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Uwaga!
Jeśli urządzenie lub podłączony do niego czujnik ulegnie awarii, może dojść
do niebezpiecznego przedawkowania (dotyczy układu sterowania) !
W takim przypadku należy podjąć odpowiednie środki ostrożności.

INFORMACJA!
Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w
miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich użytkowników.
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1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
1.1

Symbole ostrzegawcze
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ten symbol oznacza, że w przypadku niepodjęcia odpowiednich środków
ostrożności istnieje ryzyko odniesienia obrażeń ciała w wyniku porażenia
prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE!
W połączeniu ze słowem ostrzegawczym "Ostrzeżenie" symbol ten oznacza,
że w przypadku niepodjęcia odpowiednich środków ostrożności istnieje
ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub śmierci.
UWAGA!
W połączeniu ze słowem ostrzegawczym "Uwaga" symbol ten oznacza, że
istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia lub utraty danych, jeśli nie zostaną
podjęte odpowiednie środki ostrożności.
UWAGA!
Ten symbol oznacza, że komponenty urządzenia mogą
wyniku
wyładowań
elektrostatycznych
(ESD
elektrostatyczne), jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie
Przy zwrocie modułów, zestawów lub komponentów z
używać wyłącznie dostarczonych opakowań ESD.

ulec zniszczeniu w
=
wyładowania
środki ostrożności.
urządzenia należy

PRZECZYTAJ DOKUMENTACJĘ!
Symbol ten, który jest dołączony do urządzenia, wskazuje, że należy
przestrzegać związanej z nim dokumentacji dla urządzenia. Jest to konieczne
w celu ponownego określenia charakteru potencjalnego zagrożenia i
podjęcia niezbędnych środków w celu jego uniknięcia.

1.2

Symbole informacyjne
INFORMACJA!
Symbol ten odnosi się do ważnych informacji na temat produktu, jego
obsługi lub dodatkowego zastosowania.



ODWOŁANIE!
Symbol ten odnosi się do dodatkowych informacji w innych sekcjach,
rozdziałach lub w innych rozdziałach/dokumentacjach.

UTYLIZACJA!
Po zakończeniu okresu użytkowania, urządzenie i wszystkie baterie nie
mogą zostać wyrzucone do kosza na śmieci! Należy je utylizować zgodnie z
przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska.
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1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
1.3

Przeznaczenie
JUMO AQUIS touch P jest przeznaczony do zadań pomiarowych, kontrolnych
i automatyzacji w środowiskach przemysłowych określonych w danych
technicznych. Użycie w jakimkolwiek innym celu jest uważane za sprzeczne z
przeznaczeniem.
-> Rozdział 23 "Dane techniczne", strona 365
Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami i
wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Nieprawidłowe
użytkowanie może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.
Aby uniknąć ryzyka, urządzenie może być używane tylko w następujący sposób:
• W odniesieniu do zamierzonego zastosowania
• W dobrym stanie technicznym
• Przy uwzględnieniu dostarczonej dokumentacji technicznej
Zagrożenia wynikające z zastosowania mogą powstać, np. w wyniku braku
przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa lub nieprawidłowych
ustawień, nawet jeśli urządzenie jest użytkowane prawidłowo i zgodnie z
przeznaczeniem.

1.4

Kwalifikacje personelu
Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do zapewnienia
prawidłowego użytkowania urządzenia. Przeznaczony jest on dla osób
wykwalifikowanych technicznie, które zostały specjalnie przeszkolone i
posiadają odpowiednie obycie i doświadczenie w dziedzinie techniki
automatyzacji (przyrządy pomiarowe i sterujące).
Zrozumienie i techniczne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa i
ostrzeżeń zawartych w dostarczonej dokumentacji jest warunkiem
bezpiecznego montażu, instalacji i uruchomienia oraz bezpieczeństwa
podczas eksploatacji.
Tylko wykwalifikowane osoby posiadają wymaganą wiedzę techniczną, aby
interpretować i stosować w praktyce instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia
stosowane w niniejszej dokumentacji w każdej sytuacji.
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2 Przyjmowanie towarów, składowanie i transport
2.1

Sprawdzenie dostawy
•
•
•
•

2.2

Ważne informacje dotyczące przechowywania i transportu
•
•
->
•
•

2.3

urządzenie należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.
przestrzegać dopuszczalnych warunków otoczenia,
Rozdział 23 "Dane techniczne", strona 365
chronić urządzenie przed wstrząsami podczas transportu.
oryginalne opakowanie zapewnia optymalną ochronę podczas przechowywania i
transportu

Zwrot towarów
•
•

2.3.1

upewnić się, że opakowanie i jego zawartość są nieuszkodzone.
sprawdzić, czy dostawa jest kompletna w stosunku do dokumentów
dostawy i szczegółów dostawy.
niezwłocznie powiadomić dostawcę, jeśli wystąpi jakakolwiek szkoda.
zachować uszkodzone części do czasu wyjaśnienia sytuacji z dostawcą.

jeżeli konieczne są naprawy, należy zwrócić urządzenie w czystym stanie i w całości.
podczas odsyłania urządzenia należy użyć oryginalnego opakowania.

Pismo towarzyszące do naprawy
Prosimy o dołączenie wypełnionej karty zwrotu urządzenia przy zwrocie
towaru. Nie zapomnij podać następujących informacji:
• Opis wniosku
• Opis błędu, który wystąpił.
Karta zwrotu urządzeń jest dostępna na stronie www.jumo.pl w Internecie w
zakładce “Serwis”.
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2 Przyjmowanie towarów, składowanie i transport
2.3.2

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
UWAGA!
Wyładowania elektrostatyczne występują w środowiskach
niezabezpieczonych ESDZ. Wyładowanie elektrostatyczne
może spowodować uszkodzenie urządzeń lub komponentów.
Do celów transportowych należy używać wyłącznie
dostarczonych opakowań ESD.
Aby
zapobiec
uszkodzeniom
spowodowanym
wyładowaniami
elektrostatycznymi, należy odpowiednio obchodzić się z modułami
elektronicznymi lub elementami o wysokiej odporności wewnętrznej, pakować
je i przechowywać w środowisku, które chroni przed wyładowaniami
elektrostatycznymi. Środki chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi
i polami elektrycznymi opisane są w normie DIN EN 61340-5-1 i DIN EN
61340-5-2
"Ochrona
urządzeń
elektronicznych
przed
zjawiskami
elektrostatycznymi".
Przy odsyłaniu zespołów lub komponentów elektronicznych należy zwrócić
uwagę na ich składanie:
• Pakowanie wrażliwych komponentów tylko w środowisku zapewniającym
ochronę przed ESD. Takie miejsca pracy odprowadzają istniejące ładunki
elektrostatyczne do potencjału ziemi w sposób kontrolowany i zapobiegają
gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na skutek tarcia.
• Stosować wyłącznie opakowania przeznaczone specjalnie dla
zespołów/komponentów wrażliwych na ESD. Muszą one być wykonane z
przewodzących tworzyw sztucznych.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane wyładowaniami
elektrostatycznymi (ESD).
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3 Opis urządzenia
3.1

Krótki opis

Pomiar
JUMO AQUIS touch P stanowi modułowe urządzenie do wyświetlania i
przetwarzania wartości pH, napięcia redoks, przewodności elektrolitycznej,
paremtrów wody o wysokiej czystości, temperatury, ilości środków
dezynfekujących, takich jak wolny chlor, chlor całkowity, dwutlenek chloru,
ozon, nadtlenek wodoru i kwas nadoctowy lub nawet natężenia przepływu. Do
pomiaru natężenia przepływu dostępne są wejścia częstotliwości impulsów
(liczniki). Wejścia uniwersalne mogą być wykorzystywane do pomiaru
analogowych sygnałów pomiarowych [0(4) do 20 mA lub 0 do 10 V] Jednostka
może jednocześnie mierzyć i obsługiwać do 23 parametrów.
Regulacja
Oprócz wielu prostych alarmów, monitorów wartości granicznych lub funkcji
przełączania sterowanych czasowo, w JUMO AQUIS touch P można
jednocześnie zdefiniować do 4 pętli regulacji wyższego rzędu. Sprawdzone i
niezawodne algorytmy sterowania JUMO są wykorzystywane do sterowania P,
PI, PD i PID.
Wyświetlacz
Kolorowy ekran TFT 3,5" z funkcją dotykową służy do wyświetlania wszystkich
parametrów oraz obsługi i konfiguracji urządzenia. Proste menu tekstowe
zmniejsza potrzebę korzystania z instrukcji obsługi. Język niemiecki, angielski
oraz, na życzenie, inne języki są fabrycznie dołączone do urządzenia jako
wybierane języki interfejsu użytkownika (patrz szczegóły zamówienia).
Korzystając z programu konfiguracyjnego PC, bibliotekę językową urządzenia
można rozszerzyć do 15 języków. Możliwe jest również wyświetlanie języków,
które używają znaków chińskich i cyrylicy. W rezultacie urządzenie jest
wstępnie przeznaczone do użytku globalnego.
Rejestracja
Rejestrator elektroniczny jest zintegrowany z systemem rejestracji danych. Do
8 wielkości analogowych i 6 sygnałów binarnych jest rejestrowanych i
wyświetlanych na charakterystykach czasowych. Pamięć urządzenia jest
zabezpieczona przed manipulacją i oficjalne wymogi odnośnie rejestracji
danych pomiarowych. Dane można wyodrębnić za pomocą oprogramowania
JUMO PCC lub na pamięć USB flesz w celu dokonania analizy przez
oprogramowanie PC JUMO PCA 3000.
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3. Opis urządzenia
Przykłady zastosowań
Modułowa konfiguracja i otwarta struktura urządzenia pozwala na wiele potencjalnych
zastosowań:
• Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych w oczyszczalniach ścieków
• Systemy procesowe
• Monitoring wody pitnej i basenowej
• Woda farmaceutyczna
• Produkcja żywności i napojów (zakłady CIP/SIP)
• Oczyszczacze gazu / płuczki powietrza
• Sterowanie chłodnią kominową
• Wymienniki jonowe
• Jednostki RO (odwrócona osmoza)
• Elektrownie
• Hodowla ryb
• Odsalanie wody morskiej

UWAGA!
Urządzenie nie nadaje się do stosowania w środowisku
zagrożonym wybuchem.
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3 Opis urządzenia
3.2

Schemat blokowy
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3. Opis urządzenia
3.3

Konfiguracja urządzenia
(6)

(7)

(1)

(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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(4)

(1)

(2)

(3)

(2)

Uchwyty montażowe
Metalowy korpus obudowy
Panel tylny z zaciskami przyłączeniowymi (jednostka podstawowa i opcjonalne
płytki)
Front obudowy
Dioda LED (zasilanie włączone)
Kolorowy ekran dotykowy TFT
Interfejsy USB

4 Identyfikacja wersji urzurządzenia
4.1

Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa na obudowie urządzenia identyfikuje wersję urządzenia.

Przykład tabliczki znamionowej
Fulda
JUMO GmbH & Co. KG 36039
Niemcy
www.jumo.net

(8)

Typ: 202580/8-01-0-0-00-00-00-00-00-23-08/962

(7)
(6)

MAC-Adr.: 000CD809A9C5
AC 110...240 V +10/-15 %, 48...63 Hz, 28 VA

(2)

(5)
(4)

(1)

F-Nr: 0188539301013470002

TN: 00611176

(3)

202580/8-01-0-0-00-00-00-00-23-08/962

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

Kod QR (do celów serwisowych)
Symbol informacyjny “Przeczytaj dokumentację!”

⇨ Rozdział 1.1 "Symbole ostrzegawcze", strona 13
Numer TN części
Numer seryjny
Znak homologacji
Zasilanie
Adres MAC interfejsu Ethernet (zapisany w urządzeniu i w związku z
tym ważny również dla wymienianych lub doposażanych
opcjonalnych kart Ethernet)
Typ urządzenia

Przed uruchomieniem pomocne jest zapoznanie się z właściwościami
technicznymi urządzenia. Porównaj kod typu na tabliczce znamionowej z
danymi zamówienia.
⇨ "Szczegóły zamówienia", strona 22
W przypadku pytań technicznych prosimy o podanie informacji tabliczki znamionowej
dla członka naszego zespołu wsparcia technicznego.
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4 Identyfikacja wersji
urządzenia

Szczegóły zamówienia

4.2

INFORMACJA!
Oprócz standardowych języków niemieckiego, angielskiego i francuskiego
dostępnych jest 13 dodatkowych języków (np. rosyjski, chiński, włoski itp.). W
celu skontaktowania się z JUMO w tej sprawie należy skorzystać z informacji
kontaktowych znajdujących się na końcu niniejszej instrukcji.
Slot
202580
8
9
01
02
03
0
1
2
3
0
1
2
3
00
10
11
12
13
14
15
16
17
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(1) Typ podstawowy
JUMO AQUIS touch P
(2) Wersja
Z ustawieniami fabrycznymi
Konfiguracja dostosowana do potrzeb klienta
(3) Język
Niemiecki
Angielski
Francuski
(4) Wejście analityczne 1
Nieużywany
pH/redox/NH3
Pomiar przewodności CR (2 i 4-biegunowy)
Indukcyjny pomiar przewodności Ci
(5) Wejście analityczne 2
Nieużywany
pH/redox/NH3
Pomiar przewodności CR (2 i 4-biegunowy)
Indukcyjny pomiar przewodności Ci
(6) Wejście/wyjście 1
Nieużywany
Wejście uniwersalne
Przekaźnik (zestyk przełączny)
2× przekaźniki (zestyk normalnie otwarty)
Przekaźnik półprzewodnikowy triak 230 V, 1 A
Wyjście logiczne 0/22 V
2× wyjścia logiczne 0/12 V
wyjście analogowe
2× przekaźnik półprzewodnikowy PhotoMOS®a

IN 7

IN 8

IN 11, OUT 6/7

4 Identyfikacja wersji urzurządzenia
(7) Wejście/wyjście 2
00

Nieużywany

10

Wejście uniwersalne

11

Przekaźnik (zestyk przełączny)

12

2× przekaźniki (zestyk normalnie otwarty)

13

Przekaźnik półprzewodnikowy triak 230V, 1 A

14

Wyjście logiczne 0/22 V

15

2× wyjścia logiczne 0/12 V

16

wyjście analogowe

17

2× przekaźnik półprzewodnikowy PhotoMOS®
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IN 12, OUT 8/9

a

Wyjście zasilania DC ±5 V DC, 24 V
(8) Wejście/wyjście 3

00

Nieużywany

11

Przekaźnik (zestyk przełączny)

12

2× przekaźniki (zestyk normalnie otwarty)

13

Przekaźnik półprzewodnikowy triak 230 V, 1 A

14

Wyjście logiczne 0/22 V

15

2× wyjścia logiczne 0/12 V

16

wyjście analogowe

17

2× przekaźnik półprzewodnikowy PhotoMOS®

18

3× wejścia cyfrowe

IN 13/14/15,
OUT 10/11

a

(9) Wejście/wyjście 4
00

Nieużywany

11

Przekaźnik (zestyk przełączny)

12

2× przekaźniki (zestyk normalnie otwarty)

13

Przekaźnik półprzewodnikowy triak 230 V, 1 A

14

Wyjście logiczne 0/22 V

15

2× wyjścia logiczne 0/12 V

16

wyjście analogowe

17

2× przekaźnik półprzewodnikowy PhotoMOS®

18

3× wejścia cyfrowe

IN 16/17/18,
OUT 12/13

a

(10) Zasilanie napięciowe
23
39

AC 110 do 240 V +10/-15 %; 48 do 63 Hz
AC/DC 24 V +30/-25 %; 48-63 Hz

(11) Interfejs COM 2
Nieużywany
00
Ethernet
08
54
63

RS422/485 Modbus RTU
PROFINET IO

64

PROFIBUS-DP

COM 2
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4 Identyfikacja wersji
urządzenia
12) Kod dodatkowy

000
213
214
962
a

Nie ma
Funkcja rejestacji
Moduł matematyczno-logiczny
Protokół JUMO digiLine aktywowany.

PhotoMOS® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Panasonic.

a Lista

4.3

wszystkich wymaganych dodatkowych kodów oddzielonych przecinkami.

Zakres dostawy

JUMO AQUIS touch P według szczegółów zamówienia (w tym 4x elementy mocujące)
Uszczelnienie panelu
Mini-DVD z programem setup JUMO PC w wersji demonstracyjnej, Adobe Acrobat Reader,
instrukcja obsługi i karta katalogowa w formacie PDF, generator GSD i JUMO PCC / PCA 3000 w
wersji demonstracyjnej.
Instrukcja montażu w 2 tomach B 202580.4
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4 Identyfikacja wersji urzurządzenia
4.4

Akcesoria

Kod zamówieniowy
703571 (20258x)/10
703571 (20258x)/213
703571 (20258x)/214
703571 (20258x)/11
703571 (20258x)/12
703571 (20258x)/13
703571 (20258x)/14
703571 (20258x)/15
703571 (20258x)/16
703571 (20258x)/17
703571 (20258x)/54
703571 (20258x)/64
703571 (20258x)/08
20258x/3
20258x/2
20258x/1
20258x/18
20258x/19

Typ
Wejście uniwersalne
Aktywacja funkcji rejestracji
Aktywacja modułu matematyczno-logicznego
Wyjściowy przekaźnik binarny (zestyk przełączny)
Wyjścia binarne 2× przekaźnik (styk normalnie
otwarty)
Przekaźnik półprzewodnikowy triak 230 V, 1 A
Wyjście logiczne 0/22 V
2 Wyjścia logiczne 0/12 V
Wyjście analogowe
Wyjścia cyfrowe 2× przekaźnik półprzewodnikowy
PhotoMOS®a
Interfejs szeregowy RS422/485 dla Modbus RTU i
JUMO digiLineb

Część nr.
00581159
00581176
00581177
00581160
00581162

PROFIBUS-DP
Ethernet
Wejście analityczne Ci dla przewodnictwa
indukcyjnego
Wejście analityczne CR dla rezystancyjnej
przewodności elektrycznej
Wartość wejściowa analizy pH/Redox/NH3
Wejścia cyfrowe 3× styk bezpotencjałowy
Wyjście zasilania DC ±5 V DC, 24 V
Pamięć USB flesz 2.0 (2 GB)c
Kabel USB, złącze A do złącza Mini-B, długość 3
m
Program konfiguracyjny JUMO PC AQUIS touch
S/P, (PG202599)
Oprogramowanie JUMO PCA3000/PCC w
pakiecie.
Obudowa natynkowa do JUMO AQUIS touch P

00581173
00581174
00584265

00581164
00581165
00581168
00581169
00581171
00581172

00584263
00584264
00592962
00592963
00505592
00506252
00594355
00431884
00628452

a

PhotoMOS® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Panasonic.
Akcesoria niezbędne do zainstalowania magistrali cyfrowej JUMO digiLine można znaleźć w
arkuszach znamionowych i instrukcji obsługi komponentów JUMO digiLine (np. JUMO digiLine
pH/ORP/T typ 202705 lub JUMO digiLine hub typ 203590).
c Wskazany dysk USB flash został przetestowany i jest przeznaczony do zastosowań
przemysłowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za napędy flash innych producentów.
d Oprogramowanie do komunikacji i analizy dla zapisanych danych pomiarowych funkcji rejestacji.
b
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4 Identyfikacja wersji
urządzenia
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5 Montaż
5.1

Uwagi
Niebezpieczeństwo!
W żadnym wypadku urządzenie nie może być montowane lub demontowane
pod napięciem! Stwarza to ryzyko porażenia prądem.
Najpierw należy wyłączyć cały system. Prace te mogą być wykonywane
wyłącznie przez wykwalifikowany personel!
Urządzenie nie może być instalowane w strefach zagrożonych wybuchem!
Istnieje ryzyko wybuchu.

Miejsce
montażu

Przy określaniu miejsca montażu ważne jest zapewnienie przestrzegania
specyfikacji urządzenia. Odpowiednie tabele zawierające szczegółowe dane
techniczne obudowy znajdują się w rozdziale zatytułowanym "Dane
techniczne" Urządzenie nie może być narażone na silne wstrząsy lub stałe
wibracje. Należy unikać pól elektromagnetycznych powodowanych przez
urządzenia takie jak silniki lub transformatory!

Warunki klimatyczne
Temperatura otoczenia i wilgotność względna w miejscu montażu muszą
odpowiadać danym technicznym.

> Rozdział 23 "Dane techniczne", strona 365
Pozycja montażowa
Urządzenie może być zainstalowane w dowolnej pozycji. Należy jednak wziąć
pod uwagę kąt widzenia ekranu dotykowego TFT.

> Rozdział 23 "Dane techniczne", strona 365
Zapotrzebowanie
na miejsce

Zapewnić odpowiedni dostęp do regionu wokół punktów wejścia kabli. Należy
uwzględnić minimalny promień gięcia kabli!

> Rozdział 5.2 "Wymiary", Strona 28
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5Montaż
5.2

Wymiary
130,9 mm
123,1 mm
96 mm

Grubość panelu maks. 5
mm

17,25 mm

5,5 mm

,8 mm
92 mm+0

97,1 mm

104,1 mm

90,5 mm

+0,8 mm

17,25 mm

96 mm

17,25 mm

97,1 mm

104,1 mm

90,5 mm

17,25 mm

Odstępy
W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy przestrzegać
następujących odległości montażowych od sąsiednich urządzeń:
• pozioma 35 mm
• pionowa 80 mm
Przy wkładaniu urządzenia należy pozostawić za obudową wystarczającą
przestrzeń do manewrowania elementami łączącymi. Czujnik przewodności Ci
podłącza się za pomocą adaptera wtykowego M12. Zwiększa to
zapotrzebowanie na miejsce w zależności od głębokości montażu (patrz
rysunek wymiarowy poniżej).
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5 Montaż
Głębokość montażu z czujnikiem przewodności Ci

2,3 mm
36 mm

283,3 mm
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5Montaż
5.3

Montaż panelowy
Urządzenie przeznaczone jest do umieszczenia w szafach rozdzielczych lub
na ścianach maszyn/systemów. Operacja wstawiania jest opisana poniżej.
INFORMACJA!
Umieszczenie w panelu sterowania zapewnia stopień ochrony IP66. Po
umieszczeniu JUMO AQUIS touch P w ścianie szafy sterowniczej o stopniu
ochrony wyższym niż IP66, stopień ochrony szafy sterowniczej wygasa i
odpowiada stopniowi ochrony przy umieszczaniu panelu sterowniczego
(IP66).

UWAGA!
Upewnij się, że panel sterowania zapewnia odpowiednie wsparcie dla
urządzenia.
Wartości wagowe podane w danych technicznych muszą być brane pod
uwagę w celu zapewnienia odpowiedniej stabilności mechanicznej przy
montażu panelowym.
> Rozdział 23.12 "Sprawa", strona 378
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(5)

(1)

(4)
(2)
(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Metalowy korpus obudowy JUMO AQUIS
touch P
Elementy montażowe
Uszczelnienie z zakresu dostawy urządzenia
Przód obudowy
Panel/Szafa sterownicza

Procedura
Krok
1
2
3
4

Działanie
Wcisnąć dostarczoną uszczelkę panelu (3) z tylnego panelu
urządzenia na korpus obudowy do panelu przedniego.
Umieścić urządzenie w przewidzianym do tego celu wycięciu w
panelu (5), jak pokazano na rysunku.
Włożyć elementy mocujące (2) do uchwytów na obudowie, jak
pokazano na rysunku.
Przykręcić element mocujący mocno do panelu, tak aby przód
obudowy (4) urządzenia był szczelnie przylegający do panelu (5)
i był mocno osadzony.
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6 Podłączenie elektryczne
6.1

Wskazówki montażowe
Niebezpieczeństwo!
Przestrzegać następujących wskazówek!

Kwalifikacje personelu
• Podłączenie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany
personel.
Okablowanie
elektryczne

•

•
•

•
•
•

Przy doborze materiałów elektroinstalacyjnych oraz przy montażu i
podłączaniu urządzenia elektrycznego należy przestrzegać wymagań
normy DIN VDE 0100 "Instalacje elektryczne niskiego napięcia" oraz
obowiązujących przepisów krajowych (np. w oparciu o normę IEC 60364).
Linie wejściowe, wyjściowe i zasilające muszą być oddzielone od siebie
przestrzennie i nie mogą być układane równolegle.
Wybrać odpowiednie przewody do czujników i interfejsów (ekranowane i
skręcane lub współosiowe). Linie te nie mogą być instalowane w pobliżu
komponentów elektrycznych pod napięciem lub okablowania
przewodzącego prąd.
Linie czujników i linie magistrali należy układać tylko jako linie ciągłe
(nie podłączone przez kostki zaciskowe lub podobne).
Zapewnić ekranowanie zgodnie ze schematem połączeń na urządzeniu.
W konfiguracji okablowania w gwiazdę przewody uziemiające muszą być
podłączone do szyny zbiorczej z wyrównanym potencjałem uziemienia, a
izolacja musi być nienaruszona. Utrzymuj jak najkrótsze linie. Zapewnić
odpowiednie wyrównanie potencjału/łączenie.

33

6 Podłączenie elektryczne
Bezpieczeństwo
•
•
•

•
•

•

Odłączyć wszystkie fazy zasilania urządzenia (sieć energetyczna, boczne
źródła zasilania przekaźników/przekaźników półprzewodnikowych itp.
Bezpieczniki dla obwodów zasilania nie powinny mieć natężenia
większego niż 10 A.
Aby zapobiec zniszczeniu wyjść urządzenia w przypadku zwarcia
zewnętrznego, należy ograniczyć prądy zwarciowe w obwodach z
wyjściami przekaźnikowymi lub półprzewodnikowymi poprzez
zastosowanie odpowiednich bezpieczników.
Urządzenie nie nadaje się do montażu w strefach zagrożonych wybuchem.
Oprócz nieprawidłowej instalacji, nieprawidłowe ustawienia urządzenia
mogą mieć negatywny wpływ na wydajność podłączonego procesu. Z tego
powodu należy zapewnić niezależnie działające urządzenia
zabezpieczające, np. zawory nadmiarowe ciśnieniowe,
ograniczniki/monitory temperatury, ograniczniki pomiaru cieczy i
urządzenia zapobiegające przepełnieniu, a ich regulacja powinna być
ograniczona wyłącznie do przeszkolonego personelu technicznego. W
związku z tym należy przestrzegać odpowiednich przepisów
bezpieczeństwa.
Wtykowe listwy zaciskowe nie powinny być odłączane aż do momentu
odłączenia zasilania.

Odniesienia do innych informacji
• Kompatybilność elektromagnetyczna jest zgodna z normami i przepisami
podanymi w danych technicznych.
• Specyfikacja izolacji galwanicznej musi być uwzględniona podczas
planowania i instalacji elektrycznej.

⇨ Rozdział 6.3 "Izolacja galwaniczna", strona 39
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6 Podłączenie elektryczne
6.2

Kable połączeniowe

6.2.1

Przygotowanie kabli koncentrycznych dla elektrod pH/redox

ø1,5 mm

ø5
mm

ø2 mm

Kabel koncentryczny z wtyczką Shield-Kon®1

Długość
1.5 m
5m
10 m

Część nr.
00085154
00307298
00082649

Przygotowanie własnego kabla koncentrycznego

25 mm

Sensor

Zdjąć powłokę zewnętrzną z kabla > Odciągnąć oplot ekranujący.
.

Przewód wewnętrzny

Złącze Shield-Kon®

Usunąć czarną, półprzewodzącą warstwę (patrz zdjęcie) > Zdjąć izolację z
żyły wewnętrznej > Zamocować złącze Shield-Kon® dla ekranu.

1. Shield-Kon jest zastrzeżonym znakiem towarowym THOMAS & BETTS

INTERNATIONAL, Inc., Wilmington Del., US.
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Przewód wewnętrzny

Rękaw
termokurczliwe

Użyj rurki termokurczliwej do izolowania oplatanej osłony.
UWAGA!
Czarna, półprzewodząca warstwa nie może dotykać przewodu
wewnętrznego! Spowoduje to zwarcie sygnału z elektrody pH.

Przygotowanie ekranowanego, wielożyłowego kabla ekranowanego.

60 mm

Zdejmij izolację z kabla przyłączeniowego i wyciągnij ekran.

60 mm

Złącze Shield-Kon®

Zamocować króćce druciane na końcach przewodów oraz złącze ShieldKon®1 do ekranowania.
1.Shield-Kon jest zastrzeżonym znakiem towarowym THOMAS & BETTS
INTERNATIONAL, Inc., Wilmington Del., US.
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60 mm

Złącze Shield-Kon®

Za pomocą rurki termokurczliwej zaizolować ekran i złącze Shield-Kon®1.
6.2.2

Przekroje przewodów dla jednostki podstawowej i zasilacza sieciowego
Zaciski na jednostce bazowej i zasilaczu to zaciski śrubowe wtykowe.
^

Rodzaj tuleki

Przekrój przewodów

Długość

Min

Max

Zasilanie

0,2 mm²

2,5 mm²

7 mm

Przełączanie przekaźnika

0,2 mm²

2,5 mm²

7 mm

0,14 mm2

1,5 mm2

Zasilanie

0,25 mm2

2,5 mm²

7 mm

Przełączanie przekaźnika

0,25 mm2

2,5 mm²

7 mm

0,25 mm2

1,5 mm2

Zasilanie

0,25 mm2

2,5 mm²

7 mm

Przełączanie przekaźnika

0,25 mm2

2,5 mm²

7 mm

0,25 mm2

0,5 mm2

Zasilanie

0,2 mm²

2,5 mm²

7 mm

Przełączanie przekaźnika

0,2 mm²

2,5 mm²

7 mm

0,14 mm2

1,5 mm2

Bez tuleki

Jednostka bazowa

7 mm

Tulejka bez kołnierza

Jednostka bazowa

7 mm

Tulejka z kołnierzem

Jednostka bazowa

7 mm

Sztywna tuleja

Jednostka bazowa

7 mm

1. Shield-Kon jest zastrzeżonym znakiem towarowym THOMAS & BETTS

INTERNATIONAL, Inc., Wilmington Del., US.
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6.2.3

Przekroje przewodów dla płyt opcjonalnych
Zaciski na opcjonalnych płytach to zaciski śrubowe wtykowe.

Opcjonalne tablice dla

Wejścia uniwersalne
Wyjścia analogowe
Wejścia cyfrowe
Wyjścia cyfrowe PhotoMOS®a
Wyjścia logiczne
Wyjścia zasilania
Napięcie wyjściowe

Rozdzaj tulejki

Przekrój przewodów

Długość

Min

Max

bez tulejki

0,14 mm2

1,5 mm2

7 mm

tulejk z kolnierzem

0,25 mm2

0,5 mm2

7 mm

tulejka bez

0,25 mm2

1,5 mm2

7 mm

kołnierza

0,14 mm2

1,5 mm2

7 mm
7 mm

sztywna tulejka

7 mm
7 mm
Wejścia do analizy
pH/Redox/NH3
Wejścia do analizy CRb
Wejścia do analizy Cic
Wyjścia cyfrowe
Wyjście cyf.-przekaźnik
Wyjście cyf.-triak

a

2,5 mm²

7 mm

Tulejka z kolnierzem 0,25 mm2

1,5 mm2

7 mm

0,25 mm2

2,5 mm²

7 mm

0,2 mm²

2,5 mm²

7 mm

Bez tulejki
Tulejka bez
kolnierza
Sztywna tulejka

0,2 mm²

PhotoMOS® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Panasonic.
Wejścia analizy CR = Wejścia analityczne dla przewodności rezystancyjnej
c Wejścia analityczne Ci = Wejścia analityczne dla przewodności indukcyjnej
b
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6.3

Izolacja galwaniczna

.

Uwaga!
Jeżeli czujniki, które nie są elektrycznie izolowane, są podłączone do wejścia
cyfrowego i zasilane z zewnętrznego źródła zasilania, potencjalne różnice
pomiędzy uziemieniem wewnętrznym i zewnętrznym mogą powodować
problemy. Dlatego lepiej jest pobierać zasilanie z wyjść JUMO AQUIS touch P.
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6.4

Schemat połączeń

6.4.1

Przegląd połączeń

Jednostka|
bazowa

Połączenie

Jednostka
zasilająca

Zacisk przyłączeniowy

Typ

PWR IN

Napięcie zasilania urządzenia

IN 1 do IN 3

Wejścia cyfrowe

IN 4 do IN 5

Wejścia temperatury

IN 6

Wejście uniwersalne

Opcja wszystkie
moduły

IN 7 do IN 8

Wejścia analityczne

–

IN 9 do IN 10

Niedostępne

Opcja wszystkie
moduły

IN 11 do IN 12

Wejścia uniwersalne

IN 13 do IN 18

Wejścia cyfrowe

Wejścia Jednostka
bazowa
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Wyjścia

Zasilacz

OUT 1 do 2

Wyjścia cyfrowe (zestyk przełączny
przekaźnika)

-

OUT 3

Niedostępne

Jednostka
bazowa

OUT 4

Wyjście analogowe

–

OUT 5

Niedostępne

Opcja wszystkie
moduły

OUT 6 do OUT 13

Wyjścia analogowe/cyfrowe, OUT 8/9
również dla wyjścia zasilacza
DC ±5 V, 24 V

COM 1

RS485

Interfejs urządzenia USB

Interfejs urządzenia USB

Interfejs hosta USB

Interfejs hosta USB

COM 2

Ethernet, PROFINET IO, PROFIBUS-DP
lub RS422/485

Interfejs Jednostka
bazowa

Opcja wszystkie
moduły
a Dostępne

tylko w modelu AQUIS touch S
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6.4.2

Jednostka podstawowa wejść analogowych

Zacisk

Wariant podłączenia

IN 4

Czujnik temperatury RTD
2-przewodowy obwód
Pt100, Pt1000 lub
charakterystyka wg klienta

3

Czujnik temperatury RTD obwód 3-przewodowy
Pt100, Pt1000 lub
charakterystyka wg klienta

3

Czujnik temperatury RTD - obwód
dwuprzewodowy.
Pt100, Pt1000 lub
charakterystyka wg klienta

6

Czujnik temperatury RTD
3-przewodowy obwód
Pt100, Pt1000 lub
charakterystyka wg klienta

6

IN 5

Symbol

5

4
5

8

7
8

NTC
2-przewodowy obwód

6

8

NTC
3-przewodowy obwód

6
7
8

Potencjometr
rezystancyjny A = Start
E = koniec
S = Suwak
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Złącze/zaci
sk

Wariant podłączenia

IN 6

Sygnał standardowy
Prąd 0(4) do 20 mA

Symbol
9

+
IX

-

10
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6.4.3

Gniazdo
IN 11
IN 12

Wejścia analogowe – moduły opcjonalne

Wariant podłączenia
Czujnik temperatury RTD
2-przewodowy obwód
Pt100, Pt1000 lub
charakterystyka wg klienta

Symbol
2

4

Czujnik temperatury
RTD - obwód 3przewodowy
Pt100, Pt1000 lub
charakterystyka wg klienta

2
3

Potencjometr rezystancyjny
A = Start
E = koniec
S = Suwak
Sygnał standardowy
Napięcie 0-10 V

4
2

E
S

3

A

4
1

+
UX

4

-

Sygnał standardowy
Prąd 0(4) do 20 mA

IX

-
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Dane wejściowe do analizy pH/Redox/NH3
W przypadku opcjonalnej płytki do analizy pH/Redox/NH3, w obiegu znajdują
się obecnie 2 wersje. Schemat połączeń zawiera układ zacisków
przyłączeniowych zarówno dla wersji I jak i II. Aby zidentyfikować wersję
opcjonalnej płytki, porównaj układ zacisków przyłączeniowych z poniższymi
ilustracjami:

I.
123

II.
56

12

456

I = Pierwsza wersja
II = wersja poprawiona
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a

Wymienione kolory przewodów odnoszą się do czujników JUMO ISFET-pH. Przewód w kolorze
pomarańczowym nie jest podłączony.
b Wyjście napięciowe DC ±5 V, 24 V" (nr katalogowy 00592963) jest wymagane w gnieździe "OUT 8/
9" do zasilania czujnika pH JUMO ISFET.
c Przy podłączaniu czujnika temperatury należy przestrzegać schematu podłączenia wybranego wejścia
analogowego.
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d

Przy podłączaniu sondy temperatury czujników pH JUMO ISFET do przyłącza procesowego 615 (NTC
8k55), nie jest wymagana linearyzacja dostosowana do potrzeb klienta, jak w przypadku sondy JUMO
AQUIS 500 pH. Wejście IN 5 temperure umożliwia podłączenie sond temperatury 8k55-NTC.

Slot

IN 7
IN 8

Opcja/wariant
podłączenia

pH/Redox

Przewó
d
(kolor)

A (rdzeń)

Asymetryczne
połączenie elektrody B (mostek)
kombinowanej
(standardowy
wariant połączenia) C (ekran)

Potencjał

Terminal
Wejście
temperatury

Szklana/
metalowa
elektroda
-

Elektroda
odniesienia

Symbol
Wejście
analityczne
pH/redox
I

I

1

1

3

4

5

5

6

6

A

B

C

W celu kompensacji temperatury można podłączyć oddzielny czujnik temperatury do
wejścia analogowego.
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a Przy

podłączaniu czujnika temperatury należy przestrzegać schematu podłączenia wybranego wejścia
analogowego.
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Wejście pomiarowe do pomiaru przewodności elektrolitycznej

Slot
IN 7
IN 8

Opcja/wariant podłączenia
Symbol
Ci opcjonalna płytka (pomiar przewodności Ci)
Połączenie poprzez wtyczkę M12,
Zamocować przyłącza dla termometru kompensacyjnego.
(2-żyłowy kabel do gniazdka) do
odpowiedniego wejścia analogowe (obwód 2-przewodowy),
Fabrycznie zainstalowane okablowanie nie może być
zmieniane!

CR opcjonalna płytka (pomiar przewodności CR)
System 2-elektrodowy z przewodem 2-żyłowym
Zacisk 1 musi być podłączony do
zewnętrznej elektrody na koncentrycznych czujnikach
przewodności.
A= Elektroda zewnętrzna
(kolor żyły dla typów JUMO z kablem stałym: biały)
B= Elektroda wewnętrzna
(kolor żyły dla typów JUMO z kablem stałym: brązowy)
C= Ekran
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1
2
3

B

4

C

6
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Gniazdo
IN 7
IN 8

Opcja/wariant podłączenia
CR opcjonalna płytka (pomiar przewodności
przewodzenia) 2-elektrodowy system z przewodnikiem 4żyłowym
(Okablowanie w celu zminimalizowania błędu pomiaru
spowodowanego przez resis- tance linii)
Zacisk 1 musi być podłączony do zwenętrznej elektrody
na koncentrycznych czujnikach przewodności.
A/B = Elektroda zewnętrzna
C/D = Elektroda wewnętrzna
E = ekran
CR opcjonalna płytka (pomiar przewodności
przewodzenia) 4-elektrodowy system pomiarowy
A= Elektroda zewnętrzna 1 (I hi)
(kolor żyły kabla CR-4P dla typów JUMO: czerwony)
B= Elektroda wewnętrzna 1 (U hi)
(kolor żyły kabla CR-4P dla typów JUMO: Gray)
C= Elektroda wewnętrzna 2 (U lo)
(kolor żyły kabla CR-4P dla typów JUMO: różowy)
D= Elektroda zewnętrzna 2 (I lo)
(kolor żyły kabla CR-4P dla typów JUMO: niebieski)
E= Ekran

Symbol
A

1

B

2

C

3

D

4

E

6

A

1

B

2

C

3

D

4

E

6
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6.4.4

Wyjścia analogowe

Jednostka podstawowa

Złącze/
zacisk
OUT 4

Wariant podłączenia
wyjście analogowe
DC 0 do 10 V lub
DC 0(4) do 20 mA
(konfigurowalne)

Symbol
+
-

UX
IX

3
4

Opcjonalne moduły

Slot
OUT 6/7
OUT 8/9
OUT 10/11
OUT 12/13
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Opcja/wariant podłączenia
Wyjście analogowe:
DC 0 do 10 V lub
DC 0(4) do 20 mA
(konfigurowalne)

Symbol
+
-

UX
IX

1
2

6 Podłączenie elektryczne
6.4.5

Wejścia binarne

Jednostka podstawowa
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a

W celu zapewnienia zasilania czujników przy napięciu 24 VDC, opcjonalna płytka do zasilania
napięciem (część nr 00592963)
musi być zainstalowany w urządzeniu.
b Warianty podłączenia wyjść tranzystorowych (NPN / PNP) są szczególnie ważne przy pomiarze
przepływu przez czujnik wirnika (typ 406020, nr katalogowy 00525530, 00525531) na wejściach IN 2 i
IN 3 (wejściach częstotliwości impulsów). Można również podłączyć inne czujniki z tranzystorowym
wyjściem przełączającym.
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Opcjonalne moduły

Złącze/
zacisk

Wariant podłączenia

W 13/14/15
W 16/17/18

3× wejście binarne
(styk bezpotencjałowy)

Symbol

1
2
3
4

6.4.6

Wyjścia cyfrowe, moduł zasilacza

Złącze/zaci
sk
OUT 1
OUT 2

Wariant podłączenia
Przekaźnik
Styk przełączający

Symbol
NO

1
2

Com

3
NC
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6.4.7

Wyjścia cyfrowe, karty opcjonalne

Gniazdo
OUT 6/7
OUT 8/9
OUT 10/11
OUT 12/13

Opcja/wariant podłączenia
Przekaźnik
Styk przełączający

Symbol
NIE
Com
NC

2× przekaźnik
Normalnie otwarty styk

1
2
3
1

NIE

2
3
NIE

4

Przekaźnik półprzewodnikowy - triak
230 V/1 A

1
2

2× przekaźnik półprzewodnikowy PhotoMOS®
50 V/200 mA

a

1
2
3
4

Wyjście binarne
0/22 V
2× wyjście binarne
0/12 V

a

PhotoMOS® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Panasonic.
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-

2

+

3

-
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6 Podłączenie elektryczne
OSTRZEŻENIE!
Łączenie obwodu napięcia sieciowego z ochronnym obwodem
niskonapięciowym w opcji "podwójnie styki NO" jest
niedopuszczalne.
6.4.8

Złącze/
zacisk
PWR IN

Przyłącze zasilania sieciowego

Wariant podłączenia

Symbol

Wejście zasilania sieciowego

L1

L1

N

N

PE

PE
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6.4.9

Wyjścia napięcia zasilacjącego

Opcjonalny moduł

Gniazdo
OUT 8/9

Wariant podłączenia
Napięcie zasilające 24 V DC
dla zewnętrznych przetworników 24 V

Symbol
1

+
U=
-

60

2
3

+
U=
-

Zasilanie napięciem stałym 5 V DC
(np. w przypadku czujników ISFET lub JUMO digiLine)

-

4

-

5

6 Podłączenie elektryczne
6.4.10

Interfejsy
INFORMACJA!
Podczas instalowania okablowania magistrali dla czujników cyfrowych należy
zwrócić uwagę na długość linii i liczbę czujników w załączniku.
⇨ Rozdział 24.2 "Planowanie okablowania czujników cyfrowych", strona 389

Interfejsy jednostki podstawowej

Przyłącze
tor/ zacisk

Wariant
podłączenia

Przewód
(kolor)

Potencjał

COM 1

RS485

RxD/TxD+
RxD/TxD-

RxD/TxD+
RxD/TxD-

Terminal
OUT 8/9a
DC
DC
±5 V 24 V
-

Symbol
COM 1

1
2

RxD/TxD+
RxD/TxD-
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Złącze /
zacisk

COM 1

Złącze zaciskowe
Symbol
OUT 8/9a
COM 1
DC
DC
±5 V 24 V
RxD/TxD+
1
Czujniki cyfrowe A (szary)
(podłączenie do B (czarny)
RxD/TxD2
kabla M12
C (brązowy)
+5 V
3
JUMO Master)
D (niebieski)
GND
4
E (niebieski)
GND
2
F (biały)
+24 V
1
Ekran
G (czarny do
Śruba łącząca na
podłączenia do
tylnej ściance
uziemienia)
metalowej
urządzenia.
W celu podłączenia linii magistrali cyfrowej JUMO DigiLine do obsługi
czujników cyfrowych, JUMO oferuje 5-przewodowy przewód
połączeniowy M12 digiLine Master. Łącznie można obsługiwać do 6
czujników cyfrowych (JUMO ecoLine/tecLine lub czujników z
elektroniką JUMO digiLine) za pośrednictwem magistrali cyfrowej.
Zasilanie prądem stałym 5 V DC i 24 V DC dla czujników na magistrali
zapewnione jest przez wyjścia zasilania na urządzeniu (opcjonalna
płytka).
Wariant
podłączenia

Przewód
(kolor)

Potencjał

A
B
C
D

E
F

G

⇨ Rozdział 6.4.9 "Wyjścia zasilające", strona 60
a

Aby zasilić czujniki cyfrowe, w urządzeniu musi być zainstalowana opcjonalna płytka zasilania (część nr
00592963).
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6 Podłączenie elektryczne

Urządzenie USB Urządzenie USB
Typ Mini-B (gniazdo)
Host USB
Host USB
Typ A (gniazdo)

15

14
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6 Podłączenie elektryczne
Opcjonalne interfejsy - moduły

Slot

Opcja/ wariant Przewód/pin
podłączenia
(kolor)

COM 2

RS422

64

RxD+
RxDKonfigurowalne TxD+
przełączniki
TxDterminatora na
opcjonalnej
płytce.
RS485
RxD/TxD+
RxD/TxDKonfigurowalne
przełączniki
terminatora na
opcjonalnej
płytce.

Przeznaczen Złącze zaciskowe
Ilustracja
ie
OUT 8/9a
COM 2
DC
DC
±5 V 24 V
RxD+
1
RxD+
RxD2
RxDTxD+
3
TxD4
TxD+
TxD-

RxD/TxD+
RxD/TxD-

-

-

3
4

RxD/TxD+
RxD/TxD-

6 Podłączenie elektryczne

Slot

COM 2

Przeznaczen Złącze zaciskowe
Ilustracja
ie
OUT 8/9a
COM 2
DC
DC
±5 V 24 V
Czujniki cyfrowe A (szary)
RxD/TxD+
3
A
B (czarny)
RxD/TxD4
Połączenie z
C (brązowy)
+5 V
3
B
opcjonalną
D (niebieski)
GND
4
płytką: RS422 /
C
E (niebieski)
GND
2
485 interfejs
F (biały)
+24 V
1
szeregowy z
D
Ekran
G
(czarny
do
Śruba
łącząca
na
kablem M12
podłączenia do
tylnej ściance
JUMO Master
uziemienia)
metalowej
E
urządzenia.
Do podłączenia linii magistrali cyfrowej JUMO, JUMO oferuje 5F
przewodowy główny przewód połączeniowy M12 digiLine. Można
obsługiwać do 6 czujników cyfrowych (JUMO eco- Line/tecLine lub
G
czujników z elektroniką JUMO digiLine) za pośrednictwem magistrali
JUMO digiLine. Wymagane zasilanie czujników: 5VDC I 24VD – można
zapewnić z opcjonalnie dostępnej płytki zasilającej wyjściowej.
Opcja/ wariant Przewód/pin
podłączenia
(kolor)

⇨ Rozdział 6.4.9 "Wyjścia zasilające", strona 60

Z przodu interfejsu szeregowego RS422/485 znajduje się opcjonalna karta DIP do
ustawiania rezystorów terminujących:
z rezystorami terminującymi
1

2
4

3

1

2
4

3

bez rezystorów terminujących
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Przeznaczen Złącze zaciskowe
Ilustracja
ie
OUT 8/9a
COM 2
DC
DC
±5 V 24 V
RxD/TxD-P DGND
VP
5
9
4
8
RxD/TxD-N 3

Gniazdo

Opcja/wariant
podłąćzenia

Przewód/pin
(kolor)

COM 2

PROFIBUS-DP
3 = RxD/TxD-P
5 = DGND
6 = VP
8 = RxD/TxD-N

3
5
6
8

Ethernet
Typ RJ 45
(gniazdo)

-

-

-

-

-

PROFINET IO
2 porty RJ-45
(gniazda)

--

-

-

-

-

a

7
6

2
1

Aby zasilić czujniki cyfrowe, w urządzeniu musi być zainstalowana opcjonalna płytka zasilania (część nr
00592963).

UWAGA!
Tylko 1 interfejs szeregowy na urządzenie może być użyty dla JUMO digiLine
(patrz rozdział 10.19 "Interfejsy szeregowe", strona 189).
Do wybranego interfejsu można podłączyć maksymalnie 6 czujników.
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7 Uruchomienie
OSTRZEŻENIE!
Przed uruchomieniem należy upewnić się, że urządzenie zostało
zainstalowane poprawnie oraz zgodnie z instrukcją montażu. Należy
rzestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w tym opisie.

⇨ Rozdział 1 "Informacje dotyczące bezpieczeństwa", strona 13

UWAGA!
W urządzeniu wbudowana jest bateria buforowa. Jej zadaniem jest
utrzymywanie danych w przypadku wyłączenia urządzenia lub przerwania
zasilania. Jeśli bateria osiągnie koniec okresu eksploatacji (około 7 lat),
wówczas stan ten zostanie zasygnalizowany przez alarm baterii. Gdy bateria
jest rozładowana, alarm baterii wskazuje ten stan. Bateria musi zostać
wymieniona przed jej rozładowaniem. Bateria musi być wymieniona przez
dział serwisu JUMO! W takim wypadku, wyślij urządzenie do producenta!
UWAGA!
Ekran dotykowy nie może być obsługiwany przy użyciu ostrych lub
spiczastych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić folię ochronną i
ekran dotykowy.

7.1

Pierwsze uruchomienie
Krok
1
2
3

Działanie
Włączyć napięcie zasilające urządzenie i poczekać, aż się
uruchomi.
Wybierz język operacyjny.
Zaloguj się jako użytkownik "Master" lub "Service" w celu
uzyskania dostępu do konfiguracji w menu urządzenia.

⇨ Rozdział 8.2.1 "Log-on/Log-out", strona 89

4
5
6

Ustawić datę i godzinę.
⇨ Rozdział 9.1 "Data i godzina", strona 127
Wprowadzić podstawowe ustawienia urządzenia.
⇨ Rozdział 10.2 "Ustawienia podstawowe", strona 134
Skonfiguruj wejścia analogowe i cyfrowe, z których chcesz
korzystać.
⇨ Rozdział 10.5 "Wejścia analogowe", strona 139

⇨ Rozdział 10.7 "Wejścia cyfrowe jednostki bazowej i płyt
7
8
9

opcjonalnych", Strona 154
Sprawdzić funkcje sprzętowe urządzenia.
⇨ Rozdział 7.3 "Test działania", strona 73
Kalibracja dowolnych czujników analitycznych podłączonych do
urządzenia.
⇨ Rozdział 12 "Kalibracja w ogóle", strona 205
Urządzenie jest teraz gotowe do pracy. Wyświetlacze i funkcje
urządzenia można skonfigurować zgodnie z własnymi potrzebami.
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7 Uruchomienie
7.2

Czujniki cyfrowe
UWAGA!
Do obsługi czujników cyfrowych potrzebny jest dodatkowy kod
"JUMO digiLine protocol activated" (patrz rozdział 4.2 "Szczegóły
zamówienia", strona 22).

7.2.1

Pierwsze uruchomienie

Czujniki JUMO z elektroniką cyfrową
UWAGA!
Do obsługi czujników cyfrowych można skonfigurować tylko jeden interfejs
szeregowy urządzenia. Jeśli urządzenie posiada 2 interfejsy szeregowe
(jednostka bazowa i płyta opcjonalna), należy wybrać 1 interfejs do
podłączenia czujników cyfrowych i ustawić jego protokół na "Czujniki cyfrowe
Modbus".
Dzięki funkcji plug & play uruchomienie czujników z elektroniką digiLine jest bardzo proste. Gdy tylko
czujnik z elektroniką digiLine zostanie podłączony do magistrali, JUMO AQUIS touch P wykrywa i
łączy go z dostępnym (jeszcze nie połączonym) i odpowiednio skonfigurowanym wejściem dla
czujników cyfrowych. Status łącza można sprawdzić w tabeli przyporządkowania. Jeżeli przed
podłączeniem czujnika nie skonfigurowano żadnego wejścia dla czujników cyfrowych z odpowiednim
typem czujnika, można to zrobić również po podłączeniu czujnika. Tutaj również następuje
automatyczne podłączenie czujnika do wejścia czujnika cyfrowego. W przypadku konieczności
uruchomienia kilku czujników tego samego rodzaju, muszą one być uruchamiane po kolei lub łącze
musi być ustanowione ręcznie w menu urządzenia.
Aby czujnik mógł być automatycznie połączony z wejściem czujników cyfrowych, muszą być
spełnione następujące warunki:
•
Dostępne (niepołączone) wejście dla czujników cyfrowych musi być skonfigurowane
dla typu podłączanego czujnika. Można to sprawdzić, przeglądając tabelę przypisań.
Wszystkie skonfigurowane wejścia dla czujników cyfrowych są tam wymienione wraz z
informacjami konfiguracyjnymi i statusem łącza.
•
Typ czujnika podany dla skonfigurowanego wejścia dla czujników cyfrowych musi
być zgodny z typem podłączonego czujnika.
•
Jeśli w konfiguracji wejść łączonych dla czujników cyfrowych aktywowana jest
funkcja "TAG check", to "Sensor TAG" musi odpowiadać numerowi "TAG" w elektronice
digiLine czujnika.
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7 Uruchomienie
Wyświetlanie tabeli przypisań:

⇨ Rozdział 8.2.7 "Czujniki cyfrowe", strona 95
Ręczne łączenie:

⇨ Rozdział "Procedura ręcznego łączenia czujników cyfrowych", strona 98
Konfiguracja wejść dla czujników cyfrowych:

⇨ Rozdział 8.2.7 "Czujniki cyfrowe", strona 95

Poniższa tabela opisuje procedurę uruchamiania pojedynczego czujnika
JUMO z elektroniką digiLine.
Kr Działanie
ok
1 Zaloguj się jako użytkownik "Master" lub "Service" w celu uzyskania
dostępu do konfiguracji w menu urządzenia.
2

3

4

⇨ Rozdział 8.2.1 "Log-on/Log-out", strona 89
Upewnij się, że interfejs szeregowy używany do obsługi czujników
cyfrowych jest prawidłowo skonfigurowany. Protokół musi być ustawiony
na "Modbus digital sensors".
Otworzyć konfigurację czujników cyfrowych, wybrać dostępne wyjście
dla czujników cyfrowych i wprowadzić informacje o typie podłączanego
czujnika.
Otwórz konfigurację czujników cyfrowych:
Device Menu > Configuration > Digital Sensors 1 to 6 > General
Otwórz tabelę przyporządkowania czujników cyfrowych i sprawdź, czy
istnieje wpis dotyczący wejścia dla właśnie skonfigurowanych czujników
cyfrowych. Numer linii musi odpowiadać numerowi wejścia dla czujników
cyfrowych, a wpis w tabeli obsadzania musi wskazywać status
" Installation". Status jest wizualizowany za pomocą symboli w prawej
kolumnie tabeli przypisań.
Otwórz tabelę przypisań:
Device Menu > Digital Sensors

⇨ Rozdział 8.2.7 "Czujniki cyfrowe", strona 95
5
6

Podłączyć czujnik z elektroniką digiLine do magistrali.
Sprawdzić, czy pozycja tabeli przyporządkowania nie zmieniła się z "Installation" na "Linked". Jeśli tak nie jest po upływie ok. 10 sekund,
łączenie nie powiodło się. W takim przypadku należy sprawdzić
poprawność konfiguracji i okablowania magistrali (patrz rozdział 24.1
"Rozwiązywanie problemów i usuwanie usterek czujników cyfrowych",
strona 383). W przypadku diagnostyki pomocne jest wyświetlanie
większej ilości informacji o wpisie w tabeli przypisania. Aby wyświetlić
informacje, naciśnij przycisk "Info". Otwiera to okno tekstowe, w którym
wyświetlana jest m.in. ostatnia usterka magistrali.

⇨ Rozdział 8.2.7 "Czujniki cyfrowe", strona 95
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7 Uruchomienie
Cyfrowe czujniki ecoLine i tecLine JUMO ecoLine i tecLine
INFORMACJA!
Do obsługi czujników cyfrowych można skonfigurować tylko jeden interfejs
szeregowy urządzenia. Jeśli urządzenie posiada 2 interfejsy szeregowe
(jednostka bazowa i ewentualnie płytkę opcyjną), należy wybrać 1 interfejs do
podłączenia czujników cyfrowych i ustawić jego protokół na “Modbus digital
sensors", a szybkość transmisji na "9600".
Cyfrowe czujniki JUMO ecoLine i tecLine mogą komunikować się z JUMO
AQUIS touch P przez magistralę cyfrową, podobnie jak czujniki JUMO z
elektroniką cyfrową. Nie obsługują one jednak funkcji plug & play i muszą być
uruchamiane w inny sposób. Poniższa tabela opisuje procedurę uruchamiania
pojedynczego cyfrowego czujnika JUMO ecoLine i tecLine.
Krok
1

2

Działanie
Zaloguj się jako użytkownik "Master" lub "Service" w celu
uzyskania dostępu do
konfiguracja w menu urządzenia.
⇨ Rozdział 8.2.1 "Log-on/Log-out", strona 89
Upewnij się, że interfejs szeregowy używany do obsługi czujników
cyfrowych jest prawidłowo skonfigurowany.
Wymagane ustawienia to:
Protokół:
Modbus digital sensors
Szybkość transmisji danych:
• JUMO ecoLine: 9600
• JUMO tecLine: 9600,19200 lub 38400 (automatycznie)

3

Format danych:
8 - 1 – no parity
W konfiguracji należy wybrać dostępne wejście dla czujników
cyfrowych i wprowadzić informacje o typie w folderze "Ogólne"
podłączonych czujników.
Otwórz menu:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Czujniki cyfrowe > Czujniki
cyfrowe 1 do 6 > Ogólne

⇨ Rozdział 7.2 "Czujniki cyfrowe", strona 68
4

Otwórz tabelę przyporządkowania czujników cyfrowych w menu
urządzenia.
Otwórz tabelę przypisań:
Menu urządzenia > Czujniki cyfrowe

⇨ Rozdział 8.2.7 "Czujniki cyfrowe", strona 95
5
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Zlokalizować wpis, którego numer (1 do 6) odpowiada numerowi
wybranemu w kroku 1 i w skonfigurowanym wejściu dla czujników
cyfrowych.

7 Uruchomienie
Krok
6

Działanie
Sprawdź, czy pozycja ta ma status "Installation". Jeśli tak nie jest,
należy sprawdzić konfigurację wybranego wejścia dla czujników
cyfrowych.
Przykładowy widok pokazujący status wpisów tabeli przypisania:

połączony

Instalacja

⇨ Rozdział 8.2.7 "Czujniki cyfrowe", strona 95
7
8
9

Podłączyć czujnik do magistrali digiLine.
Podświetlić przygotowaną pozycję tabeli przypisań
(stan "Installation"), dotknąć ją.
Otwórz podmenu "Link" i zaznacz pozycję tabeli przypisania,
która została utworzona przez dotknięcie jej.

Przycisk do
otwierania
podmenu do
łączenia

⇨ Rozdział 8.2.7 "Czujniki cyfrowe", strona 95
10

Używając przycisku "Scan Button", rozpocznij skanowanie
czujnika i poczekaj, aż skanowanie czujników zostanie
zakończone. Jeśli czujnik został wykryty, pojawi się na liście tego
menu z jego statusem.

Przycisk do
otwierania
skanowania
ręcznego

11

⇨ Rozdział 8.2.7 "Czujniki cyfrowe", strona 95
Opuścić podmenu "Link" naciskając przycisk "Exit". Spowoduje
to powrót do wyświetlania tabeli przypisań.
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7 Uruchomienie
Krok
6

Działanie
Sprawdzić, czy pozycja tabeli przyporządkowania zmieniła się z
"Installation" na "linked". Jeśli tak nie jest po upływie ok. 10
sekund, łączenie nie powiodło się. W takim przypadku należy
sprawdzić poprawność konfiguracji i okablowania magistrali
(patrz rozdział 24.1 "Rozwiązywanie problemów i usuwanie
usterek czujników cyfrowych", strona 383). W przypadku
diagnostyki pomocne jest wyświetlanie większej ilości informacji o
wpisie w tabeli przypisania. Aby wyświetlić informacje, naciśnij
przycisk "Info". Otwiera to okno tekstowe, w którym wyświetlana
jest m.in. ostatnia usterka magistrali.

⇨ Rozdział 8.2.7 "Czujniki cyfrowe", strona 95
7.2.2

Ponowne uruchomienie

Czujniki z elektroniką digiLine
Czujnik digiLine, który został odłączony od magistrali w celu przeprowadzenia
konserwacji i naprawy, jest wykrywany automatycznie po ponownym
podłączeniu, połączony z oryginalnym wpisem w tabeli przypisania i wznawia
pracę.
W przypadku wymiany modułu elektroniki cyfrowej JUMO digiLine, każdy jako
taki musi zostać wymieniony indywidualnie przed odłączeniem kolejnego z
magistrali. W ten sposób każdy nowy moduł elektroniki digiLine jest
automatycznie łączony z oryginalnym wpisem w tabeli przypisania.
Czujniki cyfrowe z grupy produktów 2026xxxx
Jeśli cyfrowy czujnik z grupy produktów 2026xx został odłączony od magistrali
w celu konserwacji i naprawy,to jest wykrywany automatycznie po ponownym
podłączeniu, połączony z wpisem w tabeli przypisania i wznawia pracę.
Przy wymianie czujników cyfrowych z grupy produktów 2026xxxx konieczne
jest przeprowadzenie pierwszego uruchomienia w celu uruchomienia nowych
czujników cyfrowych (patrz rozdział 7.2.1 "Pierwsze uruchomienie", strona
68).
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7.3

Test funkcjonalny
Ważne informacje o sprzęcie są wyświetlane w menu "Device Info".
Funkcjonalność urządzenia można sprawdzić tutaj.

7.3.1

Sprawdzenie opcjonalnych modułów
Otwórz informacje o sprzęcie dla zainstalowanych opcjonalnych płytek w
następujący sposób: Device Menu > Device Info > Slots
Pojawiła się zakładka z informacjami o sprzęcie i oprogramowaniu dla każdej
prawidłowo zainstalowanej opcjonalnej płytki.

Przykładowy ekran:
Informacje o sprzęcie
dla modułu
opcjonalnego
"Uniwersalne
wejście".

Jeśli dla opcjonalnej płytki nie pojawi się żadna karta, płytka nie została
rozpoznana i występuje problem sprzętowy. W takich przypadkach należy
sprawdzić, czy opcjonalna płyta została prawidłowo zainstalowana.

⇨ Rozdział 11.1 "Wkładanie opcjonalnych płyt", strona 197

Jeśli to się nie powiedzie, skontaktuj się z działem pomocy technicznej JUMO.
Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej instrukcji.
7.3.2

Kontrola czujników i wejść/wyjść
Aby sprawdzić poprawność działania wszystkich wejść/wyjść, można
wyświetlić bieżące wartości analogowe i wartości binarne.
Device Menu > Device Info > Inputs/Outputs
W zależności od typu wejścia, na ekranach informacji o urządzeniach będą
widoczne maksymalnie 2 kolumny dla wejść.
• Skompensowane: Wartość wyświetlana, która jest obliczana na
podstawie wartości zmierzonej przez czujnik poprzez zastosowanie
odpowiedniej metody kompensacji i po uwzględnieniu odpowiednich
wartości kalibracyjnych.
Eliminuje to błędne wartości pomiarowe, które mogą być spowodowane
czynnikami zewnętrznymi (np. temperatura) lub zużyciem czujnika (np.
brudna elektroda).
• Nieskompensowane: Wartość mierzona przez czujnik (surowa wartość
wejścia pomiarowego, np. napięcie łańcucha pomiarowego pH)
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7 Uruchomienie
Te wartości czujników podlegają zakłóceniom spowodowanym czynnikami
zewnętrznymi. Wyświetlanie nieskompensowanych wartości
wykorzystywane jest przede wszystkim do celów diagnostycznych.
Skompensowane wartości są wykorzystywane do rzeczywistych pomiarów
zmiennych analitycznych.
Poniższy przykład uwzględnia dane wejściowe do analizy w postaci danych
wejściowych do pomiaru przewodności i danych wejściowych do pomiaru pH.
Urządzenie oblicza (skompensowane) wartości zmiennej procesowej na
podstawie (nieskompensowanych) surowych danych pomiarowych.

Przykładowy ekran:
IN 7 mierzy
przewodność
elektryczną
IN 8 mierzy wartość pH
IN 9 do 10 są dostępne
tylko na
JUMO AQUIS touch S.
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8.1

Koncepcja obsługi
W tym rozdziale wyjaśniono, jak korzystać z funkcji na poziomie operacyjnym
(np. regulator i monitor danych) oraz uzyskać dostęp do struktury menu do
edycji ustawień urządzeń. JUMO AQUIS touch P jest obsługiwany za pomocą
ekranu dotykowego przy użyciu palca lub rysika.
UWAGA!
Ekran dotykowy nie może być obsługiwany przy użyciu ostrych lub
spiczastych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić folię ochronną i
ekran dotykowy.
UWAGA!
Do czyszczenia ekranu dotykowego należy używać wyłącznie miękkiej
szmatki. Dostępne na rynku środki czyszczące mogą zawierać substancje
uszkadzające folię ochronną i wyświetlacz.
INFORMACJA!
Obsługa zależy od uprawnień użytkownika. Opcje obsługi i ustawienia są
zmieniane w zależności od zalogowanego użytkownika.
Użytkownicy "Master" i "Service" mają dostęp do wszystkich menu i funkcji
(ustawienie domyślne).
⇨ Rozdział 8.1.1 "Hasła i prawa użytkownika", strona 75

8.1.1

Hasła i prawa użytkowników
Urządzenie posiada 4 użytkowników z fabrycznie skonfigurowanymi nazwami,
hasłami i prawami. Hasła mogą być zmieniane.

⇨ Rozdział 8.2.1 "Log-on/Log-out", strona 89

Program Setup JUMO jest potrzebny do zmiany nazw użytkowników i uprawnień
użytkowników.

