
zaprojektowany, aby sprostać tym wymogom.

Rysunek 9 Umieszczanie i usuwanie pokrywy dostępu użytkownika
1

Pokrywa dostępu użytkownika

2

Użyj wkrętaka typu Torx do odkręcenia dwóch śrub
przytrzymujących pokrywę dostępu użytkownika. Odłóż
pokrywę na bok.

Zaleca się korzystanie z kanału kablowego, z dwóch przyczyn:
1. Jest to powszechnie wymagane przez większość lokalnych przepisów elektrycznych.
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2.
Użycie metalowej rurki ochronnej może polepszyć odporność na przepięcia
spowodowane błyskawicami.
Ponadto normy elektryczne i urządzeniowe wymagają stosowania lokalnych środków
służących do odłączania zasilania sieciowego od produktu. Urządzenie zaopatrzone
jest we włącznik sieciowy on/off, umieszczony wewnątrz obudowy urządzenia.
Aby odłączyć zasilanie przekaźników od urządzenia, konieczny jest zewnętrzny,
dostarczany przez użytkownika włącznik z bezpiecznikiem 5A lub wyłącznik
automatyczny 5A.
W okablowanych na stałe aplikacjach elektrycznych doprowadzenia zasilania i
uziemienia ochronnego do urządzenia nie powinny być dłuższe niż 6 metrów (20 stóp),
chyba że używana jest metalowa rurka osłaniająca okablowanie AC. Grubość przewodu
powinna wynosić od 18 do AWG.
W tych aplikacjach, w przypadku których elektryczne przepisy lokalne przyzwalają na
zasilanie giętkimi przewodami sieciowymi, a przepięcia w sieci zasilającej i prądy
wyrównawcze nie są wielkim problemem, można użyć uszczelniającego pierścienia
przepustowego i zasilającego giętkiego przewodu napięciowego z trzema żyłami
przewodzącymi o rozmiarze 18 (włącznie z przewodem uziemiającym). Przejdź do
rysunku Rysunek 10, aby zapoznać się z instrukcją montażu zestawu obiżającego spadki
napięcia. Długość zasilającego przewodu sieciowego nie może przekroczyć 3 metrów
(10 stóp).

Rysunek 10 Montaż opcjonalnych elementów konstrukcyjnych zasilającego przewodu sieciowego
1

Część naścienna obudowy urządzenia

Opis

Numer elementu

Zasilający przewód sieciowy 115 V z pierścieniem
przepustowym

5448800

Zasilający przewód sieciowy 230 V z pierścieniem
przepustowym

5448900

3.8.2

Okablowanie urządzenia
Przyłączyć nie podłączone do sieci kable do zacisków zasilania urządzenia w
następujący sposób:
1. Usunąć zewnętrzną izolację z każdego przewodu na długości 1/4 cala. Patrz
Rysunek Rysunek 14 na stronie 28.
2. Przyłączyć trzy przewody do zacisków w oparciu o informacje zawarte w Tabela 3 i
Rysunek 11 na stronie 26.
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3. Upewnić się, że ustawienie napięcia jest prawidłowe i przyłączyć zasilanie sieciowe
do urządzenia.
Tabela 3 Dane na temat końcówek okablowania
Kolor przewodu dla:

Uziemienie ochronne

Gorący lub Ø1

Neutralny lub Ø2

Ameryka Północna

Zielony

Czarny

Biały

IEC

Zielony ze śladami żółtego

Brązowy

Niebieski
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Rysunek 11 Przewody podłączone przez klienta do analizatora
1

Przekaźniki

2

Przyrząd rejestrujący

3

Zasilanie prądem zmiennym: 100-115/230 VAC, 50/60
Hz, 90 VA przy 2,50 A

Rysunek 12 Podłączenie zasilania
1

Musi być dostępna metoda lokalnego odcięcia zasilania
od przekaźników w sytuacji awaryjnej lub w celu prac
serwisowych przy produkcie.

3.8.3

2

Ponieważ przycisk zasilania jest dostępny bez udziału
dodatkowych narzędzi, nie trzeba korzystać z
przełącznika zewnętrznego.

Wybór alternatywnego napięcia sieciowego
Uwaga: Przełącznik selektora napięciowego musi być prawidłowo ustawiony dla tego napięcia
sieciowego, które ma być użyte. Nieprawidłowe ustawienie może spowodować poważne
uszkodzenia urządzenia w momencie, gdy przyłączone zostanie zasilanie sieciowe. Patrz Rysunek
Rysunek 13.

Urządzenie jest fabrycznie ustawione tak, aby pracować z napięciem 115 V. Aby
przestawić urządzenie na pracę przy 230 woltach należy przełączyć przełącznik wyboru
zasilania AC (tak jak to pokazuje Rysunek 13) na pozycję 230 V. Bezpieczniki
wykorzystywane w tym produkcie mają wielkość 5 x 20 mm. Bezpieczniki te są
dopuszczone do użytku zarówno w Ameryce Północnej jak i w Europie. Nie trzeba ich
wymieniać, gdy zmienione zostaje napięcie.
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Rysunek 13 Przełącznik wyboru napięcia i wymiana bezpieczników
1

Przełącznik wyboru napięcia (SW1). Ustawienie
fabryczne: 115 V.

4

Gorący / czarny Ø1

2

GND

5

Bezpieczniki (F1, F2) (T, 2,5 A, 250 V)

3

Neutralny / biały Ø2

3.8.4

Przyłącza alarmowe
Uwaga
Zagrożenie pożarowe. Prąd przyłożony do styków przekaźnikowych musi być
ograniczony do 5 amperów przy obciążeniu rezystancyjnym. Musi być dostępna
metoda lokalnego odcięcia zasilania od przekaźników w sytuacji awaryjnej lub w
celu prac serwisowych przy produkcie. Odcięcie zasilania można przeprowadzić
przy pomocy włącznika zewnętrznego i 5-amperowego bezpiecznika lub przy
pomocy przełączalnego 5-amperowego wyłącznika automatycznego.
Analizator posiada dwa przekaźniki alarmowe zaprojektowane do wykorzystania z
wysokim napięciem (większym niż 30V wartości skutecznej i 42.2V wartości szczytowej
lub 60 ) lub z niskim napięciem (niższym niż 30V wartości skutecznej i 42.2V wartości
szczytowej lub mniejszym niż 60 ), ale nie do kombinacji wysokiego i niskiego napięcia.
Przejdź do rozdziałów 3.8.5, Rysunek 11 i Rysunek 15, aby dowiedzieć się o sposobie
podłączania.
Styki przekaźnikowe: normalnie otwarty i wspólny zostają ze sobą połączone, gdy
uaktywni się stan alarmowy.
Wtyczka przekaźnika dopuszcza przewód o grubości AWG 18-12. Rozmiar przewodu
powinien być uzależniony od oczekiwanego obciążenia. Rozmiar przewodu mniejszy niż
18 AWG nie jest zalecany.
1. Należy się upewnić, że do urządzenia nie jest przyłączone zasilanie napięciowe.
2. Usunąć zewnętrzną izolację z każdego przewodu na długości 1/4 cala. Patrz
Rysunek Rysunek 14.
3. Wyjąć wtyk z urządzenia, jeśli to konieczne.
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4.

Włożyć końcówki przewodu do złącza na wysokość izolacji. Patrz Rysunek 14. (Nie
wolno wkładać izolacji pod płytki zaciskowe zacisków kablowych.)

5. Włożyć ponownie wtyk, jeżeli to konieczne, i przyłączyć zasilanie sieciowe do
urządzenia.

1
2

Rysunek 14 Prawidłowe przygotowanie i wsuwanie przewodów
1

Pasek ¼ cala — izolacja

2

Wsunąć przewód w taki sposób, aby izolacja oparła się
o zacisk, bez odsłonięcia przewodu.

Rysunek 15 Przyłącza alarmowe
1

Prąd przyłożony do styków przekaźnikowych musi być
ograniczony do 5 amperów.

3

Blok końcówek dla przyłączy alarmowych J2: końcówka
1 = COM; końcówka 2 = NO; końcówka 3 = NC

Uwaga: Należy się upewnić, że do urządzenia nie jest
przyłączone zasilanie napięciowe.
2

Blok końcówek dla przyłącz alarmowych J1: końcówka 1 = COM; końcówka 2 = NO; końcówka 3 = NC

3.8.5 Przyłącza wyjściowe dla przyrządu rejestrującego
Wyjście rejestratora jest wyjściem źródła prądu 4–20 mA. Przyłączenie rejestratora
należy przeprowadzić przy pomocy parzyście skręconego przewodu ekranowanego i
przyłączyć ekran do rejestratora, po stronie kontrolowanego komponentu lub po stronie
analizatora. Nie wolno przyłączać ekranu na obu końcach przewodu.
Przyłączenia po stronie analizatora należy przeprowadzić w następujący sposób:
1. Należy się upewnić, że do urządzenia nie jest przyłączone zasilanie napięciowe.
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2. Usunąć pokrywę dostępu użytkownika (patrz Rysunek 9 w instrukcji obsługi).
3. Usunąć zewnętrzną izolację z każdego przewodu na długości 1/4 cala. Patrz
Rysunek Rysunek 14.
Uwaga: Użyć parzyście skręconego, ekranowanego przewodu. Użycie nieekranowanego przewodu
może spowodować emisję na częstotliwości radiowej lub poziom wrażliwości na zakłócenia wyższy
od dopuszczalnego.

4. Przeprowadzić przewód przez dostępny pierścień przepustowy.
5. Usunąć wtyk z urządzenia. Umiejscowienie wtyku: patrz rozdziałRysunek 16 na
stronie 29 .
6.

Włożyć końcówki przewodu do wtyku (patrz tabelka poniżej) tak daleko, aż izolacja
dotknie do wtyku, tak jak to pokazuje Rysunek 14. (Nie wolno wkładać izolacji pod
płytki zaciskowe zacisków kablowych.)

Przewody rejestratora

Oznaczenia na panelu elektrycznym

Przyrząd rejestrujący +

+

Przyrząd rejestrujący –

–

Ekranowanie

GND

7. Ponownie włożyć wtyk i przyłączyć zasilanie sieciowe do urządzenia.

Rysunek 16 Przyłącza rejestratora
1

Należy się upewnić, że do urządzenia nie jest
przyłączone zasilanie napięciowe

2

Należy się upewnić, że do urządzenia nie jest
przyłączone zasilanie napięciowe

3.9 Montaż płytki dociskowej pompy / zaworu
Aby wyeliminować konsekwencje ciągłego nacisku na wężyki pompy podczas transportu
i składowania, do zestawu montażowego załączona została płytka dociskowa i śruby do
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modułu pompy / zaworu, a wężyki pompy są trzymane na swoim miejscu przy pomocy
taśmy.
Przepływ odczynnika przez moduł pompy / zaworu musi zachodzić w kierunku od dołu do
góry. W przypadku odwrócenia tego kierunku, mieszanka cieczy zostanie wypompowana
z komory próbkowej kolorymetru, powodując przepełnienie butelek.
Dokonać montażu modułu pompy/zaworu w następujący sposób:
1. Usunąć taśmę.
2. Upewnić się, że poszczególne bloki dociskowe są wypozycjonowane tak, jak to
pokazuje Rysunek 17, z inaczej ukształtowanymi blokami znajdującymi się na górze.
3. Ustawić płytkę dociskową w linii z modułem pompy/zaworu (patrz Rysunek 18).
4. Wkręcić dwie śruby poprzez płytkę dociskową do modułu pompy/zaworu.
Zabezpieczyć płytkę dociskową poprzez dokręcanie śrub małymi ruchami
przechodząc od jednej do drugiej, tak aby płytka została równomiernie przyciągnięta.
Następnie docisnąć, aż płytka zostanie dobrze ulokowana względem modułu
pompy/zaworu.

