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Bezpečnostní pokyny

1.1  Předpokládané použití

Senzor OPTISENS CL 1100 je určen pro měření volného chlóru, oxidu chloričitého nebo ozónu 
ve vodním hospodářství. Senzor je vhodný pro připojení k převodníku signálu MAC 100 a může 
být integrován do měřicího systému OPTISYS CL 1100.

1.2  Bezpečnostní pokyny výrobce

1.2.1  Autorská práva a ochrana dat

Obsah tohoto dokumentu byl vytvořen s velkou péčí. Nicméně nepřebíráme žádné záruky za to,  
že jeho obsah je bezchybný, kompletní a aktuální. 

Obsah a díla uvedená v tomto dokumentu podléhají autorskému právu. Příspěvky třetích stran 
jsou patřičně označeny. Kopírování, úprava, šíření a jakýkoli jiný typ užívání mimo rozsah 
povolený v rámci autorských práv je možný pouze s písemným souhlasem příslušného autora 
a/nebo výrobce.

Výrobce vždy dbá o zachování cizích autorských práv a snaží se využívat vlastní a veřejně 
přístupné zdroje.

Shromažďování osobních údajů (jako jsou jména, poštovní nebo e-mailové adresy) v 
dokumentech výrobce pokud možno vždy vychází z dobrovolně pokytnutých dat. V přiměřeném 
rozsahu je vždy možno využívat nabídky a služby bez poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů.

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že přenos dat prostřednictvím Internetu (např. při 
komunikaci e-mailem) vždy představuje bezpečnostní riziko. Tato data není možno zcela 
ochránit proti přístupu třetích stran. 

Tímto výslovně zakazujeme používat povinně zveřejňované kontaktní údaje pro účely zasílání 
jakýchkoliv reklamních nebo informačních materiálů, které jsme si výslovně nevyžádali. 

1.2.2  Vymezení odpovědnosti

Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody vyplývající z používání tohoto výrobku včetně, nikoli 
však pouze přímých, následných, vedlejších, represivních a souhrnných odškodnění.

Toto vymezení odpovědnosti neplatí v případě, že výrobce jednal úmyslně nebo s velkou 
nedbalostí. V případě, že jakýkoli platný zákon nepřipouští taková omezení předpokládaných 
záruk nebo vyloučení určitých škod, pak v případě, že pro Vás takový zákon platí, nepodléháte 
některým nebo všem výše uvedeným odmítnutím, vyloučením nebo omezením. 

Výrobce poskytuje na všechny zakoupené výrobky záruku v souladu s platnou kupní smlouvou a 
Všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami.

Upozornění!
Uživatel nese plnou odpovědnost za přiměřené použití přístroje a za korozní odolnost použitých 
materiálů vůči měřenému médiu.

Informace!
Výrobce neručí za škody vyplývající z nevhodného použití nebo z použití k jiným než 
stanoveným účelům.
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Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli, jakkoli a z jakéhokoli důvodu změnit obsah své 
dokumentace včetně tohoto vymezení odpovědnosti bez předchozího upozornění a za případné 
následky těchto změn nenese jakoukoli odpovědnost. 

1.2.3  Odpovědnost za výrobek a záruka

Uživatel odpovídá za použitelnost přístroje pro daný účel. Výrobce nepřebírá žádnou 
odpovědnost za následky nesprávného použití přístroje uživatelem. Záruky se nevztahují na 
závady způsobené nesprávnou montáží a používáním přístroje (systému). Poskytování záruk se 
řídí platnou kupní smlouvou a Všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami. 

1.2.4  Informace o dokumentaci

Je naprosto nezbytné důkladně prostudovat veškeré informace v tomto dokumentu a dodržovat 
platné národní normy, bezpečnostní předpisy a preventivní opatření, aby nedošlo ke zranění 
uživatele nebo k poškození přístroje.

Jestliže tento dokument není ve vašem rodném jazyce a máte problémy s porozuměním textu, 
doporučujeme vám požádat o pomoc naši nejbližší pobočku. Výrobce nepřebírá žádnou 
odpovědnost za škody nebo zranění způsobená v důsledku neporozumění informacím v tomto 
dokumentu. 

Tento dokument vám má pomoci zajistit pracovní podmínky, které umožní bezpečné a efektivní 
využití