⇨ "Lista użytkowników", strona 313
Poniższa tabela zawiera przegląd kont użytkowników ustawionych fabrycznie.
Hasła ustawione fabrycznie
Użytkownicy
Hasło ustawione fabrycznie

Bez
Użytkownik Użytkownik
logowania
2
1
-

20

110

Serwis

Master

3000

9200

75

8 Eksploatacja
Fabrycznie ustawione prawa użytkownika
Użytkownicy
Prawa użytkownika
Wyświetlanie:
• Aktualne wartości pomiarowe na ekranach
przeglądowych i szczegółowych
• Dane konfiguracyjne
• parametry
• Informacje o urządzeniach
Wyświetlanie:
• Historia danych pomiarowych w funkcji
rejestracji danych
• Lista zdarzeń i alarmów
• Dane serwisowe
Działania użytkowników
• Potwierdzenie alarmu
• Kalibracja
• Odczytywanie historii danych pomiarowych
w funkcji zapisu.
• Wyświetlanie i zmiana parametrów na
poziomie użytkownika
• Odczytywanie danych serwisowych
• Ręczne łączenie czujników cyfrowych
Działania użytkowników
• Obsługa funkcji sterowania
Zmiana ustawień
• Zmiana ustawień na poziomie parametrów
• Ustawianie daty i godziny
Konfiguracja
• Rozpoczęcie kalibracji
Konfiguracja
• Konfiguracja
wszystkich funkcji
• Aktywacja dodatkowych kodów
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Bez
logow
ania

Użytko
wnik 2

Użytko
wnik 1

Serwis

Master

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8 Eksploatacja
8.1.2

Wyświetlacz i elementy obsługowe

(1)

(2)

(3)

(4)
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

(5)(6) (7) (8) (9)

Tytuł
Ekran dotykowy
Pasek narzędzi z przyciskami do obsługi
Przycisk "Menu urządzenia" z wyświetlaczem:
• Data i godzina
• Zalogowany użytkownik
("Master" w przykładzie)
• Pozostała pamięć wyświetlana w procentach dla funkcji
rejestracji (w przykładzie: 100 %)
Przycisk "Lista alarmów/zdarzeń".
Przycisk "Wybierz ekran operatora" (bezpośredni wybór żądanego
ekranu operacyjnego)
Przycisk "Home" (powrót do ekranu głównego)
Uchwyt na przyciski kontekstowe
Przypisanie zależy od konkretnego ekranu operatora.
Poszczególne przyciski są wyświetlane w miejscach na ekranach
operacyjnych dla funkcji kontrolera i nagrywania.
Przycisk "Następny ekran operacyjny" (do przewijania ekranów operatora)
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8.1.3

Struktura menu
Na poziomie obsługi dostępne są 3 różne przyciski nawigacyjne do wyboru
ekranów do wyświetlania i sterowania funkcjami urządzenia.
Poziomy menu "Menu urządzenia" i "Lista alarmów/urządzeń" są również
wyświetlane za pomocą odpowiednich przycisków. Menu urządzenia zawiera
podmenu ustawiania, serwisowania i diagnozowania urządzenia i jego funkcji.
Menedżer pamięci otwiera się automatycznie, gdy tylko pamięć USB flesz
zostanie zsynchronizowana z interfejsem hosta USB. Wymienia dane
pomiędzy urządzeniem a napędem flash.
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Przegląd struktury menu
Poziom obsługi

Home
główn
a
Wybór z
Menu

Następ
ny
ekran

Nawigacja w
pętli

Pamięć USB
flesz
Menu ustawień
urządzenia
Logowanie
Kalibracja
Poziomy
użytkowników
Konfiguracja
Parametryzacja
Poziom funkcyjny
Informacje o
urządzeniu
Serwis
Kalibracja
ekranu dotykowego

Menedżer
pamięci
Bezpieczne
usuwanie
sprzętu
Aktualizacja
rejestratora do
USB
Kopia zapasowa
rejestratora
na USB
Zapisz konfigurację
na USB

Lista
alarmów
/zdarzeń
Lista alarmów
Lista zdarzeń

Ładowanie
konfiguracji z
USB
Odczytywanie
danych
serwisowych
Aktualizacja
oprogramowa
nia

Czujnki cyfrowe
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8 Eksploatacja
INFORMACJA!
Pozycje "Recorder Update to USB" i "Recorder Backup to USB" pojawiają się
w menu "Memory Manager" tylko wtedy, gdy dodatkowa funkcja rejestracji
jest włączona.
⇨ Rozdział 4.2 "Szczegóły zamówienia", strona 22
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Ekrany operacyjne w pętli operacyjnej

(1)
(2)

(16)

(3)

(15)
(14)

(4)

(13)

(5)

(12)

(6)

(7)

(11)

(10)

(8)
(9)
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Nr
(1)

Ekran operatora
Ekran ogólny 1

(2)

Ekran ogólny 2

(3)

Przeglądy mogą być skonfigurowane jako ekran dwuczęściowy lub
czteroczęściowy.
Dwuczęściowy ekran:
Wyświetlanie 2 pierwotnych i 2 wtórnych zmierzonych wartości na ekranie, 1
dodatkowa zmierzona wartość i 3 wartości binarne.
4-częściowy ekran:
Wyświetlanie 4 pierwotnych i 4 wtórnych wartości pomiarowych na ekranie, 1
ad- dodatkowa wartość pomiarowa i 3 wartości binarne.
Ekran szczegółowy 1 Dowolnie konfigurowalny duży ekran o dużej przekątnej.

(4)

Ekran szczegółowy 2

(5)

Ekran szczegółowy 3

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Opis
Dowolnie konfigurowalny przegląd wartości pomiarowych i cyfrowych stanów
sygnałów.

Wyświetlanie 1 głównej wartości pomiarowej, 1pobocznej wartości
pomiarowej, 1 wartości dodatkowej i do 3 wartości binarnych, a także
Ekran szczegółowy 4 dodatkowa wizualizacja głównej wartości pomiarowej i granic alarmowych dla
Ekran szczegółowy 5 wejścia analogowego z wykresem słupkowym.
Ekran szczegółowy 6
Grupa
Na konfigurowalnym ekranie rejestratora można wyświetlić do 4 analogowych
wykresów 1
wartości pomiarowych i 3 funkcje cyfrowe. Nieaktywne schematy grup nie są
dostępne w pętli operacyjnej.
Grupa
wykresów 2

(11) Ekrany procesowe
1 do 8

Zdefiniowany przez użytkownika ekran wizualizacji, który można dowolnie
konfigurować za pomocą edytora w programie konfiguracyjnym komputera PC.
⇨ Rozdział 22.8.11 "Ekrany procesowe", strona 331

(12) Przegląd
regulatorów

(13) Ekran regulatora
Regulator 1
(14) Ekran regulatora
Regulator 2
(15) Ekran regulatora
Regulator 3
(16) Ekran regulatora
Regulator 4
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Za pomocą statycznych i dynamicznych elementów graficznych oraz
elementów wyświetlających dla wartości analogowych i binarnych możliwe jest
stworzenie ekranu, który w szczególnie żywy sposób wyświetla dany przepływ
procesu. Jeśli ekran procesu nie jest skonfigurowany, nie jest dostępny dla
pętli operacyjnej.
Aktywne kanały regulatora są tutaj wizualizowane na wyświetlaczu
przeglądowym. Przegląd regulatora staje się dostępny jako część obsługowej
pętli tylko wtedy, gdy aktywowane są co najmniej 2 regulatory. Aktualne
wartości zadane, wartości rzeczywiste i poziomy wyjściowe są wyświetlane
dla wszystkich aktywnych regulatorów. Dodatkowo wyświetlane są stany
pracy regulatorów (tryb ręczny, zatrzymanie, samoczynna optymalizacja).
Regulatory są szczegółowo wizualizowane na ekranach regulatorów. Ekrany
regulatorów są dostępne jako część pętli operacyjnej tylko dla
skonfigurowanych kanałów. Wyświetlane informacje zawierają aktualną
wartość zadaną, wartość rzeczywistą i poziom wyjściowy. Wartości binarne
wyjść sterownika przełączającego są wizualizowane. Dodatkowo dostępne są
elementy sterujące do wprowadzania wartości zadanej, ręczna regulacja
poziomu wyjściowego oraz samoczynna optymalizacja. Dostęp do funkcji dla
obsługi zależy od uprawnień zalogowanego użytkownika.

8 Eksploatacja
Wyświetlanie nieprawidłowych wartości
Nieprawidłowe sygnały wejściowe/ zmierzone wartości lub błędy w
konfiguracji wejść analogowych są wykrywane i wyświetlane na
wyświetlaczach wartości zmierzonych w następujący sposób:
Rodzaj błędu
niedomiar: przekroczenie zakresu w dół

Wyświetlacz

nadmiar: przekroczenie zakresu w górę
Błąd kompensacji: Błąd wystąpił podczas
kompensowania czynników wpływających na pomiary.
Należy sprawdzić obwody pomiarowe i ustawienia
sygnałów kompensacyjnych oraz konfigurację wejścia
pomiarowego do analizy, na które ma wpływ.
Nieprawidłowa wartość wyświetlana
Możliwe błędy obejmują:
Nieprawidłowy sygnał wejściowy:
Wejście analogowe ma nieprawidłowy sygnał lub
wybrano wejście analogowe dla którego nie
zainstalowano opcjonalnej płytki
Błędy czujników cyfrowych:
Czujnik cyfrowy nie dostarcza prawidłowych wartości,
ponieważ albo nie jest prawidłowo połączony, albo
skanowanie jest w trakcie realizacji (digiLine)
Błąd w formule używanej przez moduł matematyczny:
Wynik formuły jest nieprawidłowy
(np. dzielenie przez zero).
Przekroczenie wyświetlacza: Wyświetlana wartość nie
mieści się w granicach od -99999 do 99999.
Przykład wyświetlania nieprawidłowych wartości:
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8.1.4

Wprowadzanie tekstu i numerów
Okna dialogowe wprowadzania tekstu lub numerów pojawiają się
automatycznie po dotknięciu odpowiedniego pola wprowadzania.

Okno dialogowe wprowadzania tekstu
Oprócz konwencjonalnego wprowadzania znaków istnieją 2 funkcje specjalne:
• Przy przyciskach zawierających znaki specjalne pojawiają się
automatycznie znaki specjalne do wyboru.
• Lista tekstowa upraszcza wprowadzanie często używanych ciągów
znaków. Wprowadzona historia ciągów znaków jest zapisywana
wewnętrznie w urządzeniu. Są one następnie dostępne do zaznaczenia
na liście tekstowej i mogą być kopiowane po prostu przez dotknięcie
wiersza dla wpisu.
Dane
wejściowa
Wybór umlautów/
znaków specjalnych

Wybór z tekstu
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Okno dialogowe wprowadzania numeru
To okno dialogowe otwiera się, jeśli pole wprowadzania wartości liczbowych jest
wciśnięte.
Cecha szczególna: Przycisk "Exp" umożliwia wprowadzenie wykładnika jako
potęgi dziesięciu.
Procedura:
Wprowadź wartość liczbową podstawy > Dotknij "Exp" > Wprowadź wykładnik
> Potwierdź wpis.

Przyciski dialogowe wejścia
Wyjaśnienie
Potwierdzić wprowadzenie (wprowadzona wartość jest
akceptowana, a okno zamykane).

Przycisk

Anulowanie wpisu (wprowadzona wartość jest odrzucana,
a okno jest zamykane)
Usuń 1 znak
Usuń całkowicie wiersz wpisu

Otwarta lista tekstowa (wybierz z historii ciągów znaków)
Wprowadzenie wykładnika – jako potęgi liczby 10
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8.2

Menu urządzenia
INFORMACJA!
Obsługa zależy od uprawnień użytkownika. Opcje obsługi i ustawienia są
zmieniane w zależności od zalogowanego użytkownika.
Użytkownicy "Master" i "Service" mają dostęp do wszystkich menu i funkcji
(ustawienie domyślne).
⇨ Rozdział 8.1.1 "Hasła i prawa użytkownika", strona 75
Menu urządzenia zawiera podmenu ustawień i konfiguracji wszystkich funkcji
urządzenia.
Aby otworzyć jedno z podmenu w menu urządzenia, dotknij odpowiedniej
pozycji. Menu urządzenia otwiera się przez naciśnięcie przycisku "Menu
urządzenia" na poziomie operacyjnym.

⇨ Rozdział 8.1.2 "Elementy wyświetlania i obsługi", strona 77
⇨ Rozdział 8.1.3 "Struktura menu", strona 78

Przycisk
menu
urządzenia

Pozycje
menu
urządzenia
Logowanie

Opis
Użytkownik loguje się tutaj i wylogowywuje. Możliwa jest
także zmiana hasła.

⇨ Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89
Kalibracja

Tutaj można skonfigurować i przeprowadzić kalibrację
czujnika. Dodatkowo, bieżące wartości kalibracyjne i rejestr
kalibracyjny mogą być wyświetlone.

⇨ Rozdział 12 "Kalibracja", strona 205
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Pozycje
menu
urządzenia
Poziomy
użytkowników

Opis
Poziomy użytkownika pozwalają na szybki i prosty dostęp
do wyboru do 50 często potrzebnych parametrów na
poziomie użytkownika z poziomu parametrów i poziomu
konfiguracji. Można skonfigurować do 16 poziomów
użytkownika.
Żaden poziom użytkownika nie jest skonfigurowany
fabrycznie. Poziom użytkownika musi być skonfigurowany i
załadowany do urządzenia za pomocą programu
konfiguracyjnego Setup JUMO. Pozycja "Poziomy
użytkownika" nie pojawia się w menu urządzenia, dopóki
nie zostanie skonfigurowany poziom użytkownika.

⇨ Rozdział 8.2.2 "Poziomy użytkownika", strona 90
Konfiguracja

Podstawowe działanie wejść i wyjść oraz funkcje urządzenia
⇨ Rozdział 10 "Konfiguracja", strona 133

Parametryzac
ja

Ustawianie daty/godziny i ustawień parametrów regulatora
oraz wstępne ustawianie wartości zadanych regulatora.
Stałe wartości liczbowe można zdefiniować w zakładce
“Wartości ręczne”

⇨ Rozdział 9 "Parametryzacja", strona 127
Poziom
funkcjonalny

Ręczne sterowanie niektórymi funkcjami do testowania i
diagnostyki (np. ustawienie wyjścia, reset licznika)

Informacje o
urządzeniu

Informacje o sprzęcie i oprogramowaniu urządzenia,
przeglądanie
aktualnych wartości analogowych i binarnych dla wszystkich
funkcji urządzenia, wejść i wyjść
⇨ Rozdział 8.2.4 "Informacje o urządzeniu", strona 93
Wyświetlanie i odczytywanie danych serwisowych w celach
diagnostycznych, zapisywanie i ładowanie domyślnej
konfiguracji i parametrów podstawowej kalibracji dla
pomiaru konduktywności.

Serwis

⇨ Rozdział 8.2.3 "Poziom funkcjonalny", strona 91

⇨ Rozdział 8.2.5 "Serwis", strona 94
Kalibracja
ekranu
dotykowego

Kalibracja ekranu dotykowego w celu zapewnienia
niezawodności i wygody obsługi .

⇨ Rozdział 8.2.6 "Kalibracja ekranu dotykowego", strona 95

Czujniki cyfrowe Otwórz przegląd wszystkich skonfigurowanych czujników
cyfrowych (tabela przyporządkowania), sprawdź stan
połączenia czujników , ręczna konfiguracja czujników
cyforwych.

⇨ Rozdział 8.2.7 "Czujniki cyfrowe", strona 95
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Aby poruszać się w podmenu, pozycje menu są otwierane przez naciśnięcie
ikon folderów oznaczonych znakiem plus. Otwarte struktury menu są
oznaczone znakiem minus i mogą być ponownie zamknięte przez naciśnięcie
ikony folderu.
Obecnie otwarte okna można pozostawić, naciskając przycisk "Exit" lub "Close
window". Dane są zapisywane automatycznie po zamknięciu otwartego okna.
Ustawienia, które zostały zmienione w podmenu, zaczynają obowiązywać.

(1)

(2)
(3)

(1)
(2)
(3)
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Zamknąć okno
Zamknięta struktura menu (znak plus)
Otwarta struktura menu (znak minus)

8 Eksploatacja
8.2.1

Logowanie
Aby uzyskać dostęp do menu "Log-on/Log-out", naciśnij przycisk "Device
menu", a następnie wybierz punkt menu "Log-on/Log-out". Użytkownik może
się tutaj zalogować/wylogować i zmienić hasła do
aktualnie skonfigurowanych kont użytkowników.

Logowanie

Wylogowywanie
Zmiana hasła
Powrót

Przegląd fabrycznie skonfigurowanych użytkowników i ich praw można znaleźć
w rozdziale "Zarządzanie użytkownikami".

⇨ Rozdział 8.1.1 "Hasła i prawa użytkownika", strona 75
Po upływie czasu ponownego uwierzytelnienia zalogowany użytkownik jest
wylogowywany automatycznie. Następnie należy zalogować się ponownie.
Czas ponownego uwierzytelnienia nie wchodzi w życie, jeśli:
• Zostanie otwarte okno dialogowe logon/logoff (logowanie/wylogowanie).
• Menedżer pamięci jest otwarty.
• Podczas kalibracji czujników analitycznych
• Podczas kalibracji ekranu dotykowego
Czas ponownego uwierzytelnienia ustawia się za pomocą programu
konfiguracyjnego Setup JUMO dla PC.

⇨ Rozdział 22.8.3 "Lista użytkowników", strona 313
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8.2.2

Poziomy użytkowników
Poziom użytkownika składa się z zdefiniowanej przez użytkownika listy
parametrów i ustawień konfiguracyjnych. Można skonfigurować do 16 takich
poziomów użytkownika. Do skonfigurowania poziomu użytkownika potrzebny
jest program Setup JUMO dla PC.

⇨ Rozdział 22.8.6 "Poziomy użytkownika", strona 324
Poziomy użytkownika mogą być otwierane z menu urządzenia tylko wtedy,
gdy zostały wcześniej skonfigurowane za pomocą programu Setup na PC.
Jeśli nie zostało to zrobione, w menu urządzenia nie ma poziomu
użytkownika.
Otwarcie poziomu użytkownika zapewnia łatwy i nieskomplikowany dostęp do
wybranych parametrów i ustawień. Można je edytować stąd. Okno dialogowe
wprowadzania danych otwiera się przez dotknięcie pola wyświetlacza dla
żądanego punktu danych.
Widok poziomu użytkownika (przykład)

Dotknij, aby
wejść

INFORMACJA!
Zmiana ustawień daty/godziny i danych konfiguracyjnych, które są istotne dla
zapisu danych pomiarowych, inicjuje ponowne uruchomienie zapisu danych
pomiarowych przez funkcję monitorowania danych lub rejestracji. Dzieje się
tak również w przypadku, gdy zmiana dokonywana jest z poziomu
użytkownika. Ponowne uruchomienie kończy bieżące rejestrowanie danych
pomiarowych. W przypadku funkcji "Monitor danych" zawartość ekranu jest
usuwana.
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8.2.3

Poziom funkcjonalny
Poziom funkcjonalny jest wykorzystywany przede wszystkim do celów
testowania i diagnostyki. W tym miejscu można ręcznie sterować wartościami
analogowymi i binarnymi wyjść. Może to być przydatne na przykład przy
sprawdzaniu poszczególnych elementów wyposażenia w zakładzie.
Podczas wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych można
zresetować liczniki godzin pracy, czynności przełączania i szybkości
przepływu.
OSTRZEŻENIE!
Przy ręcznym sterowaniu urządzeniami w systemie bezwzględnie konieczne
jest podjęcie odpowiednich środków w celu zapobieżenia obrażeniom ciała i
uszkodzeniom mienia. Upewnij się, że dostęp do poziomu funkcjonalnego ma
tylko wykwalifikowany personel. Ustawienia fabryczne ograniczają dostęp
tylko do użytkowników "Master" i "Service".

Punkty menu poziomu funkcjonalnego:
• Przepływ: wyświetlanie aktualnego natężenia przepływu, wyświetlanie i
resetowanie ilości całkowitej.
• Washtimer: Ręczne rozpoczęcie procesu mycia, wyświetlanie czasu
pozostałego do zakończenia procesu mycia oraz aktualnej wartości
binarnej.
• Wyjścia analogowe: Odczyt i ręczne sterowanie aktualnymi wartościami
wyjść analogowych.
• Wyjścia cyfrowe: Odczyt aktualnych wartości binarnych, ręczne
sterowanie wyjściami cyfrowymi
• Liczniki: Wyzerowanie liczników (godziny pracy i liczniki serwisowe).
INFORMACJA!
Ręczne sterowanie wyjściami analogowymi i binarnymi jest możliwe tylko
wtedy, gdy dla danego wyjścia w konfiguracji aktywowana jest opcja "Enable
menu. mode". Ogólnie rzecz biorąc, działania na poziomie funkcji mogą być
wykonywane tylko przez użytkowników "Master" i "Service".

⇨

Rozdział 10.6 "Wyjścia analogowe jednostki podstawowej i modułów

opcjonalnych", strona 153
⇨ Rozdział 10.8 "Wyjścia cyfrowe jednostki podstawowej i modułów
opcjonalnych", strona 155
⇨ Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89
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Ręczne sterowanie wyjściami analogowymi/cyfrowymi
Aktywuj ustawienie "Włącz tryb menu" dla wyjść, którymi chcesz sterować
ręcznie. "Przyciski trybu ręcznego" do ręcznego sterowania tymi wyjściami
pojawiają się następnie na poziomie funkcjonalnym. Aby ręcznie ustawić
wartości wyjściowe, należy postępować w następujący sposób:
Wybierz Menu urządzenia > Poziom funkcjonalny > Wyjście analogowe lub
cyfrowe > Stuknij przycisk "Tryb ręczny" > Stuknij pole Wyjście wyświetlacza >
Otwiera się okno dialogowe Wejdź > Wprowadź wartość > Potwierdź
Aktywny tryb ręczny można rozpoznać po zielonym tle wyświetlacza wartości
wyjściowych na poziomie funkcjonalnym.
Widok wyjść analogowych na poziomie funkcjonalnym (przykład)

(3)
(2)

(1)
(1)
(2)
(3)

Przycisk "Tryb ręczny".
Żółte tło: Tryb ręczny wyłączony
Zielone tło: Tryb ręczny aktywny

Po wyłączeniu "trybu ręcznego" wyjście natychmiast powraca do wartości
przypisanej w konfiguracji. Wyświetlacz wyjściowy jest ponownie żółty.
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8.2.4

Informacje o urządzeniu
W celu testowania i diagnostyki menu "Informacja o urządzeniu" umożliwia
dostęp do obszernych danych o sprzęcie i oprogramowaniu urządzenia oraz
aktualnych wartości analogowych i binarnych.

Elementy menu informacjego o urządzeniu:
• Ogólnie: Informacje o płycie głównej, oprogramowaniu urządzenia i
konfiguracji sieci Ethernet.
• Slot: przegląd gniazd rozszerzeń, wyświetlanie informacji diagnostycznych
i przegląd informacji dotyczących zainstalowanych kart opcjonalnych.
• Wejścia/wyjścia: Przegląd wszystkich wartości analogowych i binarnych
wejść i wyjść urządzenia.
• Funkcje: To menu jest szczególnie pomocne przy sprawdzaniu funkcji po
zmianie konfiguracji. Zawiera szczegółowe informacje o wszystkich
funkcjach wewnętrznych (matematyka/logia, przepływ, wartość graniczna,
timer, washtimer, licznik i regulator) poprzez ich aktualny status.
• Informacje o sieci Ethernet: Statystyki komunikacji Ethernet do celów
diagnostycznych przez przeszkolony personel.
• PROFINET: Jeśli urządzenie wyposażone jest w złącze PROFINET I/O,
można tutaj przeglądać informacje o stanie złącza. Bardziej szczegółowe
informacje na temat wyświetlanych danych można znaleźć w opisie
interfejsu PROFINET IO urządzenia.
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8.2.5

Serwis
Menu "Serwis" służy do wyszukiwania i diagnostyki usterek w urządzeniu. Jest
on przeznaczony przede wszystkim dla przeszkolonego personelu. Podczas
rozwiązywania problemów wraz z usługą serwisową operator ma dostęp do
danych, których serwisanci JUMO potrzebują do diagnostyki.
UWAGA!
Menu Serwis pojawia się w menu urządzenia tylko
wtedy, gdy użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami
użytkownika jest zalogowany.
⇨ Rozdział 8.2.1 "Logowanie ", strona 89

Pozycje menu serwisowego
• Domyślna konfiguracja: Operator może zapisać aktualną konfigurację
urządzenia w pamięci urządzenia. Konfiguracja ta może być w każdej
chwili ponownie załadowana jako aktywna konfiguracja. Jest to ważne, na
przykład, aby powrócić do pierwotnej konfiguracji po zmianach
konfiguracyjnych dokonanych w celach testowych.

Konfiguracje mogą być również zapisywane za pomocą programu
konfiguracyjnego PC lub na pamięci USB flash za pomocą menedżera
pamięci.

⇨Rozdział 8.4 "Menedżer pamięci (pamięć USB flesz)", strona 108
•

•

•
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Okno debugowania: Okno Debug może być użyte do szczegółowego
sprawdzenia zachowania oprogramowania urządzenia. Dane są
wyświetlane, aby pomóc technikom serwisu JUMO w rozwiązywaniu
problemów.
Kalibracja podstawy Ci: Kalibracja podstawy Ci jest wymagana przy uruchamianiu
urządzenia - opcjonalna płytka lub czujnik do pomiaru przewodności indukcyjnej i
może być aktywowany
⇨ Rozdział 11.2 "Kalibracja podstawy Ci", strona 200
Cyfrowy czujnik 1 do 6: Dla każdego cyfrowego czujnika JUMO z grupy produktów
2026xxxx, który działa w urządzeniu, pojawia się tutaj menu, które
umożliwia przywrócenie daty kalibracji czujnika do ustawień domyślnych.
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•

Dane serwisowe: Tutaj można odczytać informacje o stanie, które
mogą być analizowane przez personel serwisowy JUMO w celach
diagnostycznych.
Dodatkowo wyświetlane są "Service count." i "Internal data". Liczniki
serwisowe rejestrują liczbę operacji przełączania wykonywanych przez
wyjścia binarne. Napięcie akumulatora buforowego i tempera płyty są
pokazane w "Dane wewnętrzne".

UWAGA!
W urządzeniu wbudowana jest bateria buforowa. Jej zadaniem jest
utrzymywanie danych w przypadku wyłączenia urządzenia lub przerwania
zasilania. Jeśli bateria osiągnie koniec okresu eksploatacji (około 7 lat),
wówczas stan ten zostanie zasygnalizowany przez alarm wstępny baterii.
Gdy bateria jest rozładowana, alarm baterii wskazuje ten stan. Bateria musi
zostać wymieniona przed jej rozładowaniem. Bateria musi być wymieniona
przez dział serwisu JUMO! W tym przypadku, wyślij urządzenie do
producenta!
8.2.6

Kalibracja ekranu dotykowego
Aby zapewnić precyzyjne i niezawodne działanie sterowania za pomocą
ekranu dotykowego, można otworzyć menu "Kalibracja ekranu dotykowego".
Urządzenie wyświetli monit o dotknięcie 4 punktów na ekranie
dotykowym. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na wyświetlaczu.

8.2.7

Czujniki cyfrowe
Tutaj wyświetlana jest tabela przyporządkowania (lista wszystkich
skonfigurowanych wejść dla czujników cyfrowych). Za pomocą wybranego
interfejsu szeregowego można podłączyć i obsługiwać do 6 czujników
cyfrowych. Stan połączenia skonfigurowanych czujników jest wyświetlany w
formie symbolu w prawej kolumnie.
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Symbole statusu przyporządkowywania czujników cyfrowych
Status
Połączony

Instalacja
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Wyjaśnienie
Symbol
Komunikacja pomiędzy elektroniką czujników a
JUMO AQUIS touch P została pomyślnie
zakończona. Czujnik działa.
Urządzenie wyszukuje poszczególne wpisy w
tabeli przyporządkowania czujnika z możliwością
łączenia. Nowy sen sor może być połączony
ręcznie lub automatycznie, jeśli spełnione są
następujące warunki:
• Typ czujnika musi odpowiadać
ustawieniom w tabeli przyporządkowania.
• Wersja czujnika musi być kompatybilna.
• Obsługa komunikacji magistrali musi być
zapewniona
poprzez
odpowiednie
ustawienia
interfejsu
(w
przypadku
elektroniki digiLine JUMO interfejsy są
konfigurowane
automatycznie
podczas
skanowania).
Znane czujniki są identyfikowane, przypisywane
i łączone ze znanym wpisem.
Po pomyślnym przyporządkowaniu status
zmienia się z "Instalacja" na "połączony" po
podłączeniu czujnika do magistrali. Jeśli
czujnika nie można połączyć, pozostaje status
"Instalacja". Jeśli stan nie zmienił się z
"Instalacja" na "połączony" po upływie ok. 15
sekund, połączenie elektroniki czujnika nie
powiodło się.
Opis procedury uruchamiania
dla czujników cyfrowych można znaleźć w
rozdziale poświęconym uruchomieniu.
⇨ Rozdział 7.2 "Czujniki cyfrowe", strona 68
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Oprócz przycisku "Exit" w tym widoku znajdują się również przyciski "Info" i
"Link". W poniższej tabeli objaśniono funkcje tych przycisków.
Wyjaśnienie
Przycisk "Info" otwiera przegląd ważnych informacji w celu
łatwiejszej identyfikacji podłączonego czujnika.

Przycisk

Przycisk "Link" umożliwia dostęp do podmenu łączenia czujników,
które nie są połączone. Czujniki cyfrowe z grupy produktów JUMO
2026xx muszą być połączone za pomocą tego przycisku podczas
uruchamiania. W przypadku wystąpienia błędów podczas
uruchamiania czujników cyfrowych, zazwyczaj istnieje możliwość
wykrycia podłączonych czujników cyfrowych za pomocą skanera
magistrali, a następnie ręcznego połączenia wykrytych czujników.
Pomoc w przypadku problemów, gdy elektronika czujnika nie może
zostać wykryta.
lub powiązane można znaleźć w załączniku.
⇨ Rozdział 24.1 "Rozwiązywanie problemów i środki zaradcze dla
czujników cyfrowych", strona 383

Podmenu łączenia
W tym menu magistrala może być "skanowana" dla podłączonych czujników.
Czujniki są wyświetlane na liście. Czujniki, które nie zostały wykryte, nie mogą
być połączone tutaj ręcznie. Oprócz przycisku "Exit" w tym widoku znajdują się
również przyciski "info", "Scan" i "Link". W poniższej tabeli objaśniono funkcje
tych przycisków. W tym menu magistrala może być "skanowana" dla
podłączonych czujników. Aby uzyskać dostęp do podmenu "Link", konieczne
są odpowiednie prawa użytkownika. Domyślne ustawienia to użytkownicy
"Master", "User 1", "User 2" i "Service".

⇨ Rozdział 8.1.1 "Hasła i prawa użytkownika", strona 75
Poniższa tabela wyjaśnia funkcje tych przycisków.
Wyjaśnienie
Przycisk "Info" otwiera przegląd ważnych informacji w celu
łatwiejszej identyfikacji podłączonego czujnika.

Przycisk

Naciśnięcie przycisku "Scan" rozpoczyna wyszukiwanie
czujników podłączonych do magistrali. Wykryte czujniki są
wymienione po zakończeniu skanowania magistrali.
Podłączone czujniki cyfrowe nie dostarczają żadnych danych
pomiarowych na czas trwania skanowania. Zamiast
zmierzonych wartości, na powiązanych z nimi wskazaniach
wartości zmierzonych pojawia się symbol "Nieprawidłowa
wartość wyświetlana" (patrz rozdział "Wyświetlanie wartości
niepoprawnych", strona 83).
Wykryte czujniki można połączyć ręcznie z przyciskiem "Link"
w tym menu. Pojawia się w tym widoku, gdy jeden z wykrytych
czujników na liście został podświetlony przez dotknięcie go w
tym menu. Procedura została opisana na końcu tej tabeli.
Pomoc w przypadku problemów, gdy nie można wykryć lub
połączyć czujników cyfrowych można znaleźć w załączniku.
⇨ Rozdział 24.1 "Rozwiązywanie problemów i środki zaradcze
dla czujników cyfrowych", strona 383
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Procedura ręcznego łączenia czujników cyfrowych
Krok
1
2
3
4

5

6

Działanie
W menu "Czujniki cyfrowe" zaznaczyć pozycję tabeli
przyporządkowania, która ma zostać połączona.
Otworzyć podmenu "Link", naciskając odpowiedni przycisk w
menu "Czujniki cyfrowe".
Otworzyć skanowanie magistrali, naciskając przycisk "Scan"
(szkło powiększające).
Na liście wykrytych czujników zaznaczyć ten, który ma zostać
powiązany z wcześniej zaznaczoną pozycją tabeli
przyporządkowania. Czujniki z elektroniką JUMO digiLine można
rozpoznać po adresie sprzętowym na tabliczce znamionowej
elektroniki digiLine. Jest on również wyświetlany na liście
wykrytych czujników i w formacji czujnika (przycisk "Info").
Przycisk "Link" pojawia się teraz nad tabelą. Nacisnąć ten
przycisk,
aby
powiązać
wybraną
pozycję
tabeli
przyporządkowania z czujnikiem wybranym z listy wykrytych
czujników.
Jeśli połączenie powiodło się, wcześniej wybrany wpis ma teraz
status "połączone" w tabeli przyporządkowania. Jeśli nie można
było połączyć czujnika cyfrowego, pojawia się komunikat o
błędzie. Komunikat o błędzie wyświetla tabelę z informacjami o
wybranym przyporządkowaniu i czujniku wybranym z listy
wykrytych czujników. Komunikat o błędzie jest wyświetlany w
dolnym obszarze.
Przykład komunikatu
o błędzie:
Przed otwarciem
podmenu "Link" nie
wybrano żadnej pozycji
tabeli
przyporządkowania.
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Wskaźnik stanu
magistrali

Status pracy magistrali cyfrowej JUMO digiLine jest wizualizowany na pasku
tytułu. Symbole i ich znaczenia zostały wyjaśnione w poniższej tabeli.
Zielony
Nie ma żadnych błędów magistrali. Wszystkie czujniki są
połączone i działają.
Czerwony
Symbol ten pojawia się na pasku tytułu przy podłączaniu
elektroniki czujnika, która nie została jeszcze połączona z
urządzeniem. Po podłączeniu elektroniki czujnika stan
magistrali zmienia się na "zielony". Ponadto, status "czerwony"
jest również wyświetlany podczas skanowania magistrali
(ręcznie lub po włączeniu urządzenia).
Żółty
Stan "Żółty" pojawia się na pasku tytułu, gdy czujniki cyfrowe
nie są ze sobą połączone, np. w wyniku wadliwych
komponentów magistrali lub błędnej konfiguracji (patrz
rozdział 24.1 "Rozwiązywanie problemów
i środki zapogiewacze dla czujników cyfrowych", strona 383).
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8.3

Lista alarmów/zdarzeń
JUMO AQUIS touch P oferuje możliwość konfiguracji funkcji alarmowych i
funkcji zdarzeń w wielu modułach. Ponadto elektronika JUMO AQUIS touch S
jest samokontrolą i wyzwala odpowiednie zaprogramowane alarmy i
zdarzenia w przypadku awarii urządzenia wewnętrznego.
Alarmy i zdarzenia pojawiają się na listach w porządku chronologicznym.
Odpowiednia lista jest otwierana z menu "Lista alarmów/zdarzeń".
Listę alarmów/zdarzeń otwiera się przez naciśnięcie przycisku "Lista
alarmów/zdarzeń" na poziomie operacyjnym.

⇨ Rozdział 8.1.2 "Elementy wyświetlacza i obsługi ", strona 77
⇨ Rozdział 8.1.3 "Struktura menu", strona 78

Przycisk
"Alarm/ Lista
zdarzeń".
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8.3.1

Lista alarmów
Lista alarmów wyświetla aktualne alarmy. Alarmy są usuwane po
wyeliminowaniu stanu alarmowego. Każdy alarm wyzwala "alarm zbiorowy".
Widok listy alarmów zawiera przyciski do przeglądania szczegółów alarmów i
potwierdzania alarmów I alarmów zbiorowych.

⇨ "Potwierdzanie alarmów zbiorczych/dozowania", strona 103
Powrót do
poziomu obsługi

Wyświetl cały tekst opisu dla
zaznaczonego wpisu.
Potwierdzenie alarmu
zbiorczego/zwykłego

Przykład: Lista
alarmów

Alarmy są wizualizowane dalej za pomocą koloru ikony dzwonka na przycisku
"Lista alarmów/zdarzeń", w punkcie menu "Lista alarmów/zdarzeń" oraz na
pasku tytułowym ekranów operacyjnych. Symbole używane do wizualnej
sygnalizacji alarmów są przedstawione w poniższej tabeli.
Znaczenie

Symbol

co najmniej 1 obecny alarm
Szczegóły można zobaczyć na "Liście alarmów" i na "Liście
zdarzeń".
brak alarmów

Wizualizacja alarmów na pasku tytułu może być aktywowana w konfiguracji.
Najnowszy alarm miga na czerwono na pasku tytułu operacji.
ekrany.

⇨ Rozdział 10.3.1 "Informacje ogólne", strona 135
Jeśli alarm z wejścia pomiarowego zniknie, kolor odpowiedniego
wyświetlacza wartości mierzonej zmienia się zgodnie z ustawieniami kolorów.

⇨ Rozdział 10.3.3 "Kolory", strona 136
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Wszystkie alarmy są dostępne w selektorze binarnym. W ten sposób wyjścia
cyfrowe lub inne funkcje wewnętrzne urządzenia mogą być sterowane za
pomocą alarmów.
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Potwierdzanie alarmów zbiorczych/dozowania
Alarm zbiorowy łączy wszystkie alarmy z listy alarmów. Upraszcza
sygnalizację jednego lub kilku aktywnych alarmów za pomocą zewnętrznych
urządzeń sygnalizacyjnych lub do dyspozytorni. Sygnał binarny dla alarmu
zbiorowego jest dostępny w 2 do wyboru:
• Collective alarm: Jest wyzwalany przez pojawienie się alarmu i znika
dopiero po usunięciu wszystkich alarmów z listy alarmów.
• Collective alarm ack.: Jest wyzwalany przez wystąpienie dowolnego
alarmu i znika dopiero po potwierdzeniu alarmu.
Wybór alarmu zbiorowego podczas konfigurowania funkcji urządzenia i
wyjść cyfrowych:
Binary selection > Alarm and Internal Signals >
Collective Alarm/Collective Alarm Ack.
Alarmy dozowania są wyzwalane przez regulaotry, gdy odchylenie
sterowania jest większe niż "tolerancja alarmu". Dla każdego alarmu
dozowania można ustawić "opóźnienie alarmu". Alarmy dozowania i ich
potwierdzenie muszą być aktywowane w konfiguracji sterownika. Ustawienia
"Tolerancja alarmu" i "Opóźnienie alarmu" są następujące
wykonane w parametrach sterownika.
⇨ Rozdział 10.13.1 "Konfiguracja regulatorów", strona 175

⇨ Rozdział 9.2 "Zestawy parametrów (parametr kontrolera)", strona 128
Wybór alarmu dozowania podczas konfigurowania funkcji wewnętrznych i
wyjść cyfrowych:
Binary Selection > Controller > Dosing Alarm, Controller 1 to 4
Alarmy zbiorowe i dozowania można potwierdzić przyciskiem "Potwierdź".
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8.3.2

Lista zdarzeń
Wiele sytuacji, które są niezbędne do celów śledzenia i diagnostyki, jest
rejestrowanych na liście zdarzeń. Wpisy są oznaczone odpowiednimi ikonami
na podstawie rodzaju zdarzenia. Dodatkowo, zdarzenia są rejestrowane za
pomocą ikony w funkcji monitorowania/rejestracji danych.
Szczegółowe informacje na temat funkcji monitorowania/rejestacji danych

⇨ Rozdział 8.6 "Obsługa funkcji monitora danych/rejestracji", strona 117
Powrót do
poziomu
obsługi
Wyświetlanie opisu dla zaznaczonego
wpisu

Wyczyść
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Poniższa tabela zawiera przegląd możliwych wpisów na liście zdarzeń.
Wydarzenia
Włączanie zasilania

Symbol

Wyłączenie zasilania
Wystąpił alarm
Alarm potwierdzony.
•
•
•
•
•
•

Konfiguracja (wystąpiło zdarzenie)
Początek kalibracji
Uruchomienie timera
Rozpoczęcie wash contact
Tryb ręczny sterownika włączony
Rozpoczęto automatyczną optymalizację regulatora.

•
•
•
•
•
•

Konfiguracja (stan zakończony)
Zatrzymanie/anulowanie kalibracji
Zatrzymanie timera
Koniec Wash contact
Ręczny tryb pracy sterownika wyłączony
Zakończenie autooptymalizacji regulatora.

•
•
•
•
•
•

Brak połączenia z modułem wejściowym
Zmiana konfiguracji
Wyzerowanie licznika
Resetowanie pomiaru przepływu
Potwierdź alarm zbiorowy.
Wysłana poczta elektroniczna (ze wskazaniem indeksu
poczty elektronicznej od 1 do 5)
Błąd poczty elektronicznej (ze wskazaniem indeksu
poczty elektronicznej od 1 do 5 a i numeru błędu b)

•

Brak
symbolu

a

W programie konfiguracyjnym JUMO PC można skonfigurować do 5
sterowanych zdarzeniami powiadomień e-mail. Powiadomienia są kolejno
ponumerowane indeksem od 1 do 5. Indeks odpowiada numerowi zakładki na
szablonie wiadomości e-mail w programie konfiguracyjnym JUMO Setup.
b Znaczenie każdego numeru błędu jest przedstawione w poniższej tabeli.
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Kody błędów na liście zdarzeń przy wysyłaniu wiadomości e-mail przez modem i Ethernet.
Numer błędu
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
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Znaczenie
120 Step error in state automation
121 Invalid response length
122 No CONNECT from modem
123 FCS checksum incorrect
124 Unexpected value or response
125 Conf request not accepted
126 No conf request from opposite end
127 No CHAP request from opposite end
128 Response timeout
129 Unknown modem response
130 Unexpected OK from modem
131 Unexpected CONNECT from modem
132 Unknown frame received
133 Unexpected PROTOCOL from modem
134 Unexpected COMPRESS from modem
135 Invalid PPP packet received
136 Unexpected BUSY from modem
137 Unknown authentication protocol
138 Ignored LCP option
139 Unexpected DELAYED from modem
140 Unexpected NODIALTONE
141 Unknown PPP protocol
142 Unknown PAP code
143 Ignored IPCP option
144 Ignored IPCP code
145 Unknown CHAP code
146 IP checksum incorrect
147 Unknown IP protocol
148 Unknown ICMP type
149 Unknown LCP type
150 Received as client DNS request
151 Unknown DNS error
152 DNS response is split
153 No IP received via DNS
154 Unknown UDP port
155 TCP checksum incorrect
156 Incorrect TCP port
157 Unknown TCP-SYN option
158 TCP port not used
159 Unknown POP3 response
160 Unknown SMTP response
161 Unknown DNS name
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162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

162 No MD5 requested for CHAP
163 Authentication error
164 Canceled from opposite end
165 Error creating TCP socket
166 Error binding TCP socket
167 Error during TCP connect
168 Error sending TCP telegram
169 Error closing TCP socket
170 Error during TCP listen
171 Reset during TCP accept
172 Error during TCP accept
173 SMTP server reports syntax error
174 TCP socket is already closed
175 Incorrect frame configuration
176 Already sent from the gateway
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8.4

Menedżer pamięci (pamięć USB flesz)

Menedżer pamięci służy do przesyłania danych pomiędzy JUMO AQUIS touch
P a pamięcią USB flash. Aby otworzyć menedżer pamięci, zamknij wszystkie
okna i włóż pamięć USB flesz do interfejsu hosta USB. Menedżer pamięci
otworzy się automatycznie. Aby uzyskać dostęp do opcji menu "USB>Konfiguracja urządzeń i aktualizacja oprogramowania", wymagane są
odpowiednie uprawnienia użytkownika. Ustawienia fabryczne upoważniają do
tego użytkowników "Master" i "Service".

⇨ Rozdział 8.1.1 "Hasła i prawa użytkownika", strona 75
Elementy menu menedżera pamięci:
• Bezpiecznie usuń sprzęt: Aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu lub utracie
danych, konieczne jest wybranie tej pozycji menu przed wyjęciem i
włożeniem pamięci USB flesz. Należy postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na wyświetlaczu urządzenia.
•

Aktualizacja rejestratora -> USB: Funkcja ta umożliwia regularne
wyszukiwanie rekordów i ciągłą archiwizację zmierzonych danych.
Dane pomiarowe, które nie zostały jeszcze pobrane, są zapisywane na
dysku flash wraz z danymi konfiguracyjnymi.
Dane pomiarowe zapisywane są w plikach DAT, a dane konfiguracyjne w
plikach SET. Pliki te mogą być otwierane i oceniane za pomocą
oprogramowania do oceny JUMO PCA3000. Odczytane dane są
oznaczane wewnętrznie jako pobrane, a dostępna pamięć jest resetowana
do 100 %.

UWAGA!
Upewnij się, że aktualizacje rejestratora są wykonywane terminowo!
Gdy pamięć jest pełna (wyświetlacz wolnej pamięci w urządzeniu wskazuje
0 %), dane pomiarowe w pamięci rejestrora są tracone (począwszy od
najstarszych – funkcja nadpisywania).
•
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Backup rejestratora -> USB: Funkcja ta służy do tworzenia kopii
zapasowej danych rejestratora, aby zapobiec utracie danych.
Wszystkie dane pomiarowe w pamięci (również dane już pobrane) są
przesyłane do pamięci flash wraz z danymi konfiguracyjnymi.
Dane pomiarowe zapisywane są w plikach DAT, a dane konfiguracyjne w
plikach SET. Pliki te mogą być otwierane i oceniane przy pomocy
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oprogramowanie do analizy danych JUMO PCA3000.
W przeciwieństwie do funkcji Recorder Update, nie ma wewnętrznego
oznaczania danych z rejestratora ani resetowania dostępnej pamięci.
INFORMACJA!
Funkcje "Aktualizacja rejestratora" i "Kopia zapasowa rejestratora"
są dostępne tylko wtedy, gdy odblokowany jest dodatkowy kod
"Rejestracja".
INFORMACJA!
Sesja rejestracji danych pomiarowych jest przerywana poprzez zmianę
danych konfiguracyjnych, które są istotne dla funkcji monitorowania danych
lub rejestracji (np. skalowanie lub opisywanie kanału analogowego). Dane
pomiarowe zgromadzone od początku bieżącej sesji nagrywania są
przechowywane w urządzeniu w pliku z rozszerzeniem "DAT" wraz z
dodatkowym plikiem z rozszerzeniem "SET". Nowa sesja nagrywania
rozpoczyna się, gdy tylko nowa konfiguracja wejdzie w życie. Jeden plik DAT
i jeden plik SET są tworzone dla każdej sesji nagrywania, gdy dane
rejestratora są pobierane poprzez aktualizację lub kopię zapasową.

•

Funkcja Device Config. -> USB: Pełna, aktualna konfiguracja urządzenia
jest przesyłana do pamięci flash i zapisywana w pliku o nazwie
"KONF304.SET". Jeśli dysk flash zawiera już plik konfiguracyjny, pojawi
się komunikat z pytaniem, czy na pewno chcesz nadpisać ten plik.
Naciśnięcie przycisku "OK" zapisuje bieżącą konfigurację na dysku flash i
nadpisuje poprzedni plik.
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•

Funkcja USB -> Device config.: Konfiguracja zapisana w pamięci flash
jest ładowana do urządzenia i aktywowana jako bieżąca konfiguracja.
Nadpisywana jest tylko aktualnie aktywna konfiguracja. Zachowana
jest poprzednia konfiguracja domyślna. W razie potrzeby, bieżąca
konfiguracja może być zapisana jako konfiguracja domyślna.

⇨ Rozdział "Pozycje menu serwisowego", strona 94
INFORMACJA!
Podczas przesyłania konfiguracji urządzenia z pamięci USB flash do
urządzenia przeprowadzana jest kontrola zgodności wersji. Jeśli konfiguracja
urządzenia na pamięcie flash USB jest niekompatybilna z wersją
oprogramowania urządzenia docelowego, transfer zostaje przerwany. Drugi
człon numeru wersji urządzenia musi być większy lub równy drugiemu
członowi numeru wersji urządzenia użytego do utworzenia pliku
konfiguracyjnego urządzenia.
Przykłady kombinacji poziomów wersji:
Wersja oprogramowania urządzenia użyta do stworzenia konfiguracji =
304.02.xx, wersja oprogramowania urządzenia docelowego = 304.02.xx,
Wersje są kompatybilne
Wersja oprogramowania urządzenia użyta do stworzenia konfiguracji =
304.01.xx, wersja oprogramowania urządzenia docelowego = 304.02.xx,
Wersje są kompatybilne
Wersja oprogramowania urządzenia użyta do stworzenia konfiguracji =
304.02.xx, wersja oprogramowania urządzenia docelowego = 304.01.xx,
Wersje te nie są kompatybilne.
•

•

Dane serwisowe -> USB: Zapis danych z informacjami dotyczącymi
urządzenia, które mają znaczenie serwisowe, jest przesyłany do napędu
flash i zapisywany w pliku o nazwie "DEBUG304.SET". Informacje te mogą
być wykorzystywane przez serwis JUMO Service do celów
diagnostycznych.
Aktualizacja oprogramowania: Oprogramowanie urządzenia może być
aktualizowane za pomocą pamięci USB flesz. Aby to zrobić, odpowiedni
plik aktualizujący musi być zapisany na dysk flash z wyprzedzeniem; plik
ten można uzyskać w serwisie JUMO.

UWAGA!
Zaleca się tworzenie kopii zapasowej danych konfiguracyjnych i rejestratora.
przed przeprowadzeniem aktualizacji oprogramowania.
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8.5

Obsługa regulatorów
INFORMACJA!
Ponieważ tryb sterowania automatycznego ma pierwszorzędne znaczenie w
przypadku regulatorów,prawidłowa konfiguracja poszczególnych regulatorów i
ich parametryzacja (optymalizacja odpowiedzi skokowej) są bardzo ważne dla
osiągnięcia dobrych wyników I stabilnych wartości.
Przed uruchomieniem kanału sterującego należy upewnić się, że wszystkie
ustawienia w konfiguracji i parametryzacji są zgodne.
⇨ "Obsługa regulatorów", strona 111
⇨ Rozdział 9.2 "Zestawy parametrów (parametry regulatora)", strona 128

INFORMACJA!
W większości przypadków parametryzacja dokonywana jest automatycznie
za pomocą funkcji auto-optymalizacji. Jednakże w wyjątkowych przypadkach
konieczne może okazać się dobranie
parametrów sterownika eksperymentalnie, a następnie wprowadzenie ich do
ustawień parametrów regulatora ręcznie.
Sposób działania 4 różnych trybów pracy (tryb automatyczny, tryb ręczny, tryb
podtrzymania i samoczynna optymalizacja) opisano w kolejnych 4
podrozdziałach.
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8.5.1

Tryb sterowania automatycznego
Tryb sterowania automatycznego jest normalnym trybem pracy stosowanym
przez regular do utrzymywania wartości rzeczywistej zmiennej procesowej na
określonej wartości zadanej. Regulator mierzy uchyb regulacji i steruje
wyjściem w taki sposób, że rzeczywista wartość procesu zbliża się do
wartości zadanej. Zmiany aktualnych nastaw regulatora mogą być
dokonywane na ekranie operatora sterownika lub w "parametryzacji". W
parametryzacji zapisywane są dwie wartości zadane dla każdego sterownika.
Wartość zadana 1 jest domyślnie aktywna. Wartość zadana 2 może być
aktywowana zamiast wartości zadanej 1 w każdym sterowniku poprzez
"Wybór wartości zadanej". Wartości zadane mogą być również określane
przez źródła zewnętrzne i przesyłane do sterowników w JUMO AQUIS touch
S przez wejścia analogowe. "Wybór wartości zadanej" oraz konfiguracja
zewnętrznych wartości zadanych ustawiane są w "Konfiguracja wartości
zadanych".

⇨ Rozdział 9.3 "Wartości zadane", strona 131
⇨ Rozdział 10.14 "Konfiguracja wartości zadanych", strona 182
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Na ekranie operatora każdego sterownika można zmienić aktualną wartość
zadaną sterownika, przejść do "trybu ręcznego" lub uruchomić
samooptymalizację.

(8)

(1)

(7)

(2)

(6)
(3)

(5)
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(4)

Wyświetlanie cyfrowych sygnałów wyjściowych sterownika jako lampki kontrolne
Przycisk "Ręczne wprowadzanie" do zmiany aktualnej wartości zadanej
Zmiana aktualnie aktywnej wartości zadanej jest przekazywana do
parametrów kontrolera. W przypadku stosowania zewnętrznych
wartości zadanych przycisk ten jest ukryty.
Wykres słupkowy do wyświetlania aktualnego poziomu wyjściowego
Przycisk uruchamiania/anulowania "samoczynnej optymalizacji".
Samoczynna optymalizacja służy do automatycznego określania
optymalnych parametrów sterownika.
"Przycisk włączania/wyłączania trybu ręcznego
Przy włączonym trybie ręcznym poziom wyjściowy przyjmuje wstępnie
skonfigurowany poziom wyjściowy I może zostać zmieniony ręcznie.

⇨ Rozdział 8.5.2 "Sterownik w trybie ręcznym", strona 114
(6)
(7)
(8)

Wyświetlanie liczbowe aktualnego poziomu wyjściowego
Wyświetlanie aktualnej wartości zadanej
Wyświetlanie aktualnej wartości procesowej.
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8.5.2

Sterownik w trybie ręcznym
W trybie ręcznym użytkownik może ręcznie sterować wyjściami sterownika. Wyjścia
sterownika mogą być sterowane na dwa sposoby:
• Wprowadzanie wartości liczbowej: Za pomocą przycisku "Ręczne wprowadzanie danych",
użytkownik może otworzyć okno dialogowe w celu wprowadzenia stałej wartości liczbowej dla
wyjścia.
• Tryb joggingu: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków strzałek ustawia wyjście na
±100 % lub odpowiednie wyjście sterownika cyfrowego do "włączony".
w zależności od konfiguracji sterownika. Po zwolnieniu przycisku poziom
wyjściowy powraca do wartości 0 % lub odpowiedni poziom wyjściowy kontrolera
cyfrowego do wartości "off". Funkcja ta służy do obsługi siłowników (np. zaworów
elektromagnetycznych, pomp dozujących lub pozycjonerów z napędem
silnikowym) ręcznie. W celu ochrony siłowników wyjście nie zmienia się
gwałtownie po naciśnięciu przycisku, ale w sposób ciągły.
Możliwe jest również określenie ręcznego poziomu wyjściowego w konfiguracji, aby
zapewnić generowanie "bezpiecznego poziomu wyjściowego" przy przejściu do trybu
ręcznego.
Ręczny poziom wyjściowy jest wstępnie ustawiony w konfiguracji sterownika.

⇨ Rozdział 10.13 "Regulator", strona 175
(6)

(7)

(1)

(2)
(3)

(5)
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
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(4)

Wyświetlanie cyfrowych sygnałów wyjściowych sterownika jako lampki kontrolne
Wyświetlanie aktywnego trybu ręcznego
Przycisk "Ręczne wprowadzanie" do wprowadzania ręcznego poziomu wyjściowego
Przycisk "Tryb jogging" do ręcznego sterowania napędami
• Strzałka w dół dla poziomu wyjściowego = -100 % lub wyjście sterownika
cyfrowego wyłączone (tylko dla regulatorów trzypunktowych,
trzypunktowych i ciągłych trollerów ze zintegrowanym regulatorem
położenia)
• Strzałka w górę dla poziomu wyjściowego = +100 % lub cyfrowe wyjście sterownika
włączone
"Przycisk włączania/wyłączania trybu ręcznego
Wykres słupkowy do wyświetlania aktualnego poziomu wyjściowego
Wyświetlanie liczbowe aktualnego poziomu wyjściowego
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8.5.3

Tryb Hold
Tryb podtrzymania kontrolera jest aktywowany na dwa sposoby:
• Kalibracja wejścia wartości procesowej
• Sygnał zatrzymania dla poszczególnych sterowników (określony w
konfiguracji sterownika)
W trybie wstrzymania automatyczne sterowanie jest zawieszone. Kontroler
generuje wstępnie skonfigurowaną wartość jako poziom wyjściowy, o ile w
konfiguracji nie zostanie przekroczona akceptacja wyjścia zatrzymania. W tym
przypadku poziom wyjściowy jest zamrożony.
W tym trybie pracy można zmieniać tylko wartość zadaną. W trybie
wstrzymania zmiana wartości zadanej nie ma jednak żadnego wpływu na
zmianę wartości zadanej. Zmieniona wartość zadana obowiązuje tylko wtedy,
gdy regulator powróci do trybu sterowania automatycznego.
Tryb wstrzymania ma pierwszeństwo przed trybem ręcznym. Jeśli tryb
wstrzymania jest aktywny, gdy sterownik znajduje się w trybie ręcznym,
sterownik przechodzi z trybu ręcznego do trybu wstrzymania, a następnie
powraca do trybu ręcznego, gdy tryb wstrzymania jest wyłączony.
Poziom sygnału wyjściowego Hold jest wstępnie ustawiony, a sygnał cyfrowy dla
Aktywacja trybu Hold jest ustawiana w konfiguracji sterownika.

⇨ Rozdział 10.13 "Regulator", strona 175

(1)

(2)
(1)
(2)

Wyświetlanie informacji dot. trybu HOLD
Przycisk "Ręczne wprowadzanie" do zmiany aktualnej wartości
zadanej. Zmiana aktualnie aktywnej wartości zadanej jest
przekazywana do parametrów sterownika. Wyjście pozostaje jednak
zamrożone w trybie wstrzymania.
W przypadku stosowania zewnętrznych wartości zadanych przycisk ten jest ukryty.
Aby skonfigurować zewnętrzne wartości zadane:

⇨ Rozdział 10.14 "Konfiguracja wartości zadanych", strona 182

115

8 Eksploatacja
8.5.4

Optymalizacja regulatorów
Reakcja regulatora może być zoptymalizowana poprzez ręczne wprowadzanie
znanych parametrów regulatora lub automatycznie poprzez "samoczynną
optymalizację". Podczas samooptymalizacji, indywidualny sterownik określa
parametry dla danego procesu. Regulator zmienia poziom wyjściowy (step
change) i ocenia odpowiedź skokową wartości procesowej (step response).
Po udanej, pełnej auto-optymalizacji, ustalone w ten sposób parametry
regulatora są przejmowane w funkcji "Parametryzacja".

⇨ Rozdział 9.2 "Zestawy parametrów (parametr regulatora)", strona 128
OSTRZEŻENIE!
Wyjścia sterownika podczas samooptymalizacji przyjmują nieprzewidywalne
wartości! Przed rozpoczęciem samoregulacji należy upewnić się, że większe
odchylenia między wartością rzeczywistą a wartością zadaną nie powodują
szkód materialnych ani obrażeń ciała.

(7)
(1)

(6)
(5)
(4)

(3) (2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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Wyświetlanie aktywnej auto-regulacji
Przycisk uruchamiania/anulowania "samoczynnej optymalizacji".
Przycisk do zmiany aktualnej wartości zadanej
Zmiana wartości zadanych podczas auto-optymalizacji nie jest możliwa.
Wykres słupkowy do wyświetlania aktualnego poziomu wyjściowego
Wyświetlanie liczbowe aktualnego poziomu wyjściowego
Wyświetlanie aktualnej wartości zadanej
Wyświetlanie aktualnej wartości procesowej

8 Eksploatacja
8.6

Obsługa funkcji monitorowania/rejestracji danych
Standardowa wersja JUMO AQUIS touch P jest wyposażona w monitor
danych. Służy do zapisywania i podglądu analogowych wartości pomiarowych
i stanów sygnałów funkcji cyfrowych. Dostępne są dwie grupy, z których każda
może zapisać do 4 wartości analogowych i 3 wartości binarnych i wyświetlić je
w postaci wykresu liniowego. Dla każdej grupy w pętli operacyjnej istnieje
osobny schemat.
Funkcja rejestacji stanowi dodatek do monitora danych i jest
dostępne jako dodatkowy opcjonalny kod.

⇨ Rozdział 4.2 "Szczegóły zamówienia", strona 22
Funkcje monitora danych i funkcji zapisu są przedstawione w poniższej tabeli:
Funkcja
Cechy
Rejestracja danych analogowych
Rejestracja wartości pomiarowych z
maksymalnie 4 kanałów analogowych i
wyświetlanie wartości pomiarowych w postaci
wykresu liniowego.
Zapis danych cyfrowych
Rejestracja wartości binarnych z maksymalnie 3
kanałów cyfrowych i wyświetlanie danych
cyfrowych w postaci kanału binarnego.
Wyświetlanie zdarzeń
Pozycje z listy zdarzeń są wyświetlane jako
ikony na schemacie rejestratora liniowego.
Funkcja historii
Do przewijania rejestratora liniowego
wykres do przeszłości, aby przeglądać dane
pomiarowe i zdarzenia z dalszej perspektywy
czasowej
Funkcja zoom
Zakres czasowy jest kompresowany w celu
wyświetlania historii danych pomiarowych w
dłuższych okresach w jednym obszarze
ekranu.
Wyszukiwanie danych pomiarowych
do archiwizacji zarejestrowanych danych
pomiarowych i oceny danych poprzez
JUMO PCC/PCA3000

Monitor
danych

Rejestracja

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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8.6.1

Elementy menu monitora danych/funkcji rejestracji

(4)
(5)

(1)
(3)
(4)

(3)
(1)
(2)

(2)

3-kanałowy wykres kanału binarnego (wizualizacja
zarejestrowanych stanów sygnałów do 3 wartości binarnych)
Przycisk "Następny kanał" do przewijania widoków (wykresy graficzne)
Kanały 1-4

⇨ "Zmiana kanału", strona 119
(3)

(4)

(5)
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Tylko z dodatkowym kodem rejestracji:
Przycisk "Historia" do przeglądania wszystkich zapisanych danych pomiarowych i
zdarzeń.
Użytkownik musi być zalogowany z odpowiednimi prawami
użytkownika, aby wyświetlić przycisk "Historia".
⇨ Rozdział 8.2.1 “Logowanie", strona 89
Wykres 4-kanałowego rejestratora liniowego
(wizualizacja zarejestrowanych danych pomiarowych z maksymalnie 4
kanałów analogowych i wyświetlanie zdarzeń w postaci ikon)
Pole do wyświetlania wartości liczbowej aktualnych wartości
pomiarowych z kanałów analogowych 1 do 4

8 Eksploatacja
Zmiana kanału
Przycisk "Następny kanał" służy do przewijania poszczególnych widoków. Dla
wybranego kanału, pojawia się odpowiednia skala ze śladem wskaźnika.
Pozycja wskaźnika pomiarowego odpowiada aktualnej zmierzonej wartości
kanału.

(1)

(3)

(2)
(1)
(2)

(3)

Wskaźnika
Pozycja na skali odpowiada aktualnej wartości pomiarowej kanału.
Przycisk "Następny kanał" do przewijania widoków śladów rysika
(wykres - obraz skali z rysikiem) dla poszczególnych kanałów od 1 do
4.
Skala
Początek i koniec skali odpowiadają "zakresowi wyświetlania" w
konfiguracji źródła wartości analogowej (np. wejście analogowe lub
wzór matematyczny).
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Przewijanie widoków rejestatora
Kolejność widoków pojawiających się po wielokrotnym naciśnięciu przycisku
"Następny kanał" można zobaczyć na poniższym wykresie.

Ogólny
ekran rejestratora
Widok śladu
wskaźnika 4
Kanał 4

Widok śladu
wskaźnika 3
Kanał 3
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Widok śladu
wskaźnika 1
Kanał 1

Nast.
kanał

Widok śladu
wskaźnika 2
Kanał 2

8 Eksploatacja
8.6.2

Funkcja historii
Funkcja historii jest dostępna tylko w funkcji rejestracji. Pozwala to
aby użytkownik mógł przeglądać wszystkie zapisane dane w pamięci na
wyświetlaczu urządzenia. Historia jest otwierana przez naciśnięcie przycisku
"Historia" na ekranie operatora dla danej grupy. Funkcje przewijania i
powiększania mogą być użyte do umieszczenia widoku w żądanej formie.
• Przewiń: Wykres można przewijać do przodu i do tyłu za pomocą
przycisków "Scroll".
• Zoom: Zakres czasowy na wyświetlaczu można zminić za pomocą
przycisku "Zoom". Pozwala to na podgląd krzywych pomiarowych w
dłuższym okresie czasu w jednym obszarze ekranu.
Przycisk "Exit" służy do opuszczenia widoku historii; następnie
wyświetlacz powraca do ekranu operatora dla odpowiedniej
grupy.

(1)

(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(4)

(3)

(2)

Pasek tytułu z podaniem pozycji kursora (czasu i daty),
Współczynnik powiększenia i czas cyklu pamięci
Przycisk "Exit" służący do opuszczania widoku historii.
Przycisk "Zoom" do kompresji zakresu czasowego w obszarze ekranu.
Przyciski "Scroll" do przewijania do przodu i do tyłu w
historii
Kursor
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8.7

Wizualizacja online
Za pomocą przeglądarki internetowej można otwierać i przeglądać online
wszystkie ekrany operacyjne pętli operacyjnej, listę alarmów/zdarzeń, historię
danych pomiarowych funkcji zapisu i dzienniki kalibracji. Wymaga to
usawienia opcji “Standard online visualization” na wizualizację online.

⇨ Rozdział 10.2 "Ustawienia podstawowe", strona 134

Komputer z systemem operacyjnym Microsoft® Windows® i Microsoft® Silverlight®.
jest wymagany do korzystania z tej funkcji. Microsoft® Silverlight® jest
obsługiwany tylko przez Microsoft® Internet Explorer®. Dlatego do
wyświetlania wizualizacji online wymagany jest program Microsoft® Internet
Explorer®.
Czynności związane z funkcjami urządzenia (np. wprowadzanie wartości
zadanej lub ręczna obsługa regulatora) nie są dostępne z poziomu
przeglądarki internetowej i muszą odbywać się bezpośrednio na urządzeniu.
Ustawienia urządzenia można wprowadzać tylko w samym urządzeniu lub za
pośrednictwem programu konfiguracyjnego Setup JUMO. W wizualizacji
online przycisk "Menu urządzenia" otwiera tylko dziennik kalibracji. W funkcji
rejestacji można otworzyć historię danych.
Szczegółowe informacje na temat powyższych poglądów:
⇨ Rozdział "Ekrany operacyjne w pętli operacyjnej", strona 81
⇨ Rozdział 8.3 "Wykaz alarmów/zdarzeń", strona 100

⇨ Rozdział 12.3 "Dziennik kalibracji", strona 207
Wizualizacja online może być otwierana jednocześnie przez maksymalnie 5 klientów.
UWAGA!
Webserwer może być również konfigurowany i aktywowany jako alternatywa
dla wizualizacji online. Gdy Webserwer jest aktywny, strona internetowa
serwera sieciowego jest wyświetlana w przeglądarce internetowej zamiast
wizualizacji online.
Strona internetowa jest otwierana dokładnie w taki sam sposób jak
wizualizacja online,
tj. wpisując adres IP lub adres URL urządzenia. Do 5 klientów ma
jednoczesny dostęp. Użytkownik potrzebuje hasła do Webserwera.
Działanie wizualizacji Webserwera zależy od specyficznego układu strony
internetowej przechowywanej w urządzeniu.
⇨ Rozdział 22.8.13 "Webserwer", strona 352
Wizualizacja online jest otwierana za pomocą przeglądarki internetowej.
Wprowadź adres IP lub adres URL JUMO AQUIS touch P w pasku adresu
przeglądarki internetowej.

⇨ Rozdział 10.18 "Ethernet", strona 188

Po otwarciu strony internetowej można wybrać pomiędzy "Wizualizacją" i
"Quad View".
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Wizualizacja wyświetla obraz identyczny pod względem wyglądu z
urządzeniem. Następnie pojawi się zapytanie o hasło. W tym miejscu należy
wpisać hasło webserwera określone w konfiguracji.

⇨ Rozdział 22.8.13 "Webserwer ", strona 352

Podobnie jak w urządzeniu, można teraz wybrać ekran operatora z pętli
operacyjnej.

⇨ Rozdział "Ekrany operacyjne w pętli operacyjnej", strona 81

Dostęp do menu urządzenia pozostaje zablokowany. Tylko dzienniki kalibracji
są wyświetlane po naciśnięciu przycisku "Menu urządzenia".