Rysunek 17 Montaż bloków dociskowych modułu pompy/zaworu
1

Moduł pompy / zaworu

2

Zdejmij taśmę z wężyków

30

3

Blok o nieregularnych kształtach powinien znajdować
się na górze

Montaż

Rysunek 18 Regulacja płytki dociskowej modułu pompy / zaworu
1

Dokonaj regulacji płytki dociskowej modułu pompy /
zaworu

2

Dokręć śruby. (Przy zabezpieczaniu płytki dociskowej
należy dociągać śruby małymi ruchami, przechodząc od
jednej do drugiej tak, aby płytka była równomiernie
dociskana.)
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Ryzyko
kontaktu z substancjami chemicznymi. Aby zapoznać się ze środkami ostrożności,
niebezpieczeństwami i procedurami w przypadku sytuacji awaryjnej, należy
przeczytać arkusze danych dotyczące bezpieczeństwa materiałowego zawsze
przed przystąpieniem do korzystania z pojemników, zbiorników i systemów
doprowadzających, które zawierają chemiczne odczynniki i standardy. Zaleca się
zawsze noszenie okularów ochronnych, gdy możliwy jest kontakt z chemikaliami.
Poniżej określone zostały w zaleconej kolejności poszczególne zadania konieczne dla
uruchomienia urządzenia. Wtedy, gdy zrealizowane zostaną te kroki, urządzenie jest
gotowe do pracy.

4.1 Umieszczanie reagentów
Analizator wymaga zastosowania dwóch odczynników: roztworu buforowego i
wskaźnikowewgo (Tabela 4). W obudowie urządzenia przewidziane jest miejsce dla
butelek 500 ml na każdy z tych odczynników. Oba odczynniki używane w analizie chloru
są umieszczane w części hydraulicznej analizatora i powinny być ponownie napełniane w
odstępach miesięcznych. Jeden to roztwór buforowy dla wolnego chloru, nr katalogowy
8867711, używany do określenia zawartości wolnego chloru, lub całkowity bufor chloru
Nie. 2263511, używany do określenia całkowitej zawartości chloru. Roztwory buforowe są
kompletnie przygotowane w fabryce i gotowe od razu do instalacji. Należy usunąć kapsel
i uszczelkę z butelki z roztworem buforowym i założyć kapsel i wężyk z etykietką BUFOR
na butelkę z roztworem buforowym.
Uwaga: Normalne jest, że wężyk odczynnikowy przebarwia się wraz z upływem czasu.

Drugi odczynnik, roztwór wskaźnikowy, musi zostać przygotowany.
Roztwór wskaźnikowy i proszek wskaźnikowy muszą zostać zmieszane dopiero przed
użyciem, aby zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie urządzenia. Używając lejka do
proszku zawartego w zestawie konserwacyjnym należy dodać zawartość jednej butelki z
proszkiem DPD High Range, nr. kat. 2297255, do butelki z roztworem wskaźnikowym
całkowitego chloru, nr Nie. 2263411, lub do butelki z roztworem wskaźnikowym wolnego
chloru, nr Nie. 2314011. Należy mieszać lub wstrząsać tak długo, aż proszek zostanie
całkowicie rozpuszczony. Usunąć kapsel z butelki z odczynnikiem i założyć kapsel i
wężyk z etykietką WSKAŹNIK na butelkę z odczynnikiem. Wężyk musi zostać włożony
tak, aby sięgał do dna butelek. W ten sposób powietrze nie będzie zasysane do środka,
gdy opadnie poziom w butelce.
Tabela 4 Roztwory dla buforu i wskaźnika
Typ testu

Wymagany odczynnik
Roztwór buforowy dla wolnego chloru

2314111

Wolny chlor

Roztwór wskaźnikowy dla wolnego chloru

2314011

DPD proszek wskaźnikowy

2297255

Roztwór buforowy dla całkowitego chloru

2263511

Roztwór wskaźnikowy dla całkowitego chloru

2263411

DPD proszek wskaźnikowy

2297255

Całkowity chlor

Numer pozycji

Zestaw odczynników,
nr
2556900

2557000

Należy usunąć kapsel z każdej butelki z odczynnikiem i wymienić go na specjalny
dwuczęściowy kapsel, który jest połączony z wężykiem doprowadzającym wewnątrz
urządzenia.
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4.2 Montaż mieszadła
Mały pręt mieszający do komory z próbką w zespole kolorymetru zawarty jest w zestawie
montażowym dołączonym do urządzenia. Aby urządzenie prawidłowo funkcjonowało,
pręt mieszający musi być zamontowany.
Montaż pręta mieszającego należy przeprowadzić w następujący sposób:
Uwaga: Należy się upewnić, że pręt mieszający jest zanurzony w kolorymetrze i w nim pozostaje.

1. Usunąć zatyczkę znajdującą się na wierzchu kolorymetru.
2. Włożyć pręt mieszający do otworu. Patrz Rysunek 19. Pręt powinien opierać się na
dnie pionowego otworu.
3. Nałożyć ponownie korek.

Rysunek 19 Montaż pręta mieszającego
1

Usuń zatyczkę znajdującą się w górnym otworze
kolorymetru

2

Włożyć pręt mieszający do otworu i wymień zatyczkę.
(Pręt mieszający jest większych rozmiarów niż w
rzeczywistości.)
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4.3 Dostarczanie próbek
Uwaga: Należy się upewnić, że płytka dociskowa jest mocno przymocowana, przez co unika się
przepływu wstecznego próbki do odczynników.

Należy wystartować przepływ próbki przez urządzenie poprzez otwarcie zaworu
doprowadzającego (pozycja 19 na rysunku Rysunek 7 na stronie 19). Należy odczekać,
aż ustabilizuje się ciśnienie w wężyku i sprawdzić czy nie ma przecieków.
Dopóki powierzchnia komory próbki nie zostanie całkowicie zamoczona, mogą do niej
przylegać bańki i prowadzić do błędnych odczytów. Jest to stan przejściowy. Czas
trwania zależy od własności próbki.

4.4 Przyłączanie zasilania analizatora
Włącznik sieciowy jest umieszczony wewnątrz drzwi obudowy w zagłębieniu po lewej
stronie bloku kolorymetra. Ustawić włącznik POWER (–/O) na ON (–) i pozwolić
analizatorowi na pracę przez około dwie godziny, tak aby upewnić się, że system jest
całkowicie zwilżony przez odczynniki i próbkę.
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Rozdział 5 Użytkowanie
5.1 Klawiatura i informacje na wyświetlaczu
Wyświetlacz urządzenia domyślnie pracuje w trybie normalnego pomiaru stężenia ,
chyba że zmieni się to poprzez przyciśnięcie przycisków. Tabela 5 pokazuje
funkcje każdego z przycisków .

1

9

2
3

MENU

4

mg/L

5

EXIT

ENTER

Chlorine

6
7
8
Rysunek 20 Klawiatura i wyświetlacz analizatora
Tabela 5

Opis klawiatury

Numer

Przycisk

Opis

1

MENU

2

STRZAŁKA W
PRAWO

Pozwala na ruch, tak że można edytować różne komponenty na wyświetlaczu.

3

STRZAŁKA W
GÓRĘ

Używana do przewijania przez opcję menu lub do edytowania komponentów na wyświetlaczu.

4

STRZAŁKA W
LEWO

Pozwala na ruch, tak że można edytować różne komponenty na wyświetlaczu.

5

STRZAŁKA W
DÓŁ

Używana do przewijania przez opcję menu lub do edytowania komponentów na wyświetlaczu.

6

WYJŚCIE

7

ENTER

8

Dioda LED
alarmu

9

Ekran wyświetl
acza

W trybie pomiarowym przyciśnięcie przycisku MENU pozwala na dostęp do menu ALARM,
RECORDER, MAINTENANCE i SETUP.
Aktywna, gdy ikonka z prawą strzałką pokazuje się na wyświetlaczu.
Aktywna, gdy ikonki strzałek w górę / w dół pokazują się na wyświetlaczu.
Aktywna gdy, ikonka z lewą strzałką pokazuje się na wyświetlaczu.
Aktywna, gdy ikonki strzałek w górę / w dół pokazują się na wyświetlaczu.
Odrzuca edytowaną wartość lub wycofuje się w strukturze menu.
Akceptuje edytowaną wartość, wchodzi głębiej do struktury menu lub akceptuje opcję menu.
Wskazuje na aktywny alarm.
Obszar wyświetlacza dla informacji pomiarowej i menu.
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5.2 Struktura menu urządzenia
Główne menu w analizatorze CL17 składają się z opcji ALARMS, RECRDR, MAINT, i
SETUP . Należy przycisnąć STRZAŁKĘ DO GÓRY lub W DÓŁ, aby wejść do menu.
Poniższe rozdziały podają informację dotyczącą funkcjonowania każdego z menu i
poszczególnych podmenu w ich obrębie.

5.2.1 Menu konfiguracji
Typowe ustawienia funkcji analizatora są dostępne z menu SETUP. ABY WEJŚĆ DO MENU
SETUP, NALEŻY PRZYCISNĄĆ PRZYCISK MENU, A NASTĘPNIE UŻYĆ STRZAŁKI W GÓRĘ,
ABY PRZEJŚĆ DO POZYCJI SETUP. Nacisnąć ENTER.
PRZEWIŃ OPCJE MENU SETUP PRZY POMOCY STRZAŁEK W GÓRĘ LUB W DÓŁ. WCIŚNIJ
PRZYCISK ENTER, ABY WYBRAĆ OPCJĘ WYŚWIETLONĄ W MENU. Ikonki ze strzałkami
wyświetlają się, jeżeli wyświetlacz daje się edytować. WCIŚNIJ PRZYCISK EXIT, ABY
WYJŚĆ Z TEGO EKRANU I WRÓCIĆ DO MENU SETUP. Poniższa informacja dotycząca

menu jest pokazana w kolejności, w jakiej pojawia się w menu SETUP .Tabela 6
Tabela 6 Ustawianie opcji menu
Opcja menu

Opis
Ta funkcja SIGAVG jest wykorzystywana do dokonywania odczytu średniego i zapobiega błędnym
sygnałom na wyjściu rejestratora. NALEŻY WCISNĄĆ PRZYCISK ENTER, NASTĘPNIE UŻYĆ
STRZAŁKI W GÓRĘ LUB W DÓŁ , ABY WYBRAĆ OPCJĘ 1, 2, 3, LUB 4. TERAZ NALEŻY PONOWNIE
WCISNĄĆ PRZYCISK ENTER ABY POTWIERDZIĆ WYŚWIETLAJĄCY SIĘ WYBÓR. W zależności od

Funkcja SIGAVG

wybranej wartości, z ostatniego 1, 2, lub 3 pomiarów tworzona jest wartość średnia, a podawane
stężenie ma również wartość uśrednioną. Opcja 4 to specjalny filtr, pozwalający zgłaszać
wyłącznie wartości maksymalne dla pierwszego i ostatniego odczytu. Funkcja ta zmniejsza liczbę
skrajnych wyników ujemnych wywołanych pęcherzykami lub innymi nieprawidłowościami próbki.
USTAWIENIEM FABRYCZNYM JEST 1. NALEŻY WCISNĄĆ PRZYCISK EXIT, ABY POWRÓCIĆ DO
MENU SETUP.