⇨ Rozdział 12.3 "Dziennik kalibracji", strona 207
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Quad View umożliwia użytkownikowi otwarcie 4 różnych i niezależnych
widoków urządzenia. W otwartym widoku Quad View wyświetlane są w tym
celu 4 znaki plus. Kliknięcie dowolnego z nich otwiera żądanie wprowadzenia
adresu IP JUMO AQUIS touch P. Po wpisaniu adresu IP otwiera się wybrany
widok i można go wyświetlić dokładnie tak, jak w widoku "Wizualizacja".
Kliknięcie na znak minus w lewym górnym rogu powyżej jednego z czterech
widoków resetuje widok Quad View.

124

8 Eksploatacja
Przykład widoku Quad View:
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9 Parametryzacja
W tym miejscu ustawiane są zmienne sterujące (parametry) dla
poszczególnych sekcji urządzenia. Należą do nich m.in:
• Data i godzina
• Parametry regulatora (dwa zestawy parametrów na regulator)
• Wartości zadane sterownika (dwie wartości zadane na jeden regulator)
• Wartości ręczne (do przechowywania stałych wartości liczbowych, np.
zmienione dane o sprzęcie lub współczynniki przeliczeniowe)

9.1

Data i godzina
W poniższej tabeli objaśniono parametry ustawiania daty i czasu. Lista
parametrów "Data i czas".
Parametr

Wybór/zakres wartości

Wyjaśnienie

Data/godzina

Data/czas
okno dialogowe wejścia

Ustawianie aktualnej daty oraz
czasu

Strefa czasowa GMT

-720 do 720 min.

Różnica między czasem lokalnym a GMT

Przełącznik
czas letni

nieaktywne, automatyczne

włącza/wyłącza czas letni automatycznie.

Start DST

•

Czas przełączania

od stycznia do grudnia

Miesiąc na przełączenie na czas letni.

Miesiąc

•

Czas przełączania

Od poniedziałku do niedzieli

Dzień powszedni dla przełączenia na czas letni

Dzień tygodnia

•

Dzień w miesiącu

Pierwszy do
czwartego, ostatni.

Numer
wybranego
dnia
tygodnia
przełączenia na czas letni w danym dniu.

dla

miesiąc

•

Czas przełączania

hh:mm:ss

Czas przejścia na światło dzienne - oszczędność
czasu

od stycznia do grudnia

Miesiąc na przełączenie na czas
standardowy

Koniec DST

•
•

Czas przełączania
Miesiąc
Czas przełączania

Od poniedziałku do niedzieli

Dzień tygodnia

•

Dzień w miesiącu

Pierwszy do
czwartego, ostatni.

•

Czas przełączania

hh:mm:ss

Dzień powszedni, aby przełączyć na czas
standardowy
Numer wybranego tygodnia....
dzień przejścia na czas standardowy w danym
miesiącu
Czas przełączenia na czas standardowy

UWAGA!
Data i czas są ustawiane w parametrach online w programie konfiguracyjnym
JUMO PC.
> Patrz rozdział 22.10.1 "Data i czas" Strona 356
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9.2

Zestawy parametrów (parametry regulatora)
Parametry kanałów regulacyjnych określają reakcję regulatora dla
poszczególnych obwodów regulacyjnych. W celu zapewnienia stabilnej reakcji
sterowania, parametry te muszą być dopasowane do panujących warunków
procesowych. Każdy kanał kontrolera posiada dwa zestawy parametrów;
wyboru dokonuje się za pomocą sygnału binarnego. Domyślnie aktywny jest
"Parameter set 1". Drugi zestaw może być aktywowany jako alternatywa
poprzez sygnał binarny. W ten sposób możliwe jest dopasowanie każdego
kanału regulatora do zmieniających się warunków procesowych w celu
utrzymania stabilnej reakcji regulatora.
Najlepsze ustawienia parametrów można zwykle dobrać za pomocą funkcji
autooptymalizacji. Podejście to działa jednak tylko w przypadku procesów
liniowych.
> Obsługa regulatorów, strona 111.
W przypadku procesów nieliniowych zaleca się ręczne ustawienie
parametrów.
Poniższa tabela zawiera przegląd zestawów parametrów dla kanałów
sterowania. W zależności od konfiguracji danego kanału sterownika, dla
wprowadzania danych aktywne są tylko ważne parametry. Nieużywane
pojawiają się w kolorze jasnoszarym, ale nie mogą być edytowane. Podwójne
parametry odnoszą się do pierwszego i drugiego wyjścia sterownika.
Otwórz: Device Menu > Parameterization > Parameter
Sets > Controller 1 to 4 > Parameter Set 1 and 2
Parametr
(Formula sym.)

Ustawianie
opcji

0 do 9999,9
(Jednostka
zależna od
zmiennej
wejściowej
Zakres
wartości
proporcjonalności
rzeczywistej)
2
Ustawienie
(Xp2)
fabryczne: 0.0
Zakres
proporcjonalności
1
(Xp1)

Czas
0 do 9999 s
różniczkowania 1
ustawienie
(Tv1)
fabryczne:
Czas
80.0 s
różniczkowania 2
(Tv2)
Czas całkowania
1
(Tn1)
Czas całkowania
2
(Tn2)
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0 do 9999 s
ustawienie
fabryczne:
350.0 s

Wyjaśnienie
Zakres rzeczywistej wartości, w którym
wartość rzeczywista, w której
wyjście regulatora jest proporcjonalne do
odchylenia sterowania. Im mniejsze jest
wybrane pasmo proporcjonalne, tym większa
jest zmiana wyjścia sterownika dla odchylenia
sterowania. Jeżeli pasmo proporcjonalne
ustawione jest na wartość 0, sterownik działa
automatycznie jako monitor graniczny bez
struktury sterownika PID.
Wpływa na składową pochodną (D) sygnału
wyjściowego sterownika. Celem jest
zahamowanie zmiany wartości rzeczywistej w
czasie. Efekt członu D zwiększa się wraz z
upływem czasu różniczkowania.

Wpływa na komponent całkujący (I) regulatora.
Celem członu I jest zminimalizowanie trwałych
odchyleń w regulacji. Wpływ członu I maleje
wraz ze wzrostem czasu całkowania.

9 Parametryzacja
Parametr
(Formula sym.)

Ustawianie
opcji

okres
przełączania 1

0 do 9999 s

(Cy1)

ustawienie
fabryczne:
20.0 s

okres
przełączania 2
(Cy2)

Rozstaw styków
(Xsh)

Histereza 1
(Xd1)

Wyjaśnienie
Jeśli wyjście kanału kontrolera jest skonfigurowane
jako wyjście długości impulsu, okres pomiędzy
impulsami przełączania jest stały.
Długość okresu przełączania powinna być tak
dobrana, aby z jednej strony cykliczny sygnał
wyjściowy regulatora (np. dla ogrzewania,
chłodzenia, zasilania itp.) nie powodował zakłóceń
w rzeczywistych wahaniach wartości, a
jednocześnie wyjścia przełączające i sterowane
urządzenia nie były nadmiernie obciążone.

od -0 do 999,9
(Jednostka
zależna od
zmiennej
wejściowej wartości
rzeczywistej)
Ustawienie
fabryczne: 0.0

Minimalne odchylenie regulacyjne, przy którym
uaktywniają się wyjścia przełączające.
Służy do zabezpieczania wyjść przełączających i
podłączonych urządzeń, gdy są sterowane za
pomocą modulowanych i ciągłych regulatorów z
wyjściami impulsowymi. W przypadku bardzo
małych urządzeń sterujących, przełączanie wyjścia
sterownika jest tłumione.

0 do 999,9
(Jednostka
zależna od
zmiennej
wejściowej wartości
rzeczywistej)

Odległość przełączania pomiędzy stanami
wyjściowymi (on/off) W sterownikach
przełączających (pasmo proporcjonalne = 0)
Histereza przełącznika - należy tak dobrać, aby
rzeczywista wartość wynikająca z sygnału
wyjściowego sterownika przełączającego nie
zmieniała się zbytnio, natomiast przełączanie nie
powodowało nadmiernych naprężeń na wyjściach i
sterowanych urządzeniach.

Histereza 2
(Xd2)

ustawienie
fabryczne: 1.0

Czas działania

5 do 3000 s

napędu (TT)

ustawienie
fabryczne: 60 s

Punkt pracy (Y0)

-100 do 100 %.
ustawienie
fabryczne: 0%

Czas wymagany przez siłownik na pokrycie całego
zakresu poziomów wyjściowych.

Stała wartość służąca do korygowania punktu pracy
kontrolera.
Wartość zadana odpowiada wartości wyjściowej,
gdy wartość rzeczywista i wartość zadana są
identyczne (odchylenie regulacyjne = 0).
Używane w konstrukcjach regulatorów bez członu
"I" jako ręczny offset poziomu wyjściowego w celu
wyeliminowania trwałych odchyleń w sterowaniu.

maks. wyjście

0-100 %.

maksymalna wydajność

(Y1)

ustawienie
fabryczne: 100 %

nieaktywne, reakcja czujnika granicznego (pasmo
proporcjonalne = 0)

Min. poziom

-100 do 100 %.

minimalny poziom wyjściowy

wyjściowy (Y2)

ustawienie
fabryczne:
-100 %

nieaktywne, reakcja czujnika granicznego (pasmo
proporcjonalne = 0)
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Parametr
(Formula sym.)
Min. czas
włączenia
przekaźnika 1
(Tk1)
Min. czas
włączenia
przekaźnika 2
(Tk2)
Maks.
częstotliwość
impulsów 1
Maks.
częstotliwość
impulsów 2
Opóźnienie
załączania 1
Opóźnienie
załączania 2
Opóźnienie
wyłączania 1
Opóźnienie
wyłączania 2
Tolerancja
alarmu

Opóźnienie
alarmu

Ustawianie
opcji
0 do 60 s
ustawienie
fabryczne:
0.0 s

0 do 240 min-1
ustawienie
fabryczne: 60
min-1
0 do 999,9 s
ustawienie
fabryczne:
0.0 s
0 do 999,9 s
ustawienie
fabryczne:
0.0 s
0 do 999,9
(Jednostka
zależna od
zmiennej
wejściowej
wartości
rzeczywistej)
Ustawienie
fabryczne: 0.0
0 do 9999 s
ustawienie
fabryczne: 0s
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Wyjaśnienie
W zależności od minimalnego czasu
włączenia przekaźnika ustawiana jest
dolna granica długości impulsu lub górna
granica wolności impulsu.
W ten sposób ogranicza się częstotliwość
pracy wyjść przełączających.

Dla regulatorów ciągłych z wyjściem
częstotliwości impulsów:
maksymalna częstotliwość impulsów

Opóźnienie zbocza zasilania z reakcją
czujnika granicznego
(pasmo proporcjonalne = 0)
Opóźnienie zbocza wyłączania z
odpowiedzią monitora wartości granicznej
(pasmo proporcjonalne = 0)
maksymalna wartość odchylenia regulacji
bez wyzwalania alarmu,
w przypadku przekroczenia tej wartości
funkcja nadzoru regulatora uruchamia
"Alarm dozowania".

Opóźnienie alarmu dozowania pozwala na
naruszenie tolerancji alarmu przez
ograniczony czas.
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9.3

Wartości zadane
Podmenu "Wartości zadane" umożliwia wprowadzenie dwóch wartości
zadanych dla każdego kanału regulacji. Podobnie jak w przypadku zestawów
parametrów, istnieje możliwość przełączania między wartościami zadanymi za
pomocą sygnału binarnego. "Wartość zadana 1" jest domyślnie aktywna.
Druga wartość zadana może być aktywowana alternatywnie poprzez sygnał
binarny. Aktualnie aktywna wartość zadana może zostać zmieniona z
odpowiedniego "ekranu regulatora".
Otwórz: Device Menu > Parameterization > Setpoint Values > Setpoint Value
Controller 1 to 4
Przełączenie wartości zadanej poprzez sygnał binarny ustawiane jest w
konfiguracji wartości zadanej.
> Konfiguracja wartości zadanych, Strona 182
> Obsługa regulatorów, Strona 111

9.4

Wartości ręczne
Tutaj można zapisać do 16 stałych wartości liczbowych, które są dostępne dla
funkcji urządzenia. Menu "Wartości manualne" zapewnia prosty i przejrzysty
dostęp do zapisanych wartości liczbowych w celu ich zmiany w razie potrzeby.
Otwórz: Device menu > Parameterization > Manual values
W przypadku "wartości ręcznych" w konfiguracji należy dokonać ustawień takich jak
miejsce dziesiętne, jednostka itp.

> Patrz rozdział 10.22 "Wartości ręczne (konfiguracja)", strona 192
Przykłady praktycznego zastosowania "Wartości ręcznych":
• "Formuła" jest używana do kontrolowania procesu. Zawierają one
informacje dotyczące urządzeń istotnych z punktu widzenia procesu (np.
pojemności zbiorników). Jeśli konfiguracja urządzenia zostanie
zmodyfikowana, dane te można zmienić w menu "Wartości ręczne", a
nawet edytować z poziomu użytkownika.

 Patrz Rozdział 8.2.2.2 "Poziomy użytkownika" Strona 90
•

Innym przykładem zastosowania jest przechowywanie stałych wartości
procesu (np. czasu trwania reakcji chemicznej), których wartość jest
również znana bez pomiaru. W przypadku zmiany warunków procesowych
(np. poprzez zastosowanie katalizatora), zapisane wartości procesowe
mogą być odpowiednio modyfikowane.
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10.1

Ważne informacje
OSTRZEŻENIE!
Po każdej zmianie konfiguracji, urządzenie uruchamia ponownie funkcje, na
które mają wpływ zmiany. Wyjścia analogowe i cyfrowe mogą przyjmować
stany niepożądane podczas uruchamiania.
W związku z tym nigdy nie wolno dokonywać zmian w konfiguracji, gdy
urządzenie pracuje!
UWAGA!
Oprócz nieprawidłowej instalacji, nieprawidłowo ustawione wartości na
urządzeniu mogą pogorszyć wydajność podłączonego procesu lub
spowodować uszkodzenia. Dlatego też zawsze należy zapewnić urządzenia
zabezpieczające niezależne od urządzenia i umożliwiać dokonywanie
ustawień tylko wykwalifikowanym pracownikom.
UWAGA!
W przypadku zmiany danych konfiguracyjnych istotnych z punktu widzenia
funkcji monitorowania i rejestracji danych, rejestracja danych zostaje
zakończona i rozpoczyna się nowa sesja rejestracji.
INFORMACJA!
Zmiany ustawień konfiguracyjnych opisanych w tym rozdziale mogą być
dokonywane bezpośrednio w urządzeniu lub za pośrednictwem programu
konfiguracyjnego Setup JUMO.

INFORMACJA!
Ustawienia w menu "Konfiguracja" można zmienić tylko wtedy, gdy
zalogowany jest użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami użytkownika.
⇨ Rozdział 8.1.1 "Hasła i prawa użytkownika", strona 75
INFORMACJA!
Zmiany w konfiguracji wchodzą w życie dopiero po opuszczeniu menu
konfiguracyjnego (punkt menu "Wyjdź" lub przycisk "Zamknij okno").
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10.2

Ustawienia podstawowe
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Ustawienia podstawowe

Punkt konfiguracji

Opcja wyboru/
ustawienie

Wyjaśnienie

Nazwa urządzenia

Do 20 znaków tekstowych

Identyfikator urządzenia, np. do identyfikacji
eksportowanych danych pomiarowych w
oprogramowaniu do analizy JUMO PCA 3000.

Język narodowy

Niemiecki
angielski

Wybór języka
po włączeniu zasilania

Tak
Nie

Ustawianie języka operacyjnego
Dodatkowe języki mogą być instalowane na
urządzeniu za pomocą programu Setup.
⇨ Rozdział 22.8.4 "Ustawienia kraju", strona 316
Określa, czy po włączeniu urządzenia powinien
pojawić się monit o wybranie języka operacyjnego.

Częstotliwość sieci

50 Hz
60 Hz

Częstotliwość zasilania sieci elektroenergetycznej
obsługującej miejsce montażu

Temperatura w
urządzeniu

Stopnie Celsjusza
Stopnie Fahrenheita

Temperatura interfejsu

Stopnie Celsjusza
Stopnie Fahrenheita

Alarm pamięci

0-100 %.

Częstotliwość zasilania musi być określona w taki
sposób, aby wyeliminować zakłócenia EMC
spowodowane napięciem sieciowym. Ustawienie
prawidłowej częstotliwości zasilania jest więc
konieczne również przy zasilaniu urządzenia
napięciem stałym.
Ustawianie wartości domyślnych jednostki
temperatury dla wszystkich wartości temperatury w
urządzeniu.
Ustawienie domyślnego ustawienia jednostki
temperatury dla wszystkich wartości temperatury
podawanych za pośrednictwem interfejsów.
Jeśli dostępna pamięć osiągnie określoną wartość,
alarm pamięci jest wyzwalany.

Poniższe ustawienia można edytować tylko za pomocą programu Setup JUMO PC.
do 20
Krótka informacja dot.
Krótki tekst informacyjny na temat ustawień
znaków
konfiguracji
tekstowych
Informacje o konfiguracji do 501 znaków
Szczegółowy tekst informacyjny na temat ustawień
tekstowych
Wersja
wizualizacji online

Brak wizualizacji
online
Standardowa
wizualizacja online.

Wybór zapisanej wizualizacji online
Wizualizacja online umożliwia zdalne sterowanie
ekranami operacyjnymi za pomocą przeglądarki
internetowej.
⇨ Rozdział 8.7 "Wizualizacja online", strona 122
Gdy serwer sieciowy jest aktywny w urządzeniu,
strona internetowa serwera jest wyświetlana w
przeglądarce internetowej zamiast wizualizacji online.
⇨ Rozdział 22.8.13 "Webserwer", strona 352

134

10 Konfiguracja
10.3

Wyświetlacz

10.3.1

Informacje ogólne
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Wyświetlanie > Ogólne

Punkt konfiguracji
Blokada ekranu
dotykowego
Symulacja
wejść

Ekran główny

Opcja wyboru
/ustawienie
Wybór z
selektora
binarnego
Tak
Nie

Wybór ekranu
operacyjnego z pętli
operacyjnej

Wyświetl 1. i 2.
Tak
ekran ogólny
Nie
Pokaż szczegółowy
ekran od 1 do 6.
Pokaż wykres
1 i 2.
Pokaż ekran procesu
od 1 do 8
Pokaż przegląd
regulatorów
Pokaż regulator
od 1 do 4
Wyświetlanie alarmów Tak
Nie

Wyjaśnienie
Sygnał cyfrowy, który blokuje obsługę ekranu
dotykowego (np. przełącznik kluczykowy do
blokowania obsługi).
Gdy funkcja ta jest aktywna, naprzemienne
sygnały włączenia/wyłączenia są symulowane
automatycznie na wejściach binarnych i ciągłe
zmiany wartości na wejściach analogowych.
Ta funkcja służy do rozwiązywania problemów.
Dezaktywować podczas normalnej pracy.
Wybór ekranu operacyjnego jako ekranu
głównego
Ekran główny pojawia się po włączeniu
urządzenia lub naciśnięciu przycisku "Home".
Poszczególne ekrany operacyjne mogą być tutaj
wyświetlane lub ukryte w pętli operacyjnej.

Aktywacja lub dezaktywacja wizualizacji alarmu
na pasku tytułu ekranów operacyjnych.
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10.3.2

Ekran
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Wyświetlanie > Ekran

Obiekt konfiguracji
Aktywacja
wygaszacza ekranu
Czas oczekiwania
na wygaszacz
ekranu.

Wygaszacz ekranu sygnał
Jasność
10.3.3

Opcja wyboru/
ustawienia
Wyłączony /
czasowa /
sygnał sterujący
10 do 32767 s

Wybór z
selektora
binarnego
1 do 10

Wyjaśnienie
Typ aktywacji wygaszacza ekranu

Tylko przy aktywacji wygaszacza ekranu po
czasie oczekiwania:
Czas oczekiwania przed wyświetleniem
wygaszacza ekranu w przypadku braku
aktywności w urządzeniu.
Tylko w przypadku aktywacji wygaszacza
ekranu z sygnałem sterującym:
Sygnał do aktywacji wygaszacza ekranu.
Jasność wyświetlacza (10 poziomów)

Kolory
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Wyświetlanie > Kolory

Punkt konfiguracji

Alarm 1 do 2

Opcja
wyboru/ustaw
ienia
Wybór z
palety kolorów

Rejestracja:
Wybór z
Kanał analogowy
palety kolorów
1 do 4
Kanał binarny
1 do 3
Background, analogue
Background, binary
Color t-stamp diagr.
Color diag. traces
Regulator
Tło
Wartość zadana
Wartość proc.
Poziom wyj.
Styk grzewczy
Styk chłodzący
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Wybór z
palety kolorów

Wyjaśnienie
Ustawienie kolorów dla sygnalizacji alarmów
1 do 2 wejść pomiarowych.
Po
osiągnięciu
ustawionych
wartości
alarmów, wyświetlane są wartości pomiarowe
i wykresy słupkowe w ustawionych kolorach.
Ustawienie kolorów dla elementów wizualizacji
poszczególnych ekranów rejestratora.

Ustawienie kolorów dla elementów wizualizacji
poszczególnych ekranów regulatora

10 Konfiguracja
10.4

Pętla operacyjna

10.4.1

Ekrany ogólne
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Pętla operacyjna > Ekran
ogólny > Ekran ogólny 1 do 2

Punkt konfiguracji
Gener. typ ekranu

Tytuł ekranu

Opcja wyboru/
ustawienia
Ekran dwuczęściowy
Ekran czteroczęściowy
Ekran czteroczęściowy

do 31 znaków
tekstowych
Tytuł wartości od 1 do do 20 znaków
2(4)
tekstowych
Główna wartość
Wybór z sekcji
sygnału 1 do 2(4)
analogowej
Główna wartość
Wybór z
koloru 1 do 2(4)
palety kolorów
Wartość
Wybór z sekcji
sekwencji
analogowej
sygnałowej 1 do
2(4)
Wartość sekund
Wybór z
koloru 1 do 2(4)
palety kolorów
Tytuł wartość
do 20 znaków
dodatkowa
tekstowych
Wartość dodana
Wybór z sekcji
sygnału
analogowej
Wartość dodana
Wybór z palety
koloru.
kolorów
Tytuł Wartość binarna do 20 znaków
tekstowych
Sygnał binarny
Wybór z
val. 1 do 3
selektora
binarnego

Wyjaśnienie
Wybór typu ekranu przeglądu;
Dwuczęściowy ekran: Wyświetlanie
2
wartości głównych, 2-pobocznych, 1 wartości
dodatkowej i 3 wartości binarnych;
4-częściowy ekran: Wyświetlanie 4 wartości
głównych,
4-pobocznych,
1
wartości
dodatkowej i 3 wartości binarnych.
Tytuł ekranu przeglądowego
Tytuły poszczególnych pól wartości głównej
wyświetlacza
Źródło sygnału wartości analogowej dla każdej
wyświetlanej wartości głównej.
Kolor wyświetlania zmierzonej wartości dla
każdej wartości głównej.
Źródło sygnału wartości analogowej dla każdej
pobocznej wyświetlanej wartości.
Kolor wyświetlania zmierzonej wartości dla
każdej pobocznej wartości.
Tytuł pola wyświetlacza wartości dodatkowych
Źródło sygnału wartości analogowej
wyświetlanej jako wartość dodatkowa.
Kolor wyświetlacza wartości zmierzonej dla
wartości dodanej
Tytuł pola wyświetlacza wartości binarnych
Źródła sygnałów wartości binarnych
wizualizowanych w polu wyświetlania wartości
binarnych

137

10 Konfiguracja
10.4.2

Szczegółowe ekrany
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Pętla operacyjna > Ekran
indywidualny > Ekran indywidualny 1 do 6

Punkt konfiguracji
Tytuł ekranu
Sygnał wejściowy
Wartość główna
Główna wartość
koloru
Druga wartość
sygnału
wejściowego
Wartość sekund
koloru
Tytuł wartość
dodatkowa
Wartość dodatkowa

Opcja wyboru/
ustawienia
do 31 znaków
tekstowych
Wybór z sekcji
analogowej
Wybór z
palety kolorów
Wybór z sekcji
analogowej

Wybór z
palety kolorów
do 20 znaków
tekstowych
Wybór z sekcji
analogowej
Wartość dodana
Wybór z palety
koloru.
kolorów
Tytuł Wartość binarna do 20 znaków
tekstowych
Sygnał binarny
Wybór z
od 1 do 3
selektora
binarnego
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Wyjaśnienie
Tytuł ekranu indywidualnego
Źródło sygnału wartości analogowej
wyświetlanej jako wartość główna i
wizualizowanej jako wykres słupkowy.
Kolor wyświetlacza mierzonej wartości i wykresu
słupkowego dla wartości głównej.
Źródło sygnału wartości analogowej
wyświetlanej jako druga wartość.
Kolor wyświetlania zmierzonej wartości dla
drugiej wartości.
Tytuł pola wyświetlacza wartości dodatkowych
Źródło sygnału wartości analogowej
wyświetlanej jako wartość dodatkowa.
Kolor wyświetlacza wartości zmierzonej dla
wartości dodanej
Tytuł pola wyświetlacza wartości binarnych
Źródła sygnałów wartości binarnych
wizualizowanych w polu wyświetlania wartości
binarnych
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10.5

Wejścia analogowe

10.5.1

Wejścia temperaturowe jednostki bazowej
Wejścia temperatury jednostki bazowej: IN 4/5
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Wejścia analogowe
> Wejścia temperatury 1 do 2

Punkt konfiguracji

Opcja wyboru/
ustawienia

Wyjaśnienie

Oznaczenie

do 20 znaków tekstowych
IN 4/5:
Pt100
Pt1000
400Ω
4000 Ω

Oznaczenie danych wejściowych

Typ sygnału

W 5:
100 kΩ
NTC 8k55
NTC 22k
a
Potencjometr

Typ podłączonego czujnika
Dla Pt100, Pt1000 i NTC,
są zapewnione odpowiednie linearyzację.
Dla 400 Ω, 4000 Ω i 100 k Ω należy skonfigurować
linearyzację wedługspecyfikacjiklienta.
a
W przypadku przetwornika rezystancyjnego ,
Może być skonfigurowana linearyzacja wg wymagań
klienta
⇨ "Linearyzacja specyficzna dla klienta", w niniejszej
tabeli
tylko dla sygnałów typu Pt100, Pt1000, 400Ω ,
4000Ω , 100 kΩ i NTC:
Warianty podłączenia podłączonego termometru
oporowego

Rodzaj połączenia

2-przewodowy,
3-przewodowy

Linearyzacja
dostosowana do potrzeb
klienta

Wybór tabeli linearyzacji

tylko dla sygnałów typu 400Ω , 4000Ω 100kkΩ
przetwornika rezystancyjnego:
Tabele linearyzacji zawierają do 40 par wartości w
dowolnej linii charakterystyki pomiarowej.
Każda para wartości przypisuje wartość wyświetlaną.
(kolumna Y) do wartości pomiarowej (kolumna X).
Można przechowywać do 8 tabel linearyzacji. Aby
stworzyć tabelę linearyzacji, potrzebny jest program
Setup JUMO.

Początek
zakresu
wyświetlania
Koniec zakresu
wyświetlania
Miejsce dziesiętne

od -99999 do +99999b.

Górna/dolna granica oznaczająca skalę podczas
odtwarzania zmierzonych wartości, np. w wykresach
rejestratora i wykresach słupkowych.

Przesunięcie

od -999 do +999

od -99999 do +99999b.
Auto,
Stały format przecinka
b

Kropki dziesiętne na wyświetlaczu
Wartość dodana korekty do wartości pomiarowej
Wartość ta może być używana np. do
kompensowania błędów pomiarowych wynikających z
rezystancji przewodów.

Stała filtra

0,0 do 25,0 s

Optymalizacja aktualizacji wartości pomiarowych
Im wyższa jest wartość czasu filtrującego, tym
wolniejsza jest aktualizacja zmierzonej wartości.
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Punkt konfiguracji

Ra

Rs

Przedmiot

Alarmy 1/2

a
b

Opcja
wyboru/ustaw
ienia
0 do 99999Ω

Wyjaśnienie

tylko dla IN 5: Wartość rezystancji pomiędzy
punktem ślizgu (S) i punktem początkowym (A)
w przetwornik rezystancji/potencjometrze, gdy
suwak znajduje się w punkcie początkowym.
6 do 99999Ω
tylko dla IN 5: Rozpiętość zmiennej wartości
oporu pomiędzy suwakiem (S) a punktem
początkowym (A)
0 do 99999Ω
tylko dla IN 5: Wartość rezystancji pomiędzy
punktem ślizgowym (S) a punktem końcowym
(E) w mierniku rezystancji, gdy suwak znajduje
się w punkcie końcowym.
Alarmy wejść analogowych służą do monitorowania wartości pomiarowych
w odniesieniu do uzasadnionych wartości granicznych.
Ustawienia alarmów dla wszystkich funkcji urządzenia analogowego są
objaśniane razem.
⇨ Rozdział 10.11.2 "Alarmy dla sygnałów analogowych i czujników
cyfrowych", strona 170

Przetwornik rezystancyjny
Jednostka temperatury podana w ustawieniach podstawowych pojawia się w polu wprowadzania.

⇨ Rozdział 10.2 "Ustawienia podstawowe", strona 134
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10.5.2

Uniwersalne wejścia jednostki bazowej i opcjonalnych płytek
Wejście uniwersalne jednostki bazowej: IN 6
Opcjonalnie dostępne są uniwersalne wejścia płytowe: IN 11/12
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Wejścia
analogowe > Wejścia uniwersalne 1 do 3 > Konfiguracja

Punkt konfiguracji

Oznaczenie
Tryb pracy

Opcja
wyboru/ustawi
enia
do 20 znaków tekstowych

Wyjaśnienie

skalowanie liniowe,
pomiar temperatury,
pomiar wartości pH,
pomiar przewodności,
pomiar wolnego chloru
kompensowane pH/T

Rodzaj pomiaru

Oznaczenie danych wejściowych

Skalowanie liniowe: Standardowe sygnały (dla
a
IN 11/12 i przetwornik rezystancyjny ) z liniową
charakterystyką lub linearyzacja specyficzna dla
klienta
Dla sygnałów standardowych należy określić punkt
początkowy skali, punkt końcowy skali i jednostkę.
Pomiar temperatury: Pomiar wykonany za pomocą
termometru oporowego
Typ czujnika jest wybierany w pozycji konfiguracji
"Typ sygnału". W menu "Ustawienia podstawowe"
podana jest jednostka dla temperatury.
⇨ Rozdział 10.2 "Ustawienia podstawowe", strona
134
Wartość pH, konduktywność i wolny chlor:
Wartości mierzone przez poszczególne czujniki
analityczne odbierane są w postaci standardowego
sygnału. Czynniki zewnętrzne wpływające na
indywidualne zmienne procesu analizy są
kompensowane. W związku z tym konieczne jest
dokonanie odpowiednich ustawień kompensacji w
konfiguracji uniwersalnego wejścia.

Typ sygnału

IN 6/11/12:
0 do 20 mA
4 do 20 mA
20 do 0 mA
20 do 4 mA
tylko IN 11/12:
0 do 10V
10 do 0 V
Pt100
Pt1000
400 Ω
4000 Ω
Potencjometr

Typ podłączonego czujnika
Prawidłowe ustawienia skali są wymagane dla
sygnałów standardowych.
⇨ "Początek/koniec skali" - w tej tabeli.
Odpowiednie linearyzacji są dostępne dla
a
Pt100, Pt1000 i przetworników rezystancyjnych .
W przypadku modeli 400Ω i 4000Ω należy
skonfigurować specyficzną dla klienta
linearyzację
⇨ "Linearyzacja specyficzna dla klienta" - w
niniejszej tabeli.
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Opcja
wyboru/ustawi
enia
2-przewodowy,
3-przewodowy

Wyjaśnienie

Linearyzacja
dostosowana do potrzeb
klienta

Wybór tabeli
linearyzacji

Jednostka

do 5 znaków tekstowych

Początek skalowania

od -99999 do +99999 .

Tabele linearyzacji zawierają do 40 pozycji par
wartości w dowolnej linii charakterystyki pomiarowej.
Każda para wartości przypisuje wartość
(kolumna Y) do wartości pomiarowej (kolumna X).
Można przechowywać do 8 tabel linearyzacji. Aby
stworzyć tabelę linearyzacji, potrzebny jest program
Setup JUMO PC.
Jednostka zmiennej procesowej
nie można zmieniać w przypadku pomiaru pH
Jednostka temperatury podana jest w zestawie
podstawowym.
⇨ Rozdział 10.2 "Ustawienia podstawowe", strona
134
tylko dla standardowych sygnałów:
Zmierzona
wartość
z
czujnika
(nieskompresowanego), który odpowiada dolnej
granicy standardowego zakresu sygnału [0 V lub
0(4) mA];
Patrz dane techniczne czujnika.

Koniec skalowania

od -99999 do +99999 .

Punkt konfiguracji

Rodzaj połączenia

tylko dla sygnałów typu Pt100, Pt1000, 400Ω i
4000Ω :
Warianty podłączenia podłączonego termometru
oporowego

b

b

tylko dla standardowych sygnałów:
tylko dla standardowych sygnałów:
Zmierzona
wartość
z
czujnika
(nieskompresowanego), który odpowiada górnej
granicy standardowego zakresu sygnału [10 V lub 20
mA].
Patrz dane techniczne czujnika.

Początek
zakresu
wyświetlania
Koniec zakresu
wyświetlania
Miejsce dziesiętne

od -99999 do +99999 .

Auto
Stały format przecinka

Kropki dziesiętne na wyświetlaczu

Przesunięcie

od -999 do +999b

tylko do pomiaru temperatury i
przewodności:
Wartość dodana korekty do wartości zmierzonej

Stała filtra

0,0 do 25,0 s

Optymalizacja aktualizacji wartości mierzonej

b

Górna/dolna granica oznaczająca skalę podczas
odtwarzania zmierzonych wartości, np. w diagramach
rejestratora i wykresach słupkowych.

b

od -99999 do +99999 .

Im wyższa jest wartość czasu filtrującego, tym
wolniejsza jest aktualizacja zmierzonej wartości.
Ra
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0 do 4000

tylko dla IN 11/12: wartość rezystancji pomiędzy
suwakiem (S) a punktem początkowym (A) w
pentiometrze oporowym, gdy suwak znajduje się w
punkcie początkowym
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Punkt konfiguracji
Rs

Opcja wyboru/
ustawienia
6 do 4000

Re

0 do 4000

Ręczna kompensacja Tak
Nie

Temperatura
kompensacji ręcznej

-25,00 do 150 °C

Temperatura
kompensacyjna

Wybór z wyboru
analogowego

Kompensacja

TC liniowy, TC krzywa,
woda naturalna,
woda naturalna z
rozszerzonym zakresem
temperatury,
ASTM neutralny,
kwas ASTM,
ASTM zasada,
NaOH 0-12 %,
NaOH 25-50 %,
HNO3 0-25 %,
HNO3 36-82 %,
H2SO4 0-28 %,
H2SO4 36-85 %,
H2SO4 92 do 99 %,
HCL 0-18 %,
HCL 22-44 %.

Temperatura
odniesienia

15-30 °C

Wyjaśnienie
tylko dla IN 11/12: rozpiętość zmiennej
wartości oporu pomiędzy punktem
początkowym (A) a suwakiem (S).
tylko dla IN 11/12: wartość rezystancji
pomiędzy suwakiem (S) i punktem końcowym
(E) w potencjometrze rezystancyjnym, gdy
suwak znajduje się w punkcie końcowym.
Aktywacja ręcznej kompensacji temperatury
W przypadku ręcznej kompensacji temperatury
(ustawienie "tak") wartość temperatury
ustawiona w pozycji konfiguracyjnej
"Temperatura kompensacji ręcznej" służy do
kompensacji temperatury. Element konfiguracji
"Temperatura kompensacji" jest wyszarzony.
Przy ustawieniu "nie" używana jest wartość
temperatury sygnału wybranego w punkcie
konfiguracji "Temperatura kompensacji" i punkt
konfiguracji "Temperatura kompensacji ręcznej"
jest wyszarzony.
Wartość temperatury dla ręcznej kompensacji
temperatury
(patrz
punkt
konfiguracji
"Kompensacja ręczna")
Wejście analogowe termometru
kompensacyjnego do pomiaru wartości pH,
wolnego chloru lub przewodności (patrz punkt
Konfiguracja "Kompensacja ręczna").
Rodzaj kompensacji temperatury do pomiaru
przewodności

wymagane tylko do pomiaru przewodności z
kompensacją temperatury "TC liniowy" lub
“TC krzywa":
Temperatura, przy której ustawiona została
wyświetlana wartość przewodności (temperature
kompensacji).
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Punkt konfiguracji
Kompensacja
wartości pH
Alarmy 1/2

a
b

Wyjaśnienie
Opcja wyboru/
ustawienia
Wybór z sekcji
Wejście analogowe czujnika wartości pH do
analogowej
skompensowanego pomiaru wolnego chloru
Alarmy wejść analogowych służą do monitorowania
mierzonych wartości w odniesieniu do regulowanych
wartości granicznych.
Ustawienia alarmów dla wszystkich funkcji urządzenia analogowego są
objaśniane razem.
⇨ Rozdział 10.11.2 "Alarmy dla sygnałów analogowych i czujników
cyfrowych", strona 170

Przetwornik rezystancyjny
Urządzenie dla danej wartości czujnika pojawia się w polu wprowadzania.

10.5.3

Czasomierz kalibracyjny
Otwórz ustawienia Calibration Timer Settings Universal Inputs:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Wejścia analogowe
> Wejścia uniwersalne 1 do 3 > Timer kalibracyjny
Zegary kalibracyjne zachęcają użytkownika do regularnej kalibracji czujników.
Ustawienia wszystkich wejść analitycznych i wejść uniwersalnych są
objaśniane razem.

⇨ Rozdział 10.12 "Calibration timer", strona 174
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10.5.4

Dane wejściowe do analizy pH/Redox/NH3
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Wejścia
analogowe > Wejścia analityczne 1 do 4 >
Konfiguracja

Punkt konfiguracji

Opcja wyboru/
ustawienia
Wyznaczenie
do 20 znaków
tekstowych
Typ elektrody
pH standardowe
pH antimony
pH ISFET
pot. redoks
amoniak
Jednostka pot. redoks mV
procent

Wyjaśnienie
Oznaczenie danych wejściowych
Typ podłączonej elektrody

mV: jednostka potencjału redoks
procent: procent stężenia, który można obliczyć
na podstawie pomiaru redoks
Wymaga to dwupunktowej kalibracji.
⇨ Rozdział 14.2.1 "Metody kalibracji czujników",
strona 219

Stała filtra

0,0 do 25,0 s

od -99999 do +99999a.
Początek
zakresu
wyświetlania
Koniec zakresu
od -99999 do +99999a.
wyświetlania
Ręczna kompensacja Tak
Nie

Ręczna temperatura
kompensacji

-25,00 do 150 °C

Temperatura
kompensacyjna

Wybór z wyboru
analogowego

Optymalizacja aktualizacji wartości mierzonej
Im wyższa jest wartość czasu filtrującego, tym
wolniejsza jest aktualizacja zmierzonej wartości.
Górna/dolna granica oznaczająca skalę podczas
odtwarzania zmierzonych wartości, np. w
diagramach rejestratora i wykresach
słupkowych.
Aktywacja ręcznej kompensacji temperatury
W przypadku ręcznej kompensacji temperatury
(ustawienie "tak") wartość temperatury
ustawiona w pozycji konfiguracyjnej
"Temperatura kompensacji ręcznej" służy do
kompensacji temperatury. Element konfiguracji
"Temperatura kompensacji" jest wyszarzony.
Przy ustawieniu "nie" używana jest wartość
temperatury sygnału wybranego w punkcie
konfiguracji "Temperatura kompensacji" i punkt
konfiguracji "Temperatura kompensacji ręcznej"
jest wyszarzony.
Wartość temperatury dla ręcznej kompensacji
temperatury (patrz punkt konfiguracji "Ręczna
kompensacja")
Wejście analogowe czujnika temperatury do
pomiaru wpływu temperatury na pomiar wartości
pH (patrz punkt konfiguracji "Kompensacja
ręczna")
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Punkt konfiguracji

Monitorowanie
elektrody
szklanej

monitorowanie
elektrod odniesienia

max.
impedancja
odniesienia
Lista
alarmów/zdarzeń

Opcja
wyboru/ustaw
ienia
wyłączony
minimalna
impedancja
maksymalna
impedancja
min./maks.
impedancja

Wyjaśnienie

konfigurowalny monitoring szklanych elektrod
pH bez konwertera impedancji
minimalna impedancja: monitorowanie
miękkiego zwarcia / awarii czujnika

Wyłączony
Włączony

maksymalna impedancja: monitorowanie
starzenia się/zanieczyszczenia/pęknięcia drutu
Aktywacja monitorowania impedancji elektrody
odniesienia

0 do 100 k Ω


Wymagane jest ponownie połączenie
symetryczne o wysokiej impedancji.
górna granica impedancji do monitorowania
elektrody odniesienia

Alarm o
wyłączeniu

Przypisanie powiadomienia o awarii czujnika do
listy alarmów lub listy zdarzeń

0 do 999 s
Opóźnienie
Alarm czujnika jest wyłączony dla ustawionego
alarmu
opóźnienia alarmu.
czujnika
Tekst alarmu czujnika do 21 znaków
Tekst listy alarmów/zdarzeń w przypadku błędu
tekstowych
czujnika
Alarm 1/2
Alarmy wejść analogowych służą do monitorowania
mierzonych wartości w odniesieniu do regulowanych
wartości granicznych.
Ustawienia alarmów dla wszystkich funkcji urządzenia analogowego są
objaśniane razem.
⇨ Rozdział 10.11.2 "Alarmy dla sygnałów analogowych i czujników
cyfrowych", strona 170
Czasomierz
Zegary kalibracyjne zachęcają użytkownika do regularnej kalibracji
kalibracyjny
czujników.
Ustawienia wszystkich wejść analitycznych i wejść uniwersalnych są
objaśnione dla wszystkich wejść analitycznych i wejść uniwersalnych.
⇨ Rozdział 10.12 "Calibration timer", strona 174
a Pola

wprowadzania danych zależą od pozycji konfiguracyjnych "Typ elektrody" i
"Jednostka Redox".

10.5.5

Czasomierz kalibracyjny
Otwórz ustawienia zegara kalibracyjnego Analiza wejść pH/Redox/NH3:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Wejścia analogowe
> Wejście analityczne 1 do 4 > Timer kalibracyjny
Zegary kalibracyjne zachęcają użytkownika do regularnej kalibracji czujników.
Ustawienia wszystkich wejść analitycznych i wejść uniwersalnych są
objaśniane razem.

⇨ Rozdział 10.12 "Calibration timer", strona 174
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INFORMACJA!
W celu zapewnienia prawidłowej pracy systemu monitorowania elektrody
szklanej poprzez pomiar impedancji należy przestrzegać następujących
punktów (patrz poprzednia tabela):
• Pomiary impedancji są możliwe tylko za pomocą czujników na bazie szkła.
• Czujniki muszą być podłączone bezpośrednio do wejścia analitycznego
dla pH/Redox/NH3 w urządzeniu.
• Przetworniki impedancji nie mogą być instalowane w obwodzie
pomiarowym.
• Maksymalna dopuszczalna długość kabla pomiędzy czujnikiem a
urządzeniem wynosi 10 m.
• Opór cieczy ma bezpośredni wpływ na wynik pomiaru. Dlatego zaleca się
aktywowanie pomiaru impedancji w cieczach przy minimalnej
przewodności ok. 100 µS/cm.
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10.5.6

Wejścia do analizy CR/Ci (przewodność konduktancyjna/przewodność indukcyjna)
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Wejścia
analogowe > Wejścia analityczne 1 do 4 > Konfiguracja

Punkt konfiguracji

Opcja wyboru/
ustawienia
Oznaczenie
do 20 znaków
tekstowych
Ręczna kompensacja Tak
Nie

Ręczna kompensacja -25,00 do 150 °C
temperatury
Temperatura
kompensacyjna

Wybór z sekcji
analogowej

Temperatura
odniesienia

15-30 °C

Stała czasowa filtra

0,0 do 25,0 s

Wyjaśnienie
Oznaczenie danych wejściowych
Aktywacja ręcznej kompensacji temperatury
W przypadku ręcznej kompensacji temperatury
(ustawienie "tak") wartość temperatury
ustawiona w pozycji konfiguracyjnej
"Temperatura kompensacji ręcznej" służy do
kompensacji temperatury. Element konfiguracji
"Temperatura kompensacji" jest wyszarzony.
Przy ustawieniu "nie" używana jest wartość
temperatury sygnału wybranego w punkcie
konfiguracji "Temperatura kompensacji" i punkt
konfiguracji "Temperatura kompensacji ręcznej"
jest wyszarzony.
Wartość temperatury dla ręcznej kompensacji
temperatury (patrz punkt konfiguracji "Ręczna
kompensacja")
Wejście analogowe termometru
kompensacyjnego do pomiaru przewodności
skompensowanej temperaturowo (patrz punkt
konfiguracji "Ręczna kompensacja")
wymagane tylko do pomiaru przewodności z
kompensacją temperatury "TDS", "TC linear"
lub "TC curve":
Temperatura, przy której ustawiona została
wyświetlana wartość przewodności.
Optymalizacja aktualizacji wartości mierzonej
Im wyższa jest wartość czasu filtrującego, tym
wolniejsza jest aktualizacja zmierzonej wartości.
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Punkt konfiguracji

Opcja wyboru/
ustawienia

Wyjaśnienie

Nominalna stała celi

w przypadku CR: od 0,01
do 10 cm-1
w przypadku Ci: od 4.00
do 8.00 cm-1

Nominalna stała celi czujnika przewodności (może
być odczytana z tabliczki znamionowej czujnika)
Jeżeli dostępne jest świadectwo badania ASTM
pokazujące dokładnie zmierzone stałe celi, oprócz
wprowadzenia nominalnych stałych komórek, należy
ręcznie wprowadzić względne stałe komórek
wszystkich zakresów pomiarowych w wartościach
kalibracyjnych Rozdział "Ręczne wprowadzanie wartości
kalibracyjnych", strona 206. Względne stałe celi
należy obliczać na podstawie nominalnych stałych
celi (tabliczka znamionowa czujnika) i zmierzonych
stałych celi (certyfikat badania ASTM):
(zmierzona stała celi × 100 %) ÷ nominalna stała celi
= względna stała celi.
Przykład obliczeń:
-1
nominalna stała celi = 0,1 cm zmierzona
stała celi = 0,1014 cm-1 rel. stała celi =
(0,1014 cm-1 × 100 %) ÷ 0,1 cm-1 = 101,4 %.

Typ celi

Wykrywanie
zanieczyszczeń

W przypadku czujników przewodnościowych z 4
elektrodami dostępne jest wykrywanie
zanieczyszczeń.
WYŁĄCZONY WŁĄCZONY możliwe tylko do pomiaru przewodności
przewodzenia w obwodzie czteroprzewodowym:
Gdy funkcja ta jest aktywna, alarm czujnika jest
wyzwalany w przypadku zabrudzenia.
2 elektrody
4 elektrody

Wykrywanie przerwania WYŁĄCZONY WŁĄCZONY możliwe tylko do pomiaru przewodności
konduktancyjnej:
przewodu
Gdy funkcja ta jest aktywna, alarm czujnika jest
wyzwalany w przypadku zerwania przewodu
czujnika.
możliwe tylko do pomiaru przewodności
Lista alarmów/zdarzeń Alarm o wyłączeniu
konduktancyjnej:
Przypisanie powiadomienia o awarii czujnika do listy
alarmów lub listy zdarzeń
Opóźnienie
alarmu
czujnika

0 do 999 s

możliwe tylko do pomiaru przewodności
konduktancyjnej:
Alarm czujnika jest wyłączony dla ustawionego
opóźnienia alarmu.

Alarm czujnika

do 21 znaków tekstowych

możliwe tylko do pomiaru przewodności
konduktancyjnej:
Tekst listy alarmów/zdarzeń w przypadku błędu
czujnika

Wybór zakresu
pomiarowego 1

Wybór z
selektora
binarnego
Wybór z
selektora
binarnego

Wybór zakresu pomiarowego umożliwia wybór
zakresów pomiarowych od 1 do 4 poprzez
sterowanie sygnałem binarnym

Wybór zakresu
pomiarowego 2

⇨ Rozdział "Przełączanie zakresu pomiarowego
CR/Ci", strona 150
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Punkt konfiguracji

Wyjaśnienie

Opcja wyboru
/ustawienia
-

Cztery zakresy, z których każdy może być
skonfigurowany do pomiaru przewodności
(CR/Ci). Ustawienia dla wszystkich wejść
analizatora CR-/Ci
są wyjaśniane razem.
⇨ "Konfiguracja zakresu pomiarowego CR/Ci",
strona 151
Alarmy 1/2
Alarmy wejść analogowych służą do monitorowania
na zakres pomiarowy mierzonych wartości w odniesieniu do regulowanych
od 1 do 4
wartości granicznych.
Ustawienia alarmów dla wszystkich funkcji urządzenia analogowego są
objaśniane razem.
⇨ Rozdział 10.11.2 "Alarmy dla sygnałów analogowych i czujników
cyfrowych", strona 170
Zakresy
pomiarowe
od 1 do 4

10.5.7

Czasomierz kalibracyjny
Otwórz ustawienia Calibration Timer Analysis Inputs CR/Ci:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Wejścia analogowe
> Wejście analityczne 1 do 4 > Timer kalibracyjny
Zegary kalibracyjne zachęcają użytkownika do regularnej kalibracji czujników.
Ustawienia wszystkich wejść analitycznych i wejść uniwersalnych są
objaśniane razem.

⇨ Rozdział 10.12 "Calibration timer", strona 174
10.5.8

Zakresy pomiarowe CR/Ci
Cztery konfigurowalne zakresy pomiarowe są dostępne dla każdego wejścia
analitycznego CR/Ci do pomiaru przewodności elektrolitycznej. Zakres
pomiarowy jest przełączany za pomocą 2 wybieranych sygnałów cyfrowych.
Sygnały te są określone w konfiguracji poszczególnych wejść pomiarowych
przewodności.

⇨ Rozdział 10.5.6 "Wejścia do analizy przewodności CR/Ci ", strona 148
Przełączanie zakresu pomiarowego CR/Ci
Poniższa tabela pokazuje, które kombinacje wartości binarnych aktywują
poszczególne zakresy pomiarowe:
Aktywny zakres
pomiarowy
Zakres pomiarowy
1
Zakres pomiarowy
2
Zakres pomiarowy
3
Zakres pomiarowy
4

150

Sygnał binarny
Wybór zakresu pomiarowego 1
0

Sygnał cyfrowy
Przełączanie zakresu pomiarowego
2
0

1

0

0

1

1

1
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Konfiguracja zakresu pomiarowego CR/Ci
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Wejścia
analogowe > Wejście analityczne 1 do 4 > Zakres
pomiarowy 1 do 4
Punkt konfiguracji
Współczynnik TDS

Rekompensata

Jednostka
obliczeniowa

Jednostka

Opcja wyboru
/ustawienia
0,01 do 2,00

dla CR/Ci:
Wyłączony,
TC linearna,
naturalna woda,
naturalna woda o
rozszerzonym zakresie
temperatur
tylko dla CR:
TDS,
ASTM neutralny,
kwas ASTM,
ASTM zasada
tylko dla Ci:
Krzywa TC,
NaOH 0-12 %,
NaOH 25 do 50 %,
HNO3 0 do 25 %,
HNO3 36-82 %,
H2SO4 0-28 %,
H2SO4 36-85 %,
H2SO4 92 do 99 %,
HCL 0-18 %,
HCL 22-44 %.
dla CR/Ci:
µS/cm
mS/cm
tylko dla CR:
kΩ/cm MΩ/cm

Wyjaśnienie
tylko dla przewodności konduktancyjnej z
kompensacją TDS:
Współczynnik przeliczeniowy z zmierzonej
przewodności na jednostkę wyświetlania (patrz
punkt konfiguracji "Jednostka" w tej tabeli)
Rodzaj kompensacji temperatury do pomiaru
przewodności przewodów

Jednostka, w której wyświetlana jest
przewodność.

do 5 znaków tekstowych tylko w przypadku pomiaru przewodności
konduktancyjnej z kompensacją TDS:
Jednostka zmiennej procesowej, która ma być
wyświetlana dla pomiarów TDS lub w przypadku
zastosowania linearyzacji specyficznej dla
klienta (np. ppm lub mg/l).
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Punkt konfiguracji
Linearyzacja
dostosowana do
potrzeb klienta

Początek
zakresu
wyświetlania
Koniec zakresu
wyświetlania
Miejsce dziesiętne

Opcja wyboru
/ustawienia
Wybór tabeli
linearyzacji

Wyjaśnienie

od -99999 do +99999a.

Górna/dolna granica oznaczająca skalę podczas
odtwarzania zmierzonych wartości, np. w
diagramach rejestratora i wykresach
słupkowych.

od -99999 do +99999a.

Tabele linearyzacji zawierają do 40 pozycji.
w dowolnych parach wartości w dowolnej linii
charakterystyki pomiarowej.
Każda para wartości przypisuje wartość
wyświetlaną (kolumna Y) do wartości
pomiarowej (kolumna X). Można przechowywać
do 8 tabel linearyzacji. Aby stworzyć tabelę
linearyzacji, potrzebny jest program setup JUMO

Auto
Kropki dziesiętne na wyświetlaczu
Stały format przecinka
Przesunięcie
od -99999 do +99999a. Wartość dodana korekty do wartości zmierzonej
Alarmy 1/2
Alarmy wejść analogowych służą do monitorowania
na zakres pomiarowy mierzonych wartości w odniesieniu do regulowanych
od 1 do 4
wartości granicznych.
Ustawienia alarmów dla wszystkich funkcji urządzenia analogowego są
objaśniane razem.
⇨ Rozdział 10.11.2 "Alarmy dla sygnałów analogowych i czujników
cyfrowych", strona 170
aW

polu wprowadzania pojawi się jednostka ustawiona dla wejścia pomiaru przewodności.
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10.6

Wyjścia analogowe jednostki podstawowej i płytek
opcjonalnych
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Wyjścia
analogowe > Wyjścia analogowe 1-9

Punkt konfiguracji
Wyznaczenie
Wartość sygnału
wyjściowego
Sygnał analogowy

Włącz tryb ręczny.

Opcja wyboru
/ustawienia
do 20 znaków
tekstowych
Wybór z sekcji
analogowej
0 do 10 V
0 do 20 mA
4 do 20 mA
10 do 0 V
20 do 0 mA
20 do 4 mA
Tak
Nie

Wyjaśnienie
Oznaczenie wyjścia
Analogowe źródło sygnału wyjściowego
Rodzaj standardowego sygnału, który ma zostać
wygenerowany

Tryb ręczny dla danego wyjścia jest tutaj
włączony/ zablokowany.
Tryb ręczny pozwala ustawić stałe wartości
analogowe na wyjście do celów testowych.

⇨ Rozdział 8.2.3 "Poziom funkcjonalny", strona
Wartość
bezpieczeństwa
1 do 4

0 do 10,7 V
lub
0 do 22 mA

Początek skali od 1
do 4

od -99999 do +99999a.

Końcówka skali od 1
do 4

od -99999 do +99999a.

Sygnał cyfrowy do
przytrzymania

Wybór z
selektora
binarnego
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Określa wartość analogową, która jest sumą
wyjścia w stanie wstrzymania, kalibracji lub w
przypadku awarii.
Jeżeli wejście analityczne do pomiaru
przewodności jest ustawione jako "Wartość
sygnału wyjściowego", wartości
bezpieczeństwa 1 do 4 są przypisane do
zakresów pomiaru przewodności 1 do 4. Pary o
tym samym numerze należą do siebie.
W przeciwnym razie obowiązuje wartość
bezpieczeństwa 1.
Wartość analogowa źródła sygnału
analogowego (patrz pozycja konfiguracji
"Wartość wyjścia sygnału"), która odpowiada
dolnej granicy standardowego zakresu
generowanego sygnału [0 V lub 0(4) mA].
Wartość analogowa źródła sygnału
analogowego (patrz pozycja konfiguracji
"Wartość wyjścia sygnału"), która odpowiada
górnej granicy standardowego zakresu
generowanego sygnału (10 V lub 20 mA).
Sygnał cyfrowy do aktywacji funkcji Hold
Gdy funkcja Hold jest aktywna, wyjście
analogowe przyjmuje stan zdefiniowany w
ustawieniu "Response at hold".
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Punkt konfiguracji

Opcja wyboru
/ustawienia
Reakcja na funkcję
Niski
Hold
wysoki
NAMUR low
NAMUR high
hold
wartość bezpieczeństwa
Reakcja podczas
Przenoszenie
kalibracji
Mrożone
Bezpiecza wartość
Reakcja w przypadku niski wysoki
awarii
NAMUR low
NAMUR high
hold
wartość bezpieczeństwa

Wyjaśnienie
Specyfikacja wartości na wyjściu analogowym
przy włączonej funkcji Hold, podczas kalibracji
jednego z czujników dla danego wyjścia lub
przy błędzie (zbyt duży/zbyt mały zasięg).
low: dolna granica zakresu standardowych
wartości sygnału [0 V lub 0(4) mA].
high: górna granica zakresu standardowych
wartości sygnału (10 V lub 20 mA)
NAMUR low: dolna granica NAMUR sygnału
standardowego [0 V lub 0(3.4) mA].
NAMUR high: górna granica NAMUR sygnału
standardowego (10,7 V lub 22 mA)
Hold: niezmienna wartość analogowa
Wartość bezpieczeństwa: patrz punkt
konfiguracji "Wartość bezpieczeństwa"
w tej tabeli.

aW

polu wprowadzania pojawi się jednostka dla wartości ustawionej dla
"Wartości sygnału wyjściowego".

10.7

Cyfrowe wejścia jednostki bazowej i opcjonalnych płytek
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Wejścia
cyfrowe > Wejścia cyfrowe 1-9

Punkt konfiguracji
Wyznaczenie
Odwrócenie
Kontakt

Alarm
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Wyjaśnienie
Opcja wyboru
/ustawienia
do 21 znaków
Oznaczenie danych wejściowych
tekstowych
Tak
Odwróć/nie odwracaj stan
Nie
Jednostka bazowa:
Typ podłączonego sygnału cyfrowego
styk bezpotencjałowy,
zewnętrzne źródło
napięcia
Opcjonalne płytki:
styk bezpotencjałowy
Alarmy wejść binarnych służą do monitorowania sygnałów przełączających
po stronie wejścia.
ustawienia alarmów dla wszystkich funkcji urządzeń cyfrowych są
objaśnione razem.
⇨ Rozdział 10.11.3 "Cyfrowe alarmy sygnalizacyjne", strona 173

10 Konfiguracja
10.8

Cyfrowe wyjścia jednostki bazowej i opcjonalnych płytek
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Wyjścia
cyfrowe > Wyjścia cyfrowe 1 do 17

Punkt konfiguracji
Wyznaczenie
Wartość
sygnału
wyjściowego
Odwrócenie
Włącz tryb ręczny.

Opcja wyboru
/ustawienia
do 21 znaków
tekstowych
Wybór z
selektora
binarnego
Tak
Nie
Tak
Nie

Wyjaśnienie
Oznaczenie wyjścia
Cyfrowe źródło sygnału dla wyjścia
Odwróć/nie odwracaj stanu
Tryb ręczny dla danego wyjścia jest tutaj
włączony/ zablokowany.
Tryb ręczny umożliwia ustawienie stałych
wartości binarnych (stanów przełączania) dla
wyjścia do testowania

⇨ Rozdział 8.2.3 "Poziom funkcjonalny", strona
91
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10.9

Wartości aliasów
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Wartości aliasów > Wartość aliasów 1 do 16
Wartość alias jest użytecznym narzędziem służącym do dystrybucji sygnału
analogowego z JUMO AQUIS touch P do kilku funkcji wewnętrznych i wyjść
analogowych urządzenia. Służy przede wszystkim jako unikalny węzeł
dystrybucyjny pomiędzy źródłem sygnału (wejście analogowe lub sygnał
wyjściowy funkcji wewnętrznej urządzenia) i kilkoma sygnałami
przeznaczonymi (np. wejścia funkcji wewnętrznych urządzenia i wyjścia
analogowe). Upraszcza to zarządzanie przepływem sygnału w urządzeniu. Na
przykład, źródło sygnału dla grupy funkcji wewnętrznych urządzenia i wyjść
analogowych można łatwo zmienić na wartość alias, jeśli odpowiednia
wartość alias zostanie ustawiona jako sygnał wejściowy w powiązanych
funkcjach i wyjściach analogowych. Na rysunku wartość alias 1 jest ustawiana
jako sygnał wejściowy dla kontrolera, grupy rejestrującej i wyjścia
analogowego. Wartość aliasu umożliwia zmianę źródła sygnału z wejścia
temperatury 1 na wejście temperatury 2 w centralnym miejscu. Jest to po
prostu kwestia zmiany wartości wejściowej wartości aliasu.
Regulator 1

Wejście temperatury
1
IN 4

Wartość aliasu 1
Zbiornik ciśnieniowy
1

Wejście temperatury 2
IN 5

Grupa rejestracji 1
Kanał analogowy 1

Wyjście analogowe 4

Program Setup JUMO dla komputerów PC

Punkt konfiguracji
Wyznaczenie
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Opcja wyboru
/ustawienia
do 20 znaków
tekstowych

Wyjaśnienie
Nazwa dla wartości aliasu

10 Konfiguracja
Punkt konfiguracji
Źródło oznaczenia

Sygnał wejściowy

Opcja
wyboru/ustaw
ienia
Oznaczenie tekstu
Oznaczenie
sygnału

Wybór z
selektora
analogowego

Wyjaśnienie
Wybór tekstu desygnatu, który ma być
wyświetlany dla wartości aliasu
Dla tekstu desygnatorowego wartości alias w
wyborze analogowym i w funkcjach urządzenia
można wybrać pomiędzy "Oznaczenie tekstowe"
(desygnowanie wartości aliasowej) i
"Oznaczenie sygnału" (oznaczenie sygnału
wybranego w pozycji konfiguracyjnej "Sygnał
wejściowy").
Źródło sygnału wartości aliasu
Wartość wejściowa równa się wartości
wyjściowej; wartość alias reprezentuje sygnał
wejściowy.
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10.10

Czujniki cyfrowe
INFORMACJA!
Do obsługi czujników cyfrowych potrzebny jest dodatkowy kod "JUMO
digiLine protocol activated" (patrz rozdział 4.2 "Szczegóły zamówienia",
strona 22).
INFORMACJA!
Do obsługi czujników cyfrowych można skonfigurować tylko jeden interfejs
szeregowy urządzenia. Jeśli urządzenie posiada 2 interfejsy szeregowe
(jednostka bazowa i ewentualnie płytka opcyjna), należy wybrać 1 interfejs do
podłączenia czujników cyfrowych i odpowiednio go skonfigurować.
INFORMACJA!
Prawidłowe działanie czujników cyfrowych zależy od prawidłowego
ustawienia interfejsu, do którego podłączone są i mają być obsługiwane
czujniki cyfrowe. Upewnij się, że wybrany interfejs szeregowy jest prawidłowo
skonfigurowany.

10.10.1

Informacje ogólne
Otwórz ustawienia ogólne czujników cyfrowych:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Czujniki cyfrowe > Czujniki cyfrowe 1 do 6>
Ogólne

Punkt konfiguracji
Parametr

z wejściem
temperatury
Numer VdN

158

Opcja wyboru
/ustawienia
Brak czujnika
pH
ORP
Temperatura
O-DO
Mętność
Wolny chlor zależny od pH
Wolny chlor niezależny od pH
Całkowity chlor
Ozon zależny
Ozon niezależny
Kwas perooctowy
Nadtlenek wodoru
Dwutlenek chloru zależny
Dwutlenek chloru neutralny
Bromek
Wolny chlor, otwarty.
Tak
Nie
0 do 999

Wyjaśnienie
Wybór typu czujnika
Czujniki cyfrowe i elektronika
cyfrowa JUMO mogą być połączone
tylko wtedy, gdy te ustawienia są
zgodne z typem informacji czujnika,
który ma być połączony. Jeśli to
ustawienie zostanie zmienione w
trakcie pracy podłączonego czujnika,
czujnik traci połączenie i musi zostać
ponownie uruchomiony.

10 Konfiguracja
10.10.2

Konfiguracja
Otwarta konfiguracja czujników cyfrowych:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Czujniki cyfrowe > Czujniki cyfrowe 1 do 6 >
Konfiguracja

Ustawienia gen. dla wszystkich typów czujników cyfrowych
Punkt konfiguracji
Oznaczenie

Alarmy 1/2

Opcja wyboru
/ustawienia
do 20 znaków tekstowych

Wyjaśnienie
Zwykłe oznaczenie tekstowe dla
wejścia czujnika cyfrowego

Oznaczenie to jest wyświetlane w
menu, np. wybór analogowy lub
binarny.
Alarmy wejść analogowych służą do monitorowania wartości pomiarowych
w odniesieniu do ustawianych wartości granicznych.
Ustawienia alarmów dla wszystkich funkcji urządzenia analogowego są
objaśniane razem.
⇨ Rozdział 10.11.2 "Alarmy dla sygnałów analogowych i czujników
cyfrowych", strona 170

Tylko dla czujników JUMO z elektroniką digiLine JUMO pH/ORP/T
Punkt konfiguracji
Kontrola TAG
Czujnik TAG

Stała czasowa filtra a

Opcja wyboru
/ustawienia
nieaktywny
aktywny
do 20 znaków tekstowych

0 do 25 s

Wyjaśnienie
W razie potrzeby funkcję tę można
wykorzystać w celu przypisania
elektroniki cyfrowej JUMO digiLine
do punktów pomiarowych. W
przypadku aktywacji "Numer TAG"
czujnika porównuje się z wpisem w
polu "Sensor Tag" cyfrowych wejść
czujników po podłączeniu czujnika
do urządzenia nadrzędnego. Jeśli
są one różne, elektronika digiLine
JUMO nie jest połączona.
Numer "TAG" elektroniki digiLine
JUMO można wprowadzać i
edytować w elektronice digiLine
JUMO tylko za pomocą
oprogramowania JUMO DSM.
Optymalizacja wartości mierzonej w
elektronice digiLine JUMO.
Im
wyższa
wartość
czasu
filtrowania, tym wolniej mierzona
wartość jest aktualizowana.
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Punkt konfiguracji
Początek zakresu
wyświetlania
Koniec zakresu
wyświetlania
Kompensacja a

Opcja wyboru
/ustawienia
od -99999 do +99999b.
od -99999 do +99999b.

Stała temperatura kompensacji
Temperatura czujnika
Interfejs

Wyjaśnienie
Górna/dolna granica oznaczająca
skalę podczas wyświetlania
mierzonych wartości, np. na
wykresach rejestratora i wykresach
słupkowych.
Tylko dla czujników pH:
Wybór źródła sygnału do
kompensacji
temperatury
w
elektronice
cyfrowej
JUMO
DigiLine.
Stała temperatura kompensacji:
Kompensacja za pomocą stałej
wartości temperatury, która jest
wprowadzona w pozycji
"Temperatura kompensacji".
Temperatura czujnika:
Zintegrowana sonda temperaturowa
czujnika pH dostarcza temperatury
kompensacyjnej.