Uwaga: Prawidłowo konserwowane urządzenie, znajdujące się w dobrym stanie technicznym,
dokonuje pomiarów z dokładnością, jaką podają Dane techniczne na stronie 3. Funkcja kalibracji
nie może nigdy zostać użyta do zmuszenia nieprawidłowo działającego analizatora, aby pokazywał
prawidłowe wyniki pomiarowe. Kalibracje są pomyślane tylko dla bardzo małych doregulowań.
CAL ZERO

Ta funkcja jest używana do ustawienia urządzenia na zero przy pomocy przygotowanego
standardu zerowego. Jeżeli ustawienie jest zbyt duże, może pojawić się ostrzeżenie o zerze
granicznym (MARG Z). Patrz Rysunek Calibration (Kalibracja) na stronie 45.

CAL STD

Ta funkcja jest używana do wyregulowania nachylenia pomiaru analizatora przy pomocy
przygotowanego standardu. Jeżeli wyregulowanie jest zbyt duże, analizator nie zaakceptuje tego i
pojawi się ostrzeżenie o granicznym wzmocnieniu (MARG G). Nowy standard nie zostanie
zaakceptowany i będzie musiał być sprawdzony ponownie przy pomocy innej metody w celu
uzyskania dokładniejszego odczytu. Patrz Rysunek Calibration (Kalibracja) na stronie 45.

CAL DEFAULTS
(Domyślne ustawienia
kalibracji)

(Domyślne ustawienia kalibracji) Wciśnij przycisk ENTER, aby przywrócić fabryczne ustawienia
kalibracji, ustawiając wzmocnienie na 1.0 i przesunięcie na 0. Wykorzystaj tę funkcję do usuwania
kalibracji, które powodują wyświetlanie wartości MARG G lub MARG Z.

PRZESUNIĘCIE
GAIN (KOREKCJA
WZMOCN.)
DISPLAY TEST

WCIŚNIJ PRZYCISK ENTER, ABY NA CHWILĘ WYŚWIETLIĆ AKTUALNY PARAMETR KOREKCJI ZERA.

Wartość fabryczna wynosi 0.
WCIŚNIJ PRZYCISK ENTER, ABY NA CHWILĘ WYŚWIETLIĆ AKTUALNY PARAMETR KOREKCJI
WZMOCNIENIA. Fabryczna wartość wzmocnienia wynosi 1, jednakże możliwe są odczyty ze

wzmocnieniem od 0,8 do 1,25.
WCIŚNIJ PRZYCISK ENTER, ABY NA CHWILĘ WYŚWIETLIĆ WSZYSTKIE SEGMENTY LCD W CELU
WIZUALNEGO SPRAWDZENIA, ŻE CAŁY WYŚWIETLACZ FUNKCJONUJE PRAWIDŁOWO.

Test sygnału przyrządu rejestrującego. WCIŚNIJ PRZYCISK ENTER, ABY USTAWIĆ WYJŚCIE
RECMIN
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Tabela 6 Ustawianie opcji menu
Opcja menu

Opis
Test sygnału rejestratora. WCIŚNIJ PRZYCISK ENTER, ABY USTAWIĆ WYJŚCIE REJESTRATORA NA
JEGO MAKSIMUM (ZAZWYCZAJ 20 MA) I UTRZYMYWAĆ JE TAK, DOPÓKI NIE ZOSTANIE
ZAKOŃCZONA NASTĘPNA ANALIZA.

RECMAX

Uwaga: ABY UTRZYMAĆ SYGNAŁ DŁUŻEJ, NALEŻY PRZYCISNĄĆ PRZYCISK MENU, A NASTĘPNIE
STRZAŁKĘ W DÓŁ, ABY PRZEWINĄĆ MENU DO OPCJI MAINTENANCE. WCIŚNIJ PRZYCISK ENTER, A
NASTĘPNIE PRZEWINĄĆ MENU W DÓŁ DO PUNKTU HOLD OUTPUTS I NACIŚNIJ JESZCZE RAZ
PRZYCISK ENTER .
WCIŚNIJ PRZYCISK ENTER ABY ZMODYFIKOWAĆ WARTOŚCI MINIMALNE I MAKSYMALNE DLA
REJESTRATORA. Tej funkcji należy używać do ustawiania sygnału wyściowego 4 lub 20 mA, aby

zmusić wykresowy przyrząd rejestrujący do odczytywania zera lub pełnej skali w przypadku
niewielkiej rozbieżności. NALEŻY UŻYĆ STRZAŁEK W PRAWO I W LEWO, ABY WYBRAĆ OPCJĘ
REC ADJUST

RECMIN LUB RECMAX, A NASTĘPNIE UŻYĆ STRZAŁEK W GÓRĘ I W DÓŁ, ABY DOREGULOWAĆ
WARTOŚĆ. WCIŚNIJ PRZYCISK ENTER W CELU DOKONANIA WYBORU. WCIŚNIJ PRZYCISK EXIT,
ABY POTWIERDZIĆ ZMIANY I WRÓCIĆ DO MENU SETUP.

Uwaga: Liczby na wyświetlaczu są licznikami A/D i nie mogą być wykorzystywane do określania
ustawienia rejestratora.
RELAY TEST

Wciśnij przycisk ENTER, aby na chwilę wyłączyć przekaźniki, a następnie po kolei włączyć ALARM
1 i ALARM 2. Automatycznie wyłącza obydwa alarmy, aby zakończyć test.

REF1

Na chwilę wyświetla ostatnie liczniki referencyjne A/D.

SAMPLE (PRÓBKA)1

na chwilę wyświetla ostatnie liczniki A/D próbki.

ZERO (WART.
ZEROWA)1

na chwilę wyświetla ostatnie liczniki zerowe A/D.

Czas cyklu1

na chwilę wyświetla czas włączenia silnika (w sekundach).
Ustawia ostrzeżenie o awarii zasilania w pozycji ON lub OFF. WCIŚNIJ PRZYCISK ENTER, A

Ostrzeżenie o awarii
zasilania

NASTĘPNIE UŻYJ STRZAŁEK, ABY PRZEŁĄCZAĆ SIĘ POMIĘDZY WARTOŚCIAMI ON I OFF. WCIŚNIJ
PRZYCISK ENTER W CELU DOKONANIA WYBORU. WCIŚNIJ PRZYCISK EXIT, ABY POTWIERDZIĆ
ZMIANY I WRÓCIĆ DO MENU SETUP. Jeżeli ostrzeżenie o przerwaniu zasilania napięciowego jest

włączone i zasilanie sieciowe zostanie przerwane, pojawia się ostrzeżenie systemowe po
przywróceniu zasilania sieciowego. Fabrycznym ustawieniem jest funkcja wyłączona.
DIAG OUTPUT

Wciśnięcie przycisku ENTER spowoduje chwilowe pojawienie się wartości ON, a wszystkie
dodatkowe interfejsy typu LonWorks® otrzymają dane diagnostyczne.

Blokada klawiatury

WCIŚNIJ PRZYCISK ENTER, A NASTĘPNIE UŻYJ STRZAŁEK, ABY PRZEŁĄCZAĆ SIĘ POMIĘDZY
WARTOŚCIAMI ON I OFF. WCIŚNIJ PRZYCISK ENTER, ABY WYBRAĆ WYŚWIETLANĄ OPCJĘ.
WCIŚNIJ PRZYCISK EXIT, ABY WRÓCIĆ DO MENU SETUP. Jeśli klawiatura jest zablokowana, nie
będzie można korzystać z funkcji edytowania, ani funkcji diagnostycznych (poza tą). PRZY
USTAWIENIU FABRYCZNYM TA FUNKCJA JEST WYŁĄCZONA.

Angielski jest językiem ustawionym fabrycznie. Możliwe jest przełączenie na hiszpański, francuski
i niemiecki. WCIŚNIJ PRZYCISK ENTER, A NASTĘPNIE UŻYJ STRZAŁEK, ABY PORUSZAĆ SIĘ
Język

DEFAULT SETUP
(USTAW. DOMYŚLNE)
1 Te

POMIĘDZY DOSTĘPNYMI OPCJAMI. WCIŚNIJ PRZYCISK ENTER GDY WYŚWIETLA SIĘ JĘZYK,
KTÓRY CHCESZ WYBRAĆ. WCIŚNIJ PRZYCISK EXIT, ABY POTWIERDZIĆ ZMIANY I WRÓCIĆ DO
MENU SETUP.
WCIŚNIJ PRZYCISK ENTER , ABY USTAWIĆ WARTOŚCI FABRYCZNE URZĄDZENIA. Wszystkie

ustawienia-użytkownika zostaną usunięte. Wyświetlacz będzie pokazywał numer wersji
oprogramowania (np. V 1.2) do czasu, aż zakończona zostanie następna analiza.

funkcje są używane przez techników serwisowych w celu wykrywania i usuwania usterek urządzenia.

5.2.2 Ustawienie alarmu
TO MENU POZWALA NA DOSTĘP DO DWÓCH NIEZASILANYCH PRZEKAŹNIKÓW
ALARMOWYCH (AL1 I AL2), A TAKŻE OPCJI RECALL WARNINGS, I CLEAR WARNINGS.

Przekaźniki alarmowe mogą być przydzielone do jednej z funkcji alarmowych
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wyszczególnionych poniżej. Tylka jedna funkcja może być przydzielona do danego
przekaźnika.
•

LO—Alarm jest wywoływany, jeżeli stężenie jest mniejsze niż wartość wyzwalająca
lub jej równe. (granica od 0,0 mg/l do 5,0 mg/l)

•

HI— Alarm jest wywoływany, jeżeli stężenie jest większe niż wartość wyzwalająca lub
jej równe. (granica od 0,0 mg/l do 5,0 mg/l)

•

SYSTEM ALARM (SA)—aktywuje alarm, kiedy pojawia się alarm systemowy.

•

SYSTEM WARNINGS (SW)—aktywuje alarm, kiedy pojawia się ostrzeżenie
systemowe.