Stała temperatura
kompensacji

-25 do +150 °C

Temperatura
kompensacyjna

Wybór z sekcji analogowej

Wejście temperatury
w danym okresie
czasu

0 do 25 s

Interfejs: AQUIS touch P łączy
temperaturę kompensacji z
elektroniką cyfrową JUMO poprzez
interfejs szeregowy. Źródło
temperatury kompensacji ustawia
się w punkcie konfiguracji
"Temperatura kompensacji".
Tylko wtedy, gdy opcja
"Kompensacja" jest ustawiona
na "Stała temperatura
kompensacji":
stała wartość temperatury, do
kompensacji temperatury pomiaru
pH w elektronice cyfrowej JUMO
DigiLine.
Tylko wtedy, gdy opcja
"Kompensacja" jest ustawiona na
"Interfejs":
Wybór źródła sygnału z
analogowego wyboru JUMO AQUIS
touch P do pomiaru temperatury w
elektronice cyfrowej JUMO DigiLine.
Optymalizacja mierzonej wartości
temperatury - aktualizacja wartości
w elektronice cyfrowej JUMO iLine.
Im
wyższa
wartość
czasu
filtrowania, tym wolniej mierzona
wartość jest aktualizowana.
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Punkt konfiguracji
Offset temperaturya

a
b

Opcja wyboru
/ustawienia
-10 do +10 °C

Wyjaśnienie
Wartość korekcyjna, która jest
dodawana do zmierzonej wartości
temperatury.

To ustawienie jest zapisywane w konfiguracji elektroniki digiLine JUMO.
W polu wprowadzania pojawi się jednostka dla pozycji ustawionej w "Parameter".

Tylko w przypadku czujników JUMO ecoLine O-DO
Wyjaśnienie

Zawartość soli

Opcja wyboru
/ustawienia
% Sat
mg/l
ppm
0 do 10000 g/kg

Ciśnienie powietrza

500 do 1500 hPa

Kompensacja a

Stała temperatura kompensacji
Temperatura czujnika
Interfejs

Wskazanie ciśnienia powietrza
atmosferycznego w celu
kompensacji wpływu ciśnienia
powietrza na zmierzoną wartość
stężenia tlenu w roztworze
pomiarowym.
Stała temperatura kompensacji:
Kompensacja za pomocą stałej
wartości temperatury, która jest
wprowadzona w pozycji
"Temperatura kompensacji".

Punkt konfiguracji
Jednostka tlenu

Wybór jednostki, w której
wyświetlane jest stężenie tlenu.
Wskazanie zawartości soli
(zasolenia) roztworu pomiarowego
do oznaczania wpływu zasolenia na
zmierzoną wartość stężenia tlenu w
roztworze pomiarowym.

Temperatura czujnika:
Zintegrowany czujnik temperatury
czujnika O-DO dostarcza
temperatury kompensacyjnej.

Stała temperatura
kompensacjia

-25 do +150 °C

Interfejs: AQUIS touch P łączy
temperaturę kompensacji z
elektroniką czujnika poprzez
interfejs użytkownika. Źródło
temperatury kompensatora ustawia
się w punkcie konfiguracyjnym
"Temperatura kompensacyjna".
Tylko wtedy, gdy opcja
"Kompensacja" jest ustawiona
na "Stała temperatura
kompensacji":
stała wartość temperatury, dla
kompensacji temperatury pomiaru
tlenu w czujniku O-DO
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Punkt konfiguracji
Temperatura
kompensacyjna

Opcja wyboru
/ustawienia
Wybór z sekcji analogowej

Początek zakresu
wyświetlania
Koniec zakresu
wyświetlania

od -99999 do +99999a.

Częstotliwość
próbkowania

1 do 999 s

Stała czasowa filtra

od -99999 do +99999a.

0 do 25 s

Wyjaśnienie
Tylko wtedy, gdy opcja
"Kompensacja" jest ustawiona na
"Interfejs":
Wybór źródła sygnału z
analogowego wyboru JUMO AQUIS
touch P do pomiaru temperatury
tlenu w czujniku O-DO.
Górna/dolna granica oznaczająca
skalę podczas wyświetlania
mierzonych wartości, np. na
wykresach rejestratora i wykresach
słupkowych.
Wskazanie długości odstępu czasu
pomiędzy 2 pomiarami.
Mniejsza
"częstotliwość
próbkowania" przyczynia się do
wydłużenia żywotności czujnika.
W przypadku szybszego pobierania
próbek, wartość pomiarowa jest
często aktualizowana.
Optymalizacja aktualizacji wartości
mierzonej w elektronach digiLine
JUMO.
Im
wyższa
wartość
czasu
filtrowania, tym wolniej mierzona
wartość jest aktualizowana.

aW

polu wprowadzania pojawi się jednostka ustawiona jako jednostka w polu "Jednostka tlenu".
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Tylko dla czujników JUMO NTU
Punkt konfiguracji
Zakres pomiaru
mętności

Opcja wyboru
/ustawienia
automatyczny
0 do 50 NTU
0 do 200 NTU
0 do 1000 NTU
0 do 4000 NTU

Jednostka mętności

NTU
FNU

Miejsce dziesiętne
Stała czasowa filtra

Stały format przecinka
0 do 25 s

Początek zakresu
wyświetlania
Koniec zakresu
wyświetlania
aW

od -99999 do +99999a.
od -99999 do +99999a.

Wyjaśnienie
Wybór zakresu pomiarowego dla
pomiaru mętności
Użytkownik może wybrać stały
zakres pomiarowy lub automatyczny
wybór zakresu pomiarowego.
Wybór jednostki, w której
odtwarzana jest zmierzona
wartość zmętnienia.
Kropki dziesiętne na wyświetlaczu
Optymalizacja aktualizacji wartości
mierzonej w elektronach digiLine
JUMO.
Im
wyższa
wartość
czasu
filtrowania, tym wolniej mierzona
wartość jest aktualizowana.
Górna/dolna granica oznaczająca
skalę podczas wyświetlania
mierzonych wartości, np. na
wykresach rejestratora i wykresach
słupkowych.

polu wprowadzania pojawi się jednostka ustawiona jako jednostka w polu "Jednostka mętności".
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Tylko dla cyfrowych czujników tecLine JUMO tecLine
Punkt konfiguracji
Zakres pomiarowy
Wolny chlor zależny od pH
Otwarty
pomiar
chloru
Całkowity chlor
Dwutlenek chloru
Dwutlenek chloru neutralny
Bromek

Opcja wyboru
/ustawienia
2 ppm
20 ppm

2 ppm
20 ppm
200 ppm

Ozon zależny

10 ppm
20 ppm

Ozon neutralny

2 ppm
10 ppm

Kwas perooctowy

200 ppm
2000 ppm
20000 ppm

Nadtlenek wodoru

20000 ppm
20 %

Stała czasowa filtra

Auto
Kropki dziesiętne na wyświetlaczu
stały format przecinka
0 do 25 s
Optymalizacja aktualizacji wartości
mierzonej w elektronice digiLine
JUMO.

Początek zakresu wyświetlania
Koniec zakresu wyświetlania

0 do 20000a
0 do 20000a

Skompensowany względem pH
pomiar chloru

Wyłączony
Włączony
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Ustawianie zakresu pomiarowego
dla różnych wielkości mierzonych
przez cyfrowe czujniki tecLine
JUMO
Tutaj ustawiasz zakres pomiarowy
swojego cyfrowego czujnika tecLine
JUMO zgodnie ze szczegółami
zamówienia czujnika.

Wolny chlor o neutralnym pH

Miejsce dziesiętne

Wyjaśnienie

Im
wyższa
wartość
czasu
filtrowania, tym wolniej mierzona
wartość jest aktualizowana.
Górna/dolna granica oznaczająca
skalę podczas wyświetlania
mierzonych wartości, np. na
wykresach rejestratora i wykresach
słupkowych.
Dostępne tylko w przypadku
pomiarów pH zależnych od
wolnego chloru:
Aktywacja/dezaktywacja
kompensacji pH dla pomiaru
wolnego chloru

10 Konfiguracja
Punkt konfiguracji
Źródło kompensacji pH

aW

Opcja wyboru
/ustawienia
Wybór z sekcji
analogowej

Wyjaśnienie
Dostępne tylko z aktywnym pHkompensacją:
Wejście analogowe czujnika
wartości pH do pomiaru wolnego
chloru z kompensacją pH.

polu wprowadzania pojawi się jednostka dla danej wartości czujnika.
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10.10.3

Alarmy czujników
Cyfrowe czujniki cyklicznie przekazują szereg bitów alarmowych i
statusowych. W ustawieniach alarmów czujników można ustawić, który z tych
sygnałów powinien być wskazywany na wyświetlaczu JUMO AQUIS touch P.
Same ustawienia warunków alarmowych są dokonywane w konfiguracji
poszczególnych czujników elektronicznych lub określone przez specyfikacje
dla danego czujnika. Bardziej szczegółowe informacje na temat konfiguracji
można znaleźć w instrukcji obsługi danego typu czujnika.
Czujniki cyfrowe z czujnikami otwartymi:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Czujniki cyfrowe > Czujniki cyfrowe 1 do 6>
Alarmy czujników
Każdy alarm przesyłany przez czujniki cyfrowe ma następujące parametry
konfiguracyjne:

Punkt konfiguracji
Lista alarmów
/zdarzeń
Opóźnienie
alarmu
czujnika
Tekst alarmu

Opcja wyboru
/ustawienia
Wyłączenie
Zdarzenie
Alarm
0 do 999 s

–

Wyjaśnienie
Przypisanie powiadomienia o
alarmie do listy alarmów lub listy
zdarzeń
Opóźnienie czasowe momentu
otrzymania sygnału alarmowego z
czujnika i uruchomienia alarmu w
urządzeniu
Tekst listy alarmów/zdarzeń
Tylko wyświetlane i nie mogą być
zmieniane.

Zakres typów alarmów, które mogą być transmitowane przez czujnik cyfrowy
zależy od typu czujnika. Poszczególne listy alarmów dla różnych typów
czujników są przedstawione poniżej.
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JUMO digiLine pH
Wyjaśnienie
Alarm dla wartości pH poza zakresem
Alarm dla temperatury poza zakresem
Niższa wartość graniczna pH jest wstępnie alarmowana
przez czujnik (patrz "Monitorowanie czujnika" w instrukcji
obsługi JUMO digiLine pH).
Alarm pH min.
Alarm dolnej wartości granicznej pH z czujnika (patrz
"Monitorowanie czujnika" w instrukcji obsługi JUMO
digiLine pH)
Wartość pH max. ostrzeżenie
Alarm wstępny górnej wartości granicznej pH z czujnika
(patrz "Monitorowanie czujnika" w instrukcji obsługi
JUMO digiLine pH)
pH max. alarm
Alarm górnej wartości granicznej pH z czujnika (patrz
"Monitorowanie czujnika" w instrukcji obsługi JUMO
digiLine pH)
Ostrzeżenie o minimalnej temperaturze Wstępny alarm dla dolnej wartości granicznej
temperatury z czujnika (patrz "Monitorowanie czujnika"
w instrukcji obsługi JUMO digiLine pH)
Alarm temperatury minimalnej
Alarm dolnej wartości granicznej temperatury z czujnika
(patrz "Monitorowanie czujnika" w instrukcji obsługi
JUMO digiLine pH)
Ostrzeżenie o maksymalnej
Alarm wstępny górnej wartości granicznej temperatury z
temperaturze
czujnika (patrz "Monitorowanie czujnika" w instrukcji
obsługi JUMO digiLine pH)
Alarm temperatury maksymalnej
Alarm górnej wartości granicznej temperatury z czujnika
(patrz "Monitorowanie czujnika" w instrukcji obsługi
JUMO digiLine pH)
Alarm zegarowy kalibracyjny
Alarm dla należnej kalibracji czujnika (patrz "Dane
kalibracyjne" w instrukcji obsługi JUMO digiLine pH)
Ostrzeżenie dotyczące
Alarm wstępny dla maksymalnej liczby cykli
CIP/SIP/Autoklawowy
CIP/SIP/autoklawowania (patrz "Monitorowanie
czujników" w instrukcji obsługi JUMO digiLine pH)
Alarm CIP/SIP/Autoklawowy
Alarm dla maksymalnej liczby CIP/SIP/autoklawów
(patrz "Monitorowanie czujników" w instrukcji obsługi
JUMO digiLine pH)
Ostrzeżenie o naprężeniach czujników Wstępny alarm naprężeń czujnika (patrz "Monitorowanie
czujnika" w instrukcji obsługi JUMO digiLine pH)
Alarm naprężeń czujnika
Alarm naprężeń czujnika (patrz "Monitorowanie czujnika"
w instrukcji obsługi JUMO digiLine pH)
Stan wejścia cyfrowego
Stan sygnału na wejściu cyfrowym elektroniki czujnika.
Alarm
Alarm czujnika pH
Alarm czujnika temperatury
pH min. ostrzeżenie
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JUMO digiLine ORP
Alarm
Alarm czujnika ORP
Alarm zegarowy kalibracyjny
Stan wejścia cyfrowego

Wyjaśnienie
Alarm dla wartości redox poza zakresem
Alarm dla należnej kalibracji czujnika (patrz "Dane
kalibracyjne" w instrukcji obsługi JUMO digiLine ORP)
Stan sygnału na wejściu cyfrowym elektroniki czujnika.

JUMO digiLine T
Alarm
Alarm czujnika temperatury
Stan wejścia cyfrowego
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Wyjaśnienie
Alarm dla wartości temperatury poza zakresem
Stan sygnału na wejściu cyfrowym elektroniki czujnika.
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10.10.4

Definicja CIP/SIP (tylko pH JUMO digiLine)
Otwórz definicję CIP/SIP dla czujników cyfrowych:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Czujniki cyfrowe > Czujniki cyfrowe 1 do 6
> definicja CIP/SIP

Punkt konfiguracji
CIP min. temperatura a

Opcja wyboru
/ustawienia
-20 do +150 °C

SIP temperatura min.
a

Czas trwania cyklu
0 do 9999 s
CIPa
Czas trwania cyklu
SIPa
Alarmowanie CIP/SIP nieaktywny
aktywny

a To

Wyjaśnienie
Progi temperatury do celów identyfikacji cykli
CIP/SIP
Jeżeli cykl CIP/SIP ma miejsce powyżej jednej z
tych wartości w ustawionym czasie trwania
cyklu CIP/SIP, wartości identyfikują pomyślnie
zakończony cykl CIP/SIP, a licznik CIP lub SIP
w elektronice JUMO digiLine jest zwiększany.
Odpowiedni licznik jest resetowany dopiero po
spadku wartości poniżej temperatury CIP/SIP.
Czas trwania cyklu CIP/SIP

Ustawienie alarmu na JUMO AQUIS touch P,
jeśli liczniki CIP, SIP lub autoklawu w elektronice
digiLine JUMO osiągnęły maksymalną
dopuszczalną liczbę cykli.

ustawienie jest zapisywane w konfiguracji elektroniki digiLine JUMO.

10.10.5

Czasomierz kalibracyjny
Otwórz ustawienia zegara kalibracyjnego - czujniki cyfrowe:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Czujniki cyfrowe > Czujniki cyfrowe 1 do 6
> Czasomierz kalibracyjny
Zegary kalibracyjne zachęcają użytkownika do regularnej kalibracji czujników.
Ustawienia wszystkich wejść analitycznych i wejść uniwersalnych są
objaśniane razem.

⇨ Rozdział 10.12 "Calibration timer", strona 174
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10.11

Monitorowanie granic i alarmy

10.11.1

Funkcje monitorowania wartości granicznych
Monitorowanie wartości granicznych:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Monitorowanie wartości
granicznych > Monitorowanie wartości granicznych 1 do 8

Punkt konfiguracji
Oznaczenie
Sygnał wejściowy

Alarmy 1/2

10.11.2

Wyjaśnienie
Opcja wyboru
/ustawienia
do 21 znaków
Oznaczenie do monitorowania wartości
tekstowych
granicznych
Wybór z
Źródło sygnału wartości analogowej, która jest
selektora
monitorowana za pomocą monitoringu wartości
analogowego
granicznych.
Alarmy monitorowania wartości granicznych są wykorzystywane do
monitorowania wszelkich sygnałów wyjściowych w odniesieniu do
ustawionych wartości granicznych.
Ustawienia alarmów dla wszystkich funkcji urządzenia analogowego są
objaśniane razem.
⇨ "Alarmy dla sygnałów analogowych i czujników cyfrowych", strona 170

Alarmy dla sygnałów analogowych i czujników cyfrowych
Konfiguracja alarmu monitorowania wartości granicznych:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Monitorowanie wartości granicznych > Monitorowanie
wartości granicznych 1 do 8
Konfiguracja alarmu wejść temperaturowych:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Wejścia
analogowe > Wejścia temperatury 1 do 2
Konfiguracja alarmu wejść uniwersalnych:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Wejścia
analogowe > Wejścia uniwersalne 1 do 3 >
Konfiguracja
Konfiguracja alarmu wejść do analizy pH/Redox/NH3:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Wejścia analogowe
> Wejścia analityczne 1 do 4 > Konfiguracja
Konfiguracja alarmu wejść do analizy CR / Ci:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Wejścia analogowe >
Wejście analityczne 1 do 4 > Konfiguracja > Zakres pomiarowy 1 do 4
Konfiguracja alarmu dla czujników cyfrowych:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Czujniki cyfrowe >
Czujniki cyfrowe 1 do 6 > Konfiguracja
Konfiguracja alarmu dla zewnętrznych wejść analogowych:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Zewnętrzne wejścia
analogowe > Zewnętrzne wejścia analogowe 1 do 8
Konfiguracja alarmu dla szybkości przepływu:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Szybkość przepływu > Szybkość przepływu 1 do 2
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Punkt konfiguracji
Sygnał cyfrowy do
funkcji Hold

Reakcja w miejscu
zatrzymania (Hold)
Reakcja przy
kalibracji

Reakcja na błąd

Typ alarmu

Lista
alarmów/zdarzeń

Opcja wyboru
/ustawienia
Wybór z selektora
binarnego

nieaktywne
aktywne
hold
nieaktywny
aktywny
hold
normalny
nieaktywne
aktywne
hold
Nieaktywne
alarm min.
Alarm max.
Okno alarmu
Odwr. Okno
alarmu
tylko dla
analizy CR:
USP
Alarm wstępny
wody czyszczonej
USP
Alarm wstępny wody
czyszczonej
Alarm o wyłączeniu

Wartość graniczna
Histereza

do 21 znaków
tekstowych
od -99999 do +99999
0 do 99999

Zakres okien

0 do 99999

Tekst alarmu

Wyjaśnienie
Sygnał cyfrowy do aktywacji funkcji Hold
Gdy funkcja Hold jest aktywna, alarm ustwia
stan zdefiniowany w ustawieniu "Response at
hold".
Specyfikacja stanu alarmowego przy włączonej
funkcji zatrzymania, przy kalibracji wejścia lub
przy błędzie (poza zakresem).
nieaktywne: wyłączony alarm
aktywny: alarm wymuszony
hold: stan alarmowy jest utrzymywany
niezależnie od zmian stanu alarmowego.
normalny: alarm w zależności od stanu
alarmowego
Cztery typy alarmów (funkcje porównawcze)
mogą być wybrane do monitorowania
mierzonych wartości pod kątem naruszenia
wartości granicznych.

⇨ Linie charakterystyczne poniżej tabeli

Alarmy wartości granicznych do USP
<645> lub Farmakopei Europejskiej (Ph.
Eur.) dla wody oczyszczonej.

Przypisanie powiadomienia o alarmie do listy
alarmów lub listy zdarzeń
Tekst listy alarmów/zdarzeń
Wartość graniczna dla danego typu alarmu
Odległość między punktami włączania i
wyłączania dla typów alarmów

⇨ Linie charakterystyczne poniżej tabeli
Funkcja impulsu

Tak
Nie
Czas trwania impulsu 0 do 999 s
Opóźnienie
alarmu Wł.
Opóźnienie alarmu
Wył.

0 do 999 s
0 do 999 s

Zasięg okna alarmowego
⇨ Linie charakterystyczne poniżej tabeli
Limit czasowy dla alarmu z wiper time jako
maksymalny czas trwania alarmu.
Czas trwania alarmu z aktywną funkcją
impulsową
Opóźnienie czasowe pomiędzy wystąpieniem
stanu alarmowego a wyzwoleniem alarmu.
Opóźnienie czasowe pomiędzy zakończeniem
stanu alarmowego a skasowaniem alarmu
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Alarm minimalny (sygnał włączenia, gdy wartość spadnie poniżej dolnej granicy)
Wartość
binarna

1
Histereza

0

Sygnał
wejściowy

Wartość
graniczna

Alarm maksymalny (sygnał włączenia, gdy wartość przekroczy górną granicę)
Wartość
binarna

1
Histereza

0

Wartość
graniczna

Sygnał
wejściowy

Okno alarmu (Sygnał włączenia w konfigurowalnym zakresie wartości
)

Wartość
binarna

1
Histereza

Histereza

0

Sygnał
wejściowy

Wartość
graniczna
Zakres okien

Odwrócone okno alarmowe (sygnał włączenia poza konfigurowalnym zakresem wartości)
Wartość
binarna

1
Histereza

Histereza

0
Wartość
graniczna
Zakres okien
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Sygnał
wejściowy
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10.11.3

Cyfrowe alarmy sygnałowe
Otworzyć konfigurację alarmu dla wejść
binarnych: Menu urządzenia > Konfiguracja >
Wejścia binarne > Wejścia binarne 1-9
Otworzyć konfigurację alarmu dla zewnętrznych wejść
binarnych: Menu urządzenia > Konfiguracja > Zewnętrzne
wejścia binarne > Zewnętrzne wejścia binarne 1 do 8
Otworzyć konfigurację alarmu dla formuły logicznej:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Formuła logiczna > Formuła 1 do 30

Punkt konfiguracji
Sygnał cyfrowy do
przytrzymania

Reakcja w miejscu
zatrzymania

Opcja wyboru
/ustawienia
Wybór z selektora
binarnego

nieaktywny
aktywny
hold
normalny

Wyjaśnienie
Sygnał cyfrowy do aktywacji funkcji Hold
Gdy funkcja Hold jest aktywna, alarm wystawia
stan zdefiniowany w ustawieniu "Response at
hold".
Specyfikacja stanu alarmowego, gdy funkcja
wstrzymania jest aktywna.
nieaktywne: wyłączony alarm
aktywny: alarm wymuszony
przytrzymaj: stan alarmowy jest utrzymywany
niezależnie od zmian stanu alarmowego.

Typ alarmu
Lista
alarmów/zdarzeń
Tekst alarmu
Alarm aktywny przy
Opóźnienie alarmu

aktywny
nieaktywny
Alarm o
wyłączeniu
do 21 znaków
tekstowych
wysoki
niski
0 do 9999 s

normalny: alarm w zależności od stanu
alarmowego
Uzbrajanie lub rozbrajanie alarmu.
Przypisanie powiadomienia o alarmie do listy
alarmów lub listy zdarzeń
Tekst listy alarmów/zdarzeń
Stan alarmów na wejściu cyfrowym
Opóźnienie czasowe pomiędzy wystąpieniem
stanu alarmowego a wyzwoleniem alarmu.
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10.12

Czasomierz kalibracyjny
Każde wejście do analizy wielkości mierzonych ma swój własny licznik czasu
kalibracji. Wejścia do czujników temperatury nie posiadają licznika czasowego,
ponieważ nie wymagają one kalibracji. Zegary kalibracyjne sygnalizują, że
kalibracja czujnika jest wywołana przez alarm kalibracyjny. Po pomyślnym
skalibrowaniu danego wejścia, jego timer kalibracyjny zostaje zresetowany.
Sygnał do odpowiedniej kalibracji może być generowany np. przez wyjścia
binarne z zewnętrznymi lampkami sygnalizacyjnymi lub listę alarmów/zdarzeń.
Struktura konfiguracji czasomierza kalibracyjnego czujników z elektroniką
JUMO digiLine różni się od struktury wszystkich innych czujników
analitycznych. W tym przypadku istnieje tylko parametr "Calibration interval".
Przestrzegać następującej tabeli konfiguracji.

10.12.1

Konfiguracja zegarów kalibracyjnych
Czasomierz kalibracyjny dla wejśc uniwersalnych:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Wejścia analogowe
> Wejścia uniwersalne 1 do 3 > Timer kalibracyjny
Czasomierz kalibracyjny dla wejśc analitycznych:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Wejścia analogowe
> Wejście analityczne 1 do 4 > Timer kalibracyjny
Czasomierz kalibracyjny dla czujników cyfrowych:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Czujniki cyfrowe > Czujniki cyfrowe 1 do 6
> Timer kalibracyjny

Punkt konfiguracji
Funkcjonalność a
Lista alarmów
/zdarzeń a
Teksas alarmów a
Przedział czasowy
kalibracji a

a

Opcja wyboru
/ustawienia
nieaktywny
aktywny
Wyłączony
Zdarzenie
Alarm
21 znaków tekstowych

0 do 9999 dni

Wyjaśnienie
Aktywacja/dezaktywacja zegara sterującego
kalibracją dla wejścia analogowego
Przypisanie powiadomienia o wyłączeniu
czasomierza kalibracyjnego do listy alarmów lub
listy zdarzeń
Tekst dla listy alarmów/zdarzeń po upływie
określonego czasu pracy zegarów
kalibracyjnych
Czas od jednej kalibracji do następnej. Gdy
wymagana jest kalibracja, sygnalizowana jest
przez alarm kalibracyjny na JUMO AQUIS touch
P.

W przypadku czujników z elektroniką cyfrową JUMO digiLine można ustawić tylko okres kalibracji. W
przypadku czujników pH i redox z elektroniką digiLine JUMO, alarm kalibracyjny jest aktywny
automatycznie. Teksty alarmów i listy zdarzeń są wstępnie ustawione.
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10.13

Regulator

10.13.1

Konfiguracja regulatorów
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Konfiguracja > Kontroler >
Kontroler 1 do 4 > Konfiguracja

Punkt konfiguracji

Opcja wyboru
/ustawienia

Wyjaśnienie

Typ regulatora

Regulator dwustawny
Regulator trójstawny,
Regulator coarse/fine
Regulator modulacyjny,
Regulator ciągły ze
zintegrowanym
regulatorem położenia,
Regulator ciągły.

Wybór typu regulatora

Kierunek regulacji

Odwrotny
Bezpośredni

Typ wyjścia 1
Typ wyjścia 2

Wyjście długości impulsu
Wyjście częstotliwości
impulsu
Wyjście ciągłe

Owrtotny: Wyjście zwiększa się wraz z ujemnym
uchybem regulacji (wartość rzeczywista < wartość
zadana), wyjście zmniejsza się przy dodatnim
uchybie regulacji
Bezpośredni: Wzrost poziomu wyjściowego dla
dodatniego uchybu (wartość rzeczywista > wartość
zadana), spadek poziomu wyjściowego dla ujemnego
uchybu
Typ sygnału wyjściowego regulatora

Typ styku
wyjściowego 1 do 2

Styk normalnie zamknięty
Styk normalnie otwarty

Typ styku (kierunek sterowania) wyjść binarnych
(K1,K2)
Kontakt roboczy odpowiada kontaktowi normalnie
otwartemu.
Styk spoczynkowy odpowiada stykowi normalnie
zamkniętemu.

Tryb ręczny

Włączony
Wyłączony

Włączenie trybu ręcznego

Akceptacja
wyjścia ręcznego
1

Tak
Nie

Manualny poziom
wyjściowy 1

-100 do +100 %.

Akceptacja wstępnie skonfigurowanego ręcznego
poziomu wyjściowego (dla 1. wyjścia regulatora na
regulatorach coarse/fine) po uruchomieniu trybu
ręcznego.
Wstępnie skonfigurowany poziom wyjściowy ręczny
(dla 1. wyjścia regulatora w regulatorach coarse/fine)
Akceptowane automatycznie po aktywacji "trybu
ręcznego", jeśli akceptacja poziomu ręcznego
wyjścia jest ustawiona na "Tak".
W przeciwnym razie sterownik akceptuje ostatni
poziom wyjściowy z trybu sterowania
automatycznego.
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Punkt konfiguracji

Opcja wyboru
/ustawienia

Wyjaśnienie

Akceptacja wyjścia
ręcznego 2

Tak
Nie

tylko dla regulatorów coarse/fine
Akceptacja wstępnie skonfigurowanego poziomu
wyjścia ręcznego dla drugiego wyjścia sterownika po
włączeniu trybu ręcznego.

Manualny poziom
wyjściowy 2

0-100 %.

tylko dla regulatorów coarse/fine:
Wstępnie skonfigurowany poziom wyjścia ręcznego
dla drugiego wyjścia sterownika
Automatycznie akceptowane po włączeniu trybu
ręcznego.
jeżeli akceptacja ręcznego poziomu
wyjściowego jest ustawiona na "Tak"; w
przeciwnym razie sterownik
przyjmuje ostatni poziom wyjściowy z trybu
sterowania automatycznego.
Akceptacja wstępnie skonfigurowanego poziomu
wyjścia Hold (dla 1. wyjścia regulatora na
regulatorach coarse/fine) po aktywacji trybu Hold.

Akceptacja poziomu
Tak
wyjściowego trybu Hold Nie
1
Poziom wyjściowy Hold -100 do +100 %.
1

Akceptacja poziomu
Tak
wyjściowego trybu Hold Nie
2
Poziom wyjściowy Hold 0-100 %.
2

Wstępnie skonfigurowany poziom wyjściowy
podtrzymania (dla wyjścia 1 na regulatorach
coarse/fine)
Akceptowane automatycznie po aktywacji "trybu
ręcznego", jeśli akceptacja poziomu ręcznego
wyjścia jest ustawiona na "Tak".
W przeciwnym razie sterownik akceptuje ostatni
poziom wyjściowy z trybu sterowania
automatycznego.
tylko dla regulatorów coarse/fine:Akceptacja
wstępnie skonfigurowanego poziomu wyjścia Hold
dla drugiego wyjścia kontrolera po włączeniu trybu
Hold.
tylko dla regulatorów coarse/fine:: Wstępnie
skonfigurowany poziom wyjściowy podtrzymania dla
wyjścia drugiego regulatora
Akceptowane automatycznie po uruchomieniu trybu
wstrzymania, jeśli poziom wyjścia wstrzymania jest
ustawiony na "Tak"; w przeciwnym razie kontroler
przyjmuje ostatni poziom wyjścia z trybu sterowania
automatycznego.

Automatyczne
dostrajanie

Włączony
Wyłączony

Monitorowanie alarmów Nieaktywny
Aktywny

Umożliwienie samooptymalizacji
Aktywacja/dezaktywacja monitorowania alarmów
Monitorowanie alarmów zapewnia ciągłą kontrolę
wiarygodności uchybu regulacji. Alarm dozowania
jest wyzwalany, gdy uchyb regulacji jest większy niż
wartość tolerancji alarmu ustawiona w parametrach
regulatora. Jeśli "Alarm ack." jest aktywny (patrz
następny element konfiguracji), sterownik przełącza
się w tryb wstrzymania alarmu.
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Wyjaśnienie

Punkt konfiguracji

Opcja wyboru
/ustawienia
Potwierdzenie alarmu Nieaktywny
- Alarm ack.
Aktywny

Aktywacja/dezaktywacja funkcji potwierdzenia
alarmów.
Alarmy dozowania odpowiedniego sterownika
muszą być potwierdzone na "Liście alarmów",
jeśli "Potwierdzenie alarmu" jest aktywne.
Alarmy dozowania nie są kasowane
automatycznie, gdy uchyb regulacji spadnie do
wartości mniejszej lub równej tolerancji alarmu.
Tolerancja alarmu
jest ustawiana w parametrach sterownika.
⇨ Rozdział 9.2 "Zestawy parametrów (kontroler
parometryczny)", strona 128.

Wyjście szerokości impulsu
Przy wyjściu szerokości impulsu, poziom wyjściowy generowany przez
sterownik ma postać stosunku impuls/pauza sygnału fali kwadratowej o stałej
częstotliwości (modulacja szerokości impulsu). Wyjście tego typu sygnału z
urządzenia wykorzystuje wyjście binarne.
10%

Y
100%
90%

90%
Cy

50%
10%

50%

50%

TO
N

TOff

90%

10%
0%

x

XP
0

x-w
XP

1

w
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Wyjście częstotliwości impulsów
Przy wyjściu częstotliwości impulsów, poziom wyjściowy generowany przez
regulator ma postać częstotliwości sygnału fal kwadratowych o stałym
stosunku impuls/pauza. Wyjście tego typu sygnału z urządzenia wykorzystuje
wyjście binarne.
Y
100%

Maksymalna
częstotliwość impulsów

50%

50% częstotliwości
impulsów

0%
XP
0

x-w
XP

1

Brak
pulsu

x

w

Wyjście ciągłe
Przy wyjściu ciągłym poziom wyjściowy generowany przez regulator jest
przenoszony bezpośrednio na podłączone funkcje. Wyjście tego typu sygnału
z urządzenia wykorzystuje wyjście analogowe. Proporcjonalność pomiędzy
minimalnym/maksymalnym zakresem poziomu wyjściowego sterownika i siłą
sygnału jest określona przez skalowanie wyjścia analogowego.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat technologii sterowania,
można pobrać artykuł techniczny "Control technology - Basic principles and tips
for the practitioner" (FAS 525) w formie bezpłatnego dokumentu PDF ze strony
internetowej JUMO.
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10.13.2

Wejścia regulatora
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Konfiguracja > Kontroler >
Kontroler 1 do 4 > wejście

Punkt konfiguracji
Oznaczenie
Wartość rzeczywista
Poziom wyjściowy
sygnału sprzężenia
zwrotnego

Przełączanie
bloków
parametrów

Opcja wyboru
/ustawienia
do 20 znaków
tekstowych
Wybór z
selektora
analogowego
Wybór z
selektora
analogowego

Wybór z
selektora
binarnego

Wyjaśnienie
Oznaczenie wejścia sterownika
Wybór źródła sygnału analogowego dla wartości
aktualnej
tylko dla sterownika modulującego i
sterownika ciągłego z wbudowanym
kontrolerem położenia
Wybór źródła sygnału analogowego dla
aktualnego poziomu wyjściowego (np. wejście
uniwersalne z przetwornikiem rezystancyjnym
lub wejście analogowe z sygnałem
standardowym).
W przypadku regulatorów ciągłych ze
zintegrowanym
regulatorem
poziomu
wyjściowego
konieczne
jest
uzyskanie
sprzężenia
zwrotnego
na
poziomie
wyjściowym.
Wybór źródła sygnału cyfrowego do przełączania
z zestawu parametrów 1 na zestaw parametrów
2.
Dla każdego kontrolera zapisywane są dwa
zestawy parametrów, które mogą być
przełączane za pomocą tego sygnału cyforwego

⇨ Rozdział 9.2 "Zestawy parametrów
Sygnał cyfrowy dla
trybu ręcznego

Sygnał cyfrowy do
przytrzymania
Tekst dla trybu
ręcznego
Tekst alarmu

Wybór z
selektora
binarnego

Wybór z
selektora
binarnego
do 20 znaków
tekstowych
do 20 znaków
tekstowych

(parametetry regulatora)", strona 128
Wybór źródła sygnału cyfrowego w celu
przełączenia regulatora w tryb ręczny
Oprócz przycisku na odpowiednim
ekranie regulatora, możliwe jest również
aktywowanie trybu ręcznego za pomocą
sygnału cyfrowego (np. przełącznik kluczykowy
dla wejścia cyfrowego).
Wybór źródła sygnału cyfrowego w celu
przełączenia kontrolera w tryb podtrzymania
Tekst listy alarmów/zdarzeń po uruchomieniu
trybu ręcznego
Tekst dla listy alarmów/zdarzeń po wystąpieniu
alarmu dozowania
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10.13.3

Kontrola zakłóceń w ruchu posuwowym (feedforward control)
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Konfiguracja > Sterownik >
Sterownik 1 do 4 > zmienne zakłócenie

Punkt konfiguracji
Dodatkowa zmienna
zakłóceniowa

Opcja wyboru
/ustawienia
Wybór z
selektora
analogowego

Wyjaśnienie
Wejście analogowe dla dodatkowej zmiennej
zakłóceniowej. Do poziomu wyjściowego,
dodawany jest dodatkowo sygnał Yadd. Jest to
obliczane w następujący sposób:

Yadd = X × [(Y2 - Y1) ÷ (X2 - X1)] + Y1
Yadd
Y2

Y1

X

X1

X2

Yadd: Dodatkowy komponent poziomu
wyjściowego
X: zmienna wartość zakłócająca
X1: Dod. zm. zakł. X wart. początkowa
X2: Dod. zm. zakł. X wart. końcowa
Y1: Dod. zm. zakł. Y wart. początkowa
Y2: Dod. zm. zakł. Y wart. końcowa
Dod. zm. zakł. X
Wartość początkowa

od -99999 do +99999

Najmniejsza wartość zmiennego zakłócenia.

Dod. zm. zakł. X
Wartość końcowa

od -99999 do +99999

Największa wartość zmiennego zakłócenia.

Dod. zm. zakł. Y
Wartość początkowa

-100 do +100 %.

Dodatkowy komponent poziomu wyjściowego z
największą zmienną wartością zakłócającą

Dod. zm. zakł. Y
Wartość końcowa

-100 do +100 %.

Dodatkowy komponent poziomu wyjściowego z
największą zmienną wartością zakłócającą
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Punkt konfiguracji

Wielokrotne
zakłócenie
(Multiplicative
Disturbance)

Opcja
wyboru/ustaw
ienia
Wybór z
selektora
analogowego

Wyjaśnienie
Wejście analogowe dla zmiennej mnożnikowej
zakłóceń
Stosunek wartości zmiennego zakłócenia w
punkcie roboczym zmiennego zakłócenia jest
zależny od proporcjonalnego wzmocnienia
regulatora.
Zmiany w zakłóceniu zmiennym wpływają na
całkowite wzmocnienie regulatora.
KTot =

Kp × (X ÷ A)

KTot:

Punkt pracy

0 do 99999

Całkowite wzmocnienie
regulatora Kp: człon
proporcjonalny
X: Zmienna wartość zakłócająca
A: Punkt pracy
Stacjonarna zmienna wartość zakłócająca
(Stationary variable disturbance value)
(zmienna wartość zaburzenia w stanie
ustalonym, normalne
warunki eksploatacji systemu)
Jeżeli zakłócenie zmienne jest równe wartości
punktu pracy (X = A), to poniższe trzyma:
KTot =

10.13.4

Kp × 1

Automatyczne dostrajanie
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Konfiguracja > Kontroler >
Kontroler 1 do 4 > Samoczynna optymalizacja

Punkt konfiguracji
Wyjście czuwania

Opcja wyboru
/ustawienia
-100 do +100 %.

Poziom wyjściowy dla 10-100 %.
kroku

Wyjaśnienie
Poziom wyjściowy na początku
autooptymalizacji
Nagły wzrost wartości wyjściowej wydanej przez
regulator jako sygnał testowy
W celu automatycznej parametryzacji
regulatora, sterownik jest wyposażony w funkcję
analizy odpowiedzi na skok jednostowy

Przeniesienie CY

Tak
Nie

Akceptacja cyklu przełączania (Cy) dla wyjść o
szerokości impulsu z samoczynnej
optymalizacji do parametrów sterownika.
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10.14

Konfiguracja wartości zadanej
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Konfiguracja wartości zadanej >
Konfiguracja wartości zadanej Kontroler wartości zadanej 1 do 4

Punkt konfiguracji
zewnętrzna
wartość
zadana 1 do 2

Opcja wyboru
/ustawienia
Wybór z
selektora
analogowego

Wyjaśnienie
Wybór wartości analogowej jako źródła wartości
zadanej
W przypadku wybrania zewnętrznych wartości
zadanych 1 do 2, zastępują one wartości
zadane 1 do 2 parametrów regulatora w
odpowiednim regulatorze

⇨ Rozdział 9.2 "Zestawy parametrów
(parametry regulatora)", strona 128

Sygnał
Wybór z
Przełączanie wartości selektora
zadanych
binarnego

Początek
Granica wartości
zadanej
Koniec
Granica wartości
zadanej
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W przypadku zewnętrznych wartości zadanych,
przycisk "Ręczne wprowadzanie danych".
na ekranie kontrolera jest ukryty.
⇨ Rozdział 8.5.1 "Tryb sterowania
automatycznego", strona 112
Sygnał cyfrowy do przełączania z wartości
zadanej 1 na wartość zadaną
Wartość zadana 2

od -99999 do +99999

Wartość binarna = 0 aktywuje (zewnętrzną)
wartość zadaną 1
Wartość binarna = 1 aktywuje (zewnętrzną)
wartość zadaną 2
dolna granica dla wartości zadanych

od -99999 do +99999

górna granica dla wartości zadanych
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10.15

Timer
Otwórz timer: Device Menu > Configuration > Timer > Timer 1 do 12 > Timer

Punkt konfiguracji

Opcja wyboru
/ustawienia

Wyjaśnienie

Funkcja timera

nieaktywny
timer
timer sterujący
zegar sterujący z
czasem działania

Zasada działania wyłącznika czasowego
Sterownik czasowy: Funkcje jako tygodniowy
przełącznik czasowy
Ustawienia programu czasowego w ciągu tygodnia
⇨ Rozdział 10.15.1 "Sterownik czasowy", strona 185
Zegar sterujący: Funkcjonuje jako element czasowy;
chronologiczny
progresja sygnału wyjściowego może być elastycznie
dopasowana do aplikacji poprzez ustawienia
Szczegółowy wykres czasowy znajduje się
poniżej tej tabeli.

Opis
Reakcja po
wyłączeniu
zasilania

do 20 znaków tekstowych
Zatrzymanie programu
Kontynuacka program
Restart

Oznaczenie timera
Reakcja wyłącznika czasowego w przypadku przerwy
w dostawie napięcia zasilającego

Czas pracy zegara

hh:mm:ss

Czas, jaki upłynął od startu timera do momentu, w
którym timer generuje ustawioną wartość binarną.

Czas zwłoki
uruchomienia timera

0 do 65535 s

Czas opóźnienia przed uruchomieniem zegara
czasowego

Koniec czasu po
uruchomieniu
wyłącznika czasowego

od -1 do 32767 s

Przedział czasu po przerwie w pracy zegara
czasowego

Sygnał
Sygnał wyjścia zegara
sterującego

Wybór z
selektora
binarnego

Sygnał startu zegara
sterującego

Wybór z
selektora
binarnego

Sygnał wyjściowy

wysoki
niski

Sygnał zatrzymania
czasomierza

Wybór z
selektora
binarnego
Wybór z
selektora
binarnego
Wybór z
selektora
binarnego

Sygnał zatrzymania
czasomierza
Sygnał ponownego
uruchomienia
czasomierza

Cecha szczególna: Jeżeli wartość "After-run time
after timer end" ustawiona jest na wartość -1, to
przedział czasowy jest nieskończenie długi.
tylko dla "after-run time, timer end" > 0: Sygnał
binarny do zresetowania zegara sterującego w czasie po
zakończeniu pracy zegara sterującego.
Sygnał cyfrowy do uruchomienia timera
Ponowny "Start czasomierza" jest możliwy tylko
wtedy, gdy "Czas realizacji" i "Czas czasomierza"
upłynęły.
Odwrócenie biegunowości sygnału wyjściowego
timera
high: sygnał wyjściowy nie jest odwrócony pod
względem polaryzacji.
niski: sygnał wyjściowy jest odwrócony pod
względem polaryzacji.
Sygnał cyfrowy do zresetowania timera
Przerywa pracę wyłącznika czasowego.
Sygnał binarny do zresetowania i ponownego
uruchomienia wyłącznika czasowego w czasie
"Czas realizacji" lub "Czas wyłącznika czasowego".

183

10 Konfiguracja
Punkt konfiguracji
Sygnał
Pasmo tolerancji x

Opcja wyboru
/ustawienia
Wybór z
selektora
analogowego

Wyjaśnienie
Wybór sygnału analogowego,
którego odchylenie od "pasma
tolerancji w" ma być monitorowane.
Zegar rozpoczyna i kontynuuje pracę tylko
wtedy, gdy wielkość odchylenia nie przekracza
ustawionego zakresu okna. Jeżeli odchylenie
jest większe niż zakres okna, działanie timerów
jest przerywane i nie można uruchomić timerów,
które jeszcze nie zostały uruchomione.
w/x
x

Rozmiar
okna

w

t
zablokowany

Sygnał
Pasmo tolerancji w

Wybór z
selektora
analogowego

Zakres okna
Włączyć zdarzenie czyszczenie

0 do 99999a
Tak
Nie

Tekst listy zdarzeń

do 21 znaków
tekstowych

a Urządzenie
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aktywny

zablokowany

Wybór sygnału analogowego, od którego
"Pasmo tolerancji x sygnał" nie może
odbiegać o więcej
niż "Zakres okna" w celu uruchomienia
timera.
maksymalna wielkość odchylenia |x - w|
Aktywacja/dezaktywacja wpisów na liście
zdarzeń z sygnałem włączenia z "Sygnału
startu timera".
Tekst dla listy zdarzeń z sygnałem włączenia z
"Sygnału startu czasomierza".

dla zakresu okna uzyskuje się z parametru "Pasmo tolerancji x sygnał" w tej tabeli.
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Schemat czasowy
Opóźnienie Czas timera Czas zakoń.
Opóźnienie Czas timera Czas zakoń.
Sygnał
Uruchomie
nie timera

t

Sygnał
wyjściowy

t

Czas po
wyłączeniu
timera

t

10.15.1

Timer sterujący
Ustawienia timera dla programu czasowego w ciągu tygodnia.
Warunek wstępny: Funkcja "Timer" musi być skonfigurowana jako "Control
timer" lub "Control timer with runtime".

⇨ Rozdział 10.15 "Timer", strona 183
Dla każdego dnia tygodnia można ustawić do 4 godzin włączania i wyłączania
oddzielnie.
Otwórz ustawienia czasu przełączania:
Menu urządzenia > Konfiguracja > Timery >
Timer 1 do 12 > Zegar sterujący > Od poniedziałku do niedzieli
Punkt konfiguracji
Czasy włączenia
1 do 4
Czasy wyłączenia
1 do 4

Runtime

Opcja
wyboru/ustaw
ienia
hh:mm:ss
hh:mm:ss

hh:mm:ss

Wyjaśnienie

Gdy czas mija, to regulator czasowy ustawia
wartość binarną = 1 (włączony).
tylko dla "Control timer" (bez czasu pracy):
Gdy minie czas wyłączenia, regulator czasowy
ustawia wartość binarną = 0 (wyłączone).
tylko dla "Control timer with runtime":
Czas, w którym timer sterujący z runtime ma
wartość binarną = 1 po czasie włączenia; Po
upływie "Runtime" wartość binarna zmienia się z
powrotem na 0.
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Timer czyszczenia
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Zapalarka > Zapalarka > Zapalarka 1 do 2

Punkt konfiguracji
Timer czyszczenia

Oznaczenie
Przedział czasowy
Czas czyszczenia
Czas
podtrzymania
po umyciu

Sygnał do
ponownego
uruchomienia
interwału.
Tekst listy zdarzeń
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Opcja wyboru
/ustawienia
Tak
Nie

do 20 znaków
tekstowych
0 do 999 h
0 do 999 min.
0 do 999 s

Wyjaśnienie
Aktywacja/dezaktywacja timera czyszczenia.
Myjki są używane do regularnego czyszczenia
czujników analitycznych i mogą uruchamiać
zewnętrzne
urządzenia
do
czyszczenia
czujników poprzez wyjścia binarne.
Oznaczenie timera
Cykl automatycznego powtórnego czyszczenia
czujników.
Czas trwania czyszczenia czujnika
Czas po uruchomieniu czyszczenia trzyma
sygnał po wyłączeniu czasu czyszczenia.

Tak
Nie

Sygnał zatrzymania timera czyszczenia
zapewnia sygnał włączenia (On-signal) na czas
trwania czyszczenia oraz czas podtrzymania.
Sygnał wstrzymania jest przeznaczony przede
wszystkim do aktywacji trybu wstrzymania dla
regulatorów i wyjść analogowych.
Funkcja utrzymuje regulator w trybie
bezpiecznym, dopóki czujnik myty nie dostarczy
ponownie stabilnych wartości pomiarowych.
Aktywacja/dezaktywacja wpisów z listy zdarzeń
podczas czyszczenia czujników

do 21 znaków
tekstowych

Tekst listy zdarzeń podczas czyszczenia
czujników
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Licznik
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Licznik > Licznik 1 do 4

Punkt konfiguracji
Funkcja

Opcja wyboru
/ustawienia
Nieaktywny
Licznik serwisowy
Licznik godzin pracy

Wyjaśnienie
Tryb pracy licznika
Licznik serwisowy: Zbocza narastające
(operacje włączania) sygnału cyfrowego są
liczone. (np. do sprawdzania stanu zużycia
przekaźników)
Licznik godzin pracy: Czas trwania
sygnału cyfrowego jest mierzony i
wyświetlana jest liczba zakończonych
godzin pracy.

Oznaczenie
Sygnał wejściowy
Typ alarmu
Lista
alarmów/zdarzeń
Tekst alarmu

Licznik
serwisowy wartość
graniczna
Wartość
graniczna licznika
roboczogodzin

do 20 znaków
Oznaczenie licznika
tekstowych
Wybór z selektora
Sygnał cyfrowy, którego włączenie lub liczba
binarnego
godzin pracy ma być liczona.
Jeśli licznik osiągnął wartość graniczną, można
skonfigurować odpowiednie powiadomienia dla listy
alarmów/zdarzeń.
Ustawienia alarmów dla wszystkich funkcji urządzeń cyfrowych są
objaśnione razem.
⇨ Rozdział 10.11.3 "Cyfrowe alarmy sygnalizacyjne", strona 173
0 do 99999
Próg alarmu dla liczby wykrytych zboczy
narastających (aktywacji)

0 do 99999 h

Próg alarmowy dla liczby godzin pracy.
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Ethernet
Ustawienia sieci Ethernet muszą być wymagane od administratora
sieci, w której urządzenie jest zainstalowane.
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Ethernet

Punkt konfiguracji
Przydziel adres IP

Opcja wyboru
/ustawienia
Ręcznie
Automatycznie

Wyjaśnienie
ręcznie: Jeśli nie ma zainstalowanego serwera
DHCP lub wymagana jest dedykowana
konfiguracja IP, a konfiguracja adresu IP jest
znana (np. od administratora sieci), dane mogą
być wprowadzane ręcznie.
automatyczne: Serwer DHCP jest
zainstalowany w sieci. Podczas włączania i
uruchamiania systemu JUMO AQUIS touch P
otrzymuje konfigurację IP z serwera DHCP;
konfiguracja IP odbywa się automatycznie.

Ręczny adres IP
Maska podsieci
Brama standardowa
Serwer DNS

Adres IP a
Maska podsieci a
Adres IP a
Adres IP a

Szybkość transferu

Automatyczne
10 Mbit/s półdupleks
10 Mbit/s dupleks
100 Mbit/s półdupleks
100 Mbit/s dupleks

Konfiguracja IP opcjonalnej karty sieci Ethernet
Ręczne wprowadzanie znanych danych
konfiguracyjnych lub automatyczna konfiguracja
przez serwer DHCP (patrz element konfiguracji
"Przypisywanie adresów IP")
Prędkość transmisji (przepływność bitowa) i tryb
dupleksu opcjonalnej karty Ethernet
To ustawienie musi być zgodne z ustawieniem
przełącznika lub portu routera, z którym
JUMO AQUIS touch P jest podłączony.

a Aby

ręcznie wprowadzić konfigurację IP dla JUMO AQUIS touch P, musi być znany ważny dostępny adres
IP w sieci. Prosimy o kontakt z administratorem sieci w tej sprawie.

INFORMACJA!
Ustawienia sieci Ethernet są wprowadzane do parametrów online w
programie Setup JUMO.
Konfiguracja IP urządzenia może być również zmieniona z komputera PC,
jeśli komputer i urządzenie są podłączone poprzez sieć Ethernet. W tym
przypadku, zmiana adresu IP lub maski podsieci może przerwać połączenie z
urządzeniem PC.

⇨ Patrz rozdział 22.10.3 "Ethernet", strona 357.
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Interfejsy szeregowe
Ustawienia interfejsu szeregowego wszystkich urządzeń
uczestniczących w magistrali muszą być zgodne.
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Interfejsy
szeregowe > Interfejsy szeregowe 1 do 2

Punkt konfiguracji

Opcja wyboru
/ustawienia

Wyjaśnienie

Protokół

Modbus slave
Modbus touch P

Protokół komunikacyjny systemu magistralowego
Modbus Slave: Do pracy urządzenia jako
urządzenie podrzędne w systemie Modbus
Modbus touch P: Do obsługi czujników digiLine
na interfejsie szeregowym (patrz szczegóły
zamówienia "Aktywny protokół JUMO digiLine").
W JUMO AQUIS touch P można skonfigurować
interfejs na jednostce bazowej lub opcjonalny
interfejs szeregowy (jeśli jest dostępny) dla
czujników cyfrowych (obsługa digiLine JUMO).
Wielokrotne wykorzystanie obu interfejsów do
pracy JUMO digiLine nie jest możliwe.

Szybkość transmisji
danych

9600
19200

Prędkość transmisji (baud rate ) transmisji
interfejsu szeregowego

38400
Dla wszystkich użytkowników magistrali
(urządzenia i czujniki cyfrowe)
aby komunikować się ze sobą, muszą
mają taką samą szybkość transmisji danych.
Szybkość transmisji danych w przypadku JUMO
tecLine i JUMO
czujniki digiLine są automatycznie ustawiane
przez
Urządzenie nadrzędne JUMO digiLine
Przy podłączaniu cyfr. czujników JUMO ecoLine
czujniki, szybkość transmisji danych JUMO
AQUIS touch P
przed uruchomieniem należy ustawić na 9600.
W przeciwnym razie, czujniki nie będą się
poprawnie komunikować

Wspierane prędkości transmisji cyfrowych
czujników JUMO

•
•

JUMO ecoLine: 9600
JUMO tecLine i JUMO digiLine:
9600,19200, 38400
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Punkt konfiguracji

Format danych

Opcja
wyboru/ustaw
ienia
8 - 1 - brak parytetu
8 - 1 - parytet nieparzysty
8 - 1 - parytet parzysty

Wyjaśnienie
Format danych ramki danych a
Aby
wszyscy
użytkownicy
magistrali
(urządzenia i czujniki cyfrowe) mogli
komunikować się ze sobą, muszą mieć ten
sam format danych.
Formaty danych czujników JUMO tecLine i
JUMO digiLine są automatycznie ustawiane
przez urządzenie nadrzędne JUMO digiLine
podczas procesu skanowania.
Przy podłączaniu cyfrowych czujników
JUMO ecoLine format danych JUMO
AQUIS touch P musi być ustawiony na "8-1bez parzystości" przed uruchomieniem. W
przeciwnym razie czujniki nie zaczną
działać.

Minimalny czas
reakcji

Adres urządzenia

a Aby

0 do 500 ms

1 do 254

Format: Bity danych - bit stopu - bit
parzystości
Minimalny czas od momentu otrzymania
zapytania do wysłania odpowiedzi
Parametr ten służy do dostosowania
prędkości reakcji urządzenia do potrzeb
wolniejszych użytkowników magistrali.
Tylko dla protokołu "Modbus Slave":
Jednoznaczny identyfikator użytkownika
magistrali.

wszyscy użytkownicy mogli komunikować się ze sobą, to ustawienie powinno być takie samo dla wszystkich
użytkowników.
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Wzór matematyczny
Formuła matematyczna jest tworzona za pomocą programu Setup JUMO
i następnie przesyłana do urządzenia. Konfiguracja formuły może być
następnie edytowana również na samym urządzeniu.
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Formuła matematyczna >
Wzory 1-16

Punkt konfiguracji
Oznaczenie
Temperatura

Jednostka

Początek
Zakres wyświetlania
Koniec
Zakres wyświetlania
Reakcja na
błąd

Wartość
błędu
Zabezpieczenie
przed
wyłączneniem

aW

Opcja wyboru
/ustawienia
do 20 znaków
tekstowych
Brak
względna
bezwzględna

Wyjaśnienie

Brak zastępczej
wartości
wyjściowej

Kontrola wyjścia wartości dla błędu
(np. dzielenie przez zero). Wartość w pozycji
konfiguracyjnej "Wartość dal błędu " służy jako
wartość zastępcza.
Wartość bezpieczeństwa dla błędu wyjścia
wzoru matematycznego
Nieulotne przechowywanie obliczeń

Oznaczenie wzoru

W przypadku automatycznego przeliczania
jednostek temperatury należy wiedzieć, czy
obliczony
wynik
jest
temperaturą
bezwzględną.
(wartość temperatury na skali Celsjusza) lub
temperaturę względną (różnica temperatur w
°C). Jeżeli wynik obliczeń nie jest wynikiem
pomiaru temperatury, należy tutaj ustawić
"brak".
do 5 znaków tekstowych Wejście urządzenia dla temperatur
nieaktywnych:
Jednostka wartości wyjściowej wzoru
matematycznego (wynik obliczenia)
a
od -99999 do +99999 . Górna/dolna granica dla oznaczania skali.
Reprezentacja zmierzonych wartości jako
a
od -99999 do +99999 . wykresy rejestratora i wykresy słupkowe.

od -99999 do +99999a.
Tak
Nie

Jeśli w tym miejscu ustawiona jest wartość
"Tak", formuła ostatnio obliczona zostanie
zapisana przed wyłączeniem urządzenia. Po
ponownym włączeniu urządzenia, kalkulacja
rozpocznie się od zapisanej wartości i będzie
kontynuowana z bieżącą wartością w czasie
rzeczywistym.

polu wprowadzania pojawi się jednostka ustawiona dla danej formuły matematycznej.
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10.21

Wzór logiczny
Formuła logiczna jest tworzona za pomocą programu Setup JUMO
przesyłana z komputera do urządzenia. Konfiguracja
formuły logicznej może być również edytowana
bezpośrednio na urządzeniu.
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Formuła logiczna > Formuła 1 do 30

Punkt konfiguracji
Oznaczenie
Typ alarmu
Lista
alarmów/zdarzeń
Tekst alarmu
Opóźnienie alarmu
Sygnał cyfrowy do
podtrzymania
Reakcja w miejscu
zatrzymania

10.22

Wyjaśnienie
Opcja wyboru
/ustawienia
do 20 znaków
Oznaczenie formuły logicznej
tekstowych
Odpowiednie powiadomienia dla listy alarmów/zdarzeń
można skonfigurować dla wzorów logicznych.
Ustawienia alarmów dla wszystkich funkcji urządzeń cyfrowych są
objaśnione razem.

⇨ Rozdział 10.11.3 "Alarmy sygnałów cyfrowych", strona 173

Wartości ręczne (konfiguracja)
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Wartości ręczne (konfiguracja) >
Wartość ręczna (konfiguracja) 1 do 16

Punkt konfiguracji
Oznaczenie
Temperatura

Jednostka

Miejsce dziesiętne
Początek
Zakres wyświetlania
Koniec
Zakres wyświetlania
aW

Opcja wyboru
/ustawienia
do 20 znaków
tekstowych
Brak
względna
bezwzględna

Wyjaśnienie
Oznaczenie wartości ręcznej

W przypadku automatycznego przeliczania
jednostek temperatury należy wiedzieć, czy
wartość
ręczna
jest
temperaturą
bezwzględną.
(wartość temperatury na skali Celsjusza) lub
temperature względną (różnica temperatur w
°C). Jeśli wartość ręczna nie jest temperaturą,
"brak" musi być ustawiony tutaj.
do 5 znaków tekstowych Wejście urządzenia dla
temperatur nieaktywnych:
Jednostka dla wartości ręcznej
Auto
Kropki dziesiętne na wyświetlaczu
Stały format przecinka
od -99999 do +99999a. Górna/dolna granica dla oznaczania skali
przy wyświetlaniu wartości pomiarowych, np. na
a
od -99999 do +99999 . wykresie rejestratora lub wykresie słupkowym

polu wprowadzania pojawi się jednostka ustawiona dla danej wartości ręcznej.
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Zewnętrzne wejścia analogowe
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Zewnętrzne wejścia analogowe >
Zewnętrzne wejścia analogowe 1 do 8

Punkt konfiguracji
Oznaczenie
Temperatura

Jednostka
Miejsce dziesiętne

Opcja wyboru
/ustawienia
do 20 znaków
tekstowych
Brak
Względna
Bezwzględna

Wyjaśnienie
Oznaczenie zewnętrznego wejścia analogowego

W przypadku automatycznego przeliczania
jednostek temperaturowych należy wiedzieć,
czy wartość analogowa otrzymywana przez
zewnętrzne wejście analogowe jest
temperaturą bezwzględną (wartość
temperatury w st. Celciusza lub Fahrenheita)
lub temperaturą względna
(różnica temperatur).
Jeśli ta wartość analogowa nie jest temperaturą,
opcja "brak" musi być wybrana tutaj.
do 5 znaków tekstowych Jednostka dla wartości analogowej odbieranej
przez zewnętrzne wejście analogowe
Auto
Kropki dziesiętne na wyświetlaczu
Stały format przecinka
od -99999 do +99999a. Górna/dolna granica dla oznaczania skali
przy wyświetlaniu wartości pomiarowych, np. na
a
od -99999 do +99999 . wykresie rejestratora lub wykresie słupkowym

Początek
Zakres wyświetlania
Koniec
Zakres wyświetlania
Wartość podtrzymania Nie
Tak
Alarmy 1/2

aW

Nieulotne przechowywanie ostatniej wartości
analogowej,
gdy urządzenie uruchamia się ponownie
Alarmy dla zewnętrznych wejść analogowych służą do monitorowania
wartości analogowych ponownie zatrzymanych przez poszczególne
zewnętrzne wejścia analogowe.
w odniesieniu do monitorowanych wartości granicznych.
Ustawienia alarmów dla wszystkich funkcji urządzenia analogowego są
objaśniane razem.
⇨ Rozdział 10.11.2 "Alarmy dla sygnałów analogowych i czujników
cyfrowych", strona 170

polu wprowadzania pojawi się jednostka ustawiona dla danej wartości ręcznej.
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Zewnętrzne wejścia cyfrowe
Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Zewnętrzne wejścia cyfrowe >
Zewnętrzne wejścia cyfrowe 1 do 8

Punkt konfiguracji

Opcja wyboru
/ustawienia
Wyznaczenie
do 20 znaków
tekstowych
Wartość podtrzymania Nie
Tak

Oznaczenie zewnętrznego wejścia cyfrowego

Nieulotne przechowywanie ostatniej wartości
binarnej przy ponownym uruchomieniu
urządzenia.
Alarmy dla zewnętrznych wejść cyfrowych służą do monitorowania
sygnałów binarnych po stronie wejścia.
Ustawienia alarmów dla wszystkich funkcji urządzeń cyfrowych są
objaśnione razem.
⇨ Rozdział 10.11.3 "Alarmy sygnałów cyfrowych", strona 173

Alarm

10.25

Wyjaśnienie

Przepływ
Szybkość prze

Punkt konfiguracji
Typ wejścia

Oznaczenie
Sygnał analogowy

Zasada pomiaru

Otwórz: Menu urządzenia > Konfiguracja > Natężenie przepływu >
Natężenie przepływu 1 do 2

Opcja wyboru
/ustawienia
Nieaktywne
wejście cyfrowe 2
wejście cyfrowe 3
wejście analogowe

do 20 znaków
tekstowych
Wybór z
selektora
analogowego
Pomiar częstotliwości
od 3 do 300 Hz
Zliczanie impulsów
300 Hz do 10 kHz

Podstawa czasu

0 do 9999 s

Wyjaśnienie
Wybór źródła sygnału do pomiaru natężenia
przepływu
Wejście cyfrowe 1/2: Sygnały częstotliwości
impulsów poprzez wejścia cyfrowe
Wejście analogowe: Sygnał analogowy jest
określony w specyfikacji
element konfiguracji "Sygnał analogowy".
Oznaczenie funkcji natężenia przepływu
tylko dla "Wejście analogowe" jako "Typ
wejścia": Wybór źródła sygnału analogowego
jako sygnału natężenia przepływu
tylko dla "wejście cyfrowe 2/3" jako "typ
wejścia": Metoda pomiaru natężenia przepływu
w celu określenia natężenia przepływu
Sygnały częstotliwości impulsów są dostarczane
np. przez czujniki przepływomierza wirnikowego.
tylko dla "zliczania impulsów" jako "metody
pomiaru":
Czas trwania segmentu liczącego
Impulsy zliczane w obrębie segmentu liczenia
podzielonego przez podstawę czasową dają
wartość frekwencji impulsu.
Przy ustawieniu 0 s podstawa czasowa wynosi
250 ms.

194

10 Konfiguracja
Punkt konfiguracji
Współczynnik K

Opcja wyboru
/ustawienia
0 do 99999 l-1

Wyjaśnienie
Stosunek liczby impulsów
przepływu (impulsy na litr)

do

natężenia

Współczynnik K można uzyskać z dokumentacji
dla armatury, w której zainstalowany jest czujnik
natężenia przepływu (np. przepływomierz
wirnikowy).

Jednostka

Współczynnik
przeliczeniowy
(przepływ)
Opis jednostki
(przepływ)

Miejsce
dziesiętne
(przepływ)
Początek
Zakresu
wyświetlania
(przepływ)
Koniec
Zakresu
wyświetlania
(przepływ)

l/s
l / min
l/h
m3 / s
m3 / min
m3 / min
m3 / h
gal / s
gal / min
gal / h
Specyficzne dla klienta
od -99999 do +99999

Jeśli sygnał natężenia przepływu jest
przesyłany jako sygnał standardowy
lub poprzez interfejs (zewnętrzne wejścia
analogowe), należy być świadomym, że
współczynnik K wpływa również na wartości
analogowe. Dla niezawodnego pomiaru
przepływu jako sygnału analogowego zaleca się,
aby wartość przepływu była generowana jako
sygnał standardowy, a współczynnik K
ustawiony na wartość 1.
Jednostka dla wartości natężenia przepływu
Jednostka specyficzna dla klienta:
W indywidualnym, mierzonym wyświetlaczu, na
wyświetlaczu indywidualnym, wyświetlany jest
wartość przepływu w litrach na sekundę
mnożona jest przez współczynnik z ustawienia
"Współczynnik konwersji" i jednostkę
wyświetlaną na podstawie ustawienia
"Jednostka opisana".

tylko dla "specyficznych dla klienta" jako
"Jednostka": Współczynnik przeliczeniowy z
jednostki "l/s" dla przepływu do jednostki
specyficznej dla klienta
do 5 znaków tekstowych tylko dla "specyficznych dla klienta" jako
"Jednostka":
Wprowadzenie dowolnej jednostki specyficznej
dla danego klienta w odniesieniu do natężenia
przepływu.
Auto,
Kropki dziesiętne na wyświetlaczu
Stały format przecinka
od -99999 do +99999a.