Ponadto w tym menu można uzyskać status alarmów, jak również skasować istniejące
alarmy.
Przekaźnik jest aktywowany, gdy pojawia się sytuacja alarmowa. Przekaźnik może
zostać aktywowany na skutek alarmu nadmiaru chloru, alarmu niedoboru chloru, lub gdy
pojawia się ostrzeżenie systemowe lub alarm systemowy. Przekaźniki alarmowe mogą
być wykorzystywane do sterowania doprowadzaniem chemikaliów, jako kontrola
załączenia/wyłączenia, poprzez użycie ich jako zadającego punktu alarmowego wysokiego lub niskiego .
Dwa przekaźniki alarmowe mogą być również wykorzystane do objęcia specyficznego
zakresu sterowania poprzez dodanie dwubiegunowego, dwupołożeniowego przekaźnika
pomocniczego i podłączenie go jako przerzutnika elektronicznego. Pozwala to na
włączanie pompy przy niskim poziomie, natomiast wyłączanie jej przy wyższym
poziomie—przy jednoczesnym spadku stężenia w tym czasie.
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Aby przyporządkować funkcje do AL1 lub AL2, należy przeprowadzić poniższą
procedurę:
1. Wciśnij przycisk MENU. WYŚWIETLI SIĘ NAPIS ALARMS.
2. WCIŚNIJ PRZYCISK ENTER, ABY WYBRAĆ FUNKCJĘ ALARMS. Na ekranie wyświetli
się AL1 (lub AL2) oraz punkt włączenia alarmu (HI lub LO), SA (alarm systemowy),
albo SW (ostrzeżenie systemowe).
3. ABY ZMIENIĆ PRZYPORZĄDKOWANIE AL1 (LUB AL2), NALEŻY JESZCZE RAZ
WCISNĄĆ PRZYCISK ENTER. Pozycje do zmiany będą migotać. Ikonki ze strzałkami
wskazują, które przyciski ze strzałkami są aktywne. Przewijaj dostępne ustawienia.
WCIŚNIJ STRZAŁKĘ W PRAWO, ABY ZMIENIĆ WARTOŚĆ WYSOKIEGO LUB NISKIEGO
ALARMU.

4. WCIŚNIJ PRZYCISK ENTER, ABY DOKONAĆ WYBORU WYŚWIETLAJĄCEGO SIĘ
USTAWIENIA.

5. Powtórzyć procedurę, aby udostępnić drugi przekaźnik alarmowy.
Ponadto dostępna jest opcja wywoływania lub kasowania ostrzeżeń. Dojść do niej można
w następujący sposób:
1. Wciśnij przycisk MENU. WYŚWIETLI SIĘ NAPIS ALARMS.
a. WCIŚNIJ PRZYCISK ENTER, ABY WYBRAĆ FUNKCJĘ ALARMS. W wyniku tego na
ekranie wyświetli się AL1 (lub AL2) wraz z punktem włączenia alarmu (HI lub LO),
SA (alarm systemowy), lub SW (ostrzeżenie systemowe).
2. Przewijaj dostępne opcje. GDY WYŚWIETLI SIĘ ODPOWIEDNIA OPCJA, NALEŻY
WCISNĄĆ PRZYCISK ENTER.
•

RECALL WARNINGS—na chwilę pokazuje wszystkie aktywne ostrzeżenia, a
następnie wyświetla napis DONE.

•

CLEAR WARNINGS—kasuje wszystkie ostrzeżenia, a następnie wyświetla napis
OK.

3. DWUKROTNIE WCIŚNIJ PRZYCISK EXIT PO ZAKOŃCZENIU OPERACJI.

5.2.3 Ustawianie zakresu wyjściowego rejestratora
To menu pozwala na ustawienie górnej i dolnej granicy zakresu wyjściowego rejestratora,
jak również oferuje możliwość użycia opcji ON SYSTEM ALARM (Alarm systemowy
włączony) w celu informowania o stanie alarmu. Opcja ON SYSTEM ALARM jest
wykorzystywana do przesyłania sygnału do pomieszczenia sterującego przy użyciu
wyjścia dla rejestratora, do kierowania urządzeniami sterowanymi do całkowitego
wyłączenia lub do utrzymywania aktualnego poziomu, jeżeli analizator przechodzi w stan
alarmu systemowego i wyłącza się.
Urządzenie CL17 jest wyposażone w wyjście dla rejestratora ustawione na maksymalny
zakres. Przy maksymalnym zakresie wartość stężenia chloru 0 mg/l daje sygnał
wyjściowy 4 mA, a wartość stężenia 5 mg/l daje sygnał wyjściowy 20 mA.
Zakres wyjściowy może być dopasowany tak, aby ustawić każde pasmo wartości w
obrębie zakresu 4–20 mg/l przy pomocy sygnału. Na przykład funkcja ta może być
wykorzystana do ustawienia mniejszego zakresu dla uzyskania większej rozdzielczości
rejestratora.
Przykładowo, jeżeli stężenie chloru w Państwa próbce wynosi normalnie 0.5–0.7 mg/l,
pasmo zakresu wyjściowego dla rejestratora może być ustawione na 0–1 mg/l (gdzie 4
mA równa się 0 mg/l i 20 mA równa się 1 mg/l).
Alternatywnie wyjście może być ustawione w paśmie pomiędzy 2–4 mg/l, tak aby móc
sterować doprowadzaniem chemikaliów lub też sygnał może być odwrócony poprzez
wyznaczenie wyższego odczytu mg/l dla REC LO i niższego odczytu mg/l dla REC HI.
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Najpierw należy wybrać zakres pasma wyjściowego, która pokryje oczekiwany zasięg
stężenia chloru w próbce. Następnie należy określić prawidłowe wartości minimalne i
maksymalne poprzez monitorowanie przez pewien czas zawartości chloru w Państwa
próbce. Jeżeli to konieczne, należy dopasować odpowiednio wartości minimalne i
maksymalne, tak aby uzyskać jak najlepsze pasmo wartości dla Państwa specyficznej
aplikacji.
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Dopasuj minimalne i maksymalne wartości wyjściowe dla rejestratora przy użyciu
przycisków analizatora:
1. Wciśnij przycisk MENU.
2. Przejdź do menu RECR DR a następnie wciśnj przycisk ENTER. NA WYŚWIETLACZU
POKAŻE SIĘ NAPIS REC LO I ODCZYT W MG/L. Przejdź do opcji REC HI lub ON
SYSTEM ALARM.
3. WCIŚNIJ PRZYCISK ENTER , ABY ZMIENIĆ WYŚWIETLAJĄCY SIĘ ODCZYT W MG/L
DLA WARTOŚCI REC LO LUB REC HI. Cyfra, która może być zmieniona, będzie
migać.
4. Zmień tę wartość lub przejdź do następnej. Odpowiednie wartości i wybrane opcje są
widoczne poniżej. GDY WARTOŚĆ JEST PRAWIDŁOWA, NALEŻY WCISNĄĆ PRZYCISK
ENTER, ABY JĄ POTWIERDZIĆ.

•

REC LO—granice od 0.0 mg/l do 5.0 mg/l.

•

REC HI— granice od 0.0 mg/l do 5.0 mg/l.

•

ON SYSTEM ALARM—wybrać minimum, maximum lub zatrzymanie, aby
określić stan wyjścia dla rejestratora w momencie pojawienia się alarmu
systemowego.

5. PRZYCISNĄĆ PRZYCISK EXIT, ABY WRÓCIĆ DO GŁÓWNEGO MENU. PRZYCISNĄĆ
PRZYCISK EXIT PONOWNIE, ABY WRÓCIĆ DO NORMALNEJ PRACY.

5.2.3.1 Zmiana na zakres wyjściowy 0 do 20 mA
Ustawić dolną granicę zakresu wyjściowego na 0 mA zamiast 4 mA w następujący
sposób:
1. Wciśnij przycisk MENU, a następnie przewiń do menu SETUP. Nacisnąć ENTER.
2. Przewiń do opcji REC ADJUST i wciśnij przycisk ENTER.
Uwaga: Przy wartości minimum może wyświetlić się duża liczba. Ta liczba odnosi się do licznika, a
nie do wartości w miliamperach. Przejdź do kroku 4.

3. Ustaw wyświetlaną wartość na 0. Naciśnij przycisk ENTER, aby zapisać wartość.
NACIŚNIJ DWUKROTNIE PRZYCISK EXIT, ABY WRÓCIĆ DO NORMALNEJ PRACY.

5.2.4 Menu konserwacji
Poniższe możliwości wyboru pozwalają użytkownikowi na przeprowadzenie
standardowych zadań konserwacyjnych. NALEŻY UŻYĆ PRZYCISKÓW ZE STRZAŁKAMI,
ABY PRZEWIJAĆ PRZEZ OPCJE MENU, A NASTĘPNIE PRZYCISNĄĆ PRZYCISK ENTER
ABY WYBRAĆ WYŚWIETLAJĄCĄ SIĘ OPCJĘ MENU.

•

PRIME—Ta funkcja powoduje, że analizator wykonuje 39 równoczesnych
przyśpieszonych cykli w celu zalania przewodów odczynnikowych. PRZYCISNĄĆ
PRZYCISK ENTER W CELU AKTYWACJI. Po przeprowadzeniu 39 cykli analizator
powraca do normalnej pracy. ABY ZAKOŃCZYĆ CYKL ZALEWANIA, ZANIM
PRZEPROWADZONYCH ZOSTANIE WSZYSTKIE 39 CYKLI, NALEŻY PRZYCISNĄĆ
PRZYCISK EXIT. Analizator powróci wtedy do normalnej pracy.

•

CLEAN—Ta funkcja zatrzymuje analizator w ostatniej fazie cyklu pomiarowego.
Próbka i odczynniki zostają pozostawione w komorze próbkowej w celach
czyszczących. Analizator pozostaje w trybie czyszczenia przez 60 minut. ABY
ZAKOŃCZYĆ TEN CYKL WCZEŚNIEJ, NALEŻY PRZYCISNĄĆ PRZYCISK EXIT.

Analizator powróci wtedy do normalnej pracy.
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•

HOLD OUTPUTS —Ta funkcja pozwala na zablokowanie alarmów i na utrzymanie
wyjścia dla rejestratora na jego aktualnym poziomie w celach konserwacyjnych
Funkcję tę można aktywować w następujący sposób:
a. WCIŚNIJ PRZYCISK ENTER, A NASTĘPNIE STRZAŁKĘ DO GÓRY, ABY DOKONAĆ
AKTYWACJI NA 60 MINUT. Dioda LED alarmu będzie migać.
b. ABY WYŁĄCZYĆ TĘ FUNKCJĘ I POWRÓCIĆ DO NORMALNEJ PRACY, NALEŻY
PRZYCISNĄĆ PRZYCISK MENU, A NASTĘPNIE PRZYCISK ZE STRZAŁKĄ W DÓŁ AŻ
WYŚWIETLI SIĘ OPCJA HOLD OUTPUTS.

c. Nacisnąć ENTER.
d. Wybierz wartość OFF i ponownie wciśnij przycisk ENTER.
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5.3

Calibration (Kalibracja)
Analizator chloru CL17 jest fabrycznie kalibrowany. Zawarta w nim krzywa elektroniczna
jest już zaprogramowana w urządzeniu. Urządzenie to nie wymaga ponownej
kalibracji, chyba że jest to wymagane przez Państwa urząd nadzorczy w celu
uzyskania zgodności dla celów raportowych.
Jeżeli musicie Państwo przeprowadzić dwupunktową kalibrację lub jeżeli stężenie chloru
w strumieniu próbki jest typowo mniejsze niż 0,5 mg/l, należy postępować według
instrukcji w rozdziale rozdział 5.3.1. Jeżeli stężenie chloru w strumieniu próbki jest
typowo większe niż 0,5 mg/l, możecie Państwo przeprowadzić kalibrację poprzez
porównanie, tak jak podaje rozdział 5.3.2.
Jeżeli kalibracja, którą Państwo przeprowadzacie wymaga dopasowania ZERA
KALIBRACYJNEGO o więcej niż 0,2 mg/l, pojawia się SYSTEM WARNING (Ostrzeżenie
systemowe) spowodowane przez błąd ZERA GRANICZNEGO. Podobnie też
dopasowanie CAL STD o więcej niż 10% (w górę lub w dół) spowoduje pojawienie się
BŁĘDU WZMOCNIENIA GRANICZNEGO.
Jeżeli pojawi się któryś z tych błędów, należy ustawić urządzenie na kalibrację fabryczną
(patrz rozdział 5.2), sprawdzić standardy i powtórzyć kalibrację. Jeżeli meldunki o błędzie
utrzymują się, należy skontaktować się z serwisem klienta.

5.3.1 Kalibracja na znanych standardach
Ryzyko
kontaktu z substancjami chemicznymi. Aby zapoznać się ze środkami ostrożności,
niebezpieczeństwami i procedurami w przypadku sytuacji awaryjnej, należy
przeczytać arkusze danych dotyczące bezpieczeństwa materiałowego zawsze
przed przystąpieniem do korzystania z pojemników, zbiorników i systemów
doprowadzających, które zawierają chemiczne odczynniki i standardy. Zaleca się
zawsze noszenie okularów ochronnych, gdy możliwy jest kontakt z chemikaliami.
Ta procedura zapewnia najlepszą dokładność poprzez ustalenie zerowego punktu
odniesienia w mg/l i ustawienia zakresu. Kalibrację należy przeprowadzić w następujący
sposób:
1. Przygotować zerowy chloru roztwór referencyjny poprzez dodanie około 4 ml
żelazawego siarczanu amonowego, nr. kat. 181133, do około 2 litrów normalnej
próbki lub zdemineralizowanej wody, wolnej od chloru.
Uwaga: Należy wprowadzić wartość zerową przed standardową wartością chloru.

2.

Umieścić zbiornik zerowej wody referencyjnej przynajmniej dwie stopy (ca. 61 cm)
ponad analizatorem. Zainstalować system, tak aby spowodować, że przepływ próbki
zostanie zamknięty tak, aby zerowa woda referencyjna mogła dostać się do
analizatora na jej miejsce. Pozwolić, aby analizator popracował na zerowej wodzie
referencyjnej przez około 10 minut.

3. Kiedy odczyty staną się stabilne, należy ustawić zerowy punkt odniesieniowy.
a. WEJŚĆ DO MENU SETUP.
b. PRZYCISKAĆ PRZYCISK ZE STRZAŁKĄ W DÓŁ, AŻ WYŚWIETLI SIĘ CAL ZERO.
c. PRZYCISNĄĆ PRZYCISK ENTER, ABY POKAZAĆ AKTUALNĄ WARTOŚĆ
MIERZONĄ.

d. PONOWNIE PRZYCISNĄĆ PRZYCISK ENTER ABY ZMIENIĆ TĘ WARTOŚĆ NA ZERO.
4. Przygotować standardowy roztwór chloru o wartości pomiędzy 3 i 5 mg/l. Określić
wartość standardu z dokładnością zbliżoną do 0.01 mg/l.
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5. Usunąć zbiornik zerowej wody referencyjnej i zastąpić go standardowym roztworem
chlorum. Pozwolić, aby analizator popracował na standardowym roztworze przez
około 10 minut.
6. KIEDY ODCZYTY STANĄ SIĘ STABILNE, NALEŻY WEJŚĆ DO MENU SETUP.
7. Wciśnij przycisk ENTER gdy na ekranie pojawi się wartość CAL STD. Wyświetlona
zostaje aktualna wartość mierzona.
8. PRZYCISNĄĆ PRZYCISK ENTER I WYEDYTOWAĆ WARTOŚĆ. PRZYCISNĄĆ PRZYCISK
ENTER PONOWNIE, ABY POTWIERDZIĆ WARTOŚĆ. MIERZONA WARTOŚĆ ZOSTANIE
ZASTĄPIONA WARTOŚCIĄ WPISANĄ. PRZYCISNĄĆ PRZYCISK EXIT TRZY RAZY, ABY
WRÓCIĆ DO TRYBU NORMALNEGO WYŚWIETLANIA.

9. Usunąć standard i przywrócić ponownie dopływ próbki do analizatora. Urządzenie
jest teraz skalibrowane.

5.3.2 Kalibracja poprzez porównanie
Uwaga: Przed pobraniem próbki do analizy laboratoryjnej należy się upewnić, że koncetracja
chloru w próbce jest stosunkowo stabilna. Analizę laboratoryjną należy przeprowadzić możliwie jak
najszybciej.

Kalibracja przez porównanie wymaga zanalizowania strumienia próbki przy użyciu
niezawodnej, dokładnej metody laboratoryjnej, takiej jak spektrofotometryczna metoda
DPD lub amperometryczna metoda miareczkowania, a następnie porównania z wartością
podawaną przez analizatora. Dokładności pomiarowe poza pełnym zakresem 0 do 5 mg/l
nie mogą być zagwarantowane, chyba że stężenie chloru w próbce użytej do kalibracji
jest większe niż 3,0 mg/l. Ustawienie kalibracji na niższe stężenie może zapewnić
większą dokładność w tym punkcie, ale może spowodować duże błędy w innych
miejscach zakresu.
Kalibrację przez porównanie należy przeprowadzić w następujący sposób:
1. Kiedy stężenie chloru w próbce jest stosunkowo stabilne, należy pobrać trochę próbki
do analizy.
2. Przeprowadzić analizę laboratoryjną (spektofotometryczna metoda DPD lub
amperometryczna metoda miareczkowania) na pobranej próbce i zapisać zmierzoną
wartość.
3. WEJŚĆ DO MENU SETUP.
4. Wciśnij przycisk ENTER gdy pojawi się opcjaDIAG OUTPUT. Wyświetlona zostaje
aktualna wartość mierzona.
5. PRZYCISNĄĆ PRZYCISK ENTER I WYEDYTOWAĆ WARTOŚĆ, DOPROWADZAJĄC JĄ
DO ZGODNOŚCI Z WARTOŚCIĄ POCHODZĄCĄ Z ANALIZY LABORATORYJNEJ.
PRZYCISNĄĆ PRZYCISK ENTER PONOWNIE, ABY POTWIERDZIĆ TĘ WARTOŚĆ.

Mierzona wartość zostanie zastąpiona wartością wpisaną.
6. PRZYCISNĄĆ PRZYCISK EXIT TRZY RAZY, ABY WRÓCIĆ DO TRYBU NORMALNEGO
WYŚWIETLANIA.
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Uwaga
Różnorakie zagrożenia. Tylko wykwalifikowany personel powinien przeprowadzać
prace opisane w tym rozdziale instrukcji obsługi.
Ryzyko
kontaktu z substancjami chemicznymi. Aby zapoznać się ze środkami ostrożności,
niebezpieczeństwami i procedurami w przypadku sytuacji awaryjnej, należy
przeczytać arkusze danych dotyczące bezpieczeństwa materiałowego zawsze
przed przystąpieniem do korzystania z pojemników, zbiorników i systemów
doprowadzających, które zawierają chemiczne odczynniki i standardy. Zaleca się
zawsze noszenie okularów ochronnych, gdy możliwy jest kontakt z chemikaliami.

6.1

Konserwacja planowa

6.1.1 Uzupełnianie odczynników
Każda 500-ml butelka z roztworem buforowym i wskaźnikowym wystarcza w przybliżeniu
na około jeden miesiąc. Należy usunąć stare pojemniki z jakąkolwiek niezużytą
zawartością i zamontować nowe butelki tak jak to opisuje rozdział 4.1 na stronie 33.

6.1.2 Wymiana wężyków pompy
Po pewnym czasie ściskające oddziaływanie modułu pompy/zaworu osłabia wężyk i
powoduje jego zapadanie się i zatykanie przepływu cieczy. Ten defekt jest przyspieszany
przez wysokie temperatury. Zaleca się poniższe harmonogramy wymiany oparte na
temperaturze roboczej otoczenia:
•

Poniżej 27 °C (80 °F), wymieniać w odstępach sześciomiesięcznych.

•

Powyżej 27 °C, wymieniać w odstępach trzymiesięcznych.

Procedura wymiany wężyka pompy:
1. Zamknąć dopływ próbki do urządzenia i ustawić włącznik POWER (I/O) na OFF (O).
2. Usunąć śruby zabezpieczające z płytki dociskowej modułu pompy/zaworu. Patrz
rozdział 3.9 na stronie 29. Poluzowywać je stopniowo, przechodząc od jednej do
drugiej śruby tak, aby zmniejszać naprężenie w równomierny sposób. Usunąć płytkę.
3. Odłączyć wężyki pompy od złączek wlotu i wylotu i wyrzucić zużyte wężyki.
4. Wyciąć cztery odcinki o 2-calowej długości z wężyka o średnicy wewnętrznej 1/16
cala (biały). -Zamontować jedną złączkę kolankową 1/16 na 1/8 cala w jeden z
wężyków o średnicy wewnętrznej 1/16 cala (biały) oraz 1/16-calowy łącznik
dwuzłączkowy w trzech pozostałych wężykach. Chociaż jeden wężyków pompowych
nie jest wykorzystywany do przepływu cieczy, musi być on przyłączony, aby zapewnić
równomierną kompresję na wszystkich czterech wężykach.
5. Wkręcić dwie śruby poprzez płytkę dociskową do modułu pompy/zaworu. Przy
zabezpieczaniu płytki dociskowej należy dociągać śruby małymi ruchami,
przechodząc od jednej do drugiej śruby tak, aby płytka była równomiernie dociskana.
Należy dokładnie docisnąć, ale nie za mocno.
6. Ustawić włącznik POWER (I/O) na ON (I) i przywrócić przepływ próbki przez
urządzenie. Należy włączyć urządzenie na około jedną godzinę, aby napełnić
przewody odczynnikowe.
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6.1.3 Wymiana wężyków analizatora
Pozostające w analizatorze owężowanie powinno być wymieniane raz do roku.
Zestaw do konserwacji jest dostępny wraz z zespołem wężyków. Są one dostępne w
wersji zmontowanej (model 5444301) lub nie (model 5444300). Jeżeli zamówiony
zestaw jest w wersji rozmontowanej, Rysunek 21 oraz Tabela 7 na stronie 49 pozwolą
ustalić długość i umiejscowienie wężyków. Przy montażu nowych wężyków pomocne jest
zanurzenie końcówek w gorącej wodzie przed ich przyłączeniem. Zaleca się również,
aby usuwać i wymieniać jednorazowo zawsze tylko jeden wężyk.
Numery na rysunku odnoszą się do numerów pozycji wymienionych w legendzie, gdzie
podana jest również wielkość, numer katalogowy i ilość. Długość , którą podaje Tabela
7, mówi jak długi powinien być określony segment wężyka. Użytkownik musi uciąć
kawałek o takiej długości ze zwoju odpowiedniego wężyka.
Numer katalogowy podany dla wężyka w legendzie określa zwój wężyka, z którego
należy uciąć segment, a nie numer samego segmentu.
Wężyk odczynnika DPD może ściemnieć przed planowym czasem wymiany, ale nie
wpływa to na funkcjonowanie urządzenia.
Tabela 8 podaje informacje o opróżnianiu powietrza, osuszaniu obudowy, próbki, a także
dane techniczne i umiejscowienie próbek. Patrz Rysunek Rysunek 21.