Górna/dolna granica dla oznaczania skali
przy wyświetlaniu wartości pomiarowych, np. w
wykresach przekrojowych i wykresach
słupkowych.

od -99999 do +99999a.
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Punkt konfiguracji
Całkowita zmierzona
ilość

Wejście resetowania

Współczynnik
przeliczeniowy
(ilość przepływu)

Oznaczenie
jednostki (ilość
przepływu)
Miejsce dziesiętne
(ilość przepływu)
Początek
Zakresu wskazań
(ilość przepływu)
Koniec
Zakresu wskazań
(ilość przepływu)
Alarmy 1/2

a
b

Opcja wyboru
/ustawienia
Wyłączono
godzinowo,
dziennie
tygodniowo
miesięcznie
rocznie
bez limitu

Wyjaśnienie
dostępne tylko z aktywnym pomiarem
przepływu:
Aktywacja licznika ilościowego przepływu
Ustawienie to ustanawia automatyczny reset.
Dodatkowo liczniki przepływu mogą być
resetowane ręcznie na poziomie funkcjonalnym
lub
poprzez
sygnał
cyfrowy
(wejście
resetowania).

Ostatni stan licznika jest zapisywany podczas
resetowania i jest dostępny w wyborze
analogowym jako "Ilość całkowita - okresy 1/2".
tylko dla "nieograniczonej" jako
Wybór z
"Całkowita zmierzona ilość ": Cyfrowy
selektora
binarnego
sygnał resetowania aktualnego stanu
licznika.
od -99999 do +99999
tylko dla "specyficznych dla klienta" jako
"Jednostka":
Współczynnik przeliczeniowy z jednostki "l" dla
ilość przepływu do urządzenia specyficznego dla
klienta
do 5 znaków tekstowych tylko dla "specyficznych dla klienta" jako
"Jednostka":
Wprowadzenie dowolnej jednostki specyficznej
dla klienta dla wielkości przepływu
Auto,
Kropki dziesiętne na wyświetlaczu
Stały format przecinka
od -99999 do +99999b. Górna/dolna granica dla oznaczania skali
przy wyświetlaniu wartości pomiarowych, np. w
wykresach przekrojowych i wykresach
b
od -99999 do +99999 . słupkowych.

Alarmy funkcji przepływu służą do monitorowania wartości przepływu w
odniesieniu do uzasadnionych wartości granicznych.
Ustawienia alarmów dla wszystkich funkcji urządzenia analogowego są
objaśniane razem.
⇨ Rozdział 10.11.2 "Alarmy dla sygnałów analogowych i czujników
cyfrowych", strona 170

Urządzenie ustawione dla danej funkcji przepływu pojawia się w polu wprowadzania danych.
Urządzenie ustawione jako ilość przepływu dla danej funkcji przepływu pojawia się w polu wprowadzania.
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11.1

Montaż opcjonalnych modułów
Niebezpieczeństwo!
Wkładanie i wyjmowanie opcjonalnych płytek może być wykonywane
wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Aby zapewnić bezpieczeństwo
elektryczne, należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.
W poniższej tabeli krok po kroku wyjaśniono szczegółowo procedurę
doposażenia w opcjonalne deski:
Krok
1

2

Działanie
Odłączyć wszystkie fazy zasilania urządzenia (sieć energetyczna,
zewnętrzne źródła zasilania przekaźników/ przekaźników
półprzewodnikowych itp.)
Zidentyfikuj opcjonalną płytkę na podstawie numeru
katalogowego na naklejce do opakowania, jak również na
podstawie gniazda przyłączeniowego i tabeli akcesoriów.
> Rozdział 4.4 "Akcesoria", strona 25

Korzystając ze schematu blokowego, należy wybrać odpowiednie
gniazdo dla opcjonalnej płytki.
> Rozdział 3.2 "Schemat blokowy", strona 19
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Krok
3

Działanie
Odłączyć wszystkie zaciski śrubowe i kable interfejsu
podłączone z tyłu urządzenia. Aby zapobiec zamianie połączeń,
należy zanotować (spisać) przyporządkowanie złączy do gniazd.

4

Odkręć (nie wykręcaj) dwie śruby z łbem stożkowym na spodzie
obudowy i wykręć śrubę z łbem stożkowym z boku obudowy.

5

Teraz otwórz tylny panel obudowy i wyjmij go.

11 Montaż opcjonalnych modułów
Krok
6

Działanie
Włóż opcjonalną płytkę do wybranego gniazda. Upewnij się, że
płytka jest prawidłowo osadzona.

7
8

Wypełnij wszystkie puste szczeliny plastikowymi zaślepkami.
Ponownie włóż tylny panel obudowy i przykręć go 3 śrubami.
Upewnić się, że wszystkie podkładki zębate zabezpieczające
śruby są ponownie włożone (patrz: krok 4). Śruby gwarantują
połączenie przewodu ochronnego z tylnym panelem obudowy.
Ponownie włożyć wszystkie wtykowe zaciski śrubowe i kable
interfejsu, które zostały usunięte w kroku 3, do odpowiednich
gniazd.

9

10

11

12

13

14

W przypadku opcjonalnych płytek "wejścia analizy Ci"
(przewodność indukcyjna) należy kontynuować w kroku 10, w
przeciwnym razie w kroku 12.
Podłączyć czujnik przewodności indukcyjnej za pomocą adaptera
M12 z zakresu dostawy opcjonalnej płytki Ci do opcjonalnej płytki
Ci urządzenia.
Podłączyć 2-żyłowy przewód czujnika temperatury adaptera M12
do odpowiedniego wejścia analogowego (np. wejście pomiaru
temperatury). Przestrzegać danych technicznych czujnika
temperatury wbudowanego w czujnik przewodności.
Teraz należy ponownie podłączyć zasilanie i sprawdzić, czy nowy
sprzęt został rozpoznany.
> Rozdział 7.3.1 "Kontrola opcjonalnych modułów", Strona 73
Tylko dla opcjonalnych modułów Ci (przewodność
indukcyjna): Przeprowadzić kalibrację podstawy Ci.
> Rozdział "Wykonanie kalibracji podstawy Ci", strona 201
Tylko dla opcjonalnych płytek do wprowadzania
danych analitycznych: Kalibracja wejść
analitycznych.
> Rozdział 12 "Kalibracja w ogóle", strona 205
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11.2

Kalibracja podstawy Ci
Wejścia analityczne dla czujników przewodności indukcyjnej muszą zostać
poddane kalibracji bazowej Ci w trakcie uruchamiania. Podstawowa kalibracja
Ci musi być wykonana, gdy:
• Nowy czujnik lub nowa opcjonalna płytka Ci jest instalowana po raz pierwszy.
• Wymieniono czujnik lub opcjonalną kartę Ci.
• Opcjonalna płyta Ci została przeniesiona do innego opcjonalnego gniazda.
• Utrata danych nastąpiła w wyniku awarii akumulatora rezerwowego przy
wyłączonym zasilaniu.
• Oprogramowanie urządzenia zostało zaktualizowane.
Po przeprowadzeniu podstawowej kalibracji, wejście pomiarowe może zostać
skalibrowane. Po pomyślnej kalibracji wejście pomiarowe jest gotowe do
użycia.
UWAGA!
Do kalibracji podstawy Ci potrzebny jest adapter kalibracyjny JUMO
Typ 202711/21 do czujników przewodności indukcyjnej (TN 00543395).

UWAGA!
W urządzeniu wbudowana jest bateria buforowa. Jej zadaniem jest
utrzymywanie danych w przypadku wyłączenia urządzenia lub przerwania
zasilania napięciowego. Jeśli bateria osiągnie koniec okresu eksploatacji
(około 7 lat), wówczas stan ten zostanie zasygnalizowany przez alarm
wstępny baterii. Gdy bateria jest rozładowana, alarm baterii wskazuje ten
stan. Bateria musi zostać wymieniona przed jej rozładowaniem. Bateria musi
być wymieniona przez dział serwisu JUMO! W tym przypadku, wyślij
urządzenie do producenta.
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Wykonanie kalibracji podstawy Ci
Krok
1

2

Działanie
Upewnij się, że masz prawa użytkownika do ustawień kalibracji.
Ustawienia domyślne upoważniają do tego użytkowników
"Master" i "Service".

> Rozdział 8.1.1.1 "Hasła i prawa użytkownika", Strona 75
Upewnij się, że elektronika JUMO AQUIS touch P osiągnęła
temperaturę roboczą. Temperę modułu można sprawdzić w:
Menu urządzenia > Serwis > Dane serwisowe > Zakładka
"Dane wewnętrzne"

3

Upewnij się, że temperatura otoczenia określona dla kabla
urządzenia - odpowiada warunkom normalnego trybu pracy.
Odczekaj, aż temperatura płytki osiągnie w przybliżeniu stałą
wartość.
Umieścić czujnik w taki sposób, aby korpus czujnika był
swobodnie zawieszony w powietrzu. Podczas całej kalibracji
należy przestrzegać następujących zasad:
• Trzymaj wszystkie obiekty z dala od korpusu czujnika.
• Nie dotykać korpusu czujnika.
• Nie pozwól, aby korpus czujnika leżał
płasko na powierzchni.

Korpus czujnika czujnika Ci
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Krok
4

Działanie
Umieść przewód czujnika kalibracji z 2 uzwojeniami przez otwór
w czujniku Ci bez podłączania końcówek przewodów.

5

Uruchomić kalibrację podstawy Ci.

6

Menu urządzenia > Serwis > Kalibracja podstawy Ci
Wejście 7 do 8
Wprowadź stałą celi czujnika i potwierdź naciskając "OK".

Naciśnij
przycisk , aby
wprowadzić

7

202

Urządzenie wykonuje teraz pomiar z otwartą pętlą kablową
adaptera kalibracyjnego. Poczekaj, aż wartość zmierzona na
wyświetlaczu ustabilizuje się, a następnie potwierdź naciskając
"OK".

11 Montaż opcjonalnych modułów
Krok
8

Działanie

9

Ustawić adapter kalibracyjny na wartość rezystancji wyświetlaną
w tekście na wyświetlaczu (w przykładzie: 20kΩ). Po
ustabilizowaniu się, potwierdź naciskając "OK".

Podłączyć końce przewodów tworzących pętlę przewodu
adaptera do kalibracji.

Wykonuj
polecenia

10

Teraz postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
wyświetlaczu.
Zostaniesz poproszony o ustawienie określonych wartości
rezystancji na adapterze kalibracyjnym po kolei, a następnie
potwierdzenie każdego pomiaru przez naciśnięcie "OK".
Wszystkie wartości rezystancji ustawione na adapterze
kalibracyjnym są mierzone dla końca jednego zakresu
pomiarowego i początku następnego zakresu pomiarowego.
Każda wartość rezystancji zostanie potwierdzona 2 razy. Tylko
ostatni pomiar zostanie potwierdzony 1 raz.
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Krok
11

Działanie
Po potwierdzeniu wszystkich pomiarów pojawia się
podsumowanie uzyskanych danych pomiarowych. Potwierdź
naciskając "OK".
Jeśli kalibracja podstawy Ci nie powiedzie się, procedura jest
anulowana bez akceptacji danych kalibracyjnych.

Protokół po
pomyślnym
zakończeniu
kalibracji podstawy Ci

Protokół po
nieudanej kalibracji
podstawy Ci

12

204

Zaakceptuj dane kalibracyjne uzyskane przez naciśnięcie "Tak";
odrzuć dane przez naciśnięcie "Nie".

12 Ogólna kalibracja
12.1

Uwagi
OSTRZEŻENIE!
Podczas kalibracji przekaźniki I sygnały wyjścia analogowego przyjmują
skonfigurowane stany!

12.2

Informacje ogólne
Rzeczywista charakterystyka elektryczna czujników analitycznych zawsze
odbiega od parametrów nominalnych. Przyczyny takiego stanu rzeczy to
między innymi:
• Jak każdy przyrząd pomiarowy, czujniki analityczne mają zawsze pewną
niepewność pomiarową wynikającą z tolerancji produkcyjnych.
• Podczas użytkowania, czujniki analityczne są narażone na działanie
procesów chemicznych. Osady i zjawiska zużycia spowodowane tymi
procesami powodują zmiany właściwości elektrycznych czujników.
Aby zoptymalizować dokładność pomiarów, czujniki analityczne muszą być
kalibrowane. Kalibracja jest wymagana:
• podczas instalacji lub przy wymianie czujnika.
• regularnie w odstępach czasu, które muszą być określone przez użytkownika.
• jeżeli wyświetlane są nieprawdopodobne wartości pomiarowe
• jeżeli warunki procesu ulegną zmianie, np. w wyniku modyfikacji urządzeń.
Czasomierze kalibracyjne mogą być skonfigurowane tak, aby regularnie
przypominały o tym, kiedy należy wykonać kalibrację.
> Rozdział 10.12 "Calibration timer", Strona 174
Każda pomyślnie zakończona kalibracja jest zapisywana w dzienniku
kalibracji.
> Rozdział 12.3 "Dziennik wzorcowania", strona 207

12.2.1

Ogólna procedura kalibracji

Właściwa kalibracja (kalibracja z zastosowaniem procedur)
Po otwarciu jednej z procedur kalibracyjnych w urządzeniu, użytkownik jest
prowadzony przez proces z pomiarami i wpisami. W trakcie tego procesu
wartości kalibracyjne są ustalane i zapisywane automatycznie.
Odpowiednie procedury kalibracyjne są dostępne dla każdego typu czujnika
analitycznego. Poszczególne procedury kalibracji dla różnych typów czujników
opisane są w oddzielnych rozdziałach.

 Rozdział 13 "Kalibracja łańcucha pomiaru pH", strona 211 do rozdziału
17 "Kalibracja czujników przewodności Ci", strona 235
Wykonanie procedur kalibracyjnych wymaga spełnienia następujących warunków
wstępnych:
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ogólności • Musisz być zalogowany jako użytkownik z prawem do wykonywania
•

•

kalibracji. Użytkownicy ustawieni fabrycznie mają wszystkie te prawa.
> "Hasła i prawa użytkownika", strona 75
Należy upewnić się, że domyślne ustawienia kalibracji poszczególnych
wejść analitycznych i ewentualnie wejść uniwersalnych są ustawione
prawidłowo. Wyjaśnienia domyślnych ustawień kalibracji można znaleźć w
rozdziałach dotyczących kalibracji różnych czujników analitycznych.
W przypadku wejść analitycznych Ci należy zauważyć, że płytki opcjonalne
muszą zostać poddane podstawowej kalibracji podczas pierwszego
uruchomienia. Jeśli nie zostało to jeszcze wykonane, należy to zrobić
przed każdą inną kalibracją.

> Rozdział 11.2 "Kalibracja podstawy Ci", Strona 200
Ręczne wprowadzanie wartości kalibracyjnych
UWAGA!
Nieprawidłowo wprowadzone wartości kalibracyjne prowadzą do
nieprawidłowych wartości pomiarowych. Prawidłowe pomiary są niezbędne
dla systemów regulacji i monitorowania wartości granicznych.
Jeśli znane są wartości kalibracyjne, można je również wprowadzić ręcznie.
Może to mieć miejsce w przypadku pomiarów przewodności skompensowanej
temperaturowo, dla przypadku, gdy znany jest współczynnik temperaturowy
cieczy. Znane wartości kalibracyjne są wprowadzane ręcznie w polu:
Menu urządzenia >
> Wartości kalibracyjne
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12.3

Dziennik kalibracji
Dla każdego wejścia uniwersalnego / analitycznego prowadzony jest oddzielny
dziennik kalibracji.
Ostatnich 10 udanych kalibracji danego wejścia zapisuje się w dzienniku
kalibracji. Anulowane lub nieudane kalibracje (kalibracje wykraczające poza
dopuszczalne limity) nie są zapisywane w dzienniku, lecz odnotowywane na
liście zdarzeń. Ręczne zmiany wartości kalibracyjnych na urządzeniu są
również udokumentowane. Następujące dane są zapisywane w dzienniku
kalibracji:
• Nagłówek z opisem wejścia pomiarowego i metody kalibracji
• Data i godzina
• Measurand
• Ocena kalibracyjna (ocena wartości kalibracyjnych ustalonych podczas
rzeczywistej kalibracji)
• Ustalone lub wprowadzone wartości kalibracyjne
• Zastosowane wartości referencyjne
• Tryb kalibracyjny (prawdziwa kalibracja/ręczne wprowadzanie wartości kalibracyjnych)
Ponieważ informacje te nie mieszczą się jeszcze w linii ekranu, wpisy w
dzienniku są wyświetlane w formie skróconej z datą i wynikami kalibracji w
danym momencie. Dokładniejsze informacje na temat każdego wpisu można
znaleźć w widoku szczegółowym.

Przykład dziennika kalibracji

Symbole oceny kalibracji
Wartości kalibracyjne są ważne:
Czujnik skalibrowany prawidłowo.
Ustalone wartości kalibracyjne są wartościami
krytycznymi. Zaleca się czyszczenie czujnika.
Ręczne wprowadzanie wartości
W przypadku wejść analitycznych Ci (przewodność indukcyjna) i wejść
uniwersalnych, które zostały skonfigurowane jako wejście pomiarowe
przewodności, wyświetlany jest również przycisk "Krzywa TC". Naciśnięcie
tego przycisku otwiera listę ze współczynnikami temperatury zakończonymi z
ostatniej "kalibracji krzywej TC".
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Przykład szczegółowego widoku wpisu w dzienniku kalibracyjnym
Dziennik kalibracji zawiera przegląd wykonanych kalibracji. Naciśnięcie
przycisku "Szczegóły" otwiera wybrany wpis do dziennika w widoku
szczegółów. W widoku szczegółowym wyświetlana jest tabela ze wszystkimi
wartościami kalibracyjnymi z programu kalibracyjnego. Przycisk "Serwis" jest
używany do celów diagnostycznych przez przeszkoloną osobę lub serwis
JUMO.
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Kryteria oceny
Kalibracja pH
(elektrody szklane i ISFET połączone z wejściami pomiarowymi do analizy oraz standardowe
sygnały połączone z wejściami uniwersalnymi)
Wartość kalibracyjna
[jednostka]

—

Punkt zerowy [pH]

...



5



...



6 do 8



...



Nachylenie [%].

...



75



...



89,6 do 103,1



...

 110

—
9



...



...

Kalibracja pH (elektrody antymonowe połączone z wejściami pomiarowymi do analizy)
Wartość kalibracyjna
[jednostka]

—

Punkt zerowy [pH]

...



-2 do +2



...

Nachylenie [%].

...



10 do 110



...

—

Kalibracja punktu zerowego potencjału Redoks
Wartość kalibracyjna
[jednostka]

—

Punkt zerowy [mV]

...

—
 -200



...



-120 do +120

 ...

+200 

...

UWAGA!
W przypadku kalibracji 2-punktowej Redox nie dokonuje się oceny wartości
kalibracyjnych.
Kalibracja amoniaku
Wartość kalibracyjna
[jednostka]

—

Punkt zerowy [mV]

...

—
 -612



...



od -312 do +588



...

+888 

...
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Kalibracja czujników przewodności
(wejścia analityczne i standardowe sygnałypodłączone do wejść uniwersalnych)
Wartość kalibracyjna
[jednostka]

—

Stała względna komórki (CR) [%]

...



50



...



75 do 125



...



150



...

Rel. stała komórkowa (Ci) [%]

...



80



...



90 do 110



...



120



...

Wartość kalibracyjna
[jednostka]

—

Współczynnik temperatury
(CR) [%/K]

...



0 do 8



...

Współczynnik temperaturowy
(Ci) [%/K]

...



0 do 5,5



...

—

—

UWAGA!
Dla wejść uniwersalnych w trybie pracy "skalowanie liniowe" nie jest
przeprowadzana ocena wartości kalibracyjnych.
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13.1

Ważne informacje
OSTRZEŻENIE!
Podczas kalibracji przekaźniki i analogowe sygnały wyjściowe przyjmują stany
skonfigurowane w odpowiednich punktach konfiguracyjnych "Reakcja na
kalibrację" dla wyjść analogowych i cyfrowych!

13.2

Informacje ogólne
Kalibracja elektrod pH opiera się na pomiarach w roztworach buforowych o
określonej wartości pH. Wartości pH zastosowanych roztworów buforowych są
określane albo poprzez wprowadzenie stałych wartości do domyślnych
ustawień kalibracji, wprowadzanych podczas kalibracji, albo rozpoznawanych
automatycznie przez "automatyczne rozpoznawanie bufora" podczas procesu
kalibracji. W przypadku "automatycznego rozpoznawania bufora", w
ustawieniach domyślnych kalibracji należy wybrać zestaw buforów. W tym
przypadku zastosowane rozwiązania buforowe muszą być wymienione w
dostarczonej tabeli zbiorów buforowych. Ponieważ pomiar wartości pH cieczy
zależy od temperatury, temperatura roztworu buforowego musi być mierzona
w celu skompensowania jego wpływu na wynik pomiaru. Wymaga to albo
ręcznego wprowadzenia, albo pomiaru za pomocą czujnika temperatury.

13.2.1

Metody kalibracji czujników pH

Kalibracja punktu zerowego
Tę metodę kalibracji stosuje się do wyznaczenia punktu zerowego pH na
krzywej charakterystyki pomiarowej. Nachylenie jest zachowane.
Jako punkt odniesienia potrzebny jest roztwór buforowy o określonej wartości pH.
Kalibracja dwupunktowa
Poprzez pomiar 2 różnych roztworów buforowych o określonych wartościach
pH, ustala się punkt zerowy pH i nachylenie charakterystyki łańcucha
pomiarowego pH.
Wartości pH roztworów buforowych muszą się różnić od siebie o co najmniej 2
pH. Ta metoda kalibracji jest zalecana dla większości zastosowań.
Kalibracja trzypunktowa
Przy kalibracji trzypunktowej ustala się punkt zerowy pH, nachylenie pH w
regionie kwaśnym i nachylenie pH w regionie zasadowym. Kalibracja
trzypunktowa może być przeprowadzona tylko dla czujników pH na wejściach
analitycznych. Nie jest on dostępny dla czujników pH z JUMO digiLine.
Metoda ta wymaga 3 roztworów buforowych o zdefiniowanych wartościach pH
jako wartości odniesienia. Jeden z nich musi być kwaśny, jeden obojętny i
jeden alkaliczny. Wartości pH roztworu buforowego muszą się różnić od siebie
o co najmniej 2 pH. Ta metoda kalibracji jest zalecana w przypadku
zastosowań, w których wymagana jest większa dokładność podczas
wykonywania pomiarów zarówno w układzie zasadowym, jak i kwaśnym.
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13.2.2

Domyślne ustawienia kalibracji czujników pH
Przed wykonaniem kalibracji należy najpierw wprowadzić niezbędne
ustawienia domyślne kalibracji. Możliwe ustawienia kalibracji pH opisano
poniżej.
Otworzyć ustawienia domyślne kalibracji:
Menu urządzenia > Kalibracja > Wybierz wejście analizy lub wejście czujników
cyfrowych > Ustawienia kalibracji
INFORMACJA!
Menu "Ustawienia domyślne kalibracji" pojawia się w menu urządzenia tylko
wtedy, gdy
z odpowiednimi uprawnieniami użytkownika jest zalogowany. Domyślne
ustawienia kalibracji czujnika cyfrowego pojawiają się tylko w przypadku
połączonych czujników cyfrowych.
⇨ Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89
⇨ Rozdział 8.2.7 "Czujniki cyfrowe", strona 95

Przykładowy ekran:
Domyślne ustawienia
kalibracji pH
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Domyślne ustawienia kalibracji pH
Domyślne ustawienia kalibracji umożliwiają dostęp do procedur kalibracyjnych
w danym menu kalibracji.
Procedury kalibracyjne, które nie są włączone, nie są widoczne w menu
kalibracyjnym. Dodatkowe domyślne ustawienia kalibracji są objaśnione w
poniższej tabeli.
j

Parametry

Możliwe ustawienia

Wybór zestawu
buforowego

Zestaw buforowy od 1 do 3

Wyjaśnienie
Tabele zestawu buforowego zawierają wartości
pH dla wybranych roztworów buforowych w
funkcji temperatury. Tabele te mogą być
wstępnie przygotowane/edytowane przy użyciu
dostępnych na rynku rozwiązań standardowych
(DIN 19266, NIST; w przeciwnym razie,
techniczne rozwiązania w zakresie buforów itp.
Z ich pomocą rozwiązania buforowe mogą być
rozpoznawane automatycznie podczas
fabrycznie ustawiony:
kalibracji. Dane dotyczące pH stosowanych
roztworów buforowych muszą być zawarte w
wybranej tabeli zbiorów buforowych.
• Zestaw buforowy 1:
Referencyjne rozwiązania buforowe Po wybraniu zestawu buforowego, działanie to
powoduje automatyczne rozpoznawanie bufora,
dla
a pola wprowadzania ustawień "Bufor pH od 1
kalibracji przyrządów do pomiaru pH
do 3" są ukryte.
wg DIN 19266
Do edycji tabel zestawu buforowego potrzebny
• Zestaw buforowy 2:
jest program Setup JUMO
Techniczne roztwory buforowe,
najlepiej do kalibracji i dostosowania
technicznych przyrządów
pomiarowych pH wg DIN 19267

Bufor 1 wartość pH

-2 do +16 pH

Bufor 2 wartość pH

-2 do +16 pH

Bufor 3 wartość pH

-2 do +16 pH

W zależności od wybranej procedury kalibracji
wyświetlane
są
odpowiednie
pola
wprowadzania dla "bufora pH 1 do 3".
Wartości pH zastosowanych roztworów
buforowych muszą się różnić od siebie o co
najmniej 2 pH.

Kompensacja

Stała temperatura kompensacji
Wejście temperatury
Interfejs

Stała temperatura kompensacji:
Kompensacja za pomocą stałej wartości
temperatury, która jest wprowadzana w pozycji
konfiguracyjnej "Temperatura kompensacji".

Ręczne wprowadzanie wartości pH roztworów
buforowych używanych do kalibracji.

Wejście
temperatury:
Zintegrowany
czujnik temperatury czujnika pH dostarcza
temperatury kompensacyjnej.
Interfejs: AQUIS touch P przenosi temperaturę
kompensacji do elektroniki czujnika poprzez
interfejs. Źródło temperatury kompensacji
ustawia się w punkcie konfiguracyjnym
"Temperatura kompensacji".
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13 Kalibracja łańcucha pomiarowego pH
Parametry
Kompensacja
temperatury

214

Możliwe ustawienia
Wybór z sekcji analogowej

Wyjaśnienie
Wejście temperatury do
automatycznego wykrywania
temperatury roztworu
testowego/próbkowego podczas
kalibracji

13 Kalibracja łańcucha pomiarowego pH
13.3

Rutynowe procedury kalibracyjne pH
INFORMACJA!
Aby wykonać kalibrację, musisz być zalogowany z odpowiednimi
uprawnieniami użytkownika.

⇨ Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89
13.3.1

Kalibracja punktu zerowego
Krok
1

2

Działanie
Uruchomić kalibrację punktu zerowego.
dla czujników pH na wejściach analitycznych:
Menu urządzenia > Kalibracja > Wejście analityczne dla
pH/redox/ NH3 > Open Zero-Point Calibration (Kalibracja punktu
zerowego)
dla czujników pH z elektroniką digiLine JUMO:
Menu urządzenia > Kalibracja > Czujnik cyfrowy 1 do 6 >
Kalibracja punktu zerowego
Jeśli kompensacja temperatury nie została określona w
ustawieniach standardowych kalibracji, wprowadź tutaj ręcznie
temperaturę roztworu buforowego.
Jeżeli
skonfigurowano
kompensację
temperatury
temperatura roztworu buforowego jest określana automatycznie.

Naciśnij przycisk ,
aby wprowadzić
temperaturę.

3

Oczyścić elektrodę pH i zanurzyć ją w roztworze buforowym.
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13 Kalibracja łańcucha pomiarowego pH
Krok
4

Działanie
Wprowadzanie wartości pH roztworu buforowego
•

bez rozpoznawania bufora:
Sprawdzić, czy "bufor pH 1" odpowiada wartości pH użytego
roztworu buforowego. Jeżeli nie podano tabeli z zestawem
buforowym, wartość "buffer 1 pH" pobierana jest z
domyślnych ustawień kalibracji. Wciąż istnieje możliwość
zmiany tego ręcznie tutaj.

Naciśnij przycisk ,
aby wprowadzić
wartość pH bufora

•

5
6

7
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z rozpoznaniem bufora:
Warunkiem wstępnym jest, aby w tabeli zbiorów buforowych
została wybrana tabela zbiorów buforowych, a wartość pH
zastosowanego roztworu buforowego jest zawarta w tej tabeli
zbiorów buforowych. Jeśli te warunki są spełnione, wartość
pH roztworu buforowego jest ustalana automatycznie podczas
kalibracji.
Poczekaj, aż wyświetlana wartość pomiaru ustabilizuje się, a
następnie zaakceptuj wynik pomiaru naciskając "OK".
Protokół podsumowujący wartości kalibracyjne ustalone zostanie
wyświetlony. Potwierdź protokół naciskając "OK".
Nieudana kalibracja jest anulowana w tym punkcie i odrzucana.
Wcisnąć "Tak", aby zaakceptować ustalone wartości kalibracji i
wprowadzić kalibrację do dziennika kalibracji.
Naciśnij "Nie", aby odrzucić wyniki.

13 Kalibracja łańcucha pomiarowego pH
13.3.2

Kalibracja dwupunktowa i trzypunktowa
Krok
1

Działanie
Uruchomić żądaną procedurę kalibracji.
dla czujników pH na wejściach analitycznych:
Menu urządzenia > Kalibracja > wejście analityczne Wybierz
wejście analityczne dla pH/redox/NH3 > Otwórz kalibrację
dwupunktową lub trzypunktową.

2

dla czujników pH z elektroniką digiLine JUMO:
Menu urządzenia > Kalibracja > Czujnik cyfrowy 1 do 6 >
Kalibracja dwupunktowa otwarta
Jeśli kompensacja temperatury nie została określona w
ustawieniach standardowych kalibracji, wprowadź tutaj ręcznie
temperaturę roztworu buforowego.
Jeżeli skonfigurowano kompensację temperatury,
temperatura roztworu buforowego jest określana automatycznie.

Aby wprowadzić
naciśnij przycisk

3

Oczyścić elektrodę pH i zanurzyć ją w jednym z roztworów
buforowych.
Do kalibracji dwupunktowej potrzebne są 2 roztwory buforowe.
Do trzypunktowej kalibracji potrzebne są 3 roztwory buforowe
(kwasowy, obojętny i zasadowy).
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13 Kalibracja łańcucha pomiarowego pH
Krok
4

Działanie
Wprowadzanie wartości pH roztworu buforowego
•

bez rozpoznawania bufora:
Sprawdzić, czy "bufor pH 1" odpowiada wartości pH użytego
roztworu buforowego. Jeżeli nie podano tabeli z zestawem
buforowym, wartość "bufor pH 1" pobierana jest z
domyślnych ustawień kalibracji. Wciąż istnieje możliwość
zmiany tego ręcznie tutaj.

Naciśnij przycisk ,
aby wprowadzić
wartość pH bufora

•

5
6
7

8
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z rozpoznaniem bufora:
Warunkiem wstępnym jest, aby w tabeli zbiorów buforowych
została wybrana tabela zbiorów buforowych, a wartość pH
zastosowanego roztworu buforowego jest zawarta w tej tabeli
zbiorów buforowych. Jeśli te warunki są spełnione, wartość
pH roztworu buforowego jest ustalana automatycznie podczas
kalibracji.
Poczekaj, aż wyświetlana wartość pomiaru ustabilizuje się, a
następnie zaakceptuj wynik pomiaru naciskając "OK".
Dla każdego dodatkowego punktu kalibracji powtórzyć kroki od 3
do 5 z wymaganymi roztworami buforowymi.
Protokół podsumowujący wartości kalibracyjne ustalone zostanie
wyświetlony. Potwierdź protokół naciskając "OK".
Nieudana kalibracja jest anulowana w tym punkcie i odrzucana.
Wcisnąć "Tak", aby zaakceptować ustalone wartości kalibracji i
wprowadzić kalibrację do dziennika kalibracji.
Naciśnij "No", aby odrzucić wyniki.

14.1

Ważne informacje

14 Kalibracja czujników
redoks

OSTRZEŻENIE!
Podczas kalibracji przekaźniki i analogowe sygnały wyjściowe przyjmują
skonfigurowane stany! Reakcja sygnałów wyjściowych jest ustawiana dla
każdego wyjścia w jego "Reakcja na kalibrację”

⇨ Rozdział 10.5 "Wejścia analogowe", strona 139

14.2

Informacje ogólne
Kalibracja czujników Redox opiera się na pomiarach w roztworach testowych
o zdefiniowanym potencjale Redox.

14.2.1

Metody kalibracji czujników Redox

Kalibracja punktu zerowego
Ta metoda kalibracji jest wykorzystywana do określenia punktu zerowego redox.
Jako punkt odniesienia potrzebne jest rozwiązanie buforwoe o zdefiniowanym
potencjale redoks.
Jako jednostka redoks muszą być ustawione "mV” w konfiguracji wejścia
pomiarowego redox (wejście analityczne lub wejście dla czujników cyfrowych).

⇨ Rozdział 10.5.4 "Dane wejściowe do analizy pH/Redox/NH3", strona 145
Kalibracja dwupunktowa
Kalibracja ta jest wykorzystywana do ustalenia charakterystycznej dla danego
zastosowania krzywej pomiarowej, gdzie potencjały Redox są reprezentowane
jako procent wartości koncentracji. Mierzone są potencjały redox 2 roztworów.
Wartości stężenia w procentach są następnie przypisywane przez
użytkownika do wartości zmierzonych.
Dwa typowo procesowe roztwory próbek do kalibracji jako roztwory
odniesienia.
"Procent" musi być ustawiony jako jednostka redoks w konfiguracji wejścia
pomiarowego redox (wejście analityczne lub wejście dla czujników cyfrowych).

⇨ Rozdział 10.5.4 "Dane wejściowe do analizy pH/Redox/NH3", strona 145
Przykład: W zakładzie detoksykacji toksyczność cieczy należy mierzyć na
podstawie potencjału redox. Kalibracja wymaga 2 roztworów:
• stężenie wysoce toksycznego roztworu jest podawane jako 80 % przez
użytkownika, na przykład
• stężenie odtruwanego roztworu jest podawane przez użytkownika jako
10%, na przykład
Wykorzystując potencjał redoks, toksyczność można teraz zmierzyć i
wyświetlić w procentach.
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14 Kalibracja czujników
redoksDomyślne ustawienia kalibracji dla czujników Redoks
14.2.2
Przed wykonaniem kalibracji należy najpierw wprowadzić niezbędne
ustawienia domyślne kalibracji. Poniżej opisano możliwe ustawienia kalibracji
redoks.
Otworzyć ustawienia domyślne kalibracji:
Menu urządzenia > Kalibracja > Wybierz wejście analityczne dla
pH/redox/NH3 > Kalibracja Ustawienia wstępne
INFORMACJA!
Menu "Calibration default settings" pojawia się w menu urządzenia tylko
wtedy, gdy użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami użytkownika jest
zalogowany.
⇨ Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89

Przykładowy ekran:
Domyślne ustawienia
kalibracji Redox
(kalibracja punktu
zerowego)

Domyślne ustawienia kalibracji Redoxa
Domyślne ustawienia kalibracji umożliwiają dostęp do procedur kalibracyjnych
w danym menu kalibracji.
Procedury kalibracyjne, które nie są włączone, nie są widoczne w menu
kalibracyjnym. Dodatkowe domyślne ustawienia kalibracji są objaśnione w
poniższej tabeli.
Parametry
Roztwór testowy
Redox

Możliwe ustawienia
od -1500 do +1500 mV

Wyjaśnienie
Ręczne wpisywanie potencjału Redox roztwór testowy stosowany do kalibracji

INFORMACJA!
Należy pamiętać, że konfiguracja wejścia pomiarowego redox musi być
ustawiona na jednostkę redox "mV" dla kalibracji punktu zerowego i na "%"
dla kalibracji dwupunktowej.
⇨ Rozdział 10.5.4 "Dane wejściowe do analizy pH/Redox/NH3", strona 145
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14.3

14 Kalibracja czujników
redoks

Procedury kalibracyjne dla potencjału Redoks

INFORMACJA!
Aby wykonać kalibrację, musisz być zalogowany z odpowiednimi
uprawnieniami użytkownika.

⇨ Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89
14.3.1

Kalibracja punktu zerowego
Krok
1

Działanie
Upewnij się, że
• ustawienia domyślne kalibracji są prawidłowe,
• "mV" jest ustawiane jako jednostka Redox w konfiguracji
wejścia pomiarowego Redox.

⇨ Rozdział 14.2.2.2 "Domyślne ustawienia kalibracji czujników
2

Redox", strona 220.
⇨ Rozdział 10.5.4 "Dane wejściowe do analizy pH/Redox/NH3", strona 145
Uruchomić kalibrację punktu zerowego.
dla czujników redoks na wejściach analitycznych:
Menu urządzenia > Kalibracja > Wybierz wejście analityczne
dla pH/redox/NH3 > Kalibracja punktu zerowego

3

dla czujników redoks z elektroniką digiLine JUMO:
Menu urządzenia > Kalibracja > Czujnik cyfrowy 1 do 6 >
Kalibracja punktu zerowego
Sprawdzić, czy wyświetlana wartość "roztworu testowego
Redox" odpowiada wartości Redox roztworu testowego.
Wartość "roztworu testowego Redox" jest pobierana z
domyślnych ustawień kalibracji. Wciąż istnieje możliwość zmiany
tego ręcznie tutaj.

Naciśnij, aby ręcznie
zmienić wartość
Redox bufora

4

5

Oczyścić elektrodę Redox i zanurzyć ją w roztworze testowym.
Poczekaj, aż wyświetlana wartość pomiaru ustabilizuje się, a
następnie potwierdź wynik pomiaru naciskając "OK".
Protokół podsumowujący wartości kalibracyjne ustalone zostaje
wyświetlony. Potwierdź protokół naciskając "OK".
Nieudana kalibracja jest anulowana w tym punkcie i odrzucana.
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14 Kalibracja czujników
redoks
Krok
6

222

Działanie
Wcisnąć "Tak", aby zaakceptować ustalone wartości kalibracji i
wprowadzić kalibrację do dziennika kalibracji.
Naciśnij "No", aby odrzucić wyniki.

14.3.2

Kalibracja dwupunktowa

14 Kalibracja czujników
redoks

StepAction
1
Upewnij się, że
• ustawienia domyślne kalibracji są prawidłowe
• "Procent" jest ustawiany jako jednostka Redox w konfiguracji
wejścia pomiarowego Redox.

⇨ Rozdział 14.2.2.2 "Domyślne ustawienia kalibracji czujników
2

Redox", strona 220.
⇨ Rozdział 10.5.4 "Dane wejściowe do analizy pH/Redox/NH3", strona 145
Rozpocząć kalibrację dwupunktową.
dla czujników redoks na wejściach analitycznych:
Menu urządzenia > Kalibracja > Wybierz wejście analityczne
dla pH/redox/NH3 > Kalibracja dwupunktowa

3

dla czujników redoks z elektroniką digiLine JUMO:
Menu urządzenia > Kalibracja > Czujnik cyfrowy 1 do 6 >
Kalibracja dwupunktowa
Wpisać wartość stężenia pierwszego roztworu odniesienia w
procentach. Potwierdź naciskając "OK".

Naciśnij przycisk,
aby wprowadzić

4

Oczyścić elektrodę Redox i zanurzyć ją w pierwszym roztworze.
Poczekaj, aż wyświetlana wartość pomiaru ustabilizuje się, a
następnie zaakceptuj wynik pomiaru naciskając "OK".

5

Tak jak w kroku 3, wpisz wartość stężenia drugiego roztworu w
procentach. Potwierdź naciskając "OK".
Wyczyścić elektrodę Redox i zanurzyć ją w drugim
roztworze. Poczekaj, aż wyświetlana wartość pomiaru ustabilizuje
się, a następnie potwierdź wynik pomiaru naciskając "OK".
Protokół podsumowujący wartości kalibracyjne ustalone zostaje
wyświetlony. Potwierdź protokół naciskając "OK".
Nieudana kalibracja jest anulowana w tym punkcie i odrzucana.

6

7

8

Wcisnąć "Tak", aby zaakceptować ustalone wartości kalibracji i
wprowadzić kalibrację do dziennika kalibracji.
Naciśnij "No", aby odrzucić wyniki.

223

14 Kalibracja czujników
redoks

224

15 Kalibracja czujników amoniaku
15.1

Uwagi
OSTRZEŻENIE!
Podczas kalibracji przekaźniki i analogowe sygnały wyjściowe przyjmują
skonfigurowane stany! Reakcja sygnałów wyjściowych jest ustawiana dla
każdego wyjścia w jego "Reakcji na kalibrację".

⇨ Rozdział 10.5 "Wejścia analogowe", strona 139

15.2

Informacje ogólne
Kalibracja czujników amoniaku opiera się na pomiarach w roztworach
testowych niezawierających amoniaku.

15.2.1

Metody kalibracji czujników amoniaku

Kalibracja punktu zerowego
Ta metoda kalibracji jest stosowana do oznaczania punktu zerowego
amoniaku. Jako punkt odniesienia potrzebny jest roztwór testowy
niezawierający amoniaku (np. woda).
15.2.2

Domyślne ustawienia kalibracji czujników amoniaku
W domyślnych ustawieniach kalibracji czujnika amoniaku kalibracja punktu
zerowego jest włączona i wstępnie skonfigurowana jako jedyna dostępna
procedura kalibracji.
Otworzyć ustawienia domyślne kalibracji:
Menu urządzenia > Kalibracja > Wybrać wejście
analityczne dla pH/Redox/NH3 > Ustawienia domyślne
kalibracji

Przykładowy ekran:
Domyślne
ustawienia kalibracji
amoniaku
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15 Kalibracja czujników amoniaku
15.3

Rutynowe procedury kalibracji amoniaku
INFORMACJA!
Aby wykonać kalibrację, musisz być zalogowany z odpowiednimi
uprawnieniami użytkownika.
> Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89

15.3.1

Kalibracja punktu zerowego
Krok
1

2

3

4
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Działanie
Uruchomić kalibrację punktu zerowego.
Menu urządzenia > Kalibracja > Wybrać wejście analityczne
dla pH/Redox/NH3 > Kalibracja punktu zerowego
Oczyścić elektrodę amoniaku i zanurzyć ją w bezaminiowym
roztworze testowym. Poczekaj, aż wyświetlana wartość pomiaru
ustabilizuje się, a następnie potwierdź wynik pomiaru naciskając
"OK".
Protokół podsumowujący wartości kalibracyjne ustalone zostaje
wyświetlony. Potwierdź protokół naciskając "OK".
Nieudana kalibracja jest anulowana w tym punkcie i odrzucana.
Wcisnąć "Tak", aby zaakceptować ustalone wartości kalibracji i
wprowadzić kalibrację do dziennika kalibracji.
Naciśnij "No", aby odrzucić wyniki.

16 Kalibracja czujników przewodności CR
16.1

Uwagi
OSTRZEŻENIE!
Podczas kalibracji przekaźniki i analogowe sygnały wyjściowe przyjmują
skonfigurowane stany! Reakcja sygnałów wyjściowych jest ustawiana dla
każdego wyjścia w jego "Reakcji na kalibrację”

⇨ Rozdział 10.5 "Wejścia analogowe", strona 139

16.2

Informacje ogólne
Kalibracja czujników CR opiera się na pomiarach w roztworach testowych o
zdefiniowanej przewodności elektrolitycznej. Ponieważ przewodność
elektrolityczna cieczy zależy od temperatury, należy znać temperaturę
roztworu badanego. Wymaga to albo ręcznego wprowadzenia, albo pomiaru
za pomocą czujnika temperatury.

16.2.1

Metody kalibracji czujników przewodności CR (przewodzeniowych)

Względna stała celi
Odchylenie od nominalnej stałej celi czujnika CR jest opisane przez względną
stałą celi. Względna stała celi jest określana poprzez wykonanie pomiaru w
roztworze testowym o zdefiniowanej przewodności.
Współczynnik temperatury
Współczynnik temperatury jest miarą zależności temperatury od przewodności
elektrolitycznej cieczy. Służy do kompensacji wpływu temperatury podczas
pomiaru przewodności elektrolitycznej. Podczas wykonywania pomiaru
przewodności skompensowanej temperaturowo, wartość pomiarowa
przewodności jest zawsze podawana na podstawie stałej, zadanej
temperatury odniesienia. Za pomocą współczynnika temperaturowego,
wartość przewodności elektrycznej w temperaturze odniesienia jest obliczana
na podstawie aktualnych wartości przewodności i temperatury zmierzonej dla
cieczy, a następnie wyświetlanej.
Temperatura zadana jest ustawiana w konfiguracji poszczególnych wejść
analizy CR. > Rozdział 10.5.6 "Wejścia analizy CR/Ci (przewodność
Cr/przewodność Ci)", Strona 148
Współczynnik temperatury określa się na podstawie 2 pomiarów w roztworze
badawczym w różnych temperaturach (temperatura odniesienia i temperatura
pracy).
INFORMACJA!
Jeżeli znany jest współczynnik temperaturowy roztworu próbki, można go
wprowadzić bezpośrednio.
> Rozdział 12.2.1 "Ogólna procedura kalibracji", Strona 205
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16.2.2

Domyślne ustawienia kalibracji czujników przewodności CR
Przed wykonaniem kalibracji należy najpierw wprowadzić niezbędne
ustawienia domyślne kalibracji. Możliwe ustawienia kalibracji CR opisane są
poniżej.
Otworzyć ustawienia domyślne kalibracji:
Menu urządzenia > Kalibracja > Wybór wejścia analizy CR >
Ustawienia domyślne kalibracji
INFORMACJA!
Menu "Calibration Default Settings" pojawia się w menu Device tylko wtedy,
gdy użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami użytkownika jest zalogowany.
> Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89

Przykładowy ekran:
Domyślne ustawienia
kalibracji CR

Domyślne ustawienia kalibracji umożliwiają dostęp do procedur kalibracyjnych
w danym menu kalibracji.
Procedury kalibracyjne, które nie są włączone, nie są widoczne w menu
kalibracyjnym. Dodatkowe domyślne ustawienia kalibracji są objaśnione w
poniższej tabeli.
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Domyślne ustawienia kalibracji dla kalibracji względnej stałej celi
Parametr
Przewodność
konduktancyjna

Opcje ustawień
0 do 9999 mS/cm

Wyjaśnienie
Przewodność roztworu wzorcowego

Domyślne ustawienia kalibracji dla kalibracji współczynnika temperaturowego
Parametr
Kompensacja
temperatury
Temperatura
referencyjna
Temperatura pracy

Opcje ustawień
Wybór z
sekcji analogowej
od -50 do +150° C
od -50 do +150° C

Wyjaśnienie
Wejście temperatury do automatycznego pomiaru
temperatury roztworu próbki podczas kalibracji
Przewodność roztworu próbki w temperaturze
odniesienia i temperaturze roboczej jest wykrywana
podczas procedury kalibracji. W ten sposób
uzyskuje się 2 pary wartości
(temperatura/przewodność). Te pary wartości
stanowią podstawę do obliczenia współczynnika
temperaturowego.
Temperatura pracy musi różnić się od temperatury
odniesienia o co najmniej 5 °C.
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16.3

Procedury kalibracyjne CR
INFORMACJA!
Wejścia pomiarowe przewodności mogą być konfigurowane z możliwością
zmiany zakresu pomiarowego. W związku z tym należy przeprowadzić
kalibrację dla wszystkich "dostępnych zakresów pomiarowych".
INFORMACJA!
Aby wykonać kalibrację, musisz być zalogowany z odpowiednimi
uprawnieniami użytkownika.
> Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89

16.3.1

Kalibracja względnej stałej celi
Krok
1

Działanie
Rozpocząć kalibrację względnej stałej celi.
Menu urządzenia > Kalibracja > Wybór wejścia CR >
względna stała celi - Kalibracja

2

W przypadku płytek opcjonalnych CR, postępować zgodnie z
krokiem 2; w przypadku wejść uniwersalnych ustawionych na tryb
pracy "pomiar przewodności", postępować zgodnie z krokiem 3.
Wpisać jeden z zakresów pomiarowych od 1 do 4. Potwierdzić
wpis naciskając "OK".
Ustalone wartości kalibracyjne odnoszą się tylko do wybranego
zakresu pomiarowego.

Naciśnij przycisk ,
aby wprowadzić
zakres pomiarowy.
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Krok
3

Działanie
Upewnij się, że
• czujnik został oczyszczony i zanurzony w roztworze
testowym,
• ustawiona przewodność odniesienia odpowiada wartości
przewodności roztworu testowego.
Poczekaj, aż wyświetlana wartość pomiarowa ustabilizuje się, a
następnie zaakceptuj wynik pomiaru naciskając "OK".
W tym miejscu można w razie potrzeby ręcznie zmienić wstępnie
ustawioną przewodność odniesienia.

Naciśnij przycisk ,
aby zmienić pole
referencyjne

4

5

Protokół podsumowujący wartości kalibracyjne ustalone zostaje
wyświetlony. Potwierdź protokół naciskając "OK".
Nieudana kalibracja jest anulowana w tym punkcie i odrzucana.
Wcisnąć "Tak", aby zaakceptować ustalone wartości kalibracji i
wprowadzić kalibrację do dziennika kalibracji.
Naciśnij "No", aby odrzucić wyniki.
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16.3.2

Kalibracja współczynnika temperaturowego
Krok
1

Działanie
Rozpocząć kalibrację współczynnika temperaturowego.

2

Menu urządzenia > Kalibracja > Wybór wejścia analizy
CR > TC Kalibracja
Oczyścić czujnik i zanurzyć go w roztworze próbki. Upewnij się,
że względna stała celi jest prawidłowo skalibrowana (w razie
potrzeby wykonaj pomiar próbny za pomocą roztworu
testowego).

3

W przypadku opcjonalnych płytek CR, należy przejść do kroku 3;
dla wejść uniwersalnych ustawionych w trybie operacyjnym
"pomiaru przewodności", kontynuować zgodnie z krokiem 4
Wpisać jeden z zakresów pomiarowych od 1 do 4. Potwierdzić
wpis naciskając "OK".
Ustalone wartości kalibracyjne odnoszą się tylko do wybranego
zakresu pomiarowego.

Naciśnij przycisk ,
aby wprowadzić
pole pomiarowe.

232

16 Kalibracja czujników przewodności CR
Krok
4

Działanie
- z czujnikiem temperatury
Warunkiem wstępnym jest podanie kompensacji temperatury w
ustawieniach fabrycznych kalibracji.
Doprowadzić temperaturę roztworu do żądanych wartości
temperatury odniesienia i temperatury roboczej.
Akwizycja poszczególnych wartości odbywa się automatycznie.

Aktualna wartość
rzeczywista
temperatury

Wymagane wartości
temperatury

Wyświetlanie po
zmierzeniu pierwszej
wartości

Pozostała wartość
żądanej
temperatury

5

6

• bez wykrywania temperatury
Jeśli kompensacja temperatury nie została określona w
ustawieniach standardowych kalibracji, należy ręcznie sterować
poborem wartości. Doprowadzić najpierw temperaturę roztworu
próbki do temperatury odniesienia i potwierdzić naciskając "OK".
Następnie postępować w ten sam sposób dla temperatury roboczej.
Protokół podsumowujący wartości kalibracyjne ustalone zostaje
wyświetlony. Potwierdź protokół naciskając "OK".
Nieudana kalibracja jest anulowana w tym punkcie i odrzucana.
Wcisnąć "Tak", aby zaakceptować ustalone wartości kalibracji i
wprowadzić kalibrację do dziennika kalibracji.
Naciśnij "No", aby odrzucić wyniki.
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17 Kalibracja czujników przewodności Ci
17.1

Ważne informacje
OSTRZEŻENIE!
Podczas kalibracji przekaźniki i analogowe sygnały wyjściowe przyjmują
skonfigurowane stany! Reakcja sygnałów wyjściowych jest ustawiana dla
każdego wyjścia w jego "Reakcja na kalibrację".

⇨ Rozdział 10.5 "Wejścia analogowe", strona 139

17.2

Informacje ogólne
Kalibracja czujników Ci opiera się na pomiarach w roztworach testowych o
zdefiniowanej przewodności elektrolitycznej. Ponieważ przewodność
elektrolityczna cieczy zależy od temperatury, należy znać temperaturę
roztworu badanego. Wymaga to albo ręcznego wprowadzenia, albo pomiaru
za pomocą czujnika temperatury.

17.2.1

Metody kalibracji czujników przewodności Ci (indukcyjnych)

Względna stała celi
Odchylenie od nominalnej stałej celi czujnika Ci jest opisane przez względną
stałą celi. Względna stała celi jest określana poprzez wykonanie pomiaru w
roztworze testowym o zdefiniowanej przewodności.
Współczynnik temperatury
Współczynnik temperatury jest miarą zależności temperatury od przewodności
elektrolitycznej cieczy. Służy do kompensacji wpływu temperatury podczas
pomiaru przewodności elektrolitycznej. Podczas wykonywania pomiaru
przewodności skompensowanej temperaturowo, wartość pomiarowa
przewodności jest zawsze podawana na podstawie stałej, zadanej
temperatury odniesienia. Za pomocą współczynnika temperaturowego,
wartość przewodności elektrycznej w temperaturze odniesienia jest obliczana
na podstawie aktualnych wartości przewodności i temperatury zmierzonej dla
cieczy, a następnie wyświetlanej.
Temperatura odniesienia ustawiana jest w konfiguracji poszczególnych wejść
analitycznych Ci.
> Rozdział 10.5.6 "Wejścia do analizy CR/Ci", Strona 148
Współczynnik temperatury określa się na podstawie 2 pomiarów w roztworze
badawczym w różnych temperaturach (temperatura odniesienia i temperatura
pracy).
INFORMACJA!
Jeżeli znany jest współczynnik temperaturowy roztworu próbki, można go
wprowadzić bezpośrednio.
> Rozdział 12.2.1 "Ogólna procedura kalibracji", Strona 205
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Krzywa TC (dla nieliniowych współczynników temperatury)
Jeżeli należy zmierzyć przewodność cieczy, której współczynnik
temperaturowy zmienia się w zależności od temperatury, metoda ta może
wyznaczyć 5 współczynników temperaturowych dla 5 przedziałów
temperaturowych. W ten sposób możliwe jest wyznaczenie dobrej
aproksymacji krzywej współczynnika temperaturowego. Podczas gdy operator
doprowadza roztwór próbki do wartości temperatury wymaganej przez
urządzenie, urządzenie określa współczynnik temperaturowy dla każdego
przedziału. Wymaga to zastosowania czujnika temperatury, który może być
wykorzystany przez urządzenie do pomiaru temperatury roztworu próbki.
Przewodność

6 punktów kalibracji

5 odstępów czasowych

17.2.2

Temperatura

Domyślne ustawienia kalibracji czujników przewodności Ci.
Przed wykonaniem kalibracji należy najpierw wprowadzić niezbędne
ustawienia domyślne kalibracji. Możliwe ustawienia kalibracji Ci opisane są
poniżej.
Otworzyć ustawienia domyślne kalibracji:
Ustawienia urządzenia > Menu kalibracji > Kalibracja > Wybierz
wejście Ci lub uniwersalne >
Ustawienia domyślne kalibracji
INFORMACJA!
Menu "Ustawienia domyślne kalibracji" pojawia się w menu urządzeniu tylko
wtedy, gdy użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami użytkownika jest
zalogowany.
> Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89
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Przykładowy ekran:
Domyślne ustawienia
kalibracji Ci

Domyślne ustawienia kalibracji umożliwiają dostęp do procedur kalibracyjnych
w danym menu kalibracji.
Procedury kalibracyjne, które nie są włączone, nie są widoczne w menu
kalibracyjnym. Dodatkowe domyślne ustawienia kalibracji są objaśnione w
poniższej tabeli.
Domyślne ustawienia kalibracji dla kalibracji względnej stałej celi
Parametr
Przewodność
referencyjna

Opcje ustawień
0 do 9999 mS/cm

Wyjaśnienie
Przewodność roztworu wzorcowego

Domyślne ustawienia kalibracji dla kalibracji współczynnika temperaturowego
Parametr
Temperatura
kompensacji

Opcje ustawień
Wybór z
sekcji analogowej

Temperatura
referencyjna
Temperatura
robocza

-50 do 150 °C
-50 do 150 °C

Wyjaśnienie
Wejście temperatury do automatycznego
wykrywania temperatury roztworu próbki podczas
kalibracji
Przewodność roztworu próbki w temperaturze
odniesienia i temperaturze roboczej jest wykrywana
podczas procedury kalibracji. W ten sposób
uzyskuje się 2 pary wartości
(temperatura/przewodność). Te pary wartości
stanowią podstawę do obliczenia współczynnika
temperaturowego.
Temperatura pracy musi różnić się od temperatury
odniesienia o co najmniej 5 °C.
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Domyślne ustawienia kalibracji dla kalibracji krzywej TC
Parametr
Temperatura
kompensacji

Opcje ustawień
Wybór z
sekcji analogowej

Temperatura
-50 do 250 °C
początkowa
Temperatura końcowa -50 do 250 °C

Wyjaśnienie
Wejście temperatury do automatycznego
wykrywania temperatury roztworu próbki podczas
kalibracji
Temperatura początkowa i końcowa zakresu, dla
którego
ma
być
wyznaczona
krzywa
współczynnika temperaturowego.
Temperatura początkowa musi być co najmniej 20
°C niższa od temperatury końcowej. Temperatura
odniesienia dla wejścia pomiarowego musi mieścić
się między temperaturą początkową i końcową i
różnić się od temperatury początkowej i końcowej
o co najmniej 2 °C.

INFORMACJA!
Kalibracja krzywej TC jest możliwa tylko przy użyciu automatycznego pomiaru
temperatury.
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17.3

Procedury kalibracyjne Ci
INFORMACJA!
Wejścia pomiarowe przewodności mogą być konfigurowane z możliwością
zmiany zakresu pomiarowego. W związku z tym należy przeprowadzić
kalibrację dla wszystkich "dostępnych zakresów pomiarowych".
INFORMACJA!
Aby wykonać kalibrację, musisz być zalogowany z odpowiednimi
uprawnieniami użytkownika.
> Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89
INFORMACJA!
Wejścia analityczne do indukcyjnych pomiarów przewodności (Ci) muszą
zostać poddane kalibracji Ci w trakcie uruchamiania. Późniejsza kalibracja
nie jest możliwa bez wstępnej kalibracji podstawowej Ci.
> Rozdział 11.2 "Kalibracja podstawy Ci", Strona 200

17.3.1

Kalibracja względnej stałej celi
Krok
1

Działanie
Rozpocząć kalibrację względnej stałej celi.
Ustawienia urządzenia > Menu kalibracji > Kalibracja >
Wybierz wejście Ci lub wejście uniwersalne >
kalibracja względnej stałej celi

2

dla płytek opcjonalnych Ci, przejdź dalej do kroku 2;
dla wejść uniwersalnych ustawionych na tryb pracy "pomiar
przewodności", przejść do kroku 3;
Wpisać jeden z zakresów pomiarowych od 1 do 4. Potwierdzić
wpis naciskając "OK".
Ustalone wartości kalibracyjne odnoszą się tylko do wybranego
zakresu pomiarowego.

aby wprowadzić
zakres pomiarowy
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Krok
3

Działanie
Upewnij się, że
• czujnik został oczyszczony i zanurzony w roztworze
testowym,
• ustawiona przewodność odniesienia odpowiada wartości
przewodności roztworu testowego.
Poczekaj, aż wyświetlana wartość pomiarowa ustabilizuje się, a
następnie zaakceptuj wynik pomiaru naciskając "OK".
W tym miejscu można w razie potrzeby ręcznie zmienić wstępnie
ustawioną przewodność odniesienia.

Naciśnij, aby
zmienić zakres
odniesienia.

4

5
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Protokół podsumowujący wartości kalibracyjne ustalone zostaje
wyświetlony. Potwierdź protokół naciskając "OK".
Nieudana kalibracja jest anulowana w tym punkcie i odrzucana.
Wcisnąć "Tak", aby zaakceptować ustalone wartości kalibracji i
wprowadzić kalibrację do dziennika kalibracji.
Naciśnij "No", aby odrzucić wyniki.
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17.3.2

Kalibracja współczynnika temperaturowego (TC)
Krok
1

Działanie
Rozpocząć kalibrację współczynnika temperaturowego.

2

Menu ustawień urządzenia > Kalibracja > Wybór wejścia
Ci lub wejścia uniwersalnego > Kalibracja TC
Oczyścić czujnik i zanurzyć go w roztworze. Upewnij się, że
względna stała celi jest prawidłowo skalibrowana (w razie
potrzeby wykonaj pomiar próbny za pomocą roztworu
testowego).

3

dla płytek Ci opcjonalnych, przejdź dalej do kroku 3;
dla wejść uniwersalnych ustawionych na tryb pracy "pomiar
przewodności", kontynuować zgodnie z krokiem 4
Wpisać jeden z zakresów pomiarowych od 1 do 4. Potwierdzić
wpis naciskając "OK".
Ustalone wartości kalibracyjne odnoszą się tylko do wybranego
zakresu pomiarowego.

aby wprowadzić
zakres pomiarowy
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Krok
4

Działanie
-z czujnikiem
temperatury
Warunkiem wstępnym jest podanie w kalibracji ustawienia
domyślnego kompensacji temperatury.
Doprowadzić temperaturę roztworu do żądanych wartości
temperatury odniesienia i temperatury roboczej.
Akwizycja poszczególnych wartości odbywa się automatycznie.

aktualna wartość
rzeczywista
temperatury

wymagane wartości
temperatury

Wyświetlanie po
nabyciu pierwszej
wartości

pozostała wartość
żądanej temperatury

• bez wykrywania temperatury
Jeśli kompensacja temperatury nie została określona w
ustawieniach standardowych kalibracji, należy ręcznie sterować
poborem wartości. Doprowadzić najpierw temperaturę roztworu
próbki do wartości temperatury odniesienia i potwierdzić
naciskając "OK".
Następnie postępować w ten sam sposób dla temperatury roboczej.
5

6
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Protokół podsumowujący wartości kalibracyjne ustalone zostaje
wyświetlony. Potwierdź protokół naciskając "OK".
Nieudana kalibracja jest anulowana w tym punkcie i odrzucana.
Wcisnąć "Tak", aby zaakceptować ustalone wartości kalibracji i
wprowadzić kalibrację do dziennika kalibracji.
Naciśnij "No", aby odrzucić wyniki.
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17.3.3

Kalibracja krzywej TC
Krok
1

2

3

Rozpocząć żądaną kalibrację krzywej TC.
Menu urządzenia > Kalibracja > Wejście
analityczne 1 do 4 (Ci) i/lub wejście uniwersalne 1 do 3
> Krzywa TC
Oczyścić czujnik i zanurzyć go w roztworze próbki. Upewnij się,
że względna stała celi jest prawidłowo skalibrowana (w razie
potrzeby wykonaj pomiar próbny za pomocą roztworu
testowego).
dla płytek Ci opcjonalnych, przejdź dalej do kroku 3;
dla wejść uniwersalnych ustawionych na tryb pracy "pomiar
przewodności", kontynuować zgodnie z krokiem 4
Wpisać jeden z zakresów pomiarowych od 1 do 4. Potwierdzić
wpis naciskając "OK".
Ustalone wartości kalibracyjne odnoszą się tylko do wybranego
zakresu pomiarowego.

aby wprowadzić
zakres pomiarowy

4

Doprowadzić temperaturę roztworu próbki do żądanej wartości
zadanej kolejno. Wymagane jest podanie sześciu temperatur.
aktualna wartość
rzeczywista
temperatury

wymagane wartości
temperatury

5

Protokół podsumowujący wartości kalibracyjne ustalone zostaje
wyświetlony. Potwierdź protokół naciskając "OK".
Nieudana kalibracja jest anulowana w tym punkcie i odrzucana.

6

Wcisnąć "Tak", aby zaakceptować ustalone wartości kalibracji i
wprowadzić kalibrację do dziennika kalibracji.
Naciśnij "Nie", aby odrzucić wyniki.
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18 Kalibracja wejść uniwersalnych
Ważne informacje

18.1

OSTRZEŻENIE!
Podczas kalibracji przekaźniki i analogowe sygnały wyjściowe przyjmują
skonfigurowane stany! Reakcja sygnałów wyjściowych jest ustawiana dla
każdego wyjścia w jego "Reakcji na kalibrację”.

⇨ Rozdział 10.5 "Wejścia analogowe", strona 139

18.2

Informacje ogólne

18.2.1

Metody kalibracji dla wejść uniwersalnych
Wejścia uniwersalne mogą być konfigurowane z różnymi trybami pracy dla
wielu różnych zmiennych procesowych (patrz tabela poniżej).
Szczegółowe informacje na temat możliwych konfiguracji:
> Rozdział 10.5.2 "Uniwersalne wejścia jednostki podstawowej i płytek
opcjonalnych", Strona 141
Odpowiednie procedury kalibracyjne dla każdego trybu pracy uniwersalnego
wejścia mogą być włączone w ustawieniach domyślnych kalibracji.
Poniższa tabela przedstawia dostępność procedur kalibracyjnych dla
poszczególnych trybów pracy.
Uniwersalne wejścia
Tryby pracy

skalowa
nie
liniowe

Pomiar
temperatury

Pomiar
wartości
pH

pomiar
przewodności

wolny chlor,
ph/skompensow
ane

Rutynowa
kalibracja
Kalibracja punktu zerowego

X

Kalibracja nachylenia

X

Kalibracja dwupunktowa

X

X
X
X

Względna stała celi

X

Współczynnik temperaturowy

X

Krzywa TC

X

Kalibracja punktu zerowego
Tę metodę kalibracji stosuje się do wyznaczenia punktu zerowego pH na
krzywej charakterystyki pomiarowej. Nachylenie jest zachowane.
Rozwiązanie testowe z określoną wartością odpowiedniej zmiennej
procesowej jest potrzebne jako punkt odniesienia.
Kalibracja
nachylenia

Ta metoda kalibracji jest wykorzystywana do wyznaczenia nachylenia krzywej
pomiarowej. Punkt zerowy zostaje zachowany.
Rozwiązanie testowe z określoną wartością odpowiedniej zmiennej
procesowej jest potrzebne jako punkt odniesienia.
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Kalibracja dwupunktowa
Punkt zerowy i nachylenie krzywej charakterystyki pomiarowej określa się za
pomocą 2 pomiarów 2 różnych buforów referencyjnych.
Dwa bufory testowe o zdefiniowanych wartościach odpowiednich zmiennych
procesowych są potrzebne jako referencje.
Kalibracja względnej stałej celi, współczynników temperaturowych i krzywych TC.
Procedury kalibracyjne do pomiaru przewodności z uniwersalnym wejściem
odpowiadają procedurom kalibracji Ci.

> Rozdział 17 "Kalibracja czujników przewodności Ci", Strona 235
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18.2.2

Domyślne ustawienia kalibracji wejść uniwersalnych
Domyślne ustawienie kalibracji dostępne do wyboru zależy od ustawień
konfiguracyjnych wejścia uniwersalnego.
Otworzyć ustawienia domyślne kalibracji:
Menu urządzenia > Kalibracja > Wybór uniwersalnego wejścia >
Ustawienia domyślne kalibracji

Domyślne ustawienia kalibracji dla poszczególnych trybów pracy
• skalowanie liniowe
Domyślne ustawienia kalibracji umożliwiają dostęp do procedur kalibracyjnych
w danym menu kalibracji.
Procedury kalibracyjne, które nie są włączone, nie są widoczne w menu
kalibracyjnym. Tryb pracy "skalowanie liniowe" umożliwia regulację punktu
zerowego, nachylenia i kalibrację dwupunktową.

Przykładowy ekran:
Domyślne ustawienia
uniwersalnej kalibracji
wejściowej w trybie
pracy "skalowanie
liniowe".