Rysunek 21 Diagram instalacyjny
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Tabela 7 Wymiana owężowania, długości wężyków dla rysunku Rysunek 21
Pozyc
ja

Opis

Długość (Qty)

z...

na...

Numer elementu

1

1/8" śr. wewn., 1/4" śr.
zewn.

4,5 cala (1)

Korpus pompy, wylot

Kolorymetr

4329300

2

0.063" śr. wewn., 0.193"
śr. zewn.

7.0 cala (2)

Korpus pompy, wylot

Złączka Y

4425300

3

1/16" śr. wewn., 3/32"
śr. zewn.

2,0 cala (4)

Korpus pompy, wlot

Korpus pompy, wylot

4271700

4

0.062 śr. wewn., 0.125"
śr. zewn.

6,0 cala (2)

Kapsel butelki odczynnikowej

Korpus pompy, wlot

4207600

5

0.062" śr. wewn., 0.125"
śr. zewn.

6,0 cala (2)

Kapsel butelki odczynnikowej

Złączka
odpowietrzająca
odczynnika

4207600

6

1/32" śr. wewn., 3/32"
śr. zewn.

7,0 cala (2)

Dno butelki odczynnikowej

Kapsel butelki
odczynnikowej

4552400

7

1/8" śr. wewn., 1/4" śr.
zewn.

7,0 cala (1)

Trójnik bajpasowy próbki

Korpus pompy, wlot

4329300

8

1/8" śr. wewn., 1/4" śr.
zewn.

1,5 cala

Trójnik bajpasowy próbki

Złączka wlotu próbki

4329300

9

1/4" śr. zewn. x 0,04 W,
czarny

różna (1)

Wylot przygotowania
próbki

Złączka obudowy

3061600

10

1/2" śr. wewn.

różna (1)

Spust urządzenia

Spust klienta

(nie ma w
dostawie)

11

1/32" śr. wewn., 3/32"
śr. zewn.

3 cale

Trójnik bajpasowy próbki

Złączka spustu

4425300

12

1/32" śr. wewn., 3/32"
śr. zewn.

1,0 cala (1)

Złączka Y

Kolorymetr

4425300

13

0.500” śr. wewn. 11/16”
śr. zewn.

12 cali

Kolorymetr

Złączka spustowa

5410800

Tabela 8 Lokalizacja spustu, usuwania powietrza i wejścia dla próbek

6.2
6.2.1

A

Usuwanie powietrza, 0.01 CFM przy maksymalnie 20 funtach na cal
kwadr4atowy, ¼ cala Rura śr. zewn.

B

Odpływ obudowy, 1/2 cala Rura śr. wewn.

C

Odpływ dla próbki, ½ cala Rura śr. wewn.

D

Wejście dla próbki, maks. 5 funtów na cal kw., 1/4 cala Rura śr. zewn.

E

Obudowa

Konserwacja niezaplanowana
Wymiana bezpieczników
Bezpiecznik T, 2.5A, 250V wykorzystywany w tym urządzeniu jest używany zarówno do
pracy przy 115V jak i przy 230V.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Należy odłączyć urządzenie
od zasilania sieciowego, gdy usuwa się lub montuje bezpiecznik.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie pożarem. Dla zachowania ciągłości ochrony przed ryzykiem pożaru
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należy wymieniać bezpieczniki tylko na bezpieczniki tego samego typu i o tej
samej wartości znamionowej.
Procedura wymiany bezpiecznika:
1. Upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do zasilania napięciowego.
Wyłącznik sieciowy urządzenia nie odłącza napięcia sieciowego od bezpieczników,
napięcie zasilające musi być odłączone gdzieś dalej, aby nie było napięcia na
bezpiecznikach.
2. Usunąć pokrywę dostępu dla użytkownika.
3. Zlokalizować położenie uchwytów bezpiecznikowych (blisko listwy zaciskowej w
komorze okablowania dla użytkownika). Patrz Rysunek Rysunek 13 na stronie 27.
4. Należy usunąć dwa bezpieczniki (F1 i F2) i wymienić je na dwa nowe bezpieczniki o
takich samych specyfikacjach (T, 2.5A, 250V). Patrz Rysunek Części zamienne i
akcesoria na stronie 57.
5. Ponownie zamontować pokrywę dostępu dla użytkownika i przyłączyć ponownie
napięcie zasilające.

6.2.2 Czyszczenie obudowy urządzenia
Przy dobrze zamkniętej obudowie należy użyć miękkiej ściereczki i łagodnego
detergentu w celu wytarcia zewnętrznej strony obudowy. Nie wolno pozwolić na to, aby
wilgoć przedostała się do środka obudowy.

6.2.3 Czyszczenie kolorymetru
W komorze pomiarowej kolorymetru może zbierać się osad lub wytwarzać film na jej
wewnętrznych ściankach. Zaleca się comiesięczne czyszczenie przy pomocy roztworu
kwasu i bawełnianego wacika W zależności od stanu próbki może być konieczne
częstsze czyszczenie komory pomiarowej.
Ryzyko
kontaktu z substancjami chemicznymi. Chemikalia używane w tej procedurze mogą
być niebezpieczne jeżeli się z nimi nieodpowiednio postępuje lub nieprawidłowo
ich używa. Prosimy przeczytać wszystkie ostrzeżenia na etykietkach odczynników.
Zaleca się zawsze noszenie okularów ochronnych, gdy możliwy jest kontakt z
chemikaliami.
Procedura czyszczenia kolorymetru:
1. NACISNĄĆ PRZYCISK MENU, A NASTĘPNIE PRZYCISNĄĆ STRZAŁKĘ W DÓŁ, AŻ
POJAWI SIĘ MENU MAINT. Nacisnąć ENTER.
2. NACISNĄĆ STRZAŁKĘ W DÓŁ, ABY PRZEJŚĆ DO OPCJI CLEAN. Nacisnąć ENTER.
3. Spojrzeć na Rysunek 22 i zlokalizować kolorymetr.
4. Usunąć zatyczkę gumową z wierzchu zespołu kolorymetra.
5. Usunąć magnetyczny pręt mieszający przy użyciu zagiętego stalowego spinacza
biurowego jako narzędzia wyciągającego. Patrz Rysunek Rysunek 22.
6. POCZEKAĆ AŻ ZACZNIE MIGAĆ NAPIS CLEAN W LINIJCE STATUTOWEJ
WYŚWIETLACZA, A NASTĘPNIE NAPEŁNIĆ KOLORYMETR STANDARDOWYM
ROZTWOREM KWASU SIARKOWEGO 19.2 N (NR. KAT. 203832).
Uwaga: Kwas siarkowy o niższej normalności NIE jest wystarczający do wyczyszczenia
kolorymetru.

7. Należy pozostawić kwas siarkowy w kolorymetrze przez 15 minut.
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8. *Włożyć drewniany lub papierowy bawełniany wacik do otworu i poruszać nim w górę
i w dół i poprzez delikatne pocieranie nim czyścić wewnętrzną powierzchnię komory
kolorymetru. Wyczyścić pręt mieszający przy pomocy bawełnianego wacika
(Rysunek 23).
9. Montaż mieszadła.
10. Włożyć ponownie gumową zatyczkę na wierzchu zespołu kolorymetra i upewnić się,
że pokrywa znajduje się na okienku kontrolnym kolorymetru.
11. NACISNĄĆ PRZYCISK EXIT, ABY NATYCHMIAST POWRÓCIĆ DO NORMALNEJ PRACY;
URZĄDZENIE WRACA DO NORMALNEJ PRACY AUTOMATYCZNIE PO 60 MINUTACH.

Rysunek 22 Usuwanie pręta mieszającego
1

Usuń zatyczkę znajdującą się w górnym otworze
kolorymetru.

2

Delikatnie wsuń rozprostowany spinacz do papieru w
górny otwór kolorymetru, następnie delikatnie wyciągnij
pręt mieszający.

3

Montaż kolorymetru

*Nie

należy korzystać z gazy do czyszczenia kolorymetru za pomocą kwasu siarkowego. Kwas rozpuszcza tego typu plastikowe
materiały.
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Rysunek 23 Czyszczenie kolorymetru
1

Usuń zatyczkę znajdującą się w górnym otworze
kolorymetru

2

Delikatnie wytrzyj wnętrze kolorymetru za pomocą
patyczka kosmetycznego

3

Montaż kolorymetru

6.2.4 Wymiana filtra przygotowania próbki
Aby włożyć filtr do obudowy:
1. Należy odłączyć filtr poprzez przekręcenie zaworów po każdej stronie na OFF (WYŁ).
2. Odkręcić wierzch obudowy filtra. Patrz Rysunek Rysunek 7 na stronie 19.
3. Włożyć wkład filtra i wepchnąć go do momentu, aż dobrze się osadzi na swoim
miejscu.
4. Założyć ponownie wierzch obudowy filtra.

6.2.5 Czyszczenie w przypadku rozlania odczynników
Wytrzeć to co się rozlało czystą, dostępną ściereczką i zutylizować ją zgodnie z
odpowiednimi regulacjami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi.
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Rozdział 7 Usuwanie usterek
W przypadku gdy urządzenie nieprawidłowo funkcjonuje, poniższy przewodnik po
usuwaniu usterek może być pomocny w usunięciu problemu. Aby otrzymać pomoc (lub
instrukcje dotyczące dostawy, jeżeli urządzenie musi zostać zwrócone), skontaktuj się z
najbliższym centrum serwisowym.

7.1 Rozwiązywanie problemów — instrukcja
Tabela 9 dostarcza informacji dotyczących usuwania usterek w urządzeniu. Po
określeniu symptomu i prawdopodobnej przyczyny należy przedsięwziąć odpowiednie
kroki w podanej kolejności.
Tabela 9 Rozwiązywanie problemów — instrukcja
Symptom

Prawdopodobna przyczyna

Prawidłowe postępowanie

Wyświetlacz nie świeci się,
a silnik pompy nie działa

Brak zasilania sieciowego

Sprawdzić pozycję włącznika sieciowego,
bezpieczniki i przyłącza kabla sieciowego.

Wyświetlacz nie rozświetla
się, silnik pompy działa.

Problem z zasilaniem sieciowym

Wymienić główny panel elektryczny.

Zbyt niskie zasilanie robocze

Sprawdzić czy napięcie sieciowe mieści się w
specyfikacjach.

Nieprawidłowe ustawienie
przełącznika wyboru napięcia
sieciowego

Sprawdzić pozycję przełącznika wyboru napięcia
sieciowego.