• pomiar wartości pH
Domyślne ustawienia kalibracji odpowiadają ustawieniom dla punktu
zerowego i dwupunktowej kalibracji dla wejść analizy pH/Redox/NH3.

> "Ustawienia domyślne kalibracji pH", strona 213
• Pomiar przewodności
Domyślne ustawienia kalibracji odpowiadają ustawieniom kalibracji Ci.

> Rozdział 17.2.2.2 "Domyślne ustawienia kalibracji czujników przewodności
Ci", Strona 236
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• wolny chlor, pH/skompensowane
W standardowych ustawieniach kalibracji wejść uniwersalnych dla trybu pracy
"wolny chlor, pH/skompensowane" kalibracja nachylenia jest włączona i
wstępnie skonfigurowana jako jedyna dostępna procedura kalibracji.

Przykładowy ekran:
Uniwersalne wejściowe
ustawienia domyślne
kalibracji w trybie pracy
"wolny chlor, pH/
skompensowane".

Dodatkowe domyślne ustawienia kalibracji czujników chloru są przedstawione
w poniższej tabeli.
Parametr
Temperatura
kompensacji

Możliwe ustawienia
Wybór z sektora analogowego

Źródło kompensacji
pH

Wybór z sektora analogowego

Wyjaśnienie
Wejście temperatury dla
automatycznego pomiaru temperatury
roztworu próbki/badania podczas
kalibracji
Wejście do pomiaru pH dla
automatycznego pomiaru
wartości pH roztworu
próbnego/badawczego podczas
kalibracji

UWAGA!
Menu "Uswawienia domyślne kalibracji" pojawia się w menu urządzenia
tylko wtedy, gdy użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami użytkownika jest
zalogowany.
> Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89
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18.3

Procedury kalibracyjne dla wejść uniwersalnych
W tym rozdziale wyjaśniono procedury kalibracji uniwersalnych wejść dla
trybów pracy "skalowanie liniowe" i "wolny chlor, kompensowane ph/T".
Obowiązują wyjaśnienia w odpowiednich rozdziałach kalibracji dla trybów
pracy "Pomiar wartości pH" i "Pomiar przewodności", z wyjątkiem tego, że
kalibracja trzypunktowa dla czujników pH nie jest dostępna dla wejść
uniwersalnych (patrz rozdział 18.2.1 "Metody kalibracji dla wejść
uniwersalnych", strona 245).

> Rozdział 13.3 "Procedury kalibracji pH", Strona 215
> Rozdział 17.3 "Procedury kalibracyjne Ci", strona 239
INFORMACJA!
Aby wykonać kalibrację, musisz być zalogowany z odpowiednimi
uprawnieniami użytkownika.
> Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89
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18.3.1

Kalibracja punktu zerowego/nachylenia (skalowanie liniowe)
Krok
1

Działanie
Uruchomić żądaną procedurę kalibracji.

2

Menu urządzenia > Kalibracja > Wybór uniwersalnego
wejścia > Kalibracja punktu zerowego
Oczyścić czujnik i zanurzyć go w roztworze testowym. Poczekaj,
aż wyświetlana wartość pomiaru ustabilizuje się, a następnie
potwierdź wynik pomiaru naciskając "OK".
Wartość pomiarowa
opiera
się
na
poprzednich
wartościach
kalibracyjnych.

3

Wprowadzić wartość referencyjną roztworu testowego. Potwierdź
naciskając "OK".
Naciśnij przycisk ,
aby wprowadzić
wartość
referencyjną
buforu testowego.
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4

Protokół podsumowujący wartości kalibracyjne ustalone zostaje
wyświetlony. Potwierdź protokół naciskając "OK".
Nieudana kalibracja jest anulowana w tym punkcie i odrzucana.

5

Wcisnąć "Tak", aby zaakceptować ustalone wartości kalibracji i
wprowadzić kalibrację do dziennika kalibracji.
Naciśnij "Nie", aby odrzucić wyniki.
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18.3.2

Kalibracja dwupunktowa (skalowanie liniowe)
Krok
1

Działanie
Uruchomić żądaną procedurę kalibracji.

2

Menu urządzenia > Kalibracja > Wybór uniwersalnego
wejścia > Kalibracja dwupunktowa
Wyczyścić czujnik i zanurzyć go w pierwszym buforze. Poczekaj,
aż wyświetlona wartość pomiaru ustabilizuje się, a następnie
potwierdź wynik pomiaru naciskając "OK".
Wartość
pomiarowa oparta
na poprzednich
wartościach
kalibracyjnych.

3

Wprowadzić wartość referencyjną pierwszego roztworu testowego.
Naciśnij przycisk ,
aby wprowadzić
wartość
referencyjną
roztworu
testowego.

4

5
6

7

Wyczyścić czujnik i zanurzyć go w wodzie.
drugi roztwór referencyjny. Poczekaj, aż wartość pomiaru
ustabilizuje się, a następnie potwierdź wynik pomiaru naciskając
"OK".
Podobnie jak w kroku 3, należy wprowadzić wartość odniesienia
dla drugiego roztworu testowego. Potwierdź naciskając "OK".
Protokół podsumowujący wartości kalibracyjne ustalone zostaje
wyświetlony. Potwierdź protokół naciskając "OK".
Nieudana kalibracja jest anulowana w tym punkcie i odrzucana.
Wcisnąć "Tak", aby zaakceptować ustalone wartości kalibracji i
wprowadzić kalibrację do dziennika kalibracji.
Naciśnij "Nie", aby odrzucić wyniki.
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18.3.3

Kalibracja nachylenia (wolny chlor, skompensowane pH)
Krok
1

2
3

Działanie
Rozpocząć kalibrację nachylenia.
Menu urządzenia > Kalibracja > Wybór uniwersalnego
wejścia > Kalibracja nachylenia charakterystyki
Oczyścić czujnik i zanurzyć go w roztworze testowym.
Sprawdzić wyświetlane wartości wartości pH oraz
temperatury. Automatyczne wykrywanie można skonfigurować w
domyślnych ustawieniach kalibracyjnych dla obu zmiennych
procesowych niezależnie od siebie. Dzięki automatycznemu
wykrywaniu dana zmienna wpływająca jest wyświetlana tylko na
wyświetlaczu i nie może być tutaj zmieniana.
Bez automatycznego wykrywania, dana zmienna wpływająca
musi być wprowadzona tutaj ręcznie.
Poczekaj, aż wyświetlana wartość pomiaru ustabilizuje się, a
następnie sprawdź wyświetlaną wartość pH. Następnie
potwierdź naciskając "OK".
Przykład z czujnikiem temperatury i bez pomiaru wartości pH
Wartość
pomiarowa oparta
na poprzednich
wartościach
kalibracyjnych.

Naciśnij przycisk , aby
wprowadzić wartość
pH roztworu
testowego.
4

Wprowadzić wartość stężenia badanego roztworu.
Potwierdź naciskając "OK".

Naciśnij przycisk , aby
wprowadzić stężenie
chloru.

5

Protokół podsumowujący wartości kalibracyjne ustalone zostaje
wyświetlony. Potwierdź protokół naciskając "OK".
Nieudana kalibracja jest anulowana w tym punkcie i odrzucana.
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Krok
6

254

Działanie
Wcisnąć "Tak", aby zaakceptować ustalone wartości kalibracji i
wprowadzić kalibrację do dziennika kalibracji.
Naciśnij "Nie", aby odrzucić wyniki.

19 Kalibracja czujników O-DO
19.1

Ważne informacje
OSTRZEŻENIE!
Podczas kalibracji przekaźniki i analogowe sygnały wyjściowe przyjmują
skonfigurowane stany! Reakcja sygnałów wyjściowych jest ustawiana dla
każdego wyjścia w jego "Reakcji na kalibrację”

⇨ Rozdział 10.5 "Wejścia analogowe", strona 139

19.2

Informacje ogólne
W zależności od metody kalibracji, czujniki O-DO są kalibrowane na
podstawie pomiarów w wodzie i roztworach wodnych siarczynu
(zawartość siarczynu < 2 %).
INFORMACJA!
Ponieważ produkcja wody nasyconej powietrzem wymaga dużego wysiłku
i jest trudna do odtworzenia, do kalibracji operacyjnej zaleca się łatwiejszy
proces kalibracji w powietrzu nasyconym parą wodną.

Umieszczenie czujnika w powietrzu nasyconym parą wodną.

W celu uzyskania pomyślnej kalibracji należy wziąć pod uwagę następujące
punkty:
• Czujnik musi być utrzymywany w stanie suchym podczas procesu
kalibracji. Krople wody przylegające do membrany czujnika mogą
zniekształcić wynik pomiaru.
• Ciśnienie i temperatura powietrza muszą pozostać stałe podczas
kalibracji.
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19.2.1

Metody kalibracji czujników O-DO

Kalibracja wartości końcowej
Przy kalibracji wartości końcowej, nachylenie czujnika jest kalibrowane poza
stanem 100 % nasycenia tlenem. Stan ten można zasadniczo osiągnąć na
dwa sposoby:
• Poprzez umieszczenie czujnika w powietrzu nasyconym parą wodną
(np. bezpośrednio nad powierzchnią wody).
• Umieszczając czujnik w wodzie nasyconej powietrzem (powietrze jest
kierowane przez wodę do momentu nasycenia).
Kalibracja dwupunktowa
Przy kalibracji dwupunktowej, punkt zerowy i nachylenie czujnika są
kalibrowane. Ta metoda kalibracji oferuje najwyższy możliwy poziom
dokładności i jest szczególnie zalecana do pomiarów małych stężeń tlenu.
19.2.2

Domyślne ustawienia kalibracji dla czujników O-DO
Przed wykonaniem kalibracji należy najpierw wprowadzić niezbędne
ustawienia domyślne kalibracji. Poniżej opisano możliwe ustawienia kalibracji
O-DO.
Otworzyć ustawienia domyślne kalibracji:
Menu urządzenia > Kalibracja > Czujnik cyfrowy 1 do 6 >
Ustawienia domyślne kalibracji
INFORMACJA!
Menu "Domyślne ustawienia kalibracji" pojawia się w menu urządzenia tylko
wtedy, gdy użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami użytkownika jest
zalogowany. Domyślne ustawienia kalibracji czujnika cyfrowego pojawiają się
tylko w przypadku połączonych czujników cyfrowych.
⇨ Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89
⇨ Rozdział 8.2.7 "Czujniki cyfrowe", strona 95

Przykładowy ekran:
Domyślne ustawienia
kalibracji O-DO
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Domyślne ustawienia kalibracji O-DO
Domyślne ustawienia kalibracji umożliwiają dostęp do procedur kalibracyjnych
w danym menu kalibracji.
Procedury kalibracyjne, które nie są włączone, nie są widoczne w menu
kalibracyjnym. Dodatkowe domyślne ustawienia kalibracji są objaśnione w
poniższej tabeli.
Parametry
Kompensacja

Możliwe ustawienia
Stała temperatura kompensacji
Wejście temperatury
Interfejs

Wyjaśnienie
Stała temperatura kompensacji:
Kompensacja za pomocą stałej
wartości temperatury, która jest
wprowadzana w pozycji
konfiguracyjnej "Temperatura
kompensacji".
Wejście temperatury: Wbudowany
czujnik temperatury czujnika O-DO
dostarcza temperę kompensacyjną.

Temperatura
kompensacji

Wybór z selektora analogowego

Interfejs: AQUIS Touch P przekazuje
temperaturę kompensacji do
elektroniki czujnika poprzez interfejs.
Źródło temperatury kompensacji
ustawia się w punkcie konfiguracji
"Temperatura kompensacji".
Wejście temperatury do
automatycznego wykrywania
temperatury bufora
testowego/próbkowego podczas
kalibracji
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19.3

Rutynowa kalibracja O-DO
INFORMACJA!
Aby wykonać kalibrację, musisz być zalogowany z odpowiednimi
uprawnieniami użytkownika.

⇨ Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89
INFORMACJA!
Cyfrowy czujnik może być skalibrowany tylko wtedy, gdy jest połączony.

⇨ Rozdział 8.2.7 "Czujniki cyfrowe", strona 95
19.3.1

Kalibracja wartości końcowej
Krok
1

Działanie
Rozpocząć kalibrację wartości końcowej.
Menu urządzenia > Kalibracja > Czujnik cyfrowy 1 do 6 >
Kalibracja wartości końcowej

2

Jeżeli kompensacja temperatury nie została określona w ustawieniach
standardowych kalibracji, należy tutaj ręcznie wprowadzić temperaturę
wody nasyconej powietrzem lub powietrza nasyconego parą wodną.
Jeżeli podano kompensację temperatury, to temperatura jest
ustalana automatycznie.

Naciśnij przycisk ,
aby wprowadzić
temperaturę.

3
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Zanurzyć czujnik w wodzie nasyconej powietrzem lub umieścić go w
powietrzu nasyconym parą wodną (patrz rozdział 19.2.1 "Metody
kalibracji czujników O- DO", strona 256). Jeśli używasz powietrza
nasyconego parą wodną, upewnij się, że podczas procedury kalibracji
do membrany przylega stałe ciśnienie powietrza, stała temperatura i że
żadne krople wody nie przylegają do membrany. Poczekaj, aż
wyświetlana wartość pomiarowa ustabilizuje się, a następnie zaakceptuj
wynik pomiaru naciskając "OK".
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Krok
4

Działanie
Urządzenie wyświetla aktualną zmierzoną wartość saturacji tlenu
oraz temperaturę bufora testowego. Wartość zadana nasycenia
tlenowem (100 %Sat) jest ustawiana automatycznie przez
urządzenie. Użytkownik nie musi tutaj dokonywać żadnych
wpisów.

5

Poczekaj, aż wyświetlana wartość pomiaru ustabilizuje się, a
następnie zaakceptuj wynik pomiaru naciskając "OK".
Protokół podsumowujący wartości kalibracyjne ustalone zostaje
wyświetlony. Potwierdź protokół naciskając "OK".
Nieudana kalibracja jest anulowana w tym punkcie i odrzucana.

6

7

Wcisnąć "Tak", aby zaakceptować ustalone wartości kalibracji i
wprowadzić kalibrację do dziennika kalibracji.
Naciśnij "nie", aby odrzucić wyniki.
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19.3.2

Kalibracja dwupunktowa
Krok
1

2
3

Działanie
Rozpocząć kalibrację dwupunktową.
Menu urządzenia > Kalibracja > Czujnik cyfrowy 1 do 6 >
Kalibracja dwupunktowa
Aby określić punkt zerowy, przygotować roztwór wodny
siarczynu (stężenie siarczynu < 2 %).
Jeżeli kompensacja temperatury nie została podana w
ustawieniach standardowych kalibracji, należy ręcznie
wprowadzić temperaturę użytych tu buforów testowych.
Jeżeli podano kompensację temperatury, to temperatura
jest ustalana automatycznie.

Naciśnij przycisk ,
aby wprowadzić
temperaturę.

5

Zanurzyć czujnik w roztworze siarczynu. Poczekaj, aż
wyświetlana wartość ustabilizuje się, a następnie potwierdź wynik
pomiaru naciskając "OK".
Urządzenie wyświetla aktualną zmierzoną wartość saturacji tlenu
oraz temperaturę bufora testowego. Wartość zadana nasycenia
tlenowem (0 %Sat) jest ustawiana automatycznie przez
urządzenie. Użytkownik nie musi tutaj dokonywać żadnych
wpisów.

6

Poczekaj, aż wyświetlana wartość pomiaru ustabilizuje się, a
następnie zaakceptuj wynik pomiaru naciskając "OK".

4
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Krok
7

8

9
10

11

Działanie
Zanurzyć czujnik w wodzie nasyconej powietrzem lub umieścić
go w powietrzu nasyconym parą wodną (patrz rozdział 19.2.1
"Metody kalibracji czujników O- DO", strona 256). Jeśli używasz
powietrza nasyconego parą wodną, upewnij się, że podczas
procedury kalibracji do membrany przylega stałe ciśnienie
powietrza, stała temperatura i że żadne krople wody nie
przylegają do membrany. Poczekaj, aż wyświetlana wartość
pomiarowa ustabilizuje się, a następnie skonkretyzuj wynik
pomiaru naciskając "OK".
Urządzenie wyświetla aktualną zmierzoną wartość saturacji tlenu
oraz temperaturę bufora testowego. Wartość zadana nasycenia
tlenem (100 %Sat) jest ustawiana automatycznie przez
urządzenie. Użytkownik nie musi tutaj dokonywać żadnych
wpisów.

Poczekaj, aż wyświetlana wartość pomiaru ustabilizuje się, a
następnie zaakceptuj wynik pomiaru naciskając "OK".
Protokół podsumowujący wartości kalibracyjne ustalone zostaje
wyświetlony. Potwierdź protokół naciskając "OK".
Nieudana kalibracja jest anulowana w tym punkcie i odrzucana.
Wcisnąć "Tak", aby zaakceptować ustalone wartości kalibracji i
wprowadzić kalibrację do dziennika kalibracji.
Naciśnij "Nie", aby odrzucić wyniki.
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20 Kalibracja czujników zmętnienia
20.1

Ważne informacje
OSTRZEŻENIE!
Podczas kalibracji przekaźniki i analogowe sygnały wyjściowe przyjmują
skonfigurowane stany! Reakcja sygnałów wyjściowych jest ustawiana dla
każdego wyjścia w jego "Reakcji na kalibrację”

⇨ Rozdział 10.5 "Wejścia analogowe", strona 139

20.2

Informacje ogólne
Czujniki mętności kalibruje się za pomocą dwupunktowej kalibracji w
destylowanym roztworze wzorcowym wody i formazyny. Czujnik jest
kalibrowany fabrycznie, co oznacza, że kalibracja nie jest wymagana przed
pierwszym uruchomieniem. Jeśli zmierzone wartości są widoczne jako
odchylenia podczas pracy, czujnik powinien być skalibrowany.

Czyszczenie przygotowawcze
Spłukać czujnik czystą wodą. Osady organiczne pozostawione na optyce
czujnika, takie jak biofilm lub muł, mogą powodować błędy pomiaru. Osady te
należy ostrożnie usuwać ciepłą wodą z mydłem i miękką gąbką. Nigdy nie
używać środków ściernych (np. gąbki do szorowania)!
Osady wapnia mogą być usuwane przez zanurzenie czujników w
rozcieńczonym roztworze kwasu chlorowodorowego (stężenie maks. 5%)
przez kilka minut.
20.2.1

Metody kalibracji czujników zmętnienia

Dwupunktowa kalibracja
Przy kalibracji dwupunktowej, punkt zerowy i nachylenie charakterystyki
czujnika są kalibrowane. Woda destylowana jest używana jako materiał
buforowy do określenia punktu zerowego. Formazyna jest wykorzystywana
jako materiał buforowy do określenia drugiego punktu odniesienia. Punkt
zerowy i obliczone odchylenie procentowe od idealnego nachylenia są
zapisywane jako wartości referencyjne.
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20.2.2

Wstępne ustawienia kalibracji dla czujników zmętnienia
Przed wykonaniem kalibracji należy najpierw wprowadzić niezbędne
ustawienia domyślne kalibracji. Poniżej opisano możliwe ustawienia kalibracji
czujników zmętnienia.
Otworzyć ustawienia domyślne kalibracji:
Menu urządzenia > Kalibracja > Czujnik cyfrowy 1 do 6 >
Ustawienia domyślne kalibracji
INFORMACJA!
Menu "Ustawienia domyślne kalibracji" pojawia się w menu urządzenia tylko
wtedy, gdy użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami użytkownika jest
zalogowany. Domyślne ustawienia kalibracji czujnika cyfrowego pojawiają się
tylko w przypadku połączonych czujników cyfrowych.
⇨ Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89
⇨ Rozdział 8.2.7 "Czujniki cyfrowe", strona 95

Domyślne ustawienia kalibracji umożliwiają dostęp do procedur kalibracyjnych
w danym menu kalibracji.
Procedury kalibracyjne, które nie są włączone, nie są widoczne w menu
kalibracyjnym. Można włączyć dwupunktową kalibrację czujników zmętnienia.
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20.3

Procedury kalibracyjne dla czujników zmętnienia
INFORMACJA!
Czujniki mętności można skonfigurować z automatycznym wyborem zakresu
pomiarowego. W związku z tym kalibracje muszą być wykonywane dla
wszystkich "dostępnych zakresów pomiarowych".
INFORMACJA!
Aby wykonać kalibrację, musisz być zalogowany z odpowiednimi
uprawnieniami użytkownika.

⇨ Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89
20.3.1

Kalibracja dwupunktowa
Krok
1

2

3
4
5
6

7

8

Działanie
Rozpocząć kalibrację dwupunktową.
Menu urządzenia > Kalibracja > Czujnik cyfrowy 1
do 6 > Kalibracja dwupunktowa
Wpisać jeden z zakresów pomiarowych od 1 do 4. Potwierdzić
wpis naciskając "OK".

Oczyścić czujnik i zanurzyć go w wodzie destylowanej.
Urządzenie wyświetla aktualną wartość pomiarową destylowanej
wodu. Użytkownik nie musi tutaj dokonywać żadnych wpisów.
Poczekaj, aż wyświetlana wartość pomiaru ustabilizuje się, a
następnie zaakceptuj wynik pomiaru naciskając "OK".
Zanurzyć czujnik w roztworze referencyjnym formazyny. Jego
wartość zmętnienia powinna znajdować się w przybliżeniu w
połowie wybranego zakresu pomiarowego zmętnienia.
Urządzenie wyświetla aktualną zmierzoną wartość roztworu
referencyjnego formazyny. Wprowadź rzeczywistą wartość
zmętnienia roztworu wzorcowego.
Poczekaj, aż wyświetlana wartość pomiaru ustabilizuje się, a
następnie zaakceptuj wynik pomiaru naciskając "OK".
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Krok
9

10
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Działanie
Protokół podsumowujący wartości kalibracyjne ustalone zostaje
wyświetlony. Potwierdź protokół naciskając "OK".
Nieudana kalibracja jest anulowana w tym punkcie i odrzucana.
Wcisnąć "Tak", aby zaakceptować ustalone wartości kalibracji i
wprowadzić kalibrację do dziennika kalibracji.
Naciśnij "nie", aby odrzucić wyniki.

21 Kalibracja podczas pomiarów dot. dezynfekcji
21.1

Ważne informacje
OSTRZEŻENIE!
Podczas kalibracji przekaźniki i analogowe sygnały wyjściowe przyjmują
skonfigurowane stany! Reakcja sygnałów wyjściowych jest ustawiana dla
każdego wyjścia w jego “Reakcji na kalibrację”

⇨ Rozdział 10.5 "Wejścia analogowe", strona 139

21.2

Informacje ogólne
Cyfrowe czujniki JUMO do wielkości mierzonych związanych z dezynfekcją
(chlor, nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy, ozon, dwutlenek chloru i bromek)
są kalibrowane za pomocą odpowiednich pomiarów porównawczych w
zmierzonej wartości dla danego typu czujnika (np. metoda DPD). Należy
przestrzegać informacji zawartych w instrukcji obsługi czujnika w odniesieniu
do kalibracji. Wartości stężenia z pomiaru porównawczego są wprowadzane
do przyrządu podczas procesu kalibracji.
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21.2.1

Metody kalibracji czujników pomiarowych do celów dezynfekcji

Kalibracja wartości końcowej
W przypadku kalibracji wartości końcowej nachylenie czujnika jest kalibrowane
za pomocą pomiaru porównawczego (np. metoda DPD).
Kalibracja dwupunktowa
Przy kalibracji dwupunktowej, punkt zerowy i nachylenie czujnika są
kalibrowane. Ta metoda kalibracji oferuje najwyższy możliwy poziom
dokładności i jest szczególnie zalecana do pomiarów niskich wartości
stężenia.
21.2.2

Domyślne ustawienia kalibracji czujników pomiarowych do dezynfekcji
Przed wykonaniem kalibracji należy najpierw wprowadzić niezbędne
ustawienia domyślne kalibracji. Poniżej opisano możliwe ustawienia czujników
pomiarowych do dezynfekcji.
Otworzyć ustawienia domyślne kalibracji:
Menu urządzenia > Kalibracja > Czujnik cyfrowy 1 do 6 >
Ustawienia domyślne kalibracji
UWAGA!
Menu "Domyślne ustawienia kalibracji pojawia się w menu urządzenia tylko
wtedy, gdy użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami użytkownika jest
zalogowany. Menu "Domyślne ustawienia kalibracji" dla czujnika cyfrowego
jest widoczne tylko dla danego czujnika cyfrowego kiedy jest połączony.
⇨ Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89
⇨ Rozdział 8.2.7 "Czujniki cyfrowe", strona 95

Przykładowy
ekran: Wstępne
ustawienia
kalibracji chloru
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Domyślne ustawienia kalibracji czujników pomiarowych do dezynfekcji
Domyślne ustawienia kalibracji umożliwiają dostęp do procedur kalibracyjnych
w danym menu kalibracji.
Procedury kalibracyjne, które nie są włączone, nie są widoczne w menu
kalibracyjnym. Dodatkowe domyślne ustawienia kalibracji są objaśnione w
poniższej tabeli.
Parametr
kompensacja pH

Możliwe ustawienia
Wybór z selektora analogowego

Wyjaśnienie
Dostępne tylko do pomiaru
zawartości chloru z kompensacją
pH.
Wprowadzanie pH do automatycznego
wykrywania wartości pH roztworu
testowego/próbkowego podczas
kalibracji
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21.3

Rutynowa kalibracja przyrządów pomiarowych do dezynfekcji
OSTRZEŻENIE!
Należy przestrzegać informacji zawartych w odpowiedniej instrukcji obsługi
różnych czujników cyfrowych do dezynfekcji w odniesieniu do kalibracji. W
zależności od typu czujnika, może zaistnieć potrzeba przestrzegania okresów
rozruchu zamontowania w odpowiedniej armaturze. Niezastosowanie się do
przepisów prowadzi do nieprawidłowych wartości kalibracyjnych, a tym samym
do nieprawidłowych wyników pomiarów.
UWAGA!
Aby wykonać kalibrację, musisz być zalogowany z odpowiednimi
uprawnieniami użytkownika.

⇨ Rozdział 8.2.1 “Logowanie", strona 89
UWAGA!
Czujniki cyfrowe muszą być połączone, zanim będą mogły zostać
skalibrowane.

⇨ Rozdział 8.2.7 "Czujniki cyfrowe", strona 95
21.3.1

Kalibracja wartości końcowej
OSTRZEŻENIE!
Etapy od 4 do 5 należy wykonać bardzo szybko, ponieważ pomiary
porównawcze i wprowadzanie wyników należy wykonać szybko.

Krok
1

2

Działanie
Upewnij się, że kalibrowany czujnik jest zamontowany w
odpowiedniej armaturze i miał wystarczająco dużo czasu na
ustalenie wskazania przed rozpoczęciem kalibracji. Należy
przestrzegać informacji zawartych w instrukcji obsługi czujnika w
odniesieniu do obsługi i kalibracji danego typu czujnika oraz
przestrzegać podanych warunków pracy podczas kalibracji.
Rozpocząć kalibrację wartości końcowej.
Menu urządzenia > Kalibracja > Czujnik cyfrowy 1 do 6 >
Kalibracja wartości końcowej
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Krok
3

Działanie
Urządzenie pokaże aktualną zmierzoną wartość stężenia dla
wielkości mierzonej w procesie dezynfekcji. Użytkownik nie musi
tutaj dokonywać żadnych wpisów. Poczekaj, aż wyświetlana
wartość pomiaru ustabilizuje się, a następnie potwierdź
naciskając "OK".

Wyświetlanie wartości
koncentracji

Wyświetlanie wartości
stężenia chloru dla
pomiaru chloru z
kompensacją pH

4

Usunąć próbkę roztworu z armatury i jak najszybciej określić
jego rzeczywistą wartość stężenia przy użyciu odpowiedniego
pomiaru porównawczego.

5

Wprowadź wartość stężenia roztworu ustaloną podczas pomiaru
porównawczego jak najszybciej po pomiarze porównawczym.

Aby
wprowadzić
wartość
koncentracji, należy
nacisnąć przycisk
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Krok
6

Działanie
Protokół podsumowujący wartości kalibracyjne ustalone zolstaje
wyświetlony. Potwierdź protokół naciskając "OK".
Nieudana kalibracja jest anulowana w tym punkcie i odrzucana.

7

Wcisnąć "Tak", aby zaakceptować ustalone wartości kalibracji i
wprowadzić kalibrację do dziennika kalibracji.
Naciśnij "Nie", aby odrzucić wyniki.

21 Kalibracja podczas pomiarów dot. dezynfekcji
21.3.2

Kalibracja dwupunktowa
OSTRZEŻENIE!
Etapy od 7 do 8 należy wykonać bardzo szybko, ponieważ pomiary
porównawcze i wprowadzanie wyników należy wykonać szybko.

Krok
1

2

3

4

5

Działanie
Upewnij się, że kalibrowany czujnik jest zamontowany w
odpowiedniej armaturze i miał wystarczająco dużo czasu na
ustalenie wskazania przed rozpoczęciem kalibracji. Należy
przestrzegać informacji zawartych w instrukcji obsługi czujnika w
odniesieniu do obsługi i kalibracji danego typu czujnika oraz
przestrzegać podanych warunków pracy podczas kalibracji.
Rozpocząć kalibrację dwupunktową.
Menu urządzenia > Kalibracja > Czujnik cyfrowy 1 do 6 >
Kalibracja dwupunktowa
Teraz należy pozwolić, aby roztwór niezawierający środka
dezynfekcyjnego przepłynął przez dopasowanie (wartość
stężenia = 0).
Urządzenie pokaże aktualną zmierzoną wartość stężenia dla
wielkości mierzonej w procesie dezynfekcji. Użytkownik nie musi
tutaj dokonywać żadnych wpisów. Poczekaj, aż wyświetlana
wartość pomiaru ustabilizuje się, a następnie potwierdź
naciskając "OK".

Teraz pozostawić roztwór zawierający środek dezynfekujący do
przepłynięcia przez armaturę (wartość stężenia > 0).
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Krok
6

Działanie
Urządzenie pokaże aktualną zmierzoną wartość stężenia dla
wielkości mierzonej w procesie dezynfekcji. Użytkownik nie musi
tutaj dokonywać żadnych wpisów. Poczekaj, aż wyświetlana
wartość pomiaru ustabilizuje się, a następnie potwierdź
naciskając "OK".

Wyświetlanie wartości
stężenia glukozy

Wyświetlanie wartości
stężenia chloru z
pomiarem chloru
kompensowanego pH

7

Usunąć próbkę roztworu z armatury i jak najszybciej określić
jego rzeczywistą wartość stężenia przy użyciu odpowiedniego
pomiaru porównawczego.

8

Wprowadź wartość stężenia roztworu ustaloną podczas pomiaru
porównawczego jak najszybciej po pomiarze porównawczym.

Aby
wprowadzić
wartość
koncentracji, należy
nacisnąć przycisk
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Krok
9

Działanie
Protokół podsumowujący wartości kalibracyjne ustalone zostaje
wyświetlony. Potwierdź protokół naciskając "OK".
Nieudana kalibracja jest anulowana w tym punkcie i odrzucana.

10

Wcisnąć "Tak", aby zaakceptować ustalone wartości kalibracji i
wprowadzić kalibrację do dziennika kalibracji.
Naciśnij "Nie", aby odrzucić wyniki.
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22 Program Setup na PC
UWAGA
Transmisja danych z i do urządzenia wymaga spełnienia następujących
wymogów:
• Urządzenie musi być zasilane energią elektryczną.
• Urządzenie musi być podłączone do komputera poprzez USB lub
Ethernet (patrz rozdział 22.7 "Podłączenie do urządzenia", strona 298).
• Wszystkie okna na interfejsie użytkownika urządzenia muszą być
zamknięte; urządzenie musi znajdować się na poziomie obsługi.
Konfiguracja lub zmiany parametrów nie mogą być dokonywane jednocześnie
w urządzeniu i w programie konfiguracyjnym Setup JUMO.

22.1

Informacje ogólne
Wszystkie dane konfiguracyjne i parametryzacja mogą być edytowane w
trybie offline za pomocą programu konfiguracyjnego Setup JUMO dla PC.
Cała konfiguracja urządzenia może zostać załadowana do urządzenia,
wyeksportowana z urządzenia i zapisana na komputerze/laptopie.
Ponadto, oprogramowanie jest potrzebne do wykonywania następujących zadań:
• Edycja nazw użytkowników i uprawnień użytkowników na urządzeniu
•

⇨ Rozdział 22.8.3 "Lista użytkowników", strona 313
Zapisywanie i usuwanie języków z urządzenia

⇨ Rozdział 22.8.4 "Ustawienia kraju", strona 316
•

Tworzenie/edycja list ustawień urządzenia dla poziomów użytkownika

⇨ Rozdział 22.8.6 "Poziomy użytkownika", strona 324
•

Tworzenie/edycja wzoru matematycznego i wzoru logicznego
⇨ Rozdział 22.8.7 "Wzór matematyczny", strona 325

⇨ Rozdział 22.8.8 "Wzór logiczny", strona 326
•

Tworzenie/edycja tabel wartości dla linearyzacji specyficznej dla klienta

⇨ Rozdział 22.8.9 "Linearyzacja specyficzna dla klienta", strona 327
•

Edycja tabeli zestawów buforowych do automatycznego wykrywania
bufora podczas kalibracji czujników pH

⇨ Rozdział 22.8.10 "Tabele zestawów buforowych ", strona 330
•

Tworzenie/edycja ekranów procesowych

⇨ Rozdział 22.8.11 "Ekrany procesowe", strona 331
•

Konfiguracja funkcji poczty elektronicznej

⇨ Rozdział 22.8.12 "Poczta elektroniczna", strona 345
•

Konfiguracja webserwera

⇨ Rozdział 22.8.13 "Webserwer", strona 352
•

Przeglądanie dzienników kalibracji

⇨ Rozdział 22.9.1 "Dzienniki kalibracji", strona 354
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22.2

Instalacja programu instalacyjnego dla komputera PC JUMO

Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania
Do instalacji i działania programu Setup JUMO PC niezbędny jest komputer
PC spełniający następujące wymagania:
• System operacyjny: Microsoft®1 Windows 7®1 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
• Pamięć: 1 GB
• Dostępne miejsce na dysku twardym: 1 GB
• Napęd DVD
• Interfejs hosta USB
• Interfejs LAN (Ethernet)

INFORMACJA!
Zamknij wszystkie aplikacje na komputerze przed rozpoczęciem instalacji
programu instalacyjnego JUMO PC.

22.2.1

Procedura

Krok

Działanie

1
2

Gdy komputer jest uruchomiony, włóż płytę CD dostarczoną z urządzeniem do napędu i
zamknij go.
Po włożeniu płyty CD program instalacyjny uruchamia się automatycznie; jeśli tak się nie
stanie, należy postępować w następujący sposób:
Uruchomić plik "Launch.exe" w głównym katalogu płyty CD.

3

Program instalacyjny prowadzi użytkownika przez resztę instalacji wraz z komunikatami
na ekranie.

1.
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Microsoft i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.
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Krok

Działanie

4

Przeczytaj i potwierdź umowę licencyjną. Akceptacja umowy jest podstawowym
wymogiem dla instalacji oprogramowania.

5

• 30-dniowa wersja testowa lub wersja demonstracyjna
Zaznacz pole wyboru dla 30-dniowej wersji testowej. Pola wprowadzania numeru licencji
są wypełniane automatycznie.
• Pełna wersja
Wprowadź klucz licencyjny otrzymany od JUMO

6

Wybierz folder programu, do którego mają być kopiowane łącza do uruchamiania
oprogramowania. Katalog plików programu jest określany automatycznie.

7

Kliknij przycisk "Install" i poczekaj, aż instalacja zostanie zakończona.
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a

Aby zainstalować pełną wersję, należy uzyskać odpowiednią licencję od JUMO. Dane
kontaktowe znajdują się na końcu tego dokumentu.

INFORMACJA!
Jeśli podczas instalacji zostanie wybrana opcja "30-dniowa wersja testowa",
program instalacyjny JUMO PC jest w pełni funkcjonalny przez 30 dni. Pod
koniec 30 dni program automatycznie przełącza się na "wersję
demonstracyjną", gdzie niektóre funkcje takie jak transmisja danych,
przechowywanie danych i drukowanie nie działają.
Oprogramowanie może być licencjonowane w
późniejszym terminie.

Rozpoczęcie
programu

22.3

Po zakończeniu instalacji można uruchomić program konfiguracyjny Setup
JUMO z menu Start Windows®1.

Logowanie do programu instalacyjnego
Nazwa użytkownika i hasło nie są wymagane po wstępnej instalacji
program Setup. W menu "Extras" funkcja "Renew login / Change password"
może być użyta do aktywowania tego żądania podczas uruchamiania
programu.

⇨ Rozdział 22.6.3 "Dodatki", strona 295

W przypadku aktywacji funkcji logowania można rozróżnić użytkowników
"Specjalista" i "Konserwacja". Obydwaj użytkownicy mają różne prawa
dostępu do funkcji programu konfiguracyjnego komputera.

⇨ Rozdział 22.3.1 "Prawa w programie Setup", strona 281

Jeśli komunikat jest aktywny, użytkownik musi się zalogować:

1.

Microsoft i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.
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22.3.1

Prawa w programie Setup
W zależności od wersji i loginu, poszczególni użytkownicy mają różne
uprawnienia w programie konfiguracyjnym Setup.
Różnice zostały podsumowane w poniższej tabeli.

Użytkownik

Wersja
demo

Serwis

Specjalista

X
X

X
X

X
X

X

X

Prawa użytkownika
Nowy
Otwórz
Zapisz, Zapisz
jako, Usuń
Usuwanie
nieudokumentowanych
parametrów
Eksport danych do zewnętrznej
pamięci masowej
Import danych z zewnętrznej
pamięci masowej
Drukuj
Aktywuj opcje programu
Aktywuj dodatkowe kody
Edycja ustawień
interfejsu
Edycja ustawień
urządzenia
Usuń urządzenie
Tworzenie nowego urządzenia
Resetowanie listy użytkowników

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
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22.4

Agent QuickStart

Instalacja
Podczas instalacji programu Setup na PC instalowany jest dodatkowy program
"QuickStart Agent". Program ten uruchamia się automatycznie i pojawia się
jako symbol na pasku zadań systemu Windows.
Przykład:

(3)

(2)
(1)
(2)
(3)
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Przycisk "Pokaż ikony".
Pasek zadań
Łącze agenta QuickStart

(1)

22 Program Setup na PC
Szybki start programów
Agent QuickStart monitoruje nośniki wymienne na komputerze i reaguje, jeśli
na przykład urządzenie lub pamięć USB flesz zostanie podłączona do
komputera. Wyszczególnia ona wszystkie program na PC związane z
odnalezionym urządzeniem.
Użytkownik może zdecydować, który program komputerowy ma być
uruchomiony. Odbywa się to poprzez podświetlenie programu na liście, a
następnie uruchomienie go poprzez naciśnięcie przycisku "Start". Jeśli istnieje
tylko jeden program, to uruchamia się on natychmiast.
Naciśnięcie przycisku "Zamknij" przełącza agenta QuickStart na działanie w tle.

Ustawienia
Przycisk "Ustawienia" może być użyty do zmiany następujących opcji agenta
QuickStart:
• Język używany przez agenta QuickStart
• Wybór programów, które mogą być uruchamiane przez agenta QuickStart.
• Autostart agenta QuickStart podczas uruchamiania komputera PC

Agent QuickStart na pierwszym planie lub w tle
Kliknięcie lewym lub prawym przyciskiem myszy symbolu na pasku zadań
Windows® otwiera listę wyboru. W tym miejscu użytkownik ma możliwość
przeniesienia agenta QuickStart na pierwszy plan lub tło, wybierając
odpowiedni wpis na liście.

Jeśli autostart jest nieaktywny, tzn. symbol nie pojawia się na pasku zadań,
można ręcznie uruchomić agenta Quick-Start z menu Start systemu Windows.
Agent Quick Start znajduje się w tej samej grupie programowej co program
Setup JUMO PC.

Zakończenie pracy agenta QuickStart
Wybranie pozycji "Koniec" zamyka agenta QuickStart. Można go uruchomić
ponownie z menu Start systemu Windows® .
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22.5

Interfejs użytkownika

22.5.1

Elementy interfejsu użytkownika
(1) (2) (3)

(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Pasek
menu

(4)

(6)

Pasek menu
Pasek narzędziowy
Obszar roboczy - Drzewko nawigacyjne
Obszar roboczy - Okno wyświetlania
Status połączenia
Dane online

Poszczególne funkcje programu Setup na PC są uruchamiane z paska menu.

⇨ Rozdział 22.6 "Pasek menu", strona 291
Pasek
narzędzi
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Pasek narzędzi zawiera wybrane funkcje z paska menu. Można je uruchomić
klikając na nie lewym przyciskiem myszy. Najechanie kursorem myszy nad
jedną z ikon wyświetla nazwę funkcji po kilku sekundach.
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Przesuwanie
paska narzędzi

Użytkownik może zmienić pozycję paska narzędzi:
Krok
1

Działanie
Umieść kursor myszy pomiędzy dwiema grupami ikon.

2
3

Kliknij lewym klawiszem myszy.
Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuń pasek
narzędzi w wybrane miejsce.
Zwolnij lewy przycisk myszy

4

Możliwe pozycje paska narzędzi:
• Wzdłuż lewej lub prawej krawędzi okna (wyrównanie pionowe)
• Poniżej paska menu (wyrównanie poziome),
• Wzdłuż dolnej krawędzi nad informacjami o użytkowniku (wyrównanie poziome)
• Dowolna pozycja (własne okno - dowolne wyrównanie poprzez zmianę rozmiaru okna)

Zamykanie paska narzędzi
Jeśli pasek narzędzi został przesunięty, można go zamknąć krzyżykiem w
prawym górnym rogu okna paska narzędzi. Aby ponownie wyświetlić pasek
narzędzi, należy go aktywować (ustawić znacznik wyboru) w menu
"Ustawienia standardowe" pod "Interfejs użytkownika".
Plik > Ustawienia standardowe
Pasek narzędzi, który pojawia się w miejscu, do którego został wcześniej przeniesiony.

Obszar
roboczy

Obszar roboczy składa się z drzewa nawigacyjnego (po lewej) i okna
wyświetlacza (po prawej).
i wyświetla bieżące ustawienia pliku konfiguracyjnego (pliku instalacyjnego).

⇨ Rozdział 22.5.3 "Edycja pliku konfiguracyjnego", strona 289
Sposób podziału obszaru roboczego można zmienić przesuwając granicę
między drzewem nawigacyjnym a oknem wyświetlacza na boki za pomocą
lewego przycisku myszy.
Status połączenia
Linia "Stan połączenia" wskazuje, czy istnieje połączenie z urządzeniem.
Dodatkowo wyświetlane są niektóre dane interfejsu, np. adres IP.
Menu "Okno" może być użyte do pokazania lub ukrycia linii.
Wysokość linii można zmienić przesuwając obramowanie okna danych online
lewym przyciskiem myszy.
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Dane
online

Funkcja "Dane online" wyświetla aktualne dane procesowe w programie
konfiguracyjnym PC.
Menu "Okno" może być użyte do wyświetlenia lub ukrycia okna danych
online. Plik > Dane online
Wysokość okna można zmienić przesuwając granicę obszaru roboczego lub
linię "Stan połączenia" za pomocą lewego przycisku myszy.

22.5.2

Ochrona wyświetlacza
Ochrona wyświetlacza może być aktywowana w podstawowych ustawieniach
pliku konfiguracyjnego urządzenia. Aby aktywować ochronę wyświetlacza, w
polu "Ochrona wyświetlacza" należy wprowadzić hasło.
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Gdy ochrona wyświetlacza jest aktywna, wszystkie ustawienia urządzenia w
programie konfiguracyjnym PC są ukrywane przy następnym otwarciu pliku
konfiguracyjnego.

Aby ponownie wyświetlić ustawienia urządzenia w programie konfiguracyjnym
Setup na PC, kliknij dwukrotnie "Display protection" w oknie wyświetlacza lub
w drzewie nawigacyjnym. W poniższym oknie dialogowym wprowadź hasło
ochrony wyświetlacza. Po wprowadzeniu prawidłowego hasła pojawia się
ponownie cała konfiguracja urządzenia w programie konfiguracyjnym PC i
można ją edytować.
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22.5.3

Edycja pliku Setup
W menu "Plik" utwórz lub otwórz istniejący plik Setup.
Utwórz nowy plik:
Plik > Nowy
Otwórz istniejący plik:
Plik > Otwórz
Obszar roboczy (drzewo nawigacyjne i okno wyświetlacza) pokazuje strukturę
menu z indywidualnymi ustawieniami dla JUMO AQUIS touch P z poziomu
programu konfiguracyjnego Setup JUMO PC.
(1)

(4)
(1)

(3)

(2)

(3)

Drzewo nawigacyjne
(pełna struktura menu
programu Setup PC)
Okno aktywnej konfiguracji

(2)

(4)

Okno wyświetlacza
Wyskakujące przeglądy podmenu
z ich danymi konfiguracyjnymi
Nieaktywne okno konfiguracji

289

22 Program Setup na PC
Drzewo
nawigacyjne

Okno
wyświetlacza

Okno
konfiguracji
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Klikając lewym klawiszem myszy (raz) na wpis "Projekt" lub na pewien moduł,
w oknie wyświetlania wyświetlają się skojarzone podpozycje. Kliknięcie na
symbol ("-") zamyka menu, kliknięcie na symbol ("+") otwiera menu.
Dwukrotne kliknięcie na wpis (np. "Konfiguracja sprzętu") otwiera odpowiednie
okno dialogowe do edycji poszczególnych danych konfiguracyjnych.
Alternatywnie można uzyskać dostęp do poszczególnych poziomów menu
poprzez menu "Edycja".

Dwukrotne kliknięcie na wpis w oknie wyświetlacza otwiera okno dialogowe
do edycji odpowiednich danych konfiguracyjnych. Klikając raz na symbol
strzałki po prawej stronie przed podaniem pozycji, wyświetlana jest lista
aktualnych ustawień w oknie wyświetlacza. Jednokrotne kliknięcie na symbol
strzałki w dół ukrywa ustawienia.

Jeśli jednocześnie otwartych jest kilka okien ustawień, kliknięcie nazwy przy
dolnej krawędzi nieaktywnego okna powoduje, że jest to okno aktywne.
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22.6

Pasek menu
W tym rozdziale opisano funkcje paska menu. Kolejność podrozdziałów
odpowiada położeniu pozycji menu na pasku menu (od lewej do prawej).

22.6.1

Menu plików

Nowy
Tworzy nowy plik instalacyjny w obszarze roboczym. Po wybraniu opcji
"Nowy" użytkownik może wybrać jedną z następujących opcji:
• Ustawienia zdefiniowane przez użytkownika
Dla nowego pliku setup można wybrać dodatkowe kody i opcjonalne karty.
Opcji tej używa się do utworzenia nowej konfiguracji bez podłączonego
urządzenia.
• Automatyczne wykrywanie
Konfiguracja (dodatkowe kody i opcjonalne karty) podłączonego
urządzenia są zapisywane w nowym pliku konfiguracyjnym. W razie
potrzeby można również zaznaczyć pole wyboru "Pobierz konfigurację z
urządzenia". Bieżąca konfiguracja jest następnie zapisywana do nowego
pliku konfiguracyjnego z urządzenia i jest dostępna do edycji.
Opcja ta służy do edycji lub tworzenia ustawień istniejącego lub nowego urządzenia.
Otwórz
Otwiera istniejący plik setup i wyświetla zawartość w obszarze roboczym.
Zapisz
Zapisuje ustawienia pokazane w obszarze roboczym w pliku instalacyjnym.
Nazwa pliku może być wprowadzona tylko raz. Jeśli plik jest zapisywany
ponownie, nazwa pliku nie jest już ponownie wyszukiwana.
Zapisz
jako

Zapisuje ustawienia pokazane w obszarze roboczym w pliku instalacyjnym. W
przeciwieństwie do funkcji "Zapisz", w tym przypadku zawsze pojawia się monit
o nazwę pliku.

Zamknij
Usuwa ustawienia pokazane w zakresie roboczym z zakresu roboczego i
zamyka okno ustawień. Użytkownik ma możliwość zapisania zmian, które nie
zostały jeszcze zapisane.
Eksport do
RTF

Zapisuje bieżące ustawienie jako plik RTF na komputerze PC.
Funkcja ta jest przydatna do dokumentowania konfiguracji urządzenia.

Drukuj
Drukuje ustawienia konfiguracyjne projektu lub modułu (w zależności od
pozycji w drzewie nawigacyjnym). Menu, które mają być drukowane, mogą być
wybierane.
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Podgląd wydruku (widok strony) ....
Podgląd drukowania jest wyświetlany na ekranie. Można wyświetlić kilka stron
i skalować widok.
Konfiguracja
drukarki ....

Umożliwia zmianę ustawień drukarki. Po uruchomieniu programu drukarka
domyślna Windows jest zawsze używana jako aktywna drukarka.

Ustawienia standardowe ....
Umożliwia zmianę ustawień domyślnych programu setup. Wiele zmian nie jest
aktywowanych, dopóki nie uruchomisz ponownie programu instalacyjnego.
Ostatnio
otwierane
pliki

Wyświetla nazwy ostatnio zapisanych plików setup. Kliknięcie raz na nazwę
pliku otwiera plik setup lub wyświetla już otwarty plik setup jako aktywne okno.

Zakończ
Zamknięcie programu setup. Użytkownik ma możliwość zapisania zmian, które
nie zostały jeszcze zapisane.
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22.6.2

Menu transferu danych

Ustanowienie połączenia ....
Otwiera listę połączeń urządzeń. Zawartość listy połączeń urządzeń jest
zależna od projektu. Lista połączeń urządzeń zawiera wszystkie urządzenia, z
którymi można nawiązać połączenie poprzez program Setup. Urządzenia
mogą być dodawane do listy lub z niej usuwane. Ustawienia połączenia są
również dokonywane na liście połączeń urządzeń.
Rozdział 22.7.1 "Lista połączeń urządzeń", strona 298
Zerwanie połączenia....
Zakończenie wszystkich połączeń aktywnego projektu, tj. wybranego pliku setup.
Przesyłanie danych do urządzenia ....
Wysyła dane konfiguracyjne do urządzenia. Istniejące połączenie z
urządzeniem jest wymagane. W przypadku braku połączenia lista połączeń
urządzenia jest otwierana automatycznie.
Przesyłanie danych z urządzenia ....
Odczytuje konfigurację z urządzenia. Wymagane jest istniejące połączenie z
urządzeniem. Jeśli nie ma połączenia, lista połączeń urządzenia jest
otwierana automatycznie.
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Transfer danych do pamięci masowej...
Eksportuje plik setup w formacie SET do zewnętrznej pamięci masowej
(pamięć USB flesz). Plik ten można załadować bezpośrednio do urządzenia
przez interfejs USB.
Przesyłanie danych z pamięcie masowej ...
Importuje plik setup w formacie SET z zewnętrznej pamięci masowej (pamięć
USB flesz) do otwartego pliku setup. W ten sposób plik SET, który został
wcześniej skopiowany z urządzenia do pamięci USB flesz, może zostać
otwarty do edycji za pomocą programu konfiguracyjnego Setup JUMO.
Szczegółowe informacje na temat ładowania i zapisywania plików SET przez
interfejs USB urządzenia:

⇨ Rozdział 8.4 "Menedżer pamięci (pamięć USB flesz)", strona 108
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22.6.3

Dodatki

Włączyć opcje programu
Aktywuje opcjonalne funkcje programu konfiguracyjnego PC (wprowadzenie
dodatkowych numerów licencji). Korzystając z tej funkcji, program instalacyjny
PC może zostać zarejestrowany z ważnym numerem licencji w późniejszym
terminie (30-dniowa wersja testowa lub pełna wersja), jeśli podczas instalacji
nie został wprowadzony ważny numer licencji (tryb demonstracyjny).
Zmiana loginu / Zmiana hasła
Otwiera okno, aby aktywować logowanie użytkownika. Po zainstalowaniu
programu konfiguracyjnego JUMO PC, monit o nazwę użytkownika i hasło nie
pojawia się, dopóki nie zostanie aktywowane logowanie użytkownika.
Użytkownik jest początkowo zalogowany jako "Specjalista" z pustym hasłem.
Funkcja ta aktywuje komunikat użytkownika i hasło po uruchomieniu programu
i zmianie aktualnego hasła.
Biblioteka tekstowa...
Otwiera okno edycji biblioteki tekstowej. Różne języki robocze urządzenia są
zapisywane w bibliotece tekstowej. Po wygenerowaniu nowego pliku
instalacyjnego, języki są kopiowane do pliku instalacyjnego. W razie potrzeby
można je tam edytować w menu "Ustawienia języka". Kolejność języków
może być zmieniana i jest obserwowana podczas transferu do pliku
instalacyjnego. Dwa pierwsze języki (język 1 i język 2) są przenoszone do
urządzenia i mogą być tam wybrane. W różnych podmenu przycisk "Język"
umożliwia edycję języka.
Rozdział "Przycisk języka", strona 318

Biblioteka
wersji

Pokazuje zawartość biblioteki wersji. Lista zawiera standardowe wersje
oprogramowania urządzenia oraz kompatybilne wersje sprzętowe dostarczone
przez producenta urządzenia wraz z programem konfiguracyjnym Setup JUMO
dla PC. Zawarte są również dodatkowe wersje oprogramowania, które zostały
następnie zaimportowane (np. wersje dostosowane do potrzeb klienta).
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22.6.4

Okna

Kaskada
Rozmieszcza wszystkie otwarte okna ustawień w układzie nakładającym się
na siebie. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na okno wysuwa je na pierwszy
plan.
Kafelki
Układa wszystkie otwarte okna montażowe w układzie kafelek. Kliknięcie
lewym przyciskiem myszy w okno powoduje, że jest to aktywne okno.
Uporządkowanie
ikon

Dane
online

Uporządkowanie symboli dla wszystkich zminimalizowanych okien ustawień w
dolnym obszarze interfejsu użytkownika. Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy
symbol został wcześniej przeniesiony z niższego regionu.

Alternatywnie pokazuje/ukrywa okno danych online. Znak kontrolny
poprzedzający element menu wskazuje, że okno jest wyświetlane.

Status połączenia
Alternatywnie pokazuje/ukrywa linię do wyświetlania stanu połączenia. Znak
kontrolny poprzedzający punkt menu wskazuje, że linia jest wyświetlana.
Okna otwarte
Wyświetla nazwy wszystkich otwartych plików konfiguracyjnych w postaci listy.
Kliknięcie na nazwę na liście powoduje, że powiązane okno staje się aktywnym
oknem. Znak kontrolny poprzedzający nazwę wskazuje aktywne okno.
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22.6.5

Info

O programie
Wyświetla informacje o programie Setup, w tym numer wersji. Numer wersji
jest ważny, na przykład przy kontakcie z infolinią serwisową.
Zarejestrowane numery licencji
Pokazuje wszystkie zarejestrowane numery licencji i wszystkie aktywne opcje.
Numery licencji i informacje o aktywnych opcjach są ważne np. przy kontakcie
z infolinią serwisową.
Folder programu
Pokazuje różne foldery (katalogi), które są używane na dysku twardym lub w
sieci przez program instalacyjny. Kliknięcie przycisku (po prawej stronie
ścieżki do folderu) wyświetla zawartość folderu.
Informacje o
pamięci

Wyświetla informacje o pamięci. Informacje o pamięci są przeznaczone do
wykorzystania w diagnostyce. Jest on wymagany, gdy jest potrzebny przez
serwisanta producenta urządzenia.
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22.7

Podłączenie do urządzenia
W tym rozdziale opisano różne sposoby nawiązywania połączenia między
programem Setup JUMO na komputerze PC a urządzeniem. Połączenie jest
możliwe poprzez:
• Interfejs LAN (HTTP lub HTTP proxy)
• Interfejs USB
INFORMACJA
Interfejs USB nie jest przeznaczony do stałego połączenia, ponieważ nie
można zapobiec niezamierzonemu odłączeniu złącza USB ze względu na
brak stałego połączenia.
Istniejące połączenie jest wymogiem przesyłania danych pomiędzy
programem konfiguracyjnym Setup JUMO a urządzeniem. Na pasku menu,
otwórz:
Przesyłanie danych > Nawiąż połączenie ....

22.7.1

Lista połączeń urządzeń
Lista połączeń urządzeń zawiera wszystkie urządzenia, dla których
skonfigurowano połączenie. Użytkownik może dodawać połączenia do
nowych urządzeń, zmieniać właściwe połączenia (parametry interfejsu) oraz
usuwać połączenia.

Asystent ustawień połączenia
Funkcja "Użyj asystenta ustawień połączeń" pomaga użytkownikowi w
tworzeniu nowego wpisu, tzn. nowego połączenia i edycji istniejących wpisów.
Asystent jest zawsze aktywny po otwarciu listy połączeń urządzenia (sprawdź
ustawienia znacznika). Jest on uruchamiany za każdym razem, gdy nowa
pozycja ma zostać dodana do listy połączeń urządzeń.
Rozdział 22.7.2 "Konfiguracja połączenia z asystentem", strona 300 Asystent
może zostać dezaktywowany poprzez usunięcie znaku kontrolnego. Jeśli
nowa pozycja ma zostać dodana do listy połączeń urządzeń, użytkownik musi
samodzielnie wybrać poszczególne kroki konfiguracyjne. Jeśli lista połączeń
urządzeń zostanie ponownie otwarta, asystent będzie ponownie aktywny.
Rozdział 22.7.3 "Konfiguracja połączenia bez asystenta", strona 307
Ustanowienie połączenia
Jeżeli użytkownik chce nawiązać połączenie (lub rozpocząć przesyłanie danych, gdy
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nie ma połączenia), program konfiguracyjny PC otwiera listę połączeń
urządzeń. Użytkownik musi najpierw zaznaczyć dane urządzenie na liście
połączeń urządzeń, a następnie nacisnąć przycisk "Nawiąż połączenie". Jeżeli
urządzenie nie ma być połączone, odpowiednie okno dialogowe ("Lista
połączeń urządzeń") należy zamknąć za pomocą przycisku "Wyjdź" lub
klikając przycisk "X" w prawym górnym rogu okna dialogowego.
Pasek
narzędzi

Użytkownik ma dostęp do różnych funkcji za pośrednictwem paska narzędzi
listy połączeń urządzeń.

Wyjaśnienie
Nowe połączenie
Tworzy nowy wpis połączenia
Edycja wpisu połączenia
Otwiera okno dialogowe ustawień połączenia.
Trwałe usunięcie wpisu
Usuwa na stałe wpisy dotyczące połączenia.
Ustanowienie połączenia
Ustanawia połączenie z urządzeniem wyróżnionym na
liście.
Wyjście
Zamyka listę połączeń urządzeń.

Przycisk
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22.7.2

Konfiguracja połączenia z asystentem
Asystent ustawień połączenia wspomaga użytkownika w konfiguracji nowego
połączenia. Asystent jest zawsze aktywny po otwarciu listy połączeń
urządzenia (sprawdź ustawienia znacznika). Jest on uruchamiany za każdym
razem, gdy nowa pozycja ma zostać dodana do listy połączeń urządzeń.
Rozdział 22.7.1 "Lista połączeń urządzeń", strona 298
INFORMACJA!
Konfiguracja nowego połączenia "z asystentem" jest preferowaną metodą.
Może być również używany przez użytkownika bez wiedzy eksperckiej.
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Okno dialogowe konfiguracji Urządzenie i typ połączenia

Ustawienia
Wyjaśnienie

Element
ustawień
Wersja
urządzenia

Opcja wyboru
/ustawienia
Wybór z listy
rozwijanej

Wstępne
połączenia

Konfiguracja przez Interfejs LAN (protokół HTTP),
TCP/IP
podłączenie do urządzenia w intranecie
(lub VPN)
Konfiguracja przez Interfejs
LAN
(protokół
HTTP),
proxy HTTP a
połączenie z urządzeniem poprzez
serwer proxy i interfejs sieciowy
Interfejs USB
Podłączenie
przez USB
Tekst
Opis połączenia
Pola wyboru
Dostęp do urządzenia domyślnego jest
automatyczny, inne urządzenia muszą
być podłączone poprzez listę połączeń
urządzeń.

Opis
Ustaw
domyślne
urządzenie na
liście połączeń

Wersja urządzenia, które ma być
podłączone
⇨ Rozdział 8.2.4 "Informacje o
urządzeniu", strona 93

Przy włączonej opcji program
sprawdza, czy po zakończeniu
konfiguracji można uzyskać dostęp do
wybranego urządzenia za
pośrednictwem wybranego interfejsu.
a
Bufor pierścieniowy = Odczytane dane pomiarowe
Sprawdzenie
możliwości
ustanowenia
połączenia

Pola wyboru

Po kliknięciu przez użytkownika na przycisk "Next", asystent otwiera następną
konfigurację.
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Okno dialogowe Setup – Logowanie do urządzenia

Ustawienia
Element
ustawień

Opcja wyboru
/ustawienia

Wyjaśnienie

Bez logowania

Pola wyboru

Zapisz ID i
hasło

Pola wyboru

Identyfikator
użytkownika
Hasło
użytkownika

Tekst

Aktywuj opcję (ustaw znacznik wyboru),
jeśli połączenie z urządzeniem odbywa się
bez logowania. Bez zalogowania, niektóre
funkcje prawdopodobnie nie będą
dostępne. Czynnikiem decydującym są
uprawnienia zdefiniowane dla użytkownika,
który się nie zalogował.
Rozdział 8.1.1 "Hasła i prawa
użytkownika", strona 75
Zapisuje identyfikator użytkownika i hasło
do automatycznego logowania do
urządzenia podczas nawiązywania
połączenia przy następnym razem.
Nazwa użytkownika do logowania się do
urządzenia
Hasło do logowania do urządzenia

Tekst

(jest ukryty
podczas
wprowadzania)

Po kliknięciu przez użytkownika na przycisk "Next", asystent otwiera następną
konfigurację.
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Okno dialogowe konfiguracji - ustawienia portu TCP/IP
To okno dialogowe zależy od wybranego typu połączenia. Na rysunku
przedstawiono przypadek "Konfiguracja przez serwer proxy HTTP". Oprócz
parametrów "Proxy" i "Proxy Port" opis dotyczy również przypadku
"Konfiguracja przez TCP/IP".

Ustawienia
Element
ustawień

Opcja wyboru
/ustawienia

Urządzenie:
Wprowadź adres IP
Adres IP / Nazwa albo nazwę lub
hosta
kliknij przycisk
"Szukaj" i wybierz
urządzenie z listy,
klikając je
dwukrotnie.
Sprawdzenie i
zmiana nazwy
hosta

Urządzenie:
Numer portu-/
Nazwa portu

Rozszerzony

Wyjaśnienie
Adres IP lub nazwa hosta urządzenia

Funkcja
wyszukiwania
(przycisk
teleskopowy)
wyszukuje
wszystkie
urządzenia w sieci lokalnej i wyświetla je
na liście wyboru.
Rozdział 22.7.4 "Wyszukiwanie urządzenia
w sieci", strona 309
Przycisk do zmiany nazwy hosta na adres
Otwarte przez
IP urządzenia. Wszystkie nazwy hostów
naciśnięcie
zapisywane na adres, jak również adresy
przycisku
alternatywne są wyświetlane w razie
potrzeby.
Numer portu i nazwę Numer portu lub opis portu urządzenia
portu można zmienić
tylko w
Domyślny port: 80
rozszerzonych
ustawieniach (patrz
poniżej).
Rozszerzone ustawienia komunikacji
Otwarte przez
Ustawienia te należy zmieniać tylko w
naciśnięcie
wyjątkowych sytuacjach.
przycisku
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Po kliknięciu przez użytkownika na przycisk "Next", asystent otwiera następną
konfigurację.
Okno dialogowe Setup (Ustawienia) - Przegląd ustawień
Aby zakończyć konfigurację, użytkownik otrzymuje przegląd ustawień. W
przypadku wybrania ustawienia połączenia "Połączenie przez USB", przegląd
ten pojawia się bezpośrednio po oknie dialogowym "Device Login", ponieważ
normalnie nie są wymagane żadne ustawienia dla połączenia USB lub
podłączone jest tylko urządzenie tego samego typu.
Rozdział "Okno dialogowe Setup - ustawienia interfejsu USB na komputerze PC", strona
305
Nieprawidłowe ustawienie można skorygować, naciskając przycisk "Exit", aby
ponownie otworzyć odpowiednie okno dialogowe ustawień i wprowadzić tam
korektę. Kliknięcie przycisku "Zakończ" zamyka asystenta i wprowadza nowe
połączenie do listy ustawień urządzenia.

304

22 Program Setup PC
Okno dialogowe Setup - ustawienia interfejsu USB na komputerze PC
Jeśli kilka urządzeń jest podłączonych przez interfejs USB, należy połączyć
jedno urządzenie. Ponadto istnieje możliwość aktywacji różnych kryteriów
testu, tak aby połączenie z urządzeniem zostało nawiązane dopiero po
pomyślnym teście.
To okno dialogowe zależy od wybranego typu połączenia. Na rysunku
przedstawiono przypadek "Połączenie przez USB". Aby uzyskać dostęp do
tego okna dialogowego, należy dwukrotnie kliknąć przycisk "Next" zaczynając od okna dialogowego "Device Login" - przytrzymując klawisze
"Ctrl" + "Shift".

Ustawienia
Element
ustawień
Połączone
urządzenia

Opcja wyboru
/ustawienia

Wyjaśnienie

Wybór z listy
rozwijanej

Wyświetlane są urządzenia podłączone za
pośrednictwem interfejsu USB.

Nazwa

Tekst

Przy aktywnym sprawdzaniu, urządzenie
jest podłączone tylko wtedy, gdy nazwa
urządzenia jest zgodna.
Przy aktywnym sprawdzaniu urządzenie
jest podłączone tylko wtedy, gdy numer
seryjny urządzenia jest zgodny.

Nr seryjny

CPU

Ścieżka

Rozszerzony

(pole
wprowadzania
aktywne
tylko
wtedy, gdy pole
wyboru
jest
aktywne)

Przy aktywnym sprawdzaniu, urządzenie
jest podłączone tylko wtedy, gdy numer
seryjny procesora jest zgodny.

Przy aktywnym sprawdzaniu, urządzenie
jest podłączone tylko wtedy, gdy ścieżka
USB jest zgodna.
Rozszerzone ustawienia komunikacji
Otwarte przez
naciśnięcie przycisku Ustawienia te należy zmieniać tylko w
wyjątkowych sytuacjach.

Kliknięcie przycisku "Zakończ" zamyka asystenta i wprowadza nowe
połączenie na listę połączeń urządzenia.
Okno dialogowe Setup (Ustawienia) - Przegląd ustawień
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Aby zakończyć konfigurację, użytkownik otrzymuje przegląd ustawień.
Nieprawidłowe ustawienie można skorygować, naciskając przycisk "Exit", aby
ponownie otworzyć odpowiednie okno dialogowe ustawień i wprowadzić tam
korektę.

Kliknięcie przycisku "Zakończ" zamyka asystenta i wprowadza nowe
połączenie na listę połączeń urządzenia.
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22.7.3

Konfiguracja połączenia bez asystenta
Asystenta można wyłączyć na liście połączeń urządzeń (usunąć znacznik
wyboru).