Kabel silnika nie jest przyłączony do
panela elektrycznego

Sprawdzić przyłączenie kabla silnika.

Uszkodzony silnik

Wymienić silnik.

Nie ma pręta mieszającego

Umieść pręt mieszający w kolorymetrze

Śruby skrzydełkowe płytki
zaciskowej nie są dokładnie
dokręcone.

Dokręcić śruby skrzydełkowe.

Brak dopływu próbki do urządzenia.

Sprawdzić przygotowanie próbki i pozostałe
przewody doprowadzające próbkę.

Więcej niż jeden pręt mieszający

Usunąć zatyczkę z wierzchu kolorymetra i użyć
latarki w celu oświetlenia wnętrza komory. Zajrzeć
do kolorymetra, aby sprawdzić czy jest w nim więcej
niż jeden pręt mieszający. Usunąć niepotrzebne
pręty mieszające.

Próbka wypływa z
kolorymetra

Przewód spustowy jest zabrudzony
lub powietrze blokuje przewód
spustowy

Wyczyść przewód spustowy lub wyeliminuj
powietrze blokujące instalację.

Nadmierna wilgoć
kondensuje na
kolorymetrze

Różnica temperatury pomiędzy
próbką, a otoczeniem analizatora
jest zbyt duża.

Jeżeli jest to wykonalne, należy pozwolić próbce na
ogrzanie się do temperatury pokojowej zanim dotrze
ona do analizatora.

Zbyt niski odczyt

Zanieczyszczony wężyk

Wymiana wężyków

Wyświetlacz świeci się, ale
silnik pompy nie działa.

Zerowy odczyt
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7.2 Alarmy systemowe
Meldunek alarmowy wyświetla się i urządzenie przestaje normalnie funkcjonować, gdy
uaktywni się alarm systemowy. Usunąć przyczynę alarmu, aby powrócić do normalnej
pracy.
Tabela 10 Alarmy systemowe
Alarm

Na co wskazuje alarm

Błąd EE

Brak możliwości zapisu w pamięci
EE ROM

Błąd A2D

Pomiar referencyjny = 0
liczb A/D
Wskazuje na to, że kolorymetr
odczytuje zero przepustowości
świetlnej. A więc prawdopodobnie
uszkodzony jest
fotodetektor/przemiennik
analogowo-cyfrowy.

Błąd diody
LED
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Fotodetektor kolorymteru
odczytuje ekstremalnie niski
poziom światła dla odczytu
referencyjnego (mniej niż 100
jednostek A/D).

Oznaczenia
alarmowe i
Rozdzielczość
wskaźniki urządzenia

BŁĄD EE

ERROR A/D – EXIT TO
RESTART

Dioda alarmu świeci
się

LED ERROR – EXIT TO
RESTART

Dioda alarmu świeci
się

Wciśnij przycisk EXIT (WYJŚCIE), aby ponownie
uruchomić urządzenie. Jeżeli problem będzie się
powtarzał, może zaistnieć konieczność wymiany
głównego panela elektrycznego.
Zadzwoń do serwisu firmy Hach.
Wciśnij przycisk EXIT (WYJŚCIE), aby ponownie
uruchomić urządzenie. Jeżeli problem będzie się
powtarzał, oznacza to nieprawidłową pracę
kolorymetru. Łącznik wtykowy pomiędzy
urządzeniem, a kolorymetrem może dobrze nie
łączyć. Usunąć klorymetr, zbadać nóżki łącznika
wtykowego i wyprostować nóżki, jeżeli to
konieczne. Ponownie zamontować kolorymetr.
Jeżeli problem nie znika, należy wymienić
kolorymetr.
Wciśnij przycisk EXIT (WYJŚCIE), aby ponownie
uruchomić urządzenie. Jeżeli problem powtarza
się, należy wyczyścić komorę próbkową.
Jeżeli problem nie zostanie nadal rozwiązany,
należy wyciągnąć zatyczkę z okienka
obserwacyjnego próbki w kolorymetrze. Powinno
być widoczne białe światło. (Trzeba odczekać
kilka minut od momentu włączenia urządzenia do
momentu zapalenia się światła.) Po tym czasie
światło świeci się ciągle. Jeżeli światło nie zapala
się, a kolorymetr został już wyjęty i ponownie
włożony, oznacza to, że łącznik wtykowy
kolorymetru nie styka prawidłowo. Należy wyjąć
kolorymetr i sprawdzić nóżki łącznika. Jeżeli nóżki
są zgięte, należy je wyprostować i ponownie
włożyć kolorymetr. Jeżeli problem nadal istnieje,
należy wymienić kolorymetr.
Skontaktować się z serwisem firmy Hach.

Usuwanie usterek
Tabela 10 Alarmy systemowe
Alarm

Błąd
silnika

BŁĄD
SCR

Oznaczenia
alarmowe i
Rozdzielczość
wskaźniki urządzenia

Na co wskazuje alarm

Wskazuje, że nie zostało wykryte
oznaczenie pozycji wyjściowej
silnika pompy.

Silnik cykliczny nie wyłącza się w
odpowiednim czasie, co
powoduje krótki całkowity czas
cyklu.

BŁĄD SILNIKA —
WCIŚNIJ PRZYCISK
EXIT, ABY URUCHOMIĆ
PONOWNIE

Dioda alarmu świeci
się

SCR- ERROR – EXIT TO
RESTART

Dioda alarmu świeci
się

Wciśnij przycisk EXIT (WYJŚCIE), aby ponownie
uruchomić urządzenie. Jeżeli problem się
powtarza, należy sprawdzić poniższe punkty. ,
Jeżeli silnik nie włącza się, gdy urządzenie jest
włączone, należy spróbować co następuje:
1 Sprawdzić czy silnik jest podłączony do
głównego panela elektrycznego.
2

Wymienić silnik.

3

Wymienić główny panel elektryczny.

Jeżeli silnik nie działa, a sprzęgło silnika obraca
się, należy wypróbować spróbować co następuje:
1 Sprawdzić czy włącznik optyczny jest
prawidłowo podłączony do głównego panela
elektrycznego i czy włącznik jest prawidłowo
umieszczony w podstawie montażowej.
2

Wymienić wyłącznik optyczny.

3

Wymienić główny panel elektryczny.

Wciśnij przycisk EXIT (WYJŚCIE), aby ponownie
uruchomić urządzenie. .Jeżeli problem się
powtarza, należy wymienić główny panel
elektryczny.

7.3 Ostrzeżenia systemu
Przywołaj aktywne ostrzeżenia za pomocą opcji RECALL WARNINGS w menu alarmów.
Aby skasować ostrzeżenia, należy użyć funkcji CLEAR WARNINGS.
Tabela 11 Ostrzeżenia systemu
Ostrzeżenie

Na co wskazuje alarm

Wyświetlacz alarmowy
i wskaźnik urządzenia

POWER

Brak zasilania. Przy ustawieniu fabrycznym to
ostrzeżenie jest nieaktywne.

POWER

Sprawdzić okablowanie i
wyłączniki, które doporowadzają
zasilanie do CL17.

Niski
poziom
sygnału

Pomiar referencyjny jest mniejszy niż 2000
jednostek A/D.

LOWSIG

Wyczyścić komorę próbkową
Wymienić komorę próbkową

MARG G

Ustawić wartości fabryczne CAL.
Zweryfikować wartość standardu.
Ponownie skalibrować
urządzenie.

MARG Z

Ustawić wartości fabryczne CAL.
Zweryfikować wartość zerową.
Ponownie skalibrować
urządzenie.

Wzmocnieni
e graniczne

Kalibracja zakończona współczynnikiem
korekcyjnym wzmocnienia większym niż 1.1
lub mniejszym niż 0.9. Standard kalibracyjny i
wartość wprowadzana przez użytkownika nie
pasują do siebie. Jeszcze raz przetestować
standard kalibracyjny i przeprowadzić nową
kalibrację na CL17.

Zero
graniczne

Kalibracja kończąca się współczynnikiem
korekcji offsetu większym niż 0.2 i mniejszym
niż 0.5.

Rozdzielczość
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Tabela 11 Ostrzeżenia systemu
Ostrzeżenie

Offset
graniczny
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Na co wskazuje alarm

Wysoka liczba offsetowa została zmierzona
przy wyłączonej diodzie LED. Zwykle
spowodowane przez przecieki światła.

Wyświetlacz alarmowy
i wskaźnik urządzenia

Rozdzielczość

MARG 0

Sprawdzić czy nasadki końcówek
kolorymetru są mocno
przykręcone.
Sprawdzić ewentualne przecieki
światła.

Rozdział 8 Części zamienne i akcesoria
Opis
Zespół płyty obwodu głównego

Ilość

Numer elementu

1 sztuka

5440400

Kolorymetr

1 sztuka

6867000

Zatyczka kolorymetru

1 sztuka

6868500

Złącze do alarmu lub rejestratora

1 sztuka

4458200

Zespół krzywki/sprzęgła

1 sztuka

5445200

Blok popychacza, odczynnik

1 sztuka

4274100

Blok popychacza, próbka

1 sztuka

4274200

Bezpiecznik, (T, 2.5 A, 250V) zaaprobowany przez UL/CSA/CE, konieczne są 2szt.

1 sztuka

4952600

Zestaw instalacyjny

1 sztuka

5516400

Zestaw serwisowy

1 sztuka

5444300

Zestaw konserwacyjny, wcześniej zmontowany

1 sztuka

5444301

Zespół silnika

1 sztuka

5444600

Płyta dociskowa

1 sztuka

5411800

Ekran, 40-punktowy, wymienny do dopasowania próbki

1 sztuka

5418400

Pręt mieszający, mikro

1 sztuka

6865600

2

5410100

Miernik przepływu z wyjściem o średnicy zewnętrznej 1/4 cala

1 sztuka

4643600

Zestaw sieciowych kabli przyłączeniowych z pierścieniem przepustowym, 115 V,
standard północnoamerykański

1 sztuka

5448800

Zestaw sieciowych kabli przyłączeniowych z pierścieniem przepustowym, 240 V,
standard europejski

1 sztuka

5448900

1 sztuka

2556900

Roztwór buforowy dla wolnego chloru

—

8867711

Roztwór wskaźnikowy dla wolnego chloru

—

2314011

DPD proszek wskaźnikowy

—

2297255

1 sztuka

2557000

Roztwór buforowy dla całkowitego chloru

—

2263511

Roztwór wskaźnikowy dla całkowitego chloru

—

2263411

DPD proszek wskaźnikowy

—

2297255

Waciki czyszczące 6"

op

5 lub 100

Śruba skrzydełkowa do przymocowania płytki dociskowej
Akcesoria opcjonalne

Uzupełnianie
Zestaw odczynników do testowania wolnego chloru
Zawierający:

Zestaw odczynników do testowania całkowitego chloru
Zawierający:
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Rozdział 9 Certyfikaty
9.1 i FCC Część 15, Ograniczenia Klasy „A”
Rejestr testów wspomagających sporządzony przez Hewlett Packard, Fort Collins,
Colorado Hardware Test Center (A2LA # 0905-01) oraz potwierdzenie zgodności przez
Hach Company.
To urządzenie odpowiada części 15 przepisów FCC. Przy pracy obowiązują poniższe
dwa warunki:
(1) to urządzenie nie może spowodować szkodliwych zakłóceń, i (2) to urządzenie musi
akceptować otrzymywane zakłócenia, włącznie z takimi zakłóceniami, które mogą
powodować niepożądane funkcjonowanie.
Zmiany lub modyfikacje dokonywane przy tym urządzeniu które nie są zaaprobowane
wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za dopuszczenie tego urządzenia mogą pozbawić
użytkownika prawa do korzytania z tego urządzenia.
Niniejsze urządzenie zostało przetestowane oraz spełnia warunki ograniczeń dla
urządzeń cyfrowych Klasy A, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te zostały
wprowadzone w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami,
gdy urządzenie jest użytkowane w środowisku komercyjnym. To urządzenie wytwarza,
wykorzystuje i może emitować energię na częstotliwości fal radiowych i, jeżeli nie jest
zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może spowodować szkodliwe zakłócenia
w komunikacji radiowej. Istnieje prawdopodobieństwo, że wykorzystywanie tego
urządzenia w terenie mieszkalnym może spowodować szkodliwe zakłócenia. W takim
przypadku użytkownik jest zobowiązany do usunięcia zakłóceń na własny koszt.
Poniższe techniki redukcji problemów zakłóceniowych są łatwe do zastosowania.
1. Odłączyć analizator CL17od jego źródła zasilania w celu zweryfikowania czy jest czy
nie jest on źródłem zakłóceń.
2. Jeżeli analizator CL17 jest przyłączony do tego samego gniazdka, co urządzenie z
którym występują zakłócenia, należy spróbować podłączenia do innego gniazdka.
3. Odsunąć analizator CL17 od urządzenia zakłócanego.
4. Zmienić pozycję anteny odbiorczej urządzenia zakłócanego.
5. Spróbować kombinacji powyższych metod.
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Załącznik A Karta sieciowa
Analizator CL17 można kupić razem z kartą sieciową. Umożliwia to wykorzystanie
oprogramowania AquaTrend® do podłączenia głównego interfejsu AquaTrend, jednego
modułu typu Serial Input / Output (SIO), jednego modułu typu Signal Output (SOM)
razem z dwoma przekaźnikami i jednym wyjściem dla rejestratora, a także dwoma
gniazdami wejścia / wyjścia typu MOD. Zdalnie sterowane moduły AquaTrend i cyfrowe
moduły wyświetlające nie są wspierane. Należy zajrzeć do instrukcji obsługi interfejsu
AquaTrend w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących konfigurowania sieci
Hach.
1. Należy doprowadzić zaakceptowany przez firmę Hach informatyczny przewód
sieciowy do analizatora CL17. Przeprowadzić informatyczny przewód sieciowy
przez środek otworu kablowego w obudowie CL17. (Ten otwór jest również używany
do przeprowadzania wyjściowego okablowania do rejestratora.) Należy użyć
odpowiednich akcesoriów montażowych, tak aby dotrzymać wymagań NEMA 4X i
IP66.
2. Ściągnąć izolację płaszczową z końców przewodu sieciowego. Zdejmij izolację
przewodu, tak jak to pokazano na rysunku Rysunek 24.
3. Zgodnie z rysunkiem Tabela 12 włożyć każdy goły przewód do 3-nóżkowego złącza
opierając się na informacji w tabeli. Upewnij się, że izolacja przewodu jest dociśnięta
do gniazda. Nie wolno zostawić widocznego niezaizolowanego przewodu.
4. Przyłączyć tak podłączony przewód do J1 na karcie interfejsowej.
5. Ponownie przymocować panel dostępu do obudowy urządzenia przy pomocy
dwóch śrub.
6. Przyłączyć ponownie zasilanie analizatora CL17.

1
2

Rysunek 24 Prawidłowe przygotowanie przewodu
Tabela 12
Pozycja

Sygnał

Kolor przewodu

1

GND

Ekranowanie

2

NET_A

Biały

3

NET_B

Zielony

A.1 Przyłączanie analizatora do sieci informatycznej poprzez interfejs
AquaTrend
1. Należy wykonać połączenia sieciowe pomiędzy analizatorem CL17 a siecią
AquaTrend. Zaleca się wykonanie podłączenia w skrzynce przyłączowej. Należy
koniecznie przyłączyć również ekranowanie przewodu.
2. Na interfejsie głównym AquaTrend należy dokonać przyłączenia analizatora CL17 do
sieci w następujący sposób:
a. PRZYCISNĄĆ PRZYCISK MENU I WYBRAĆ NETWORK MENU.
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b. WYBRAĆ OPCJĘ ADD DEVICE. Wyświetlacz AquaTrend pokaże nazwę urządzenia
i numer wersji.
c. KIEDY NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ ADD DEVICE, PRZYCISNĄĆ PRZYCISK
ENTER. WYŚWIETLACZ AQUATREND POKAŻE CL17 CONFIGURING DEVICE.
PLEASE WAIT.

d.

Po dodaniu czujnika do sieci wyświetla się meldunek z nazwą czujnika.
PRZYCISNĄĆ PRZYCISK ENTER ABY POTWIERDZIĆ WYŚWIETLAJĄCĄ SIĘ NAZWĘ
CZUJNIKA. PRZYCISNĄĆ PRZYCISK MENU ABY WRÓCIĆ DO GŁÓWNEGO MENU.

A.2 Dodawanie pomiaru do kanału
Pomiar z analizatora CL17 musi być przyporządkowany do kanału na interfejsie
AquaTrend Interface, tak aby pomiar mógł być pokazywany na wyświetlaczu AquaTrend.
Należy przyporządkować pomiar do kanału w następujący sposób:
3. WYBRAĆ AQUATREND MENU I PRZYCISNĄĆ PRZYCISK ENTER.
4. WYBRAĆ DISPLAY SETUP I PRZYCISNĄĆ PRZYCISK ENTER.
5. WYBRAĆ MEASUREMENT TO CHANNEL I PRZYCISNĄĆ PRZYCISK ENTER.
6. WYBRAĆ ATTACH I PRZYCISNĄĆ PRZYCISK ENTER.
7. WYBRAĆ DOSTĘPNY KANAŁ NA AQUATREND I PRZYCISNĄĆ PRZYCISK ENTER.
8. PRZYCISNĄĆ PONOWNIE PRZYCISK ENTER ABY DOKONAĆ WYBORU ATTACH TO
CL17 .

9. PRZYCISNĄĆ PRZYCISK MENU ABY WRÓCIĆ DO GŁÓWNEGO WYŚWIETLACZA
AQUATREND. Odczyt pojawi się i będzie uaktualniany co 2.5 sekundy.

A.3 Alarmy i ostrzeżenia
Jeżeli na analizatorze CL17 obecny jest stan alarmowy lub ostrzeżeniowy, wtedy alarm
lub ostrzeżenie pojawi się na AquaTrend poprzez alarmowy wskaźnik przyzewowy.
Zaistniały alarm lub ostrzeżenie musi zostać uwidocznione i usunięte na analizatorze
CL17. Alarmy analizatora CL17 i wyjścia do rejestratora mogą zostać również
przyłączone do sygnałowego modułu wyjściowego. Prosimy zajrzeć do instrukcji
sygnałowego modułu wyjściowego.

A.4 Logowanie danych poprzez szeregowy moduł wejściowy/wyjściowy
firmy
Analizator CL17 wysyła odczyt chloru (w ppm) do urządzenia SIO w sieci, jeżeli takie
urządzenie jest obecne. Serwisowe dane diagnostyczne muszą być zdeaktywizowane
przed wysyłaniem danych do SIO w następujący sposób:
1. PRZYCISNĄĆ PRZYCISK MENU A NASTĘPNIE PRZYCISKAĆ PRZYCISK ZE STRZAŁKĄ
W DÓŁ AŻ WYŚWIETLI SIĘ SETUP.

2. Nacisnąć ENTER.
3. Wciśnij przycisk ENTER gdy pojawi się opcjaDIAG OUTPUT.
4. UŻYĆ PRZYCISKÓW ZE STRZAŁKĄ W GÓRĘ LUB W DÓŁ ABY PRZEŁĄCZAĆ WYBÓR
POMIĘDZY ON I OFF A NASTĘPNIE PRZYCISNĄĆ PRZYCISK ENTER ABY WYBRAĆ
WYŚWIETLAJĄCĄ SIĘ OPCJĘ. PRZYCISNĄĆ PRZYCISK EXIT ABY WRÓCIĆ DO
WYŚWIETLANIA POMIARU.

Format danych jest zilustrowany poniżej, gdzie n jest numerem kanału SIO dla CL17.
(Numer kanału (1–8) jest przyporządkowany w oparciu o kolejność, w której urządzenia
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były dodawane do sieci.) Prosimy zajrzeć do instrukcji interfejsu AquaTrend w celu
uzyskania dalszych informacji dotyczących określania numeru kanału.
Uwaga: W poniższych rozkazach, n określa numer kanału.

[n]3.00,<CR><LF><ZERO\>
Dodatkowe napisy diagnostyczne pojawiają się, jeżeli uaktywniona jest diagnosytka
serwisowa. Te diagnozy są przeznaczone tylko dla personelu serwisowego.
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A.5 Ręczne odpytywanie danych
Uwaga: Należy zajrzeć do instrukcji sygnałowego wejścia/wyjścia (SIO) w celu uzyskania
dodatkowych informacji dotyczących komunikowania się z SIO.

Dane są normalnie wysyłane (odpytywane) co 2½ minuty. Ta funkcja automatycznego
odpytywania nie może zostać zmodyfikowana, ale system może być ręcznie odpytywany
w następujący sposób:
Należy wprowadzić co następuje, aby umożliwić tryb manualnego odpytywania:
nRMR1
Wprowadzić co następuje, aby otrzymać ostatni odczyt: nRMR1?
Aby powrócić do trybu automatycznego odpytywania należy wprowadzić co
następuje: nRMR0

A.6 Używanie sygnałowego modułu wyjściowego
Przejdź do instrukcji sygnałowego modułu wyjściowego (nr kat. 5125018), aby
skonfigurować dwa przekaźniki i jedno wyjście 4–20 mA. Przekaźniki i wyjście do
rejestratora odzwierciedlają wyjścia przekaźników i przyrządów rejestrujących w CL17.

A.7 Logowanie danych poprzez moduł I/O
Dane pomiarowe i alarmowe z analizatora CL17 mogą być przetworzone na
protokół Modbus® przy pomocy modułu MOD I/O firmy Hach. * Te Dane mogą być wtedy
odpytywane przez jakiekolwiek modbusowe urządzenie sterujące (PLC/DCS) włącznie z
serwerem OPC firmy Hach/rejestratorem danych OPC. Należy zajrzeć do instrukcji
modułu MOD I/O w celu uzyskania dalszych informacji.
Analizator CL17 posiada następującą informację ustawieniową dla modułu MOD I/O:

*Modbus
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Ilość pomiarów całkowitych

1

Ilość pomiarów zmiennoprzecinkowych

1

Ilość alarmów

2

Czujnik ID
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