⇨

Rozdział 22.7.1 "Lista połączeń urządzeń", strona 298

Podczas konfiguracji użytkownik nie jest prowadzony do następnego kroku tak jak w przypadku aktywnego asystenta - lecz musi samodzielnie wybrać
poszczególne kroki konfiguracji. Poniższy przykład przedstawia podstawową
procedurę. Parametry w poszczególnych oknach dialogowych ustawień są w
dużej mierze takie same jak podczas konfigurowania z asystentem, tak więc
opis nie jest tutaj podany. Dostępne są jednak dodatkowe protokoły i
interfejsy dla ustawień używanych do tworzenia komunikacji.
INFORMACJA
Konfiguracja nowego połączenia "bez asystenta" wymaga specjalistycznej
wiedzy fachowej i jest wykonywana wyłącznie w celach serwisowych.

Krok
(1)

Działanie
Wprowadzić ustawienia dla nowego urządzenia
i kliknąć na "Interfejs".

(2)

Dokonaj ustawień logowania i
kliknij na "Właściwości".
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Krok
(3)

Działanie
Dokonaj ustawień protokołu i interfejsu i kliknij przycisk OK. Jeśli
jest to konieczne, kliknij wcześniej na przycisk "Rozszerzony",
aby wprowadzić dodatkowe ustawienia dotyczące komunikacji.

(4)

Zamknąć wszystkie wcześniej otwarte okna dialogowe ustawień,
klikając przycisk "OK". Po zamknięciu ostatniego okna
dialogowego konfiguracji nowe połączenie jest wprowadzane na
listę połączeń urządzeń.
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22.7.4

Wyszukiwanie urządzenia w sieci
Funkcja ta pomaga użytkownikowi w wyborze adresu IP lub nazwy hosta
interesującego go urządzenia. Znajduje się przycisk "Szukaj".
po prawej stronie pola wprowadzania danych w oknie dialogowym
umożliwiającym wprowadzenie adresu IP lub nazwy hosta.

Kliknięcie tego przycisku automatycznie wyszukuje wszystkie potencjalnie
odpowiednie urządzenia w sieci lokalnej i wyświetla je na liście.

Wymienione urządzenia znajdują się w tej samej podsieci co komputer PC, z
którego rozpoczęto wyszukiwanie. Określenie wersji oprogramowania w polu
"SW Base" - wyszukiwanie określonych urządzeń i wersji.
Jeżeli mają być przeszukiwane urządzenia w innej podsieci, należy znać
zakres adresów urządzeń. Ten zakres adresów należy wpisać w polu "IP-Adr.
Pierwsze 3 bajty adresu IP muszą być znane, jako zakres można wpisać tylko
ostatni bajt (np. 10.13.3.50-150).

Urządzenie może być podświetlone wskaźnikiem myszy (poprzez kliknięcie na
komórkę) i zaakceptowane przez naciśnięcie OK (lub dwukrotne kliknięcie).
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Wprowadź nazwę hosta (nazwę DNS) w polu wprowadzania.

Możesz użyć funkcji "Sprawdź i przekonwertuj nazwę hosta", aby ustalić adres
IP i przenieść go do pola wprowadzania (późniejsza edycja może być
konieczna). W zależności od wersji, może istnieć możliwość wybrania nazwy
hosta lub adresu IP z rozwijanej listy.
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22.8

Konfiguracja urządzenia za pomocą programu Setup

22.8.3

Identyfikacja

Identyfikacja wersji urządzenia

Tutaj można odczytać i wyświetlić wszystkie dane konfiguracyjne oraz sprzęt
zainstalowany w podłączonym lub dostępnym w sieci urządzeniu. Dodatkowo,
sprzęt zainstalowany w urządzeniu może być określony ręcznie w celu
utworzenia pliku konfiguracyjnego dla urządzenia, które nie jest podłączone
(np. planowane nowe urządzenie).
Funkcja ta jest dostępna w drzewie nawigacyjnym obszaru roboczego poprzez
dwukrotne kliknięcie:
Identyfikacja > Wersja urządzenia
Otwiera się okno, w którym należy wybrać, czy chcesz zaimportować karty
opcji zainstalowane w podłączonym urządzeniu do nowego pliku
konfiguracyjnego (automatyczne wykrywanie), czy też ręcznie wprowadzić
dane konfiguracji sprzętu dla nowego pliku konfiguracyjnego (Ustawienia
użytkownika).

W następnym oknie należy wybrać urządzenie, dla którego tworzony/eksportowany jest
plik setup:
• Urządzenie do montażu powierzchniowego (JUMO AQUIS touch S)
• Urządzenie szafy sterowniczej (JUMO AQUIS touch P)
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Po wybraniu żądanego urządzenia i kliknięciu przycisku "Dalej" otwiera się
graficzny przegląd zainstalowanych modułów opcjonalnych. Jeśli wybrano
opcję "Ustawienia zdefiniowane przez użytkownika", zainstalowane karty opcji
można tutaj ręcznie określić dla pliku setup. W tym przypadku należy użyć
opcji "przeciągnij i upuść", aby wybrać żądane symbole opcji z paska menu
powyżej i umieścić je na zamierzonych polach rozszerzeń zaznaczonych na
zielono. Dostępne do instalacji pola są zaznaczone na zielono podczas
przeciągania. Jeśli wybrano opcję "Automatyczne wykrywanie", pasek menu z
symbolami płytek opcji nie jest dostępny; zamiast tego wyświetlana jest
aktualna konfiguracja odczytywanego urządzenia.

Kliknięcie przycisku "Next" otwiera okno dialogowe, w którym można
aktywować kody dodatkowe dla pliku setup:
• Matematyka/Logia
• Rejestracja
• Czujniki cyfrowe
Aktywuj dodatkowe kody, które chcesz skonfigurować w pliku instalacyjnym.
Jeśli chcesz przenieść utworzony plik setup do urządzenia, musisz
aktywować wybrane dodatkowe kody dla tego urządzenia.

⇨ Rozdział 22.10.4 "Zatwierdzanie dodatkowych kodów", strona 358

312

22 Program Setup PC
Schemat połączeń
Tutaj zapisywany jest graficzny schemat połączeń. Program setup JUMO PC
odczytuje, które karty opcji są zainstalowane i przypisanie pinów z danych
konfiguracyjnych w pliku setup. Schemat połączeń można wydrukować i
wykorzystać do podłączenia urządzenia powiązanego z plikiem
konfiguracyjnym. Dwukrotne kliknięcie na menu "Schemat połączeń" otwiera
okno dialogowe, w którym można ustawić marginesy wydruku schematu
połączeń. Zawartość bloku tytułowego poniżej schematu połączeń może być
albo zsynchronizowana z informacjami w menu "Informacje o plikach", albo
wypełniona własnym tekstem. Jeśli opcja "Synchronizuj teksty z nagłówkiem
informacji o pliku" została aktywowana w oknie dialogowym połączeń,
informacja o tym pliku jest tam wyświetlana i może być również tutaj
edytowana.
22.8.4

Konfiguracja i parametryzacja
Wszystkie parametry na poziomie konfiguracji i poziomu parametrów można
ustawić zarówno w samym urządzeniu, jak i w programie Setup JUMO PC.
⇨ Rozdział 10 "Konfiguracja", strona 133

⇨ Rozdział 9 "Parametryzacja", strona 127
22.8.5

Lista użytkowników
Fabrycznie wprowadzone nazwy użytkowników, hasła i prawa użytkownika
(patrz rozdział 8.1.1 "Hasła i prawa użytkownika", strona 75) można zmienić
za pomocą programu Setup JUMO.

Punkt konfiguracji
Zasady dotyczące
hasła

Tabela znaków

Wyjaśnienie
Opcja wyboru
/ustawienia
Zasady dotyczące hasła Tutaj można ustawić czas ponownego
uwierzytelnienia. Czas ten odlicza się, gdy tylko
użytkownik zaloguje się do urządzenia. Po
upływie tego czasu zalogowany użytkownik jest
automatycznie wylogowywany. Jeśli czas
ponownego uwierzytelnienia jest ustawiony na
wartość 0 s, ponowne uwierzytelnienie jest
nieaktywne. Użytkownik pozostaje wtedy
zalogowany na cały czas trwania sesji.

⇨ "Tabela znaków dla

⇨ Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89
Zestaw znaków dostępny dla haseł

hasła", strona 314
Prawa publiczne
ID
Oznaczenie
Hasło
Prawa

⇨ "Konfigurowanie
praw publicznych",
strona 315.
do 10 znaków
tekstowych
do 30 znaków
tekstowych
do 10 znaków
tekstowych
⇨ "Konfigurowanie praw
plublicznych, s. 315

Prawa dla użytkowników, którzy nie są
zalogowani.
Nazwa użytkownika dla logowania użytkownika
Nazwa konta użytkownika
Hasło do logowania użytkownika
Prawa użytkownika dla każdego indywidualnego
konta użytkownika
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Tabela znaków dla haseł
Znaki do logowania użytkownika mogą być dodawane lub zmieniane w
tabelach znaków od 5 do 16. Tablice znaków od 1 do 4 nie mogą być
zmieniane. Dane receptury nie mogą być zmieniane.

(5)
(1)

(4)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pole wyboru klasyfikacji
Wizualizacja układu klawiatury w menu urządzenia.
Pole wprowadzania zestawu znaków
Zestaw znaków nagłówka do oznaczania karty w menu ustawień urządzenia.
Tabela 1 do 16 - Pole wyboru
do wybierania tabeli znaków, które mają być edytowane

Aby dodać znaki hasła, należy wybrać tabelę edytowalnych znaków od 5 do
16 (5) i wprowadzić żądane znaki jako ciąg znaków bez spacji w polu
wprowadzania (3). Nowa lub zmodyfikowana tabela znaków jest dostępna w
urządzeniu do zmiany słów kluczowych. Dla wirtualnej klawiatury w menu
ustawień urządzenia wprowadzana jest w polu "Header char. set.”
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Konfiguracja praw publicznych
Tutaj ustawiane są prawa dostępu dla wszystkich użytkowników, którzy nie są
zalogowani.
Otwórz ustawienia:
Tylko dla programu Setup > Lista użytkowników > Prawa publiczne
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Konfiguracja uprawnień użytkownika
Tutaj ustawiane są prawa użytkownika dla każdego indywidualnego konta
użytkownika. Do korzystania z odpowiednich praw użytkownika wymagany
jest odpowiedni login użytkownika.

⇨ Rozdział 8.1.1 "Hasła i prawa użytkownika", strona 75
⇨ Rozdział 8.2.1 "Logowanie", strona 89
Otwórz ustawienia:
Tylko dla programu Setup > Lista użytkowników > Prawa

22.8.6

Ustawienia kraju
Ustawienia krajowe (język i ustawienia specyficzne dla danego kraju, takie jak
format daty i kropka dziesiętna) są pobierane z biblioteki tekstowej przez
program instalacyjny podczas tworzenia pliku setup. Ustawienie kraju może
zostać przeniesione na inną pozycję na liście ("Sort language"). Ustawienia
kraju na liście są wysyłane do urządzenia i są tam dostępne w celu zmiany
języka.
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Element
ustawień
Specyfikacja

Język
Format daty

Znak miejsca
dziesiętnego

Separator
(data)
Separator
(czas)
Wpisywanie
znaków

Opcja wyboru
/ustawienia
Brak możliwości
wpisania danych
Przypisane
automatycznie

Wyjaśnienie

Użyj tekstu ustawionego
fabrycznie lub wprowadź inny
tekst.
DDMMYYYYY
MMDDYYYYYY
YYYMMDD

Opis języka

Możliwe są następujące
znaki:
.
,
Możliwe są następujące
znaki:
.,:;-/\
Możliwe są następujące
znaki:
.,:;-/\
2 znaki

np. "przecinek" dla
niemieckiego formatu
liczbowego lub "kropka" dla
języka amerykańskiego.
Separator do
konfigurowania formatu daty

1. standardowy znak
(np.
małą literą)
2. klawiszem Shift (np.
duża litera)
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Specyfikacja wewnętrzna
(tylko do celów usługowych w
celu identyfikacji języka)

Format wyświetlania daty

Separator do
konfigurowania formatu
czasowego.
Przypisanie znaków do
poszczególnych pól
klawiatury wirtualnej
klawiatury ekranowej
urządzenia może być
zmieniane jeśli to konieczne.
⇨ Rozdział 22.8.5 "Zestaw
znaków urządzenia", strona
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Przycisk języka
Języki można tworzyć, edytować i usuwać za pomocą przycisku "Język".
Nowe języki mogą być tworzone na podstawie już istniejących języków.
Dostępne języki, jak również języki z bibliotek mogą być wybrane jako
szablon dla nowych języków w otwartej konfiguracji. Możliwe jest również
zaimportowanie dostępnych języków z zapisanego pliku setup jako nowego
języka. W ten sposób możliwe jest przenoszenie języków z jednego
urządzenia na inne za pomocą pliku konfiguracyjnego urządzenia.
Tworzenie nowego języka
Z dostępnego języka w programie konfiguracyjnym komputera PC
Krok
(1)

(2)
(3)
(4)

Działanie
Otwórz ustawienia kraju:
Ustawienia tylko dla programu Setup (dwukrotne kliknięcie) >
ustawienia kraju (dwukrotne kliknięcie)
Wybierz i podświetl język jako szablon.
Skopiuj wybrany język:
Przycisk "Język" > Nowy Język > Utwórz
Nowy język może być teraz edytowany i załadowany do
urządzenia przy następnym transferze danych.

Z dostępnego języka w zapisanym pliku setup
Krok
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Działanie
Otwórz ustawienia kraju:
Ustawienia tylko dla programu Setup (dwukrotne kliknięcie) >
ustawienia kraju (dwukrotne kliknięcie)
Wybierz plik setup do importu języka:
Przycisk "Język" > Nowy język > Z pliku konfiguracyjnego
Wybierz i otwórz żądany plik instalacyjny w programie Explorer.
Ustawienie znacznika wyboru w polu wyboru dla wybranego
języka i zatwierdzenie
Nowy język może być teraz nadal edytowany w razie potrzeby i
załadowany do urządzenia przy następnym transferze danych.
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Z języka w aktualnej bibliotece (wewnętrzna biblioteka programu
konfiguracyjnego JUMO PC)
Krok
(1)

(2)
(3)
(4)

Działanie
Otwórz ustawienia kraju:
Ustawienia tylko dla programu Setup (dwukrotne kliknięcie) >
ustawienia kraju (dwukrotne kliknięcie)
Otwórz bieżącą bibliotekę:
Przycisk "Język" > Nowy Język > Z obecnej biblioteki
Ustawienie znacznika wyboru w polu wyboru dla wybranego
języka i zaakceptowanie
Nowy język może być teraz nadal edytowany w razie potrzeby i
załadowany do urządzenia przy następnym transferze danych.

Z języka w innej bibliotece (plik biblioteki przechowywany na dysku twardym)
Krok
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Działanie
Otwórz ustawienia kraju:
Ustawienia tylko dla programu Setup (dwukrotne kliknięcie) >
ustawienia kraju (dwukrotne kliknięcie)
Wybierz plik biblioteki:
Przycisk "Język" > Nowy język > Z innej biblioteki
Wybierz i otwórz żądany plik biblioteki w programie Explorer.
Ustawienie znacznika wyboru w polu wyboru dla wybranego
języka i zaakceptowanie
Nowy język może być teraz nadal edytowany w razie potrzeby i
załadowany do urządzenia przy następnym transferze danych.
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Edycja języków
INFORMACJA!
Języków standardowych nie można edytować.
Tylko języki utworzone przez użytkownika mogą być edytowane za pomocą
programu setup JUMO.
⇨ Rozdział "Tworzenie nowego języka", strona 318
Poniższy rysunek przedstawia tekst w języku źródłowym po lewej stronie i
tekst w języku docelowym po prawej stronie. "Język źródłowy" - lista
rozwijana: Wybór języka w lewej kolumnie. Ten język nie może być
edytowany. Lista rozwijana "Język docelowy": Wybór języka w prawej
kolumnie. Edycja możliwa tylko w tej kolumnie.

Teksty wyświetlane czerwonymi znakami na białym tle nie zostały jeszcze
edytowane (co odpowiada nieprzetłumaczeniu). Pozostałe formy wyświetlania
są wymienione poniżej w sekcji "Pasek narzędzi". Aby zmienić tekst, wystarczy
tylko raz kliknąć lewym przyciskiem myszy w polu tekstowym. Wybrane pole
jest następnie wyświetlane z czarną ramką. Jeśli tekst został zmieniony,
pojawia się on czarnymi znakami na białym tle po opuszczeniu pola. Tekst jest
następnie uważany za edytowany (przetłumaczony).
INFORMACJA!
Teksty statyczne, np. nazwy parametrów, które są zbyt długie, aby mogły być
wyświetlane na ekranie urządzenia, są automatycznie skracane w menu
("...."). Jednak w oknie dialogowym służącym do ustawiania danego
parametru tekst jest wyświetlany w pełnej długości. Teksty powinny być na
ogół jak najkrótsze i jak najbardziej zrozumiałe. Dłuższe teksty pojawiające
się w tym samym menu powinny już na początku tekstu różnić się od siebie.
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Pasek narzędzi
Pasek narzędzi umożliwia użytkownikowi dostęp do różnych funkcji edycji tekstu.

Wyjaśnienie

Przycisk

Wyszukiwanie tekstu
Zastąpić tekst innym tekstem
Użyj filtra, aby zredukować liczbę tekstów na
liście.

Sortuj teksty alfabetycznie.
Wyświetl ID tekstu (zamiast numeru wiersza)
Oznaczyć tekst jako "nieredagowane głosy zamknięte (tekst
czerwony)".
Zaznacz tekst jako "do sprawdzenia" (tekst niebieski)
Zaznacz tekst jako "edytowany" (przetłumaczony) (czarny
tekst)
Tekst zakładki

Otwórz następny wpis z zakładką.
Tekst chroniony przed zapisem (tło szare)

Błędy podczas wprowadzania tekstu
Błędy występujące podczas wprowadzania tekstu są sygnalizowane kolorowym tłem.
Wyjaśnienie
Zbyt mało miejsca w pamięci. Całkowita liczba znaków w
tekście jest zbyt duża i musi zostać zmniejszona.
Wprowadzony tekst jest zbyt długi; nie pasuje do okna

Kontekst
Niebieski
Żółty
Fiolet

Wprowadzony tekst zawiera znaki, których nie można
wyświetlić na urządzeniu.
Błędy podczas edycji obsady miejsc (#). Symbol "#" służy jako Brązowy
symbol zastępczy. Tekst jest generowany automatycznie przez
oprogramowanie urządzenia w miejscu, w którym znajduje się
blokada zapisu. Przykład: "Device ID #1.100". "Device ID"
może zostać zmieniony, "#1.100" nie.

321

22 Program Setup PC
22.8.7

Zestaw znaków urządzenia
Przy tworzeniu nowego języka można również określić znaki dostępne na
urządzeniu do wprowadzania tekstu (klawiatura wirtualna).
(1)

(2)

(1)

(2)

Pole wprowadzania w celu wyboru znaków
Wprowadzone tutaj znaki są możliwe do wyboru przez klawiaturę
wirtualną urządzenia po naciśnięciu odpowiedniego klawisza.
Wybór na klawiaturze urządzenia
W przykładzie klawisz znaku plus został wciśnięty
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Aby edytować zestaw znaków dla klawiatury urządzenia, należy postępować w
następujący sposób:
Krok
(1)

(2)

Działanie
Kliknij lewym przyciskiem myszy wirtualny przycisk w polu
"Wprowadzanie znaków" (przykład: "+"). Znaki przypisane do klawisza
pojawiają się w polu tekstowym. Pierwszy znak z lewej strony
odpowiada znakowi na klawiszu.
W razie potrzeby zmienić przyporządkowanie klawiszy w polu
tekstowym (jeśli zostaną wprowadzone nieprawidłowe znaki, tło zmieni
się na fioletowe).
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22.8.8

Poziomy użytkowników
Zdefiniowane przez użytkownika parametry i lista ustawień na poziomie
użytkownika są tworzone w tym menu programu konfiguracyjnego Setup
JUMO. Za pomocą pozycji konfiguracyjnej "Źródło sygnału" można wybrać
pomiędzy własnym oznaczeniem poziomu użytkownika (pozycja
konfiguracyjna "Oznaczenie poziomu") a oznaczeniem sygnału analogowego
(pozycja konfiguracyjna "Oznaczenie sygnału") jako oznaczenie poziomu
użytkownika.
Wyjaśnienie poziomu użytkownika:

⇨ Rozdział 8.2.2 "Poziomy użytkownika", strona 90
Otwórz ustawienia:
Ustawienia tylko dla programu Setup > Poziom użytkownika > Poziom użytkownika >
Poziom użytkownika 1 do 16

324

22 Program Setup PC
22.8.9

Wzór matematyczny
Formula musi zostać utworzona za pomocą programu konfiguracyjnego Setup
JUMO na komputerze PC. Podczas przesyłania danych do urządzenia formuła
jest ładowana do urządzenia JUMO AQUIS touch P. W przypadku formuły,
która została już załadowana do urządzenia, dane konfiguracyjne poniżej pola
wprowadzania formuły mogą być również ustawione na urządzeniu jako
alternatywa.
Wyjaśnienie danych konfiguracyjnych dla "Wzór matematyczny":

⇨ Rozdział 10.20 "Wzór matematyczny", strona 191
Otwórz ustawienia:
Tylko ustawienie > Wzór > Wzór matematyczny > Wzór matematyczny 1 do 16

Aby utworzyć formułę, otwórz edytor formuły, naciskając przycisk . Za
pomocą edytora formuły można wybrać zmienne z selektorów analogowych i
binarnych oraz dostępnych operatorów, aby dodać je do wzorów
matematycznych w oknie tekstowym, naciskając przycisk "Dodaj".
W razie potrzeby formuła może być również edytowana poprzez
wprowadzenie znaków z klawiaturą.
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22.8.10

Wzór logiczny
Formuła logiczna musi zostać utworzona za pomocą programu setup JUMO
na komputer PC. Podczas przesyłania danych do urządzenia formuła jest
ładowana do JUMO AQUIS touch P wraz z konfiguracją. W przypadku formuły
logicznej, która została już załadowana do urządzenia, opis poniżej pola
wprowadzania formuły oraz konfiguracja alarmów może być również
ustawiona na urządzeniu jako alternatywa.
Wyjaśnienie danych konfiguracyjnych dla "Formuły logicznej":

⇨ Rozdział 10.21 "Wzór logiczny", strona 192
Otwórz ustawienia:
Ustawienia tylko dla program Setup > Formuła logiczna > Formuła 1 do 30

Aby utworzyć formułę, otwórz edytor formuły, naciskając przycisk. Za pomocą
edytora formuły można wybrać zmienne z selektora binarnego oraz dostępne
operatory w celu dodania ich do wyrażenia logicznego w oknie tekstowym
poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku "Dodaj".
W razie potrzeby formuła może być również edytowana poprzez
wprowadzenie znaków na klawiaturze.
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22.8.11

Linearyzacja dostosowana do potrzeb klienta
Tabele wartości i formuła linearyzacji specyficznej dla klienta muszą być
tworzone za pomocą programu konfiguracyjnego Setup JUMO na computer
PC. Podczas przesyłania danych do urządzenia, dane linearyzacji są
ładowane do JUMO AQUIS touch P wraz z konfiguracją. Po załadowaniu
linearyzacji do urządzenia, mogą one być wykorzystywane podczas
konfigurowania następujących typów wejść analogowych:
• Wejścia uniwersalne z sygnałem standardowym
(z wyjątkiem pomiaru chloru z kompensacją pH/T)
⇨ Rozdział 10.5.2 "Uniwersalne wejścia pomiarowe i płytki opcjonalne”,
strona 141
• Wejścia temperaturowe dla sond temperatury RTD z charakterystyką
specyficzną dla klienta (do 400Ω, 4000Ω lub 100 kΩ).
⇨ Rozdział 10.5.1 "Wejścia temperaturowe jednostki bazowej", strona 139
• Analiza wejść pomiarowych dla przewodności elektrolitycznej.

⇨ Rozdział 10.5.8 "Zakresy pomiarowe CR/Ci", strona 150
Otwórz ustawienia:
Ustawienia tylko dla program Setup > linearyzacja specyficzna dla klienta
> tabele od 1 do 8
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Przyciski symboli - tabela wartości podstawowych
"Wstawić linię".
Wstawia nową linię nad zaznaczoną linią a.
"Usuń linię".
Usuwa zaznaczoną linię z tabeli wartości podstawowych. a
"Usuń tabelę".
Usuń wszystkie wpisy w tabeli wartości podstawowych.
"Generuj formułę".
Generuje przybliżony wzór na podstawie wartości w tabeli
wartości podstawowych.
a
Linie są podświetlane poprzez kliknięcie na numery wierszy.
Wyświetlanie
grafiki

Charakterystyka linearyzacji jest wyświetlana przez naciśnięcie przycisku
"Wyświetl grafikę". Wprowadzając "Dolną granicę" i "Górną granicę", a
następnie naciskając przycisk "Aktualizuj", można określić zakres wyświetlania
osi wartości pomiarowych.

328

22 Program Setup PC
Ustawienia dla linearyzacji specyficznych dla klienta 1 do 8
Element ustawień
Wyznaczenie
Typ linearyzacji

Opcja wyboru
/ustawienia
do 20 znaków
tekstowych
Punkty siatki
Wzór

Rozpoczęcie zakresu od -99999 do 9999999.
pomiarowego
Zakończenie zakresu
pomiarowego

Punkty siatki

Wzór

Tabela z dyskretnymi
parami wartości

Współczynniki
wielomianu 4 stopnia

Wyjaśnienie
Nazwa linearyzacji
Sposób wprowadzania danych linearyzacyjnych
Aby
wyświetlić
krzywą
charakterystyki
pomiarowej, można wprowadzić linearyzację
specyficzną dla klienta jako tabelę wartości z
dyskretnymi parami wartości lub jako wzór.
(wielomian czwartego stopnia).
tylko z "Wzór" jako "Typ liniaryzacji":
Granice zakresu wartości dla kolumny Y
Wartości sygnału z czujnika (wartości X) są
przeliczane za pomocą wzoru na wartości
zmiennej procesowej (wartości Y). Wartości Y
funkcjonują jako wartości pomiarowe dla
wejścia analogowego AQUIS touch P.
tylko dla "Punkty siatki" jako "Typ
liniaryzacji":
Wprowadzanie par wartości dyskretnych krzywej
charakterystyki pomiarowej.
Wartości sygnału z czujnika można wpisać w
kolumnie X tabeli wartości i związane z tym
wartości zmiennej procesowej w kolumnie Y.
Przedziały czasowe pomiędzy dwiema parami
wartości są obliczane wewnętrznie poprzez
interpolację liniową. Wartości Y funkcjonują
jako wartości pomiarowe dla wejścia
analogowego AQUIS touch P.
tylko z "Wzór" jako "Typ liniaryzacji":
Przybliżony wzór na wyświetlanie krzywej
charakterystyki pomiarowej
Wzór wprowadzany jest jako wielomian
czwartego stopnia i służy do przeliczania
wartości sygnałów z czujnika (wartości X) na
odpowiednie wartości zmiennej procesowej
(wartości Y). Wartość Y funkcji działa jako
zmierzona wartość wejściowa na wejściach
analogowych AQUIS touch P.
Przycisk "Generuj formułę" może być użyty do
wygenerowania przybliżonej formuły na
podstawie wartości podstawowych wpisanych
do tabeli.
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22.8.12

Tabele z zestawami buforowymi
W JUMO AQUIS touch P można utworzyć trzy tabele buforowe.
Tabele z zestawem buforowym są niezbędne do kalibracji czujników pH przy
użyciu automatycznego wykrywania bufora.

⇨ Rozdział 13 "Kalibracja łańcucha pomiaru pH", strona 211
.
Te tabele z zestawem buforowym mogą być edytowane tak często, jak to konieczne.
Ustawienia fabryczne tabel zestawu buforowego są następujące:
• Zestaw buforowy 1: Referencyjne roztwory buforowe do kalibracji
pomiaru pH wg DIN 19266.
• Zestaw buforowy 2: Techniczne roztwory buforowe, do kalibracji i
regulacji technicznych przyrządów do pomiaru pH wg DIN 19267
• Zestaw buforowy 3: Brak danych

Otwórz ustawienia:
Ustawienia tylko dla program Setup > Tabele zestawów buforowych > zakładka "Tabela
zestawów buforowych 1 do 3".
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22.8.13

Ekrany procesowe
W pętli operacyjnej JUMO AQUIS touch P można utworzyć do 8 "ekranów
procesowych" w celu zaprojektowania dynamicznego wyświetlania przeglądu
systemu lub procesu. Ekrany procesowe muszą być tworzone za pomocą
programu konfiguracyjnego Setup JUMO na komputerze PC i ładowane do
JUMO AQUIS touch P wraz z konfiguracją.

Komponenty ekranu procesu:
• Kolor tła: Możliwość wyboru koloru tła

⇨ "Kolor tła", strona 335
•

Tło: Dowolny obraz w formacie mapy bitowej
(wymiary ekranu procesu wynoszą 316 × 182 pikseli)

⇨ "Tło", strona 336
•

Obiekty: Elementy graficzne do wizualizacji stanu pracy systemu
(np. pompy, zawory, elementy grzewcze itp.)

⇨ "Obiekty", strona 338

INFORMACJA!
Ekrany operacyjne mogą być wyświetlane/ukrywane w konfiguracji. Sprawdź
ustawienia ekranu procesowego w konfiguracji.
Menu urządzenia > Wyświetlanie > Ogólne > Wyświetlanie ekranu
procesowego

Otwórz ustawienia (Edytor ekranu procesowego):
Ustawienia tylko dla program Setup > Ekrany procesowe (podwójne kliknięcie) >
Ekran procesowy 1 to 8
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Edytor ekranu procesowego
Ekrany procesowe dla JUMO AQUIS touch P muszą być tworzone przy użyciu
programu konfiguracyjnego Setup JUMO na komputerze PC. Są one
następnie wgrywane z komputera do urządzenia wraz z konfiguracją.

(7)

(1)

(6)

(2)
(3)

(4)

(5)
(1)
(2)
(3)

Opis ekranu procesowego (pojawia się na pasku tytułu ekranu ekranu procesowego)
Ustawienie koloru tła ekranu procesowego.
Przyciski do edycji obiektów na ekranie procesowym

⇨ "Przyciski edytora ekranu procesowego", strona 333
(4)
(5)

Lista obiektów z 100 obiektami. Obiekty mogą być konfigurowane, formatowane i aktywowane za
pomocą edytora. Obiekty pokazane jako "Wyłączone" nie są aktywne na ekranie procesowym. Obiekty
z wyższymi numerami zakrywają obiekty z niższymi numerami na ekranie procesowym.
Przycisk "Preview" (Podgląd)
Otwiera okno podglądu z wizualizacją ekranu procesowego.

⇨ "Podgląd", strona 334
(6)

(7)

Tło
Kliknięcie tego przycisku otwiera okno dialogowe wyboru obrazu z listy
obrazów. Możliwe jest również importowanie do listy zdjęć zdefiniowanych
przez użytkownika.
⇨ "Tło", strona 336
Opcja "Aktywny" służy do uaktywnienia i wyświetlenia ekranu z ekranu procesowego w menu pętli
operacyjnej urządzenia.
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Ekran procesowy - przyciski edytora ekranu procesowego
"Wytnij"
Kopiuje podświetlony obiekt do schowka i usuwa go z listy.
"Kopiuj".
Kopiuje podświetlony obiekt do schowka.
"Wklej".
Wstawia obiekt ze schowka w podświetlonej pozycji na
liście; zaznaczony obiekt i wszystkie obiekty znajdujące
się poniżej są przesuwane w dół.
"Nowy"
Wstawia nowy obiekt w podświetlonym miejscu na
liście, zaznaczony obiekt i wszystkie obiekty poniżej są
przesuwane w dół.
"Usuń"
Usuwa zaznaczony obiekt z zaznaczonej pozycji na liście;
obiekty znajdujące się poniżej są przesuwane do góry.
"Przesuń w górę”
Przesuwa podświetlony obiekt o jedno miejsce na liście
"Przesuń w dół".
Przesuwa podświetlony obiekt o jedną pozycję na liście
"Edytuj".
Otwiera okno dialogowe do edycji podświetlonego obiektu.
⇨ Rozdział "Obiekty", strona 338
Cofnij
Anuluje krok edycji wykonany na liście obiektów;
przycisk staje się aktywny tylko wtedy, gdy w trakcie sesji
wykonano krok edycji na liście obiektów.
Przywróć
Przywraca anulowane kroki edycji na liście obiektów;
przycisk staje się aktywny tylko wtedy, gdy można
edytować kroki w sesji.
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Podgląd
Przycisk "Podgląd" w edytorze ekranu procesowego otwiera podgląd. W tym
miejscu można obejrzeć informacje dotyczące ekranu procesowego. Ekran
procesowy jest wyłączany, ponieważ pojawi się on później na urządzeniu.
Obiekty mogą być przemieszczane za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść".
Rozmiar obiektu można zmienić przeciągając narożniki i krawędzie.
Za pomocą przycisków w tym oknie obiekty mogą być repozycjonowane,
wyrównywane, formatowane i symulowane.
Oś pozycji X przebiega od lewej do prawej, oś pozycji Y od góry do dołu.
Początek układu współrzędnych to lewa górna krawędź ekranu procesowego.

X-Axis 0 do 315
pikseli

Y-Axis
0 do 181

Pikseli

Przyciski w podglądzie
"Typ ramki".
Zmienia format ramki obiektu obramowanego.
"Rozmiar czcionki".
Zmienia rozmiar czcionki w obiekcie z tekstem.
"Układ".
Zmienia wyrównanie liter w obiektach z tekstem.
"Orientacja obiektu"
Zmienia orientację obiektu (pozioma/pionowa).
"Jeden krok do przodu".
Przesuwa obiekt na poziomach graficznych o jeden krok do
przodu.
"Jeden krok do tyłu".
Przesuwa obiekt na poziomie graficznym o jeden krok do
tyłu.
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"Przesuń”.
Otwiera okno z przyciskami strzałek z poruszających się
obiektów po kolei.
Pojedyncza strzała: Przesuń o 1
piksel Podwójna strzałka: Przesuń
się o 10 pikseli.
"Wyrównaj w lewo".
Równocześnie wyrównuje kilka podświetlonych obiektów
wzdłuż lewej krawędzi pierwszego zaznaczonego obiektu a
"Wyrównaj do prawej".
Równocześnie wyrównuje kilka podświetlonych obiektów
wzdłuż prawej krawędzi pierwszego zaznaczonego obiektu a
"Align top".
Równocześnie wyrównuje kilka podświetlonych obiektów
wzdłuż górnej krawędzi pierwszego zaznaczonego obiektua
"Wyrównaj do dołu".
Równocześnie wyrównuje kilka zaznaczonych obiektów
wzdłuż dolnej krawędzi pierwszego zaznaczonego obiektu a
a

Kilka obiektów może być podświetlonych jednocześnie przez
przytrzymanie klawisza Shift i kliknięcie lewym klawiszem myszy.

Kolor tła
Kolor tła na poziomie wszystkich obiektów i obraz tła można wybrać w
edytorze ekranów procesowych.
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Tło
Pierwszy poziom nad poziomem koloru tła jest zarezerwowany dla obrazu tła.
Każdy obraz na liście zdjęć może zostać wybrany i wyświetlony tutaj, przed
kolorem tła.
Zdefiniowane przez użytkownika obrazy można zaimportować do listy
obrazów. Obrazy muszą być tworzone w formacie mapy bitowej. Wymiary
ekranu procesowego są następujące 316 × 182 pikseli.
Otwórz okno dialogowe "Tło":
Ustawienia tylko dla program Setup > Ekrany procesowe > Ekran procesowy 1
> przycisk "Tło”

(1)
(5)

(2)

(4)

(3)

(1)

Przycisk "Lista obrazów".
Przycisk ten otwiera kolejne okno dialogowe, w którym wybiera się
obraz na tło oraz importuje/eksportuje zdefiniowane przez użytkownika
mapy bitowe do listy obrazów.

⇨ "Wybór obrazu jako tła", strona 336
⇨ "Import/eksport obrazów", strona 337

(2)
(3)
(4)
(5)

Pokaż/ukryj tło na ekranie procesowym, aby zapewnić lepszy
przegląd obiektów na ekranie Procesu podczas edycji.
Wyśrodkować tło na ekranie Procesu (opcja "Środek" ma wyższy
priorytet niż informacje o współrzędnych).
Współrzędne X lewego górnego narożnika obrazu tła
Współrzędna Y lewego górnego narożnika obrazu tła

Wybór obrazu jako tła
Krok
1

Działanie
Otwórz listę obrazów

2
3

Ustawienia tylko dla programu Setup > Ekrany procesowe > karta
"Ekran procesowy 1" > przycisk "Tło" > przycisk "Lista obrazów".
Podświetlić żądany obraz na liście
Potwierdź naciskając "OK".
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Importowanie/eksportowanie obrazów
Krok
1

Działanie
Otwórz listę zdjęć

2

Ustawienia tylko dla programu Setup > Ekrany procesowe > karta
"Ekran procesowy 1" > przycisk "Tło" > przycisk "Lista obrazów".
Import:
Zaznacz obraz na liście, który chcesz nadpisać nowym i kliknij
przycisk "Zastąp".

3

Eksport:
Zaznacz obraz na liście, który chcesz wyeksportować i kliknij
przycisk "Zastąp".
Import:
W oknie Eksploratora wybierz nowy plik obrazu i kliknij na
"Otwórz".
Eksport:
W oknie Eksploratora wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać
eksportowany obraz, wprowadź nazwę pliku i kliknij na "Zapisz".

4

Proces importu/eksportu został zakończony. Możesz zamknąć
wszystkie okna, które zostały otwarte w kroku 1, naciskając "OK"
lub "Anuluj".

Wskazówka: Zalecamy stworzenie obrazu procesowego, który zawiera
wszystkie statyczne elementy reprezentacji systemu, a następnie
wykorzystanie go jako tła. Kolejnym krokiem jest umieszczenie wszystkich
elementów wizualizacji dynamicznej w przewidzianych miejscach ekranu
Procesu w postaci obiektów (np. piktogramów zaworów i pomp lub
wyświetlaczy analogowych).
Przykład: Potrzebny jest ekran procesu dla systemu CIP. W pierwszym kroku,
reprezentacja wszystkich elementów statycznych (rur, zbiorników itp.) jest
tworzona jako mapa bitowa. Bitmapa jest importowana do listy obrazów i
wybierana jako tło. W następnym podrozdziale (Rozdział "Obiekty", strona
338), obiekty są dodawane do przykładowego ekranu Procesu.
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Obiekty
Lista obiektów edytora ekranów procesowych zawiera 100 pustych obiektów.
Dwukrotne kliknięcie na wpis lub kliknięcie przycisku "Edytuj" w edytorze
ekranów procesowych otwiera okno dialogowe do szczegółowego
konfigurowania, projektowania i formatowania odpowiedniego obiektu. Dla
większej przejrzystości, rozmiar, lokalizacja na ekranie procesowym, typ i
widoczność są wyświetlane na liście dla każdego obiektu.
Numer obiektu na liście obiektów jest również priorytetem wyświetlania
obiektu. Te z wyższymi numerami obiektów zakrywają te z niższymi numerami
obiektów.
Przyciski w edytorze ekranów procesowych mogą być używane do
kopiowania, wycinania, wstawiania, przenoszenia i usuwania wpisów z listy
obiektów.

⇨ Rozdział "Przyciski edytora ekranu procesowego", strona 333
Rodzaje
obiektów

Piktogramy:
Sygnał binarny ma dwa obrazy z nim związane. W zależności od wartości
sygnału binarnego wyświetlany jest jeden z dwóch obrazów.
Przykład: Wskaźnik świetlny musi być wizualizowany. Dla "TRUE" wyświetlany
jest obraz zielonego światła wskaźnikowego, a dla "FALSE" wyświetlany jest
obraz szary (światło wyłączone).

Element konfiguracji Opcja wyboru
/ustawienia
Widoczne
Zaznaczenie pola
wyboru

Wyjaśnienie

Pozycja X

0 do 315 pikseli.

Pozycja Y

0 do 181 pikseli.

Sygnał cyfrowy

Wybór z selektora
binarnego

Obraz
Sygnał cyfrowy =
TRUE
Obraz
Sygnał cyfrowy =
FALSE

Wybór z listy
obrazów

Zaznaczone pole wyboru: Obiekt jest
wyświetlany
Puste pole wyboru: Obiekt jest ukryty
Współrzędne X lewego górnego narożnika piktogramu
Współrzędna Y lewego górnego rogu piktogramu
Sygnał binarny do przełączania pomiędzy
dwoma skonfigurowanymi grupami obrazów
(patrz następne dwie linie)
Obraz wyświetlany, gdy sygnał
binarny = "TRUE" (załączony)

Wybór z listy
obrazów

Obraz wyświetlany, gdy sygnał
binarny = "FALSE" (wyłączony)
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Sygnały analogowe:
Wartość liczbowa sygnału analogowego jest wyświetlana na ekranie procesowym.
Element konfiguracji Opcja wyboru
/ustawienia
Widoczne
Zaznaczenie pola
wyboru
Pozycja X

0 do 315 pikseli.

Pozycja Y

0 do 181 pikseli.

Szerokość
Wysokość
Sygnał analogowy

od 1 do 316 pikseli
1 do 182 pikseli
Wybór z selektora
analogowego
Wybór z
palety kolorów
Zaznaczenie pola
wyboru
Brak
Cienka
Gruba
Górna część
Dolna część
Wybór z
palety kolorów
12/13/15/24/33/37/48/
64 piksele
Do lewej
Wyśrodkowanie
Do prawej
pozioma
pionowa
Auto,
Stały format przecinka

Kolor tła
Przejrzystość
Typ ramy

Kolor pierwszego
planu
Rozmiar czcionki
Wyrównanie

Orientacja obiektu
Miejsce dziesiętne

Wyjaśnienie
Zaznaczone pole wyboru: Obiekt jest
wyświetlany
Puste pole wyboru: Obiekt jest ukryty
Współrzędne X lewego górnego narożnika piktogramu
Współrzędna Y lewego górnego rogu piktogramu
Wymiary wyświetlacza analogowego
Źródło sygnału analogowego, którego wartość
ma zostać odtworzona.
Kolor tła wyświetlacza analogowego
Ukrycie koloru tła; widoczna jest tylko
numeryczna wartość
Wybór formatu ramki

Kolor czcionki wyświetlacza numerycznego
Rozmiar czcionki na wyświetlaczu numerycznym
Wyrównanie znaków na wyświetlaczu
numerycznym
Orientacja wyświetlacza analogowego
Kropki dziesiętne na wyświetlaczu
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Sygnały cyfrowe:
Sygnał binarny zawiera dwa teksty związane z nim. W zależności od wartości
sygnału binarnego wyświetlany jest jeden z dwóch prostych tekstów.
Przykład: Ręczny / automatyczny przełącznik wyboru musi być wizualizowany.
W zależności od pozycji przełącznika odtwarzany jest tekst "Tryb ręczny" lub
"Tryb automatyczny".
Element konfiguracji Opcja wyboru
/ustawienia
Widoczne
Zaznaczenie pola
wyboru
Pozycja X
0 do 315 pikseli.
Pozycja Y

0 do 181 pikseli.

Szerokość
Wysokość
Sygnał cyfrowy

1 do 316 pikseli
1 do 182 pikseli
Wybór z selektora
binarnego
Wybór z
palety kolorów
Zaznaczenie pola
wyboru
Brak
Cienka
Gruba
Górna część
Dolna część
Wybór z palety
kolorów
do 30
znaków
tekstowych
Wybór z palety
kolorów
do 30
znaków
tekstowych
12/13/15/24/33/37/48/
64 piksele
Do lewej
Wyśrodkowanie
Do prawej
pozioma
pionowa

Kolor tła
Przejrzystość
Typ ramy

Kolor (stan niski)
Tekst (dla stanu
niskiego)
Kolor (stan wysoki)
Tekst (dla stanu
wysokiego)
Rozmiar czcionki
Wyrównanie

Typ obiektu

Wyjaśnienie
Opcja wybrana: Obiekt jest wyświetlany
Puste pole wyboru: Obiekt jest ukryty
Współrzędne X lewego górnego narożnika piktogramu
Współrzędna Y lewego górnego rogu piktogramu
Wymiary wyświetlacza analogowego
Źródło sygnału binarnego dla wyświetlacza
cyfrowego
Kolor tła wyświetlacza analogowego
Ukrycie koloru tła; widoczna jest tylko wartość
numeryczna
Wybór formatu ramki

Kolor czcionki dla wartości binarnej = 0
Tekst dla wartości binarnej = 0
Kolor czcionki dla wartości binarnej = 1
Tekst dla wartości binarnej = 1
Rozmiar czcionki na wyświetlaczu numerycznym
Wyrównanie znaków na wyświetlaczu
numerycznym
Orientacja wyświetlacza analogowego
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Uniwersalny wyświetlacz:
Wyświetlanie ustawień konfiguracyjnych, np. jednostek lub identyfikatorów
wewnętrznego źródła sygnału analogowego dla JUMO AQUIS touch P.
Element konfiguracji Opcja wyboru
/ustawienia
Widoczność
Zaznaczenie pola
wyboru
Pozycja X
0 do 315 pikseli.
Pozycja Y

0 do 181 pikseli.

Szerokość
Wysokość
Sygnał analogowy

od 1 do 316 pikseli
1 do 182 pikseli
Wybór z selektora
analogowego
Wybór z
palety kolorów
Zaznaczenie pola
wyboru
Brak
Cienka
Gruba
Górna część
Dolna część
Wybór z
palety kolorów
12/13/15/24/33/37/48/
64 piksele
Do lewej
Wyśrodkowanie
Do prawej
pozioma
pionowa
Opis
Początek skali
Koniec skali
Jednostka
Alarm wartości
granicznej 1
Alarm wartości
granicznej 2
Alarm zakresu okna 1
Alarm zakresu okien 2

Kolor tła
Przejrzystość
Typ ramy

Kolor pierwszego
planu
Rozmiar czcionki
Wyrównanie

Typ obiektu
Typ wyświetlacza

Wyjaśnienie
Opcja wybrana: Obiekt jest wyświetlany
Puste pole wyboru: Obiekt jest ukryty
Współrzędne X lewego górnego narożnika
piktogramu
Współrzędna Y lewego górnego rogu
piktogramu
Wymiary wyświetlacza analogowego
Źródło sygnału analogowego, którego wartość
ma zostać odtworzona.
Kolor tła wyświetlacza analogowego
Ukrycie koloru tła; widoczna jest tylko wartość
numeryczna
Wybór formatu ramki

Kolor czcionki wyświetlacza numerycznego
Rozmiar czcionki na wyświetlaczu numerycznym
Wyrównanie znaków na wyświetlaczu
numerycznym
Orientacja wyświetlacza analogowego
Wybór ustawień konfiguracyjnych dla
wyświetlanego sygnału analogowego, który ma
być wyświetlany.
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Tekst:
Zwykły tekst do znakowania elementów wizualizacji.
Element konfiguracji

Opcja wyboru
/ustawienia

Wyjaśnienie

Widoczność

Zaznaczenie pola
wyboru

Opcja wybrana: Obiekt jest wyświetlany
Puste pole wyboru: Obiekt jest ukryty

Pozycja X

0 do 315 pikseli.

Współrzędne X lewego górnego narożnika
piktogramu

Pozycja Y

0 do 181 pikseli.

Współrzędna Y lewego górnego rogu piktogramu

Szerokość

od 1 do 316 pikseli

Wymiary wyświetlacza analogowego

Wysokość

1 do 182 pikseli
Wybór z palety
kolorów

Kolor tła wyświetlacza analogowego

Zaznaczenie pola
wyboru

Ukrycie koloru tła; widoczna jest tylko wartość
numeryczna

Kolor tła
Przejrzyste

Brak
Cienka
Gruba
Górna część
Dolna część
Kolor pierwszego planu Wybór z palety
kolorów
Typ ramy

Wybór formatu ramki

Kolor czcionki wyświetlacza numerycznego

Rozmiar czcionki

12/13/15/24/33/37/48/ 64
piksele

Rozmiar czcionki na wyświetlaczu numerycznym

Wyrównanie

Do lewej
Wyśrodkowanie
Do prawej

Wyrównanie znaków na wyświetlaczu numerycznym

Typ obiektu

poziomy
pionowy

Orientacja wyświetlacza analogowego

Tekst

do 30 znaków
tekstowych

Zwykły tekst w polu identyfikacyjnym

Ramy i prostokąty:
Projektowanie
elementów podkreślających lub
ograniczających elementy
wizualizacyjne ekranu procesowego. Prostokąty są zawsze przezroczyste dla
obiektów. Każdy obiekt może być widoczny przez cały czas, niezależnie od położenia
prostokąta na liście obiektów.
Opcja
wyboru/ustawi
enia
Zaznaczenie pola
wyboru

Wyjaśnienie

Pozycja X

0 do 315 pikseli.

Współrzędne X lewego górnego narożnika
piktogramu

Pozycja Y

0 do 181 pikseli.

Współrzędna Y lewego górnego rogu piktogramu

Szerokość

od 1 do 316 pikseli

Wymiary wyświetlacza analogowego

Wysokość

1 do 182 pikseli

Element konfiguracji

Widoczność

Wybór zaznaczony: Obiekt jest wyświetlany
Puste pole wyboru: Obiekt jest ukryty
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Element konfiguracji Opcja wyboru
/ustawienia
Kolor
Wybór z palety
kolorów
Typ ramy

Brak
Cienka
Gruba
Górna część
Dolna część

Wyjaśnienie
Tylko dla prostokątów:
Wypełnij kolor prostokąta (przezroczysty dla
obiektów)
Wybór formatu ramki

Wykres słupkowy:
Pionowy lub poziomy wykres słupkowy do wizualizacji wartości analogowych.
Element konfiguracji Opcja wyboru
/ustawienia
Widoczność
Zaznaczenie pola
wyboru
Pozycja X
0 do 315 pikseli.

Wyjaśnienie
Pola zaznaczone: Obiekt jest wyświetlany
Puste pole wyboru: Obiekt jest ukryty
Współrzędne X lewego górnego narożnika
piktogramu
Współrzędna Y lewego górnego rogu
piktogramu
Wymiary wyświetlacza analogowego

Pozycja Y

0 do 181 pikseli.

Szerokość
Wysokość
Przejrzystość

od 1 do 316 pikseli
1 do 182 pikseli
Zaznaczenie pola
wyboru

Typ ramy

Brak
Cienka
Gruba
Górna część
Dolna część

Wybór formatu ramki

Kolor (wyłączony)

Wybór z palety
kolorów
Wybór z palety
kolorów
poziomy
pionowy

Kolor tła wyświetlacza wykresu słupkowego

Kolor (włączony)
Typ obiektu

Ukryć kolor tła; widoczny jest tylko pasek.

Kolor paska na wyświetlaczu wykresu
słupkowego
Orientacja wyświetlania wykresu słupkowego
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Przykład: Obiekty należy teraz dodać do przykładowego ekranu procesowego
z poprzedniego rozdziału (Rozdział "Tło", strona 336). Zawory i pompy są
reprezentowane przez piktogramy. Dwa wyświetlacze analogowe służą do
wyświetlania wartości procesowej.
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22.8.14

Poczta elektroniczna
INFORMACJA!
Warunkiem działania funkcji poczty elektronicznej jest prawidłowe
skonfigurowanie ustawień serwera poczty elektronicznej i sieci Ethernet. W
szczególności, serwer DNS i standardowa brama muszą być poprawne.

⇨ Rozdział "Konfiguracja serwera poczty elektronicznej", strona 348
⇨ Rozdział 22.10.3 "Ethernet", strona 357
JUMO AQUIS touch P może być skonfigurowany do wysyłania powiadomień
e-mailem w zależności od zdarzenia. W JUMO AQUIS touch P wysłanie
wiadomości e-mail jest wyzwalane przez wzrost sygnału binarnego w polu
"Sygnał alarmowy".
Typowe sieci i sieci firmowe
Konfiguracja
komputera
IP=x.x.x.x.x.x.

KOMPUTER
IP=x.x.x.x.x.x.

Internet
Lokalna
podsieć

To urządzenie
IP=x.x.x.x.x.x.

Brama
IP=x.x.x.x.x.x.

Inne
podsieci

DHCP
serwer
IP=x.x.x.x.x.x.

Proxy
IP=x.x.x.x.x.x.

DNS
serwer
IP=x.x.x.x.x.x.

POP3
serwer
IP=x.x.x.x.x.
x Port 110

SMTP
serwer
IP=x.x.x.x.x.x
Port 25

Funkcje poszczególnych węzłów
Brama:
Oddziela podsieci lokalne od siebie i w ten sposób filtruje pakiety. Nie
wszystkie pakiety są odbierane w każdej podsieci. Pakiety spoza podsieci
lokalnej muszą być adresowane do bramy.
Serwer DHCP:
Może automatycznie przypisać adres IP, maskę podsieci i adres bramy do
innych węzłów podczas włączania. Parametry te mogą być również
wprowadzane ręcznie; wówczas serwer DHCP nie jest już potrzebny.
Serwer DNS:
Przekształca symboliczne nazwy na adresy IP. Przykład:
zapytanie "www.name.de" wygeneruje odpowiedź
"www.name.de ma adres IP = 10.12.32.45".
Serwer POP3:
używany do odczytywania wiadomości e-mail otrzymanych na koncie e-mail.
Dostęp do konta pocztowego POP3 jest możliwy po zalogowaniu się podając
nazwę użytkownika i hasło. Udany proces logowania często uwalnia
autoryzację transmisji podłączonego serwera SMTP.
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Serwer SMTP:
Służy do wysyłania e-maili. W wielu sieciach upoważnienie do wysyłania
wiadomości e-mail za pośrednictwem konta pocztowego musi być zwolnione
po uprzednim zalogowaniu się na odpowiednim serwerze POP3.
Proxy:
Służy jako brama z sieci lokalnej firmy do Internetu. Jest on również
wykorzystywany do konwersji "lokalnych" adresów IP (wykorzystywanych w
firmowej sieci) na adresy IP (wykorzystywane w Internecie). Oprogramowanie
urządzenia nie może adresować serwera proxy! Istnieją jednak również
"przezroczyste serwery proxy", które umożliwiają adresowanie adresów IP na
całym świecie bez konieczności stosowania specjalnego protokołu.
Brama SMS
Jeśli są obecne, wiadomości e-mail można przekierować na telefon
komórkowy przez bramę SMS operatora sieci bezprzewodowej. W celu
przekazywania wiadomości e-mail przez bramę SMS należy skontaktować się
z dostawcą usług bezprzewodowych.
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Konfiguracja szablonów poczty elektronicznej
Otwórz ustawienia:
Ustawienia tylko dla programu Setup> e-mail (kliknij dwukrotnie) >
zakładka "e-mail 1 do 5".

W poniższej tabeli objaśniono ustawienia dla wysyłania wiadomości e-mail sterowanych zdarzeniami.
Punkt konfiguracji

Opcja wyboru
/ustawienia
Wprowadź prawidłowy
adres e-mail.

Wyjaśnienie

Sygnał alarmowy

Wybierz z selektora
binarnego

Temat wiadomości
e-mail
Tekst poczty
elektronicznej

Tekst wejściowy

W każdym szablonie e-maili można wpisać do 3
adresów e-mail, na każdy z których wysyłany
jest konkretny e-mail. Wysyłanie jest wyzwalane
przez sygnał alarmowy.
Zbocze narastające wybranego sygnału
alarmowego wyzwala wysłanie konkretnej
wiadomości e-mail na wymienione adresy
poczty elektronicznej.
Tekst dla tematu wiadomości e-mail

Tekst wejściowy

Tekst wiadomości e-mail

Adresy e-mail od
1 do 3
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Konfiguracja serwera poczty elektronicznej
Aby wysyłać wiadomości, należy określić dane dla serwera poczty
wychodzącej. Otwórz okno ustawień serwera i wprowadź informacje tutaj.
Ustawienia serwera można uzyskać od dostawcy usług poczty e-mail lub
administratora sieci.
Otwórz okno dialogowe ustawień serwera:
Ustawienia tylko dla programu Setup > e-mail (dwukrotne kliknięcie) > przycisk "Serwer
poczty elektronicznej".

W poniższej tabeli objaśniono ustawienia serwera poczty elektronicznej.
Punkt konfiguracji
Uwierzytelnienie

Opcja wyboru
/ustawienia
brak
SMTP-After-POP
SMTP-Auth

Nazwa użytkownika
poczty elektronicznej

Tekst wejściowy

Hasło e-mail

Tekst wejściowy

Adres URL serwera
POP3

Tekst wejściowy

Adres URL serwera
SMTP

Tekst wejściowy

Nadawca poczty
elektronicznej

Tekst wejściowy

Wyjaśnienie
Proces uwierzytelniania (logowania) dla obsługi
poczty elektronicznej.
Dane
konfiguracyjne
serwera
poczty
elektronicznej otrzymujesz od operatora usługi
poczty elektronicznej, z której korzystasz w celu
wysłania wiadomości e-mail.
Nazwa użytkownika konta poczty elektronicznej
dla urządzenia do uwierzytelniania (logowanie
do serwera poczty elektronicznej)
Hasło konta poczty elektronicznej dla
urządzenia do uwierzytelniania (logowanie na
serwery poczty elektronicznej)
adres URL (adres internetowy) lub adres IP
serwera poczty przychodzącej (serwer POP3)
np. pop.provider.com.
adres URL (adres internetowy) lub adres IP
serwera poczty wychodzącej (serwera SMTP)
np. smtp.provider.com.
Adres poczty elektronicznej konta poczty
elektronicznej do celów poświadczenia
zgodności z przepisami.
np. Anlage@provider.com
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INFORMACJA!
Serwer poczty elektronicznej w sieci firmowej musi zostać wprowadzony (nie
w Internet lub bez adresu proxy)! Ten serwer pocztowy powinien mieć
możliwość przekazywania wiadomości e-mail również do Internetu.
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Procedura wysyłania wiadomości e-mail przez Internet
Aby lepiej zrozumieć proces wysyłania wiadomości e-mail i skorygować
ewentualne błędy w konfiguracji serwerów pocztowych i sieci Ethernet,
graficzna reprezentacja procesów przedstawiona jest poniżej.

Spełnione
warunki ?
żeby wysłać emaila?

Ni
e,
nie
.

Tak
,
tak.

Ładowanie

Konfiguracja:
Uwierzytelnienie
=
SMTP-After-POP

Tak
,
tak.

Wniosek do DNS

Ni
e,
nie
.

Połączenie TCP
Zaloguj się do poczty

Połączenie TCP jest

Prośba do serwera
DNS- Server, aby
uzyskać

Połączenie TCP z

Konfiguracja:
Uwierzytelnienie =
SMTP-Auth

Tak
,
tak.

Zaloguj się za
pomocą
Ni
e,
nie
.
Tekst jest sformatowany,

Połączenie TCP jest

Wpis na listę
zdarzeń:
"E-mail OK"
lub kod
błędu
W
PO
RZ
ŠD
KU
.
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Błąd

Próbując jeszcze raz
spróbować wysłać
ten sam e-mail (co 15 minut).
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Sprawdzanie funkcji poczty elektronicznej
Prawidłowe działanie procesu wysyłania wiadomości e-mail można sprawdzić
na liście zdarzeń. Jeśli wiadomość e-mail zostanie pomyślnie wysłana, na
liście zdarzeń dokonywany jest odpowiedni wpis. Wpisy dokonywane są na
liście zdarzeń nawet w przypadku awarii i mogą być pomocne przy
diagnozowaniu problemu.

⇨ Rozdział 8.3 "Wykaz alarmów/zdarzeń", strona 100
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22.8.15

Webserwer
Jako alternatywa dla wizualizacji online, webserwer może być obsługiwany
za pomocą strony internetowej dostosowanej do potrzeb klienta. Jeśli webserwer
jest aktywowany, jego strona internetowa automatycznie zastępuje wizualizację online.

⇨ Rozdział 8.7 "Wizualizacja online", strona 122

INFROMACJA!
Tworzenie stron internetowych wymaga odpowiedniej wiedzy na temat
programowania stron internetowych i konfigurowania webserwera na
JUMO AQUIS touch P.
Strony internetowe dostosowane do potrzeb klienta można zaimportować do
konfiguracji webserwera. Aby edytować już zapisaną stronę internetową,
można ją wyeksportować. Dane z pamięci AQUIS touch S mogą być również
wyświetlane w dokumencie internetowym.
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Otwórz ustawienia:
Ustawienia tylko dla programu Setup > Konfiguracja webserwera (podwójne kliknięcie)
(1) (2) (3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(4)

(5) (6)

Przycisk "Importuj sieć".
Przycisk "Eksportuj sieć".
Przycisk "Usuń sieć".
Okno z widokiem drzewa zapisanej strony internetowej
Przycisk "HTML Tags".
Otwiera okno dialogowe do kopiowania identyfikatorów danych
wewnętrznych z pamięci urządzenia.
Identyfikatory te są potrzebne, aby uzyskać wewnętrzne dane
z dokumentu internetowego.
Przycisk "Zabezpieczenia".
Otwiera okno dialogowe w celu skonfigurowania hasła serwera sieciowego.
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22.9

Diagnostyka

22.9.3

Dzienniki kalibracji
Dzienniki kalibracji dla wszystkich wejść analitycznych mogą być wyświetlane
zarówno w urządzeniu, jak i pod tym punktem menu w programie
konfiguracyjnym JUMO PC.

⇨ Rozdział 12.3 "Dziennik kalibracji", strona 201
22.9.4

Dzienniki kalibracji czujników cyfrowych
Dzienniki kalibracji wszystkich czujników cyfrowych mogą być wyświetlane
zarówno na urządzeniu, jak i pod tym punktem menu w programie
konfiguracyjnym JUMO PC.

⇨ Rozdział 12.3 "Dziennik kalibracji", strona 201
22.9.5

Lista połączeń czujników cyfrowych
Jeżeli JUMO AQUIS touch P musi zostać wymieniony, np. z powodu usterki
urządzenia, a kopia zapasowa konfiguracji jest dostępna jako plik setup,
konfiguracja może zostać załadowana do nowego urządzenia. Jednakże
oryginalne połączenia czujników cyfrowych z odpowiednimi wejściami dla
czujników cyfrowych muszą być ponownie ustanowione ręcznie. Informacje
wymagane w tym celu można wyświetlić za pomocą programu
konfiguracyjnego na komputerze. Kopia zapasowa pliku setup z oryginalnego
urządzenia zawiera listę danych łącza. Otwórz ten plik setup i kliknij w
obszarze nawigacji programu setup komputera:
Diagnoza > Lista przyłączy czujników cyfrowych
Dane łącza są wyświetlane na tej liście. Porównując te dane, czujniki mogą
być przypisane do ich oryginalnych wejść i połączone ręcznie.

⇨ Rozdział 8.2.7 "Czujniki cyfrowe", strona 101

354

22 Program Setup PC
Procedura łączenia czujników cyfrowych po wymianie urządzenia:
Krok

Działanie

1

Korzystając z programu konfiguracyjnego JUMO Setup, załaduj
do urządzenia oryginalnie skopiowaną konfigurację.
Naciśnij przycisk "Drukuj" lub Plik > Drukuj.

2
3
4
5

Na liście wyboru druku wybierz "Lista połączeń czujników
cyfrowych".
Wydrukować listę (potwierdzić wybór przyciskiem "OK").
W urządzeniu otwórz menu Menu urządzenia > Czujniki cyfrowe
> zeskanuj i połącz wszystkie podłączone czujniki.

⇨ Rozdział 8.2.7 "Czujniki cyfrowe", strona 101
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22.10

Parametry online
Aby ustawić parametry online w urządzeniu, oprogramowanie uzyskuje
bezpośredni dostęp do pamięci urządzenia. Urządzenie musi być zatem
podłączone poprzez port USB lub Ethernet do komputera PC, na którym
zainstalowany jest program konfiguracyjny JUMO Setup, oraz połączenie
między programem konfiguracyjnym komputera JUMO a urządzeniem.

⇨ "Konfiguracja i parametryzacja", strona 313
22.10.3

Data i godzina
Tutaj aktualną datę i godzinę w urządzeniu uzyskuje się z programu
konfiguracyjnego JUMO PC.
Otwórz ustawienia:
Parametry online > Data i czas (podwójne kliknięcie)

(1)

(5)
(2)

(4)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

22.10.4

(3)

Przycisk "Czytaj w sposób ciągły". Uruchamia ciągłą synchronizację daty/czasu
w programie z urządzeniem.
Przycisk "Stop" Zatrzymuje ciągłą synchronizację daty/czasu w programie z
urządzeniem.
Przycisk "Synchronizuj". Synchronizuje czas urządzenia z czasem ustawionym
w konfiguracji komputera PC. Czas w urządzeniu jest dopasowywany do
ustawionego czasu, o ile różnica nie przekracza 30 s. Funkcja ta służy przede
wszystkim do synchronizacji czasu komputera z czasem urządzenia.
Przycisk "Set"
Ustawia czas w urządzeniu, aby dopasować ustawienie w
konfiguracji komputera PC.
Ustawienie czasu
Można wykorzystać czas z komputera PC lub wprowadzić czas.
Podany czas jest ustawiany w urządzeniu poprzez kliknięcie
przycisku "Synchronizuj" lub "Ustaw".

Zrzut ekranu
Za pomocą tej funkcji można przenieść bieżący wyświetlacz urządzenia na komputer PC.
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Zrzuty ekranu mogą być drukowane lub zapisywane na komputerze PC w popularnych
formatach obrazów,
np. bitmapa, tiff, JPEG itp.
Otwórz:
Parametry online > Zrzut ekranu (podwójne kliknięcie)

22.10.5

Ethernet
Ten punkt menu w parametrach online umożliwia konfigurację interfejsu
Ethernet z programu Setup na PC.
Otwórz ustawienia:
Parametry online > Ethernet (podwójne kliknięcie)
Ustawienia sieci Ethernet są wyjaśnione w konfiguracji.

⇨ Patrz rozdział 10.18 "Ethernet", strona 188.
INFORMACJA!
Ustawienia sieci Ethernet są wprowadzane do parametrów online w
programie Setup JUMO PC.
Konfiguracja IP urządzenia może być również zmieniona z komputera PC,
jeśli komputer i urządzenie są podłączone poprzez sieć Ethernet. W takim
przypadku zmiana adresu IP lub maski podsieci może przerwać połączenie z
urządzeniem PC.
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22.10.6

Wprowadzanie dodatkowych kodów
Funkcja ta pozwala klientowi na włączenie dodatkowych kodów w
oprogramowaniu urządzenia (funkcja rejestacji, matematyka, moduł logiczny).
Po zakupie dodatkowego kodu w oprogramowaniu urządzenia, należy
wygenerować numer kodu za pomocą programu konfiguracyjnego komputera.
Jest to niezbędne dla JUMO, aby wygenerować indywidualny kod
aktywacyjny, który jest potrzebny klientowi do włączenia żądanych funkcji
urządzenia. Po otwarciu okna "Aktywuj kody dodatkowe" masz do dyspozycji 3
opcje:
• Generowanie numeru kodu
Jeśli chcesz zakupić dodatkowy kod w oprogramowaniu urządzenia,
musisz wygenerować numer kodu danego urządzenia i opcji i wysłać go do
JUMO. Po otrzymaniu tego numeru kodu JUMO dostarcza kod
aktywacyjny, za pomocą którego można włączyć żądaną opcję.
• Wprowadź kod aktywacyjny
Po wysłaniu numeru kodu dla żądanego dodatkowego kodu do JUMO,
otrzymasz kod aktywacyjny dla tej opcji. Po poprawnym wprowadzeniu
kodu aktywacyjnego opcja ta jest dostępna do wykorzystania w
urządzeniu.
• Resetowanie dodatkowych kodów
Za pomocą tej opcji można dezaktywować wszystkie dodatkowe
kody aktywowane w urządzeniu.
Otwórz "Aktywuj kody dodatkowe":
Parametry online > Włącz dodatkowe kody (podwójne kliknięcie)

22.10.7

Usuwanie wewnętrznych danych pomiarowych
Po wykonaniu tej funkcji dane są całkowicie i trwale usuwane z pamięci
pomiarowej monitora danych i funkcji rejestracji. Po opuszczeniu tego,
rejestracja danych pomiarowych rozpoczyna się od nowa.
Usuń wewnętrzne dane pomiarowe:
Parametry online > Usuwanie wewnętrznych danych pomiarowych (podwójne kliknięcie)
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22.10.8

Regulacja / Testowanie
UWAGA!
W przypadku otwarcia opcji "Regulacja / Testowanie" wyjścia przyjmują stany
niezdefiniowane. Z tego powodu "Regulacja / Testowanie" może nie zostać
otwarte podczas pracy urządzeń sterowanych przez JUMO AQUIS touch P.
Liczne funkcje testowe, które są dostępne w podobnej formie w menu
ustawień urządzenia na "Poziom funkcjonalny" lub w "Informacja o
urządzeniu" można znaleźć w sekcji "Regulacja / Testowanie". Zawartość i
funkcje poszczególnych zakładek w oknie "Dostosowanie / testowanie" są
opisane poniżej.

Sprzęt / oprogramowanie
Służy do wyszukiwania informacji na temat wersji oprogramowania urządzenia
i sprzętu, np. jakie opcjonalne tablice są instalowane.
Otwórz:
Parametry online > Regulacja / Testowanie (dwukrotne kliknięcie) > Zakładka
Sprzęt / Oprogramowanie
Stałe kalibracji
Wyświetla dane charakterystyki (np. wartości kalibracyjne dla wejść
analitycznych) dla każdego wejścia i wyjścia analogowego.
Otwórz:
Parametry online > Regulacja / Testowanie (dwukrotne kliknięcie) > karta
Stałe kalibracji
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Wejścia
analogowe

Prawidłowe działanie wejść analogowych urządzenia można sprawdzić tutaj.
Oprócz wyboru wejścia analogowego i typu sygnału, należy ustawić
częstotliwość linii zasilania urządzenia w celu sprawdzenia poprawności
działania wejścia analogowego. Naciśnięcie przycisku "Test" wyświetla
schemat połączeń dla sygnału testowego. Upewnij się, że na wejściu znajduje
się prawidłowy sygnał testowy zgodny ze schematem połączeń. Potwierdzenie
schematu połączeń uruchamia test. Wartości pomiarowe pochodzące z
danego wejścia analogowego można zobaczyć w tabeli wartości
rzeczywistych i w tabeli wartości pomiarowych. Aby zatrzymać test, należy
nacisnąć przycisk "Stop".
Otwórz:
Parametry online > Regulacja / testowanie (dwukrotne kliknięcie) > karta Wejścia
analogowe
(5)

(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(6)

(7)

(3) (2)

Przycisk "Stop" Zatrzymuje test.
Przycisk "Test" Rozpoczyna test.
Wyświetlanie zmierzonych wartości
Wyświetla rzeczywistą wartość analogową na wejściu.
Tabela wartości pomiarowych
Wyszczególnia wartości pomiarowe w czasie.
Ustawienie "Częstotliwość zasilania".
Wybór wejścia analogowego do testowania
Wybór typu sygnału do badania
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Wyjścia
analogowe

Prawidłowe działanie wyjść analogowych urządzenia można sprawdzić tutaj.
W polu "Wartość zadana" można wprowadzić żądaną wartość wyjściową dla
danego wyjścia i ustawionego rodzaju sygnału. Naciśnięcie przycisku "Test"
uruchamia test.
Podczas testu wyświetlane jest okno do monitorowania sygnału wyjściowego.
W tym miejscu można wprowadzić rzeczywistą wartość wyjściową, którą
można uzyskać za pomocą urządzenia pomiarowego w celu sprawdzenia
wartości sygnału wyjściowego. Test zostaje zatrzymany przez naciśnięcie
przycisku "Stop".
Otwórz:
Parametry online > Dostosowanie / testowanie (dwukrotne kliknięcie) > karta Wyjścia
analogowe
(4)

(5)

(6)

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

(1)

(2)

Przycisk "Stop"
Zatrzymuje test.
Okno dialogowe do sprawdzenia wartości pomiarowej podczas testu.
Przycisk "Test" Rozpoczyna test.
Wybór wyjścia analogowego do testowania
Wybór typu sygnału do badania
Wartość zadana
Pożądana wartość wyjściowa podczas testu
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Wyjścia
binarne

Prawidłowe działanie wyjść cyfrowych urządzenia można sprawdzić tutaj. Po
ustawieniu znaczników kontrolnych w polach opcji, wyjścia cyfrowe
urządzenia mogą być sterowane ręcznie poprzez program Setup na
komputerze PC. Przyciski "Załącz wszystkie" i "Wyłącz wszystkie" umożliwiają
jednoczesne włączanie i wyłączanie wszystkich wyjść cyfrowych.
Otwórz:
Parametry online > Regulacja / testowanie (dwukrotne kliknięcie) > karta Wyjścia cyfrowe
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22 Program Setup PC
Wejścia
cyfrowe

Prawidłowe działanie wejść cyfrowych urządzenia można sprawdzić tutaj.
Przycisk "Czytaj ciągle" rozpoczyna ciągły test, który można zatrzymać
naciskając przycisk "Stop". Podczas tego testu wartości binarne urządzenia są
odczytywane w sposób ciągły i wyświetlane zgodnie ze znakami kontrolnymi w
polach.
Naciśnięcie przycisku "Czytaj jednorazowo" przechwytuje i wyświetla
chwilowe wartości binarne wejść.
Klikając na poszczególne wejścia binarne, można selektywnie aktualizować
wartość binarną wejścia.
Otwórz:
Parametry online > Regulacja / testowanie (dwukrotne kliknięcie) > karta Wejścia cyfrowe
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Bateria
Napięcie akumulatora buforowego i temperatura płytki drukowanej
urządzenia są wyświetlane w programie konfiguracyjnym Setup JUMO.
Otwórz:
Parametry online > Regulacja / testowanie (dwukrotne kliknięcie) > karta Bateria
UWAGA!
W urządzeniu wbudowana jest bateria buforowa. Jej zadaniem jest
utrzymywanie danych w przypadku wyłączenia urządzenia lub przerwania
zasilania napięciowego. Jeśli bateria osiągnie koniec okresu eksploatacji
(około 7 lat), wówczas stan ten zostanie zasygnalizowany przez alarm
wstępny baterii. Gdy bateria jest rozładowana, alarm baterii wskazuje ten
stan. Bateria musi zostać wymieniona przed jej rozładowaniem. Bateria
musi być wymieniony przez dział serwisu JUMO! W tym przypadku, wyślij
urządzenie do producenta!
Dotyk
W tym widoku, kalibracja ekranu dotykowego (patrz "Kalibracja ekranu dotykowego",
strona 95) można uruchomić z programu konfiguracyjnego Setup JUMO. Dodatkowo,
dane kalibracyjne dla ekranu dotykowego są wyświetlane szczegółowo. Są one
wykorzystywane do diagnozowania problemów z obsługą dotykową wraz z serwisem
JUMO.
Otwórz:
Parametry online > Regulacja / testowanie (dwukrotne kliknięcie) > karta Ekran dotykowy
Wyświetlacz
Na wyświetlaczu urządzenia na tej karcie można aktywować cztery różne
obrazy testowe. Są one wykorzystywane do diagnozowania problemów
wyświetlania wraz z serwisem JUMO.
Otwórz:
Parametry online > Regulacja / testowanie (podwójne kliknięcie) > karta Wyświetlanie
Różne wartości procesowe
Dane procesowe są wybierane tutaj do wyświetlenia w oknie online.
Oprócz zakładek ze standardowym wyborem danych procesowych, okno
online zawiera zakładkę "Wybrane dane procesowe". Wybrane tutaj dane
procesowe są wyświetlane na tej zakładce.
UWAGA
Dane procesowe z wewnętrznej pamięci urządzenia mogą być wyświetlane w
czasie rzeczywistym w trybie online.
⇨ Rozdział "Dane online", strona 286
Wymogiem wyświetlania danych procesowych w czasie rzeczywistym jest
istniejące połączenie pomiędzy programem konfiguracyjnym JUMO Setup a
urządzeniem.
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23 Dane techniczne
23.1

Jednostka bazowa wejść analogowych

23.1.1

Wejście pomiaru temperatury (IN 4)

Typ sondy/signalu

Rodzaj połączenia Zakres
pomiarowy

Pt100 DIN EN 60751

2-przewodowy/3przewodowy
2-przewodowy/3przewodowy

Pt1000 DIN EN 60751

Czujnik temperatury RTD
z dostosowaną dla
klienta charakterystyką
2-przewodowy
do 400Ω
/3-przewodowy
do 4000Ω
Rezystancja czujnika
Kompensacja

-200 do +850 °C 0,05% MRa

Wpływ
temperatury
otoczenia
50 ppm/K

-200 do +850 °C 0,1% MRa

50 ppm/K

0 do 400Ω
0 do 4000Ω

Dokładność
pomiaru

0,1% Rmaxc
0,1% Rmaxc

100 ppm/K
100 ppm/K

maksymalnie 30Ω na linię z 3-przewodowym obwodem.
Nie jest wymagany dla obwodów 3-przewodowych. W przypadku
obwodu dwuprzewodowego kompesacja może być wykonana na
odpowiednim wejściu za pomocą korygowania zmierzonych wartości
za pomocą ustawienia "Przesunięcie".

a

MR: zakres pomiarowy zakresu pomiarowego
W celu wprowadzenia linii charakterystyki czujnika można zastosować linearyzację dostosowaną do potrzeb klienta.
c Rmax: maksymalna rezystancja w całym zakresie pomiarowym (400 lub 4000).
b
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23.1.2

Wejście pomiaru temperatury (IN 5)

Typ sondy/signalu

Rodzaj połączenia Zakres
pomiarow
y

Pt100 DIN EN 60751

2-przewodowy
/3-przewodowy
2-przewodowy
/3-przewodowy
3-przewodowy

Pt1000 DIN EN 60751

Przetwornik
rezystancyjny/
potencjometr
Czujnik temperatury RTD
z dostosowaną dla
klienta linearyzacją
2-przewodowy
/3-przewodowy
do 400Ω
do 4000Ω
do 100 kΩ
NTC 8k55
NTC 22k
Rezystancja czujnika
Kompensacja

a

-200 do +850 °C 0,05% MRa

Wpływ
temperatury
otoczenia na
temperaturę
otoczenia
50 ppm/K

-200 do +850 °C 0,1% MRa

50 ppm/K

Pomiar
dokładności
pomiarów.

0 do 100 kΩ

0,5% RTOT b

100 ppm/K

0 do 400Ω
0 do 4000Ω
0 do 100 kΩ

0,1% Rmaxd.

100 ppm/K

100 ppm/K
2-przewodowy
0-150 °C
0,1% Rmaxd.
/3-przewodowy
2-przewodowy
0-150 °C
/3-przewodowy
maksymalnie 30 na linię z 3-przewodowym obwodem.
Nie jest wymagany dla obwodów 3-przewodowych. W przypadku
obwodu dwuprzewodowego kompensacja może być wykonana na
odpowiednim wejściu za pomocą korygowania zmierzonych wartości
za pomocą ustawienia "Przesunięcie".

MR: zakres pomiarowy

b
RTot: całkowita rezystancja przetwornika rezystancyjnego/potencjometru rezystancyjnego.
c W celu wprowadzenia linii charakterystyki czujnika można zastosować linearyzację dostosowaną
d

do potrzeb klienta.

Rmax: maksymalna rezystancja w całym zakresie pomiarowym (400Ω, 4000Ω lub 100 kΩ).

23.1.3

Wejście uniwersalne (IN 6)

Typ sygnału

Zakres
pomiarowy

Dokładność
pomiaru

Sygnał prądowy

0 ust. 4-20 mA

0,1% MRa

a MR:

Wpływ
temperatury
otoczenia
100 ppm/K

zakres pomiarowy

23.1.4

Jednostka bazowa monitorowania obwodu pomiarowego, monitorująca obwód pomiarowy

Wejścia

Ponad zakresem/ poniżej zakresu

Wejście temperatury
Wejście uniwersalne (sygnał prądowy)

Tak
Tak
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23.2

Wejścia analogowe, opcjonalne płytki analogowe

23.2.1

Wejście uniwersalne (IN 11, IN 12)

Typ sondy/sygnału

Rodzaj połączenia Zakres
pomiarowy

Pt100 DIN EN 60751

2-przewodowy
/3-przewodowy
2-przewodowy/
3-przewodowy
3-przewodowy

Pt1000 DIN EN 60751
Przetwornik
rezystancyjny/
potencjometr
Czujnik temperatury RTD
z dostosowaną do klienta
linearyzacją
do 400 Ω
do 4000 Ω
Sygnał napięciowy
Sygnał prądowy
Rezystancja czujnika
Kompensacja

a

2-przewodowy
/3-przewodowy

-200 do +850 °C 0,05% MRa

Wpływ
temperatury
otoczenia
50 ppm/K

-200 do +850 °C 0,1% MRa

50 ppm/K

100 do 4000Ω 0,5% RTOTB.

100 ppm/K

0 do 400Ω
0 do 4000Ω

Dokładność
pomiaru

0,1% Rmaxd.
0,1% Rmaxd.

100 ppm/K
100 ppm/K

0,2% MRa
0 do 10 V
100 ppm/K
a
0(4) do 20 mA 0,1% MR
100 ppm/K
maksymalnie 30Ω na linię z 3-przewodowym obwodem.
Nie jest wymagany dla obwodów 3-przewodowych. W przypadku
obwodu dwuprzewodowego kompensacja może być wykonana na
odpowiednim wejściu za pomocą korygowania zmierzonych wartości
za pomocą ustawienia "Przesunięcie".

MR: zakres pomiarowy

b
RTot: całkowita rezystancja przetwornika rezystancyjnego/potencjometru rezystancyjnego.
c W celu wprowadzenia linii charakterystyki czujnika można zastosować linearyzację dostosowaną
d
e

23.2.2

Dane wejść do analizy: pH/Redox/NH3

Wielkość mierzona

Zakres pomiarowy Kompensacja
temperatury

wartość pH
-2 do +16 pH
(elektroda standardowa)
wartość pH
-2 do +16 pH
(elektroda ISFET)
Potencjał Redox
-1500 do +1500mV
0 do 20000 ppm
NH3 (amoniak)
a
b

do potrzeb klienta.

Rmax: maksymalna rezystancja w całym zakresie pomiarowym (400Ω lub 4000Ω).
Specyfikacja nie dotyczy sygnałów standardowych.

Dokładność
pomiaru

-10 do +150 °C 0,3% MRa
przez
elektrodę
Brak
-10 do +150 °C

MR: zakres pomiarowy
Elektrody ISFET dostarczają wartości pH kompensowane temperaturowo.
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Wpływ
temperatury
otoczenia
0.2%/10 K
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23.2.3

Dane wejściowe do analizy: CR

Jednostki

µs/cm
ms/cm
kΩ × cm
MΩ × cm

Zakres wyświetlania a

Kompensacja temperatury

0,0000 do 9,9999
00.000 do 99.999
000.00 do 999.99
0000.0 do 9999.9
00000 do 99999
TC-liniowo,
woda naturalna DIN EN 27888,
woda naturalna o rozszerzonym zakresie,
TDSb,
ASTM D-1125-95 dla zanieczyszczeń obojętnych (NaCl),
kwaśnych (HCl) i zasadowych (NaOH).

Stała celi
Wybór zakresu pomiarowegoc
Dokładność pomiaru
Wpływ temperatury otoczenia

0,01 do 10 cm-1
4 konfigurowalne zakresy pomiarowe
≤ 0,6 % MRd +0,3 µS × stała komórkowa (C)
0.2%/10 K

a

Zakres wyświetlania jest skalowalny. Format przecinka jest dowolnie konfigurowalny.
Dodatkowo można ustawić automatyczny format przecinka.
b TDS (Total Dissolved Solids) - całkowita ilość rozpuszczonych ciał stałych
c W Konfiguracji do 4 różnych zakresów pomiarowych z oddzielnym
ograniczenia zakresu wyświetlania, jednostki, metody kompensacji temperatury i funkcje alarmowe
może być skonfigurowanych. Odpowiedni aktywny zakres pomiarowy wybierany jest za pomocą sygnałów binarnych.
d MR: zakres pomiarowy
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23.2.4

Dane wejściowe do analizy: Ci

Jednostki
Zakres wyświetlania a

Kompensacja temperatury

Stała celi
Wybór zakresu pomiarowegoc
Dokładność pomiaru

Wpływ temperatury otoczenia

µs/cm
ms/cm
ms/cm
0,0000 do 9,9999
00.000 do 99.999
000.00 do 999.99
0000.0 do 9999.9
00000 do 99999
TC-liniowo b
TC krzywa
naturalna woda
woda naturalna o rozszerzonym zakresie temperatur
NaOH 0 do 12%.
NaOH 25 do 50%
HNO3 0 do 25%
HNO3 36 do 82%
H2SO4 0 do 28%
H2SO4 36 do 85%.
H2SO4 92 do 99%.
HCl 0-18%.
HCl 22-44%.
4,00 do 8,00 cm-1 4,00 do 8,00 cm-1
4 konfigurowalne zakresy pomiarowe
dla 0 do 999 µS/cm: 1,5% MREd
dla 1 do 500 mS/cm: 1% MBEd
dla 500,1 do 2000 mS/cm: 1,5% MBEd
0.1%/K

a

Zakres wyświetlania jest skalowalny. Format przecinka jest dowolnie konfigurowalny.
Dodatkowo można ustawić automatyczny format przecinka.
b TC: współczynnik temperaturowy
c W konfiguracji do 4 różnych zakresów pomiarowych z oddzielnymi granicami zakresu
wyświetlania, jednostkami, metodami kompensacji temperatury i funkcje alarmowe
może być skonfigurowanych. Odpowiedni aktualnie aktywny zakres pomiarowy
wybierany jest poprzez sygnały binarne.
d MRE: Wartość końcowa zakresu pomiarowego
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23.2.5

Kompensacja temperatury

Rodzaj kompensacji
TC-liniowo
Krzywa TC
TDS
naturalna woda zgodnie z normą DIN EN
27888
naturalna woda z
rozszerzony zakres temperaturb
ASTM D-1125-95 (zanieczyszczenia
obojętne, zasadowe i kwaśne)
NaOH 0 do 12%.
NaOH 25 do 50%.
HNO3 0 do 25%.
HNO3 36 do 82%.
H2SO4 0 do 28%.
H2SO4 36 do 85% H2SO4 36 do 85%
H2SO4 92 do 99%.
HCl 0-18%.
HCl 22-44%.
a
b

Zakres kompensacji
-50 do +250 °C
-50 do +250 °C
-50 do +250 °C
0-36 °C
0-100 °C
0-100 °C
0-90 °C
10 do 90 °C
0 do 80 °C
-20 do +65 °C
-17 do +104 °C
-17 do +115 °C
-17 do +115 °C
10 do 65 °C
-20 do +65 °C

TC: współczynnik temperaturowy
Kompensacja temperatury "naturalna woda o rozszerzonym zakresie temperatur" wykracza poza
znormalizowane progi temperatury określone w normie DIN EN 27888.
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23.2.6

Monitorowanie obwodów pomiarowych, opcjonalne płytki drukowane

Wejście/czujnik

Ponad zakres/
Zwarcie /
Otwarty obwód
poniżej zakresu przerwa czujnika
Wartość pH (szkło elec- Tak
Konfigurowalna
Konfigurowalna
impedancja
impedancja trode)
surementa
surementa
Wartość pH (ISFET)
Przewodność CR

Tak
Tak

Przewodność CI
Tak
Wejście uniwersalne do Tak
podłączenia:
napięcia/prądu, czujnika
temperatury RTD
b
Wejście uniwersalne do No
podłączenia:
potencjometru
rezystancyjnego
a

Nob

Nob

Nob

Możliwość
konfiguracji

Nob

Nob

Nob

Nob

Nob

Nob

Funkcjonalność
-

Tylko dla:
4-przewodowe
obwody
drukowane
-

-

Dzięki monitorowaniu impedancji i wykrywaniu osadów, alarm czujnika jest wyzwalany w
przypadku awarii. Można również aktywować monitorowanie poprzez pomiar impedancji.
W celu zapewnienia prawidłowego działania należy przestrzegać poniższych punktów:
• Pomiary impedancji są możliwe tylko za pomocą czujników szklanych.
• Czujniki muszą być podłączone bezpośrednio do wejścia analitycznego dla pH/Redox/NH3 w urządzeniu.
• Przetworniki impedancji nie mogą być instalowane w obwodzie pomiarowym.
• Maksymalna dopuszczalna długość kabla pomiędzy czujnikiem a urządzeniem wynosi 10 m.

• Opór cieczy ma bezpośredni wpływ na wynik pomiaru. Dlatego zaleca się aktywowanie pomiaru
impedancji w cieczach przy minimalnej przewodności ok. 100 µS/cm.
b Błędy w obwodzie pomiarowym (zwarcie lub przerwa w linii) prowadzą do błędów wyświetlania
(zaniżony lub zbyt duży zasięg lub wartość niedopuszczalna).
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23.3

Wyjścia analogowe jednostki podstawowej i płytek
opcjonalnych

Typ sygnału

Zasięg sygnału

Sygnał napięciowy
Sygnał prądowy

0 do 10 V
0/4 do 20 mA

23.4

Dopuszczalna
odporność na
obciążenie
> 500 Ω
< 450 Ω

Dokładność Wpływ
temperatury
otoczenia
<=0.25 %
100 ppm / K
<= 0.25 %
100 ppm / K

Wejścia binarne jednostki podstawowej

Opis

Zakresy
częstotliwości
wejściowych

b

IN 1
IN 2 do 3b,c
Sygnał
przełączający
IN 2 do 3 b,c
Przepływ

1 Hz
1 Hz

Min. czas
trwania impulsu
ON
OFF
300 ms 300 ms
30 µs
30 µs

30 µs
3 do 300 Hz
300 Hz do 10 kHz

30 µs

Typ sygnału

Progi
przełączania a

ON
OFF
Konfigurowalny jako: >8 V
<5V
>
1,8
mA
< 1.2 mA
kontakt
bezpotencjałowy
lub zewnętrzne
zasilanie napięciowe
(maksymalnie 28 V)

a

Ta specyfikacja jest istotna tylko wtedy, gdy w punkcie "Kontakt" w Konfiguracji wybrano dodatkowe
napięcie zasilające. Czujniki i przetworniki powinny być zasilane z wyjść napięciowych na JUMO
AQUIS touch P. Sygnał napięciowy zasilany z zewnątrz nie może mieć napięcia powyżej 28 V.
b Wszystkie wejścia cyfrowe IN 1 do 3 nadają się do podłączenia wyłączników zbliżeniowych. Zalecane
typy są: Wachendorff P2C2B1208NO3A2 i Balluff BES M12EG-PSC80F-BP03.
c Wejścia cyfrowe IN 2 i IN 3 mogą być stosowane do wirnikowych czujników przepływu (wodomierze) lub
przepływomierzy elektromagetycznych (np. sygnał kwadraturowy). Częstotliwość wejściowa zależy od
skonfigurowanej zasady pomiaru w funkcji przepływu.

23.5

Wejścia binarne - opcjonalne płytki

Maks. liczba dodatkowo
Maksymalna
montowanych wejść cyfrowych częstotliwość
impulsów
max. 2 opcjonalne płytki z 3
wejściami cyfrowymi każda

23.6

1 Hz

Min. impulsowa
dura- tacja
ON
OFF
300 ms 300 ms

Typ sygnału

Bezpotencjałowy
kontakt

Wyjścia binarne, płytka zasilacza

Opis
OUT 1

OUT 2

a Maksymalna

Wyjście
przełączające
Przekaźnik,
zestyk
przełączny,
Przekaźnik,
zestyk
przełączny,

Obciążalność
zestyków
3 A przy AC 250 V

amplituda styków nie może być przekroczona.
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Żywotność kontaktów
150 000 przełączeń
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23.7

Wyjścia binarne, płytki opcjonalne

Karta opcjonalna
Wyjście przekaźnikowe,
styki podwójnie NO
Wyjście przekaźnikowe,
pojedynczy zestyk
przełączny
Przekaźnik
półprzewodnikowy - triak

Przekaźnik
półprzewodnikowy
PhotoMOS®e

Wyjście logiczne 0/12 V

Wyjście
przełączające
2 styki NO b

Obciążalność
zestyków
3 A przy
AC 250 V

Żywotność
kontaktów
150,000
cykle

1 zestyk
przełączny

Cechy
szczególne
-

Wyjście
przełącające z
triakiem
(zabezpieczone
c
warystorem)

1 A przy
AC 230 V

Niezużywający
się

-

Przełączanie
za pomocą
PhotoMOS®d

200 mA przy
DC 45 V i/lub
AC 30 V

Niezużywający
się

Brak
zabezpieczenia
przed zwarciem,
maks. napięcie
DC 45 V DC
AC 30 V

20 mAe

Niezużywający
się
Niezużywający
się

-

Wysoki/niski
sygnał
Wyjście logiczne 0/22 V Wysoki/niski
sygnał

30 mAe

-

a

Nie wolno przekraczać maksymalnej amplitudy styków.
Łączenie obwodu napięcia sieciowego z ochronnym obwodem niskiego napięcia w opcji "dual normally
open contact" jest niedopuszczalne.
c Warystor chroni triak przed nadmiernym napięciem, takim jak to, które może wystąpić podczas przełączania.
d PhotoMOS® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Panasonic.
e Ograniczenie prądu poprzez wyjście logiczne urządzenia.
b

23.8

Wyjścia napięciowe, opcjonalna płytka

Opis
Zasilanie DC 24 V dla
zewnętrznych
przetworników

Napięcie wyjściowe
DC 24 V +5 / -5%.

Ampacity
42 mA

Zasilanie +/-5 V DC +5 V DC +10 / 0 % +5 V DC +10 / 0 %
(np. dla czujników pH (między zaciskami 3 i 4)
ISFET)
-5 V DC ±15% DC
(między zaciskami 5 i 4)
a Opcjonalna

Podłączenie
Złącze
zaciskowe

150 mA
30 mA

płytka dla wyjść napięciowych zawiera wszystkie wyjścia wymienione w tej tabeli.
W urządzeniu można zintegrować maksymalnie 1 taką opcjonalną płytkę.
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23.9

Interfejsy

23.9.1

Interfejs szeregowy RS485 (jednostka podstawowa)

Protokół

Format danych

Modbus (slave)

8 - 1 - brak parytetu

Czujniki cyfrowe
Modbus

8 - 1 - parytet
nieparzysty
8 - 1 – parytet parzysty

a

Adres
urządzenia
1 do 254

Szybkość
transmisji
9600 baud

Podłączenie
Zaciski
sprężynowe

19200 baud
38400 baud

Ramka danych: bity danych – bit stopu – bit parzystości.

Interfejs szeregowy RS422/485 (opcjonalna płytka)

23.9.2
Protokół

Format danych

Modbus (slave)

8 - 1 - brak parytetu

Czujniki cyfrowe
Modbus

8 - 1 - parytet
nieparzysty
8 - 1 – parytet parzysty

a Ramka

Adres
urządzenia
1 do 254

Szybkość
transmisji
9600 baud

Podłączenie
Złącze
zaciskowe

19200 baud
38400 baud

danych: bity danych – bit stopu – bit parzystości.

23.9.3

PROFIBUS-DP (opcjonalna płytka)

Protokół

Format danych a

Adres
urządzenia

DP-V0

Big Endian
Little Endian

0 do 127

Szybkość
transmisji
danych
9,6 kBaud do
12 MBaud

Podłączenie

Wtyk D-sub
9-biegunowy

9
8
7
6

a

5
4
3
2
1

Big Endian odpowiada formatowi danych Motorola® a Little Endian formatowi danych Intel®.

23.9.4

Częstotliwość próbkowania czujników cyfrowych

z maksymalnie 2 czujnikami cyfrowymi o
szybkości transmisji = 9600 i ogólnie o
szybkości transmisji > 9600 baudów
Przy szybkości transmisji = 9600 bodów i
więcej niż 2 czujniki cyfrowe w magistrali

500 ms
1s

a

Szybkość transmisji danych powyżej 9600 jest obsługiwana tylko przez czujniki tecLine JUMO i
czujniki JUMO z elektroniką digiLine JUMO. Czujniki JUMO ecoLine obsługują tylko szybkość
transmisji 9600.
b Dla czujników typu JUMO ecoLine O-DO częstotliwość próbkowania jest konfigurowalna (1 bis 999 s).
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23.9.5

Opcjonalna karta Ethernet (10/100Base-T)

Funkcja

Zastosowanie

Webserwer

Wizualizacja online
przez przeglądarkę
internetową
Wysyłka poczty
elektronicznej przez
serwer SMTP

E-mail/SMS

Modbus TCP/IP

Automatyczne
Konfiguracja IP
Konfiguracja przez
komputer PC

Funkcja rejestracji d

Zastosowany
protokół/
program
HTTP

Cechy
szczególne

Podłączenie

Edytowalność
poprzez
HTML

Gniazdo RJ
45

SMTP

5 szablonów
poczty
elektronicznej
może być
przechowywanych,
do 3 odbiorców dla
każdego szablonu
wiadomości e-mail

Transmisja jako
wiadomość tekstowa
SMS
Wymiana danych
Modbus TCP/IP
procesowych z
interfejsem
użytkownika Modbus
Administracja sieciowa DHCP
Ustawienia urządzenia
poprzez program
konfiguracyjny Setup
JUMO dla PC
Wyciąganie,
archiwizacja, ocena
danych pomiarowych

Program
konfiguracyjny
Setup JUMO
(HTTP)
JUMO PCC i
PCA 3000

a

Port TCP: 502

-

-

Funkcja poczty elektronicznej umożliwia urządzeniu, w przypadku wyzwolenia przez wewnętrzne i/lub
zewnętrzne sygnały binarne, wysyłanie zaprogramowanych komunikatów. Wymaga to danych serwera
SMTP.
(serwer pośredniczący poczty elektronicznej), który ma być znany. Funkcja poczty elektronicznej może być
konfigurowana wyłącznie poprzez program Setup na PC.
b Modbus TCP/IP umożliwia użytkownikom Modbus komunikację poprzez sieć LAN, pod warunkiem, że jest to
podłączone do sieci LAN (np. przez bramki). Do skonfigurowania komunikacji
Modbus wymagany jest opis interfejsu dla JUMO AQUIS touch P.
c Skorzystaj z pomocy administratora sieci lub specjalisty IT w zakresie konfiguracji IP.
d Funkcja rejestracji przechowuje dane pomiarowe w buforze pierścieniowym wewnątrz urządzenia.
Dalsze szczegóły znajdują się na stronie 380.
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23.9.6

Interfejsy USB

Interfejs
Interfejs hosta USB

Interfejs urządzenia
USB

Zastosowanie
Transfer danych
pomiarowych a
Transfer konfiguracji
Zapis danych
serwisowych
Aktualizacja firmware

Wsparcie
Podłączenie
Pamięć USB flesz Port USB
Typ A

Wersja
USB 2.0

14

Konfiguracja
Program Setup, Port USB
urządzenia za pomocą JUMO PCC/PCA Typ Mini-B
3000
programu Setup na
PC, transfer,
archiwizacja, analiza
danych
pomiarowowych
15

a
b

Funkcja zapisu przechowuje dane pomiarowe w buforze pierścieniowym wewnątrz urządzenia.
Dane serwisowe mogą być przechowywane na pamięci USB flesz w celach diagnostycznych.
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23.10

Dane elektryczne

Napięcie zasilania
(tryb przełączania)
Zabezpieczenia elektryczne

Maksymalny pobór mocy
AC 110 do 240 V
AC/DC 24 V
Kopia zapasowa danych
Podłączenie elektryczne

Kompatybilność
elektromagnetyczna (EMC):
Emisja zakłóceń
Odporność na zakłócenia

23.11

AC 110 do 240 V +10/-15%; 48 do 63 Hz lub
AC/DC 24 V +30/-25 %; 48-63 Hz
Zgodnie z normą EN 61010, część 1
stopień ochrony III,
stopień zanieczyszczenia 2
27,9 VA (11,7 W przy 230 V)
25,2 VA (14,7 W przy napięciu stałym 24 V)
Pamięć flash
Poprzez zaciski śrubowe
Specyfikacje przekrojów przewodów:
> Rozdział 6.2.2 "Przekrój przewodu dla jednostki
podstawowej i zasilacza", Strona 37
DIN EN 61326-1
Klasa A - tylko do zastosowań przemysłowych Wymagania przemysłowe

Ekran dotykowy

Typ
Czujniki z ekranem dotykowym
Ochrona wyświetlacza
Rozmiar
Rozdzielczość
Głębokość koloru
Kąt widzenia

Ekran dotykowy TFT
Rezystancyjny (może być również obsługiwany w rękawicach)
Folia chroniąca przed uszkodzeniem i zadrapaniami
3.5"
320 × 240 pikseli
256 kolorów
Poziomo: +/-65°
Pionowo: -65 do +40°.
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23.12

Warunki

Wysokość terenu
Rodzaj wykonania
Materiały
Wymiary frontu
Wymiary wycięcia w panelu
Głębokość za panelem
bez czujnika przewodności Ci
z czujnikiem przewodności Ci
Grubość panelu
Minimalna odległość do innego
sprzętu operacyjnego
Temperatura otoczenia
Temperatura przechowywania
Odporność na warunki klimatyczne
Pozycja robocza
Rodzaj ochrony
Front obudowy zamontowany w
panelu
Metalowy korpus obudowy
Waga (w pełni wyposażone
urządzenie)

maksymalnie 2000 m nad poziomem morza
Przednia rama z tworzywa sztucznego z metalowym
korpusem obudowy (tylko do użytku wewnętrznego)
Płyta czołowa z tworzywa sztucznego UL 94 V0
Korpus obudowy z blachy stalowej ocynkowanej
96 mm × 96 mm
92 mm × 92 mm
Tolerancja = +0,8 mm
130,9 mm
283,3 mm (łącznie z przestrzenią manewrową dla kabla
czujnika)
Max. 5 mm
od krawędzi wycięcia panelu
poziomo 35 mm, pionowo 80 mm
-5 do +50 °C
-30 do +70 °C
Wilgotność względna < 85% średniorocznie,
brak kondensacji
Dowolna (z uwzględnieniem kąta widzenia ekranu)
Zgodnie z normą DIN EN 60529
IP66
IP20
ok. 1000 g

378

23 Dane techniczne
23.13

Funkcje

23.13.1

Kanały sterownika

Liczba
Typ sterownika

Struktura regulatora
Wyjścia regulatora

Kontrola zakłóceń w ruchu
posuwowym
Samooptymalizacja
Częstotliwość próbkowania

4
Regulator dwustanowy
Regulator trzystanowy
Regulator ciągły
Regulator coarse/fine
Regulator modulacyjny
Sterownik proporcjonalny z wbudowanym sterownikiem siłownika
P, PI, PD, PD, PID
Dla każdego kanału sterownika, 2 wyjścia konfigurowalne jako:
wyjście długości impulsu, wyjście częstotliwości impulsu,
(maksymalnie 240 impulsów na minutę), wyjście ciągłe
mnożnikowy i/lub addytywny
Metoda odpowiedzi na skok wartości zadanej
250 ms

a Zmienne

zakłócenie Ena. pozwala na rozważenie wpływu na zmienne w środowisku procesowym
poza samą wartością rzeczywistą. Dzięki temu zachowanie sterownika jest stabilne, nawet w
przypadku wystąpienia wahań w warunkach otoczenia.
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23.13.2

Funkcja rejestracji

2
4× analogowy
3× binarne

Funkcja rejestracji (również
dostępna)
2
4× analogowy
3× binarne

1 do 3600 s

1 do 3600 s

Wartość bieżąca
Wartość średnia
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
150 zapisów c

Wartość bieżąca
Wartość średnia
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
31 milionów zapisów c

Nie
Nie

Tak
Tak, (w przypadku
oprogramowania do analizy
danych JUMO PCA 3000 )

Monitor danych
Liczba grup a
Liczba zmiennych
wejściowych
przypadających na grupę
Rejestracja /
Szybkość
zapisu
Wartości pamięci

Rozmiar bufora
pierścieniowego b
Funkcja historii d
Archiwizacja/analiza
danych
a

Dowolnie konfigurowalny zestaw zmiennych wejściowych może być łączony w jedną grupę.
Każda grupa ma swój własny ekran wyświetlacza. Rozważana jest przynależność do grupy w celu
przechowywania danych, aby umożliwić ocenę za pośrednictwem komputera PC.
b Dane pomiarowe są przechowywane w buforze pierścieniowym. Gdy bufor pierścieniowy jest pełny,
funkcja nagrywania zaczyna zapis na początku bufora pierścieniowego poprzez nadpisanie historii
wartości pomiarowych.
c Jedna pozycja zawiera 3 wartości analogowe i 3 wartości binarne. Wskazuje się sumę całkowitą obu grup.
d Funkcja historii umożliwia użytkownikowi przewijanie diagramu w czasie
rejestracji. W ten sposób wszystkie dane pomiarowe zapisane w buforze
pierścieniowym mogą być przeglądane na urządzeniu.

23.13.3

Linearyzacja dostosowana do potrzeb klienta

Liczba punktów a
Interpolacja b
Wprowadzanie wzoru c

do 40 par wartości
Liniowe
Wielomian 4 stopnia

a

Wprowadzenie punktów siatki (par wartości z krzywej charakterystyki specyficznej dla klienta) pozwala
na wprowadzenie przybliżonej krzywej charakterystyki.
b Interpolacja liniowa oznacza tworzenie liniowego przybliżenia funkcji pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi
c Alternatywnie do wprowadzania punktów można również wprowadzić charakterystykę
specyficzną dla klienta jako wzór w postaci wielomianu.
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23.14

Dopuszczenia/znaki homologacji

Znak
homologacji

Organ
wystawiający

Świadectwa/ nr Podstawa inspekcji
kontroli

Obowiązuje dla

DNV GL

DNV GL

TAA00000014K Klasa Wytyczne
DNVGL-CG-0339

Typ 202580/...
Dla wersji bez
PROFINET IOa

c UL us

a Dla

Ubezpieczyciele E201387
Laboratoria

UL 61010-1 (3. wydanie),
CAN/CSA-C22.2 Nr.
61010-1 (3. wydanie)

urządzeń z PROFINET IO dopuszczenie DNV Gl nie ma zastosowania.
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24 Załącznik
24.1

Rozwiązywanie problemów i środki zapobiegawcze dla
czujników cyfrowych

24.1.1

Ewentualne usterki czujników z elektroniką cyfrową JUMO digiLine

Objawy usterki
Czujnik nie jest wykrywany
jako podłączony i nie jest
widoczny również w
przypadku ręcznego
łączenia (patrz rozdział
"Podmenu łączenia", strona
97).

Możliwa przyczyna
Interfejs szeregowy danego
urządzenia jest skonfigurowany
nieprawidłowo.

Podłączono ponad 6 czujników
cyfrowych.
Napięcie zasilania elektroniki
czujnika jest nieadekwatne.

Środki zaradcze
Sprawdź następujące seryjne
ustawienia inter-face:
Protokół:
Czujniki cyfrowe Modbus
Upewnij się, że nie więcej niż 6
czujników
cyfrowych
jest
podłączonych do JUMO AQUIS
touch P.
Należy zapewnić zgodność ze
specyfikacjami
podanymi
w
tabelach w celu zaplanowania
okablowania
czujników
cyfrowych.

⇨

Rozdział 24.2 "Planowanie
systemu czujników cyfrowych",
strona
389
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Objawy usterki
Czujniki nie są połączone.

Możliwa przyczyna
JUMO AQUIS touch P nie może
jednoznacznie przypisać
czujników sensorowych do
określonych wejść czujników
cyfrowych. Możliwe przyczyny:
• Kilka czujników z taką samą
elektroniką digiLine JUMO,
które nie zostały jeszcze
podłączone do urządzenia,
podłączono jednocześnie.
• Kilka wejść zostało
skonfigurowanych dla
czujników cyfrowych tego
samego rodzaju i pokazuje
status "Instalacja".
Funkcja "TAG check" jest
aktywowana w konfiguracji
wejścia danych czujników
cyfrowych, a "Sensor TAG" nie
odpowiada numerowi "TAG" w
konfiguracji elektroniki digiLine
JUMO, która ma być połączona.
Brak odpowiednio
skonfigurowanego wejścia dla
czujników cyfrowych dla danego
typu czujnika (stan "Instalacja").
Konfiguracja interfejsu elektroniki
cyfrowej JUMO DigiLine nie jest
zgodna z ustawieniami
międzymiastowymi JUMO AQUIS
touch P (szybkość transmisji lub
format danych).
Dane elektroniki cyfrowej JUMO
digiLine wymagane do łączenia
nie odpowiadają żadnemu
skonfigurowanemu wejściu dla
czujników cyfrowych, ponieważ
czujnik z elektroniką digiLine
JUMO został wymieniony lub
usunięty z magistrali i
nieprawidłowo skonfigurowany
za pośrednictwem
oprogramowania JUMO DSM.
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Środki zaradcze
Przy uruchamianiu czujników
cyfrowych należy postępować
zgodnie z instrukcją obsługi.
Czujniki z taką samą elektroniką
cyfrową JUMO DigiLine muszą
być uruchamiane indywidualnie.
Czujniki z elektroniką cyfrową
JUMO DigiLine można podłączyć
do wejść czujników cyfrowych
tylko wtedy, gdy konfiguracja
wejścia
odpowiada
typowi
czujnika.
Jeśli w konfiguracji wejścia dla
czujników cyfrowych aktywowana
jest funkcja "TAG check", "Sensor
TAG" musi odpowiadać numerowi
"TAG" w konfiguracji elektroniki
cyfrowej JUMO, która ma zostać
podłączona.

⇨ Rozdział 7.2 "Czujniki
cyfrowe", strona 68

⇨Rozdział 8.2.7 "Czujniki
cyfrowe", strona 95
Przeprowadzić ręczne
skanowanie magistrali (patrz
rozdział "Podmenu do łączenia",
strona 97).
Spróbuj połączyć czujnik z
elektroniką digiLine JUMO
poprzez ręczne skanowanie
magistrali (patrz rozdział
"Podmenu do łączenia", strona
97).
Jeśli to się nie powiedzie,
sprawdź ustawienia elektroniki
digiLine JUMO i odpowiedniego
wejścia dla czujników cyfrowych.
Identyczna formacja typu musi
być ustawiona po obu stronach.
Jeżeli test TAG jest
przeprowadzany, numer TAG
musi być identyczny po obu
stronach.
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Objawy usterki
Możliwa przyczyna
Niektóre z połączonych ze Słaby kontakt w okablowaniu
sobą
senorków magistrali.
sporadycznie
działają
nieprawidłowo.
(stan magistrali pojawia się
jako "Yel- low" na pasku
tytułu interfejsu użytkownika
oraz w polu "Yel- low" na
pasku tytułu interfejsu
użytkownika i w polu "Yellow" na pasku tytułu
interfejsu użytkownika.
"Lista alarmów")a)
Poszczególne czujniki w Słaby kontakt w okablowaniu
sposób
ciągły
ulegają magistrali.
awarii.

Środki zaradcze
Sprawdzić, czy wszystkie złącza
wtykowe i zaciski w JUMO AQUIS
touch P. Sprawdzić okablowanie
pod kątem uszkodzeń.
Występowanie i usuwanie
usterek magistrali jest
rejestrowane na "Liście
zdarzeń". Pozwala to na
wykorzystanie wpisów do
badania sporadycznych usterek
autobusu.

Sprawdzić, czy wszystkie złącza
wtykowe i zaciski w JUMO AQUIS
touch P. Sprawdzić okablowanie
pod kątem uszkodzeń.
("Awaria magistrali" jest Uszkodzenie elektroniki czujnika. Wymienić elektronikę czujnika.
sygnalizowana na pasku
tytułu
interfejsu
użytkownika i na "Liście
alarmów").
Zasilanie magistrali uległo awarii. Zdiagnozować zanik napięcia
Wszystkie czujniki
podłączone do magistrali
zasilającego za pomocą
jednocześnie działają w
multimetru i ponownie umieścić
sposób ciągły.
uszkodzone źródło napięcia lub
skorygować zwarcie w zasilaniu
("Awaria magistrali" jest
woltowym.
sygnalizowana na pasku
tytułu
interfejsu
użytkownika i na "Liście
alarmów").
a Patrz

rozdział 8.3.1 "Lista alarmów", strona 101, jeśli "Awaria sieci" zostanie zasygnalizowana.
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24.1.2

Możliwe błędy w cyfrowych czujnikach JUMO ecoLine i tecLine firmy JUMO.

Objawy usterki
Czujnik nie jest wykrywany
jako podłączony i nie jest
widoczny również w
przypadku ręcznego
łączenia (patrz rozdział
"Podmenu łączenia", strona
97).

Możliwa przyczyna
Interfejs szeregowy danego
urządzenia jest skonfigurowany
nieprawidłowo.

Środki zaradcze
Sprawdź następujące seryjne
ustawienia inter-face:
Protokół:
Czujniki cyfrowe Modbus

Szybkość transmisji danych
• z czujnikami JUMO ecoLine:
9600
• tylko czujniki i czujniki
tecLine JUMO z elektroniką
dig- iLine JUMO: 9600,
19200 lub 38400

Podłączono dwa lub więcej
czujników tego samego rodzaju.
Kilka cyfrowych linii JUMO
ecoLine lub tecLine podłączono
do tego samego adresu
urządzenia, powodując kolizje
podczas komunikacji
autobusowej.

Format danych
• z czujnikami JUMO ecoLine:
8 - 1 - brak parytetu
• tylko czujniki i czujniki
tecLine JUMO z elektroniką
dig- iLine JUMO:
8 - 1 - brak
parytetu 8 - 1 parytet
nieparzysty
8 - 1 - równy parytet
Przy uruchamianiu czujników
cyfrowych należy postępować
zgodnie z instrukcją obsługi.
Cyfrowe czujniki JUMO ecoLine i
tecLine muszą być uruchamiane
indywidualnie.

⇨ Rozdział 7.2 "Czujniki
cyfrowe", strona 68

⇨Rozdział 8.2.7 "Czujniki
cyfrowe", strona 95
Podłączono ponad 6 czujników
cyfrowych.
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Upewnij się, że nie więcej niż 6
czujników
cyfrowych
jest
podłączonych do JUMO AQUIS
touch P.
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patrz poprzednia strona

Napięcie zasilania elektroniki
czujnika jest nieadekwatne.

Należy zapewnić zgodność ze
specyfikacjami
podanymi
w
tabelach w celu zaplanowania
okablowania
czujników
cyfrowych.

⇨

Rozdział 24.2 "Planowanie
systemu czujników cyfrowych",
strona
389
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Objawy usterki
Czujnik nie jest wykrywany
jako podłączony i nie jest
widoczny również w przypadku
ręcznego łączenia (patrz
rozdział "Podmenu łączenia",
strona 97).

Możliwa przyczyna
Adres urządzenia czujnika znajduje
się poza zakresem przewidzianym
dla typu czujnika.

Środki zaradcze
Adres urządzenia musi być
ustawiony na adres bazowy dla
danego typu czujnika za pomocą
oprogramowania JUMO DSM.
Następnie czujnik musi zostać
uruchomiony w JUMO AQUIS touch
P (pierwsze uruchomienie).
Adresy bazowe

•
•
•

JUMO tecLine TC
(typ 202631): 30

•

JUMO ecoLine NTU
(typ 202670): 40
JUMO tecLine O3
(typ 202634): 50

•
•

JUMO tecLine H2O2
(Typ 202636): 60

•

JUMO tecLine PAA
(typ 202636): 70
JUMO tecLine ClO2
(typ 202634): 80

•
•
•
Czujniki nie są połączone.

Brak odpowiednio skonfigurowanego
wejścia dla czujników cyfrowych dla
danego typu czujnika (stan
"Instalacja").

Niektóre z połączonych ze Słaby kontakt w okablowaniu
sobą sensorów sporadycznie magistrali.
działają nieprawidłowo.
("Awaria
magistrali"
jest
sygnalizowana
na
pasku
tytułu interfejsu użytkownika i
na "Liście alarmów").

Poszczególne
czujniki
w Słaby kontakt w okablowaniu
sposób ciągły ulegają awarii.
magistrali.
("Awaria
magistrali"
jest
sygnalizowana
na
pasku
tytułu interfejsu użytkownika i Uszkodzenie elektroniki czujnika.
na "Liście alarmów").
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JUMO ecoLine O-DO
(typ 202613): 10
JUMO tecLine Cl2
(typ 202630): 20

JUMO tecLine BR2
(typ 202637): 90
JUMO tecLine Cl2
(typ 202638): 100

Cyfrowe czujniki JUMO ecoLine i
JUMO tecLine można podłączyć do
wejść czujników cyfrowych tylko
wtedy, gdy konfiguracja wejścia
odpowiada typowi czujnika.
Sprawdzić, czy wszystkie złącza
wtykowe i zaciski w JUMO AQUIS
touch P. Sprawdzić okablowanie pod
kątem uszkodzeń.
Występowanie i usuwanie usterek
magistrali jest rejestrowane na
"Liście zdarzeń". Pozwala to na
wykorzystanie wpisów do badania
sporadycznych usterek magistrali.
Sprawdzić, czy wszystkie złącza
wtykowe i zaciski w JUMO AQUIS
touch P. Sprawdzić okablowanie pod
kątem uszkodzeń.
Wymienić elektronikę czujnika.
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Objawy usterki
Wszystkie czujniki
podłączone do magistrali
jednocześnie działają w
sposób ciągły.

Możliwa przyczyna
Środki zaradcze
Zasilanie magistrali uległo awarii. Zdiagnozować zanik napięcia
zasilającego za pomocą
multimetru i ponownie umieścić
uszkodzone źródło napięcia lub
skorygować zwarcie w zasilaniu.

("Awaria magistrali" jest
sygnalizowana na pasku
tytułu
interfejsu
użytkownika i na "Liście
alarmów").

389

24 Załącznik
24.2

Planowanie okablowania dla czujników cyfrowych

24.2.1

Napięcie zasilania magistrali prądem stałym 5 V z JUMO AQUIS touch P
Informacje dotyczące długości kabla w tym podrozdziale mają zastosowanie w
przypadku zasilania czujników JUMO ecoLine i czujników JUMO z
elektroniką JUMO digiLine napięciem 5 V DC na JUMO AQUIS touch P. W
tym przypadku odgałęzienia mogą być również zasilane z koncentratora
digiLine JUMO lub poprzez zastosowanie rozdzielaczy “Y” JUMO. W
przypadku zastosowania koncentratora digiLine JUMO, przełącznik suwakowy
w koncentratorze digiLine JUMO musi być ustawiony na napięcie wejściowe
5 V DC. W tym ustawieniu napięcie wejściowe 5 V DC jest przekazywane do
wyjść koncentratora digiLine JUMO.
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Okablowanie magistrali w topologii liniowej
W topologii linii, linia magistrali musi być wyposażona w oporniki terminacyjne
na obu końcach, tam gdzie to możliwe, w celu uniknięcia zakłóceń transmisji
poprzez odbicia. Jeśli jednak stosowane są czujniki JUMO ecoLine, nie wolno
stosować terminatorów. Dlatego rezystory terminujące należy stosować tylko
w magistrali cyfrowej JUMO niezawierającej czujników JUMO ecoLine. JUMO
ofertuje złącza terminacyjne M12.

⇨ Rozdział 4.4 "Akcesoria", strona 25

Rezystory terminacyjne mogą być aktywowane za pomocą przełącznika
DIP opcjonalnej karty interfejsu szeregowego RS422/485.

⇨ Rozdział "Opcjonalne płytki interfejsów", strona 64
Typ czujnika

Maks.
długość linii

Maks.
długość
odgałęzień

Komentarz

10 m

Maks. liczba
podłączanych
czujników
6

JUMO digiLine pH/
ORP/T

100 m

JUMO ecoLine O-DO 100 m
JUMO ecoLine NTU

10 m

6

Zakończenie
magistrali
terminatorem
jest
niedozwolone;
maksymalny
dopuszczalny
spadek napięcia
pomiędzy
zasilaniem 5
VDC a ostatnim
czujnikiem: 0.3
V

a

maksymalny
dopuszczalny
spadek napięcia
pomiędzy
zasilaniem 5 V
DC a ostatnim
czujnikiem: 1.0
V

Maksymalna długość linii magistrali zależy od liczby i rodzaju podłączonych czujników oraz sposobu
ich rozmieszczenia wzdłuż linii magistrali. Ze względu na bardzo zróżnicowany pobór prądu przez
różne typy czujników, trudno jest określić wartość graniczną, która będzie miała zastosowanie we
wszystkich sytuacjach instalacyjnych. W razie wątpliwości zaleca się przeprowadzenie obliczeń
spadku napięcia w fazie planowania (patrz rozdział 24.2.4 "Obliczanie spadku napięcia", strona 396).
b Linia odgałęźna od koncentratora digiLine JUMO lub dystrybutora Y do czujnika z elektroniką digiLine JUMO.
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Okablowanie magistrali w topologii gwiazdy
Terminacji magistrali nie należy stosować w topologii gwiazdy (z
odgałęzieniami). Transmisja przez odgałęzienia jest bezproblemowa.
Zastosowanie wielu rezystorów terminacyjnych w magistrali może jednak
poważnie zakłócić sygnał.
Typ czujnika

Maksymalna długość (na
odgałęzienie)

JUMO digiLine pH/
ORP/T

50 m

Maks. liczba
podłączanych
czujników
6

JUMO ecoLine O-DO 50 m
JUMO ecoLine NTU

6

392

Komentarz

Zakończenie
magistrali
termiatorem
jest
niedozwolone.
Zakończenie
magistrali
termiatorem
jest
niedozwolone..
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24.2.2

Zasilanie magistrali napięciem stałym 5 V DC z koncentratora (huba) JUMO DigiLine
Specyfikacja długości linii w tym podrozdziale ma zastosowanie w przypadku
zasilania czujników JUMO ecoLine i czujników z elektroniką JUMO
digiLine z konentratora JUMO digiLine napięciem DC 5 V. W takim przypadku
koncentrator digiLine JUMO musi być zasilany napięciem stałym 24 V.
Przełącznik suwakowy na koncentratorze digiLine JUMO musi być ustawiony
na napięcie wejściowe 24 V DC. Elektronika koncentratora JUMO digiLine
generuje wewnętrznie napięcie zasilania magistrali 5 V DC i zasila jego
wyjścia tym napięciem.

Okablowanie magistrali w topologii liniowej
W topologii linii, linia magistrali musi być wyposażona w oporniki terminacyjne
na obu końcach, w celu uniknięcia zakłóceń transmisji poprzez odbicia. Jeśli
jednak stosowane są czujniki JUMO ecoLine, nie wolno stosować
terminatorów. Dlatego rezystory terminujące należy stosować tylko w
magistrali cyfrowej JUMO niezawierającej czujników JUMO ecoLine. JUMO
oferuje terminator ze złączem M12.

⇨ Rozdział 4.4 "Akcesoria", strona 25

Rezystory obciążeniowe mogą być aktywowane za pomocą przełącznika DIP na
opcjonalnej karcie interfejsu szeregowego RS422/485

⇨ Rozdział "Opcjonalne płytki interfejsów", strona 64
Typ czujnika

Maks.
długość linii

Maks.
długość
odgałęzień

JUMO digiLine pH/
ORP/T

200 m

JUMO ecoLine O-DO 200 m
JUMO ecoLine NTU

Komentarz

10 m

Maks. liczba
podłączanych
czujników
6

10 m

6

Zakończenie
liniii
terminatorem
jest zabronione

a

-

Maksymalna długość linii magistrali zależy od liczby i rodzaju podłączonych czujników oraz sposobu
ich rozmieszczenia wzdłuż linii magistrali. Ze względu na bardzo zróżnicowany pobór prądu przez
różne typy czujników, trudno jest określić wartość graniczną, która będzie miała zastosowanie we
wszystkich sytuacjach instalacyjnych. W razie wątpliwości zaleca się przeprowadzenie obliczeń
spadku napięcia w fazie planowania (patrz rozdział 24.2.4 "Obliczanie spadku napięcia", strona 396).
b Linia odgałęźna od koncentratora digiLine JUMO lub rozgałęźnika “Y” do czujnika z elektroniką digiLine JUMO.
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Okablowanie magistrali w topologii gwiazdy
Terminacji magistrali nie należy stosować w topologii gwiazdy (z
odgałęzieniami). Transmisja przez odgałęzienia jest bezproblemowa.
Zastosowanie wielu rezystorów terminujących w magistrali może jednak
poważnie zakłócić sygnał.
Typ czujnika

Maksymalna długość na
odgałęzienie

JUMO digiLine pH/
50 m
ORP/T
JUMO ecoLine O-DO 50 m
JUMO ecoLine NTU
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Maks. liczba
podłączanych
czujników
6

Komentarz

6

Zakończenie
linii
terminatorem
jest zabronione

_
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24.2.3

Napięcie zasilające magistralę dla zasilania 24 VDC
Informacje dotyczące długości kabla w tym podrozdziale mają zastosowanie
przy zasilaniu cyfrowych czujników tecLine JUMO prądem stałym 24 V. W
tym przypadku odgałęzienia mogą być również zasilane z koncentratora
digiLine JUMO lub poprzez zastosowanie rozdzielaczy “Y” JUMO. W
przypadku zastosowania koncentratora digiLine JUMO, przełącznik suwakowy
na koncentratorze JUMO digiLine musi być ustawiony w prawidłowej pozycji
dla używanego napięcia zasilania. Istnieją dwie możliwości:
• Zasilanie napięciem stałym 24 V z wyjścia zasilania na JUMO AQUIS
touch P poprzez wejście magistrali koncentratora digiLine JUMO.
• Zasilanie napięciem stałym 24 V poprzez oddzielny zasilacz koncentratora
digiLine JUMO (dostępny w JUMO, nr katalogowy: 00646871)
W obu ustawieniach odpowiednie napięcie wejściowe 24 V DC jest
doprowadzane do wszystkich połączeń magistrali w koncentratorze JUMO
digiLine.

Okablowanie magistrali w topologii liniowej
W topologii linii, linia magistrali musi być wyposażona w oporniki terminujące
na obu końcach, w celu uniknięcia zakłóceń transmisji poprzez odbicia. Jeśli
jednak stosowane są czujniki JUMO ecoLine, nie wolno stosować
terminatorów. Dlatego rezystory terminujące należy stosować tylko w
magistrali cyfrowej JUMO nieposiadającej czujników JUMO ecoLine. JUMO
oferuje terminatory ze złączem M12.

⇨ Rozdział 4.4 "Akcesoria", strona 25

Rezystory obciążeniowe mogą być aktywowane za pomocą przełącznika DIP
opcjonalnych kartach interfejsu RS422/485.

⇨ Rozdział "Opcjonalne płytki interfejsów", strona 64
Typ czujnika

Maks.
długość linii

Maks.
długość
odgałęzień

Czujniki cyfrowe
JUMO ecoLine(typ
20263x)

100 m

10 m

Maks. liczba
podłączanych
czujników
6

Komentarz

maksymalny
dopuszczalny
spadek napięcia
między
zasilaniem 24 V
DC a ostatnim
czujnikiem: 1.5
V

a

Maksymalna długość linii magistrali zależy od liczby i rodzaju podłączonych czujników oraz sposobu
ich rozmieszczenia wzdłuż linii magistrali. Ze względu na bardzo zróżnicowany pobór prądu przez
różne typy czujników, trudno jest określić wartość graniczną, która będzie miała zastosowanie we
wszystkich sytuacjach instalacyjnych. W razie wątpliwości zaleca się przeprowadzenie obliczeń
spadku napięcia w fazie planowania (patrz rozdział 24.2.4 "Obliczanie spadku napięcia", strona 396).
b Linia odgałęźna od koncentratora digiLine JUMO lub rozgałęźnika “Y” do czujnika z elektroniką digiLine JUMO.
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Okablowanie magistrali w topologii gwiazdy
Terminacji magistrali nie należy stosować w topologii gwiazdy (z
odgałęzieniami). Transmisja przez odgałęzienia jest bezproblemowa.
Zastosowanie wielu rezystorów terminujących w magistrali może jednak
poważnie zakłócić sygnał.
Typ czujnika

Maksymalna długość na
oddział

cyfrowe czujniki
JUMO tecLine
(Rodzaje 20263x)

50 m

Maks. liczba
podłączanych
czujników
6

396

Komentarz

Terminacja
zakończenia
linii
jest
zabroniona
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24.2.4

Obliczanie spadku napięcia
W przypadku magistrali cyfrowej JUMO DigiLine z topologią linii (adapter “Y”
lub koncentrator JUMO digiLine z napięciem 5,3 V poprzez oddzielny zasilacz)
nieuchronnie występuje spadek napięcia pomiędzy wejściem zasilania a
każdym czujnikiem. Wielkość spadku napięcia zależy od typu czujnika, liczby
czujników, długości magistrali i rozmieszczenia czujników na magistrali.
Ponieważ każdy czujnik wymaga minimalnego napięcia do prawidłowego
działania, spadek napięcia musi być uwzględniony w planowaniu.
W poniższym opisie obliczenie spadku napięcia jest przedstawione na
przykładzie.

Struktura magistrali

Krok 1: Obliczenie prądu w poszczególnych odcinkach linii.
Do obliczenia prądu przepływającego przez dany odcinek linii dodawane są
częściowe składowe za wszystkie czujniki zasilane przez ten odcinek. Dla
struktury magistrali pokazanej powyżej oznacza to:
I1 = IS1 + IS2 + IS3
I2 = IS2 + IS3
I3 = IS3 = IS3
Pobór prądu przez czujnik jest pokazany w poniższej tabeli; ma zastosowanie
dla pracy w trybie Modbus bez zakończenia magistrali i czasu próbkowania wynoszącego
1 sekundę.
Czujnik

Średnia wartość bieżącej konsumacji

Wartość szczytowa poboru
prądu

JUMO digiLine pH/ORP/T

ok. 17 mA

ok. 20 mA

JUMO ecoLine O-DO

ok. 4 mA

ok. 50 mA

JUMO ecoLine NTU

ok. 2 mA

ok. 60 mA

W przypadku zakończenia magistrali na obu końcach (120 omów), pobór prądu
wzrasta podczas komunikacji nawet o 55 mA.
Podczas pracy z protokołem JUMO digiLine dochodzi do kolizji na magistrali podczas
skanowania magistrali; może to również prowadzić do zwiększenia poboru prądu. Nie
jest to jednak zazwyczaj krytyczne, ponieważ podczas skanowania nie ma możliwości
przetwarzania zmierzonych wartości.
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i dlatego napięcie zasilania czujnika może być niższe.
W przypadku czujników typu JUMO digiLine pH/ORP/T należy dokonać
obliczeń z wartościami szczytowymi:
I1 = IS1 + IS2 + IS3 = 20 mA + 20 mA + 20 mA = 60 mA
I2 = IS2 + IS3 = 20 mA + 20 mA = 40 mA
I3 = IS3 = IS3 = 20 mA
W przypadku czujników typu ecoLine O-DO/NTU, najwyższa wartość
szczytowa jest stosowana jednorazowo, a pozostałe czujniki są uwzględniane
z ich wartościami średnimi. Przykład dla 1 x O-DO i 2 x NTU:
I1 = IS1 + IS2 + IS3 = 4 mA + 2 mA + 60 mA = 66 mA
I2 = IS2 + IS3 = 2 mA + 60 mA = 62 mA
I3 = IS3 = IS3 = 60 mA
Do dalszych obliczeń przyjmuje się, że w strukturze magistrali pokazanej
powyżej stosowane są następujące czujniki:
Czujnik 1: JUMO digiLine pH (użyć wartości
szczytowej) Czujnik 2: ecoLine O-DO (użyć
wartości średniej) Czujnik 3: ecoLine NTU
(użyć wartości szczytowej):
I1 = IS1 + IS2 + IS3 = 20 mA + 4 mA + 60 mA = 84 mA = 0,084 A
I2 = IS2 + IS3 = 4 mA + 60 mA = 64 mA = 0,064 A
I3 = IS3 = IS3 = 60 mA = 0,06 A
Krok 2: Obliczyć spadek napięcia na poszczególnych odcinkach linii.
Długość odcinków linii wynosi 20 m każdy.
Spadek napięcia na odcinku linii jest obliczany według następującego wzoru:
Ux = × 2 × Lx × Ix / A; gdzie = 1/56 mm2/m i A = 0,34 mm2W
powyższym przykładzie oznacza to:
U1 = × 2 × D1 × I1 × I1 / A = 1/56 mm2/m × 2 × 20 m × 0,084 A / 0,34 mm2 =
0.177 V
Pokazane w formie uproszczonej:
U1 = 1/56 × 2 × 20 × 0,084 A / 0,34 = 0,177 V
U2 = 1/56 × 2 × 20 × 0,064 A / 0,34 = 0,135 V
U3 = 1/56 × 2 × 20 × 0,06 A / 0,34 = 0,126 V
Krok 3: Obliczyć napięcie na odpowiednim czujniku.
Wartość napięcia zasilającego w danym czujniku jest podawana przez napięcie
zasilające w punkcie wejścia minus suma wszystkich napięć, które spadają na
segmenty linii, które znajdują się pomiędzy punktem wejścia i czujnikiem. W
powyższym przykładzie oznacza to:
US1 = USV - U1 = 5.3 V - 0.177 V = 5.123 V ≈ 5.1 V
US2 = USV - U1 - U2 = 5,3 V - 0,177 V - 0,135 V = 4,988 V ≈ 5,0 V
US3 = USV - U1 - U2 - U3 = 5.3 V - 0.177 V - 0.135 V - 0.126 V = 4.862 V ≈ 4.9 V
Wymagane minimalne napięcie czujników przedstawiono w poniższej tabeli.
Czujnik

Minimalne napięcie

JUMO digiLine pH/ORP/T

4.2 V

JUMO ecoLine O-DO

5V

JUMO ecoLine NTU

5V

Napięcie na czujniku 1 (JUMO digiLine pH) jest znacznie powyżej wartości minimalnej.
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(4.2 V). Napięcie na czujniku 2 (ecoLine O-DO) odpowiada mniej więcej
wartości minimalnej (5 V). W przypadku czujnika 3 (ecoLine NTU) napięcie nie
jest wystarczające.
UWAGA!
Do pracy czujników JUMO ecoLine zaleca się stosowanie koncentratorów
JUMO digiLine i generowanie napięcia zasilania DC 5.3V w koncentratorze
JUMO digiLine.
UWAGA!
Przedstawiona tu kalkulacja spadku napięcia nie dotyczy stosowania
czujników tecLine JUMO (typy 20263x).
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24.3

400

RoHS Chiny

JUMO GmbH & Co. KG
Adres:
Moritz-Juchheim-Strasse 1
36039 Fulda, Niemcy
Adres dostawy:
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Niemcy
Adres pocztowy:
36035 Fulda, Niemcy
Telefon: +49 661 6003-0
Fax:
+49 661 6003-607
E-mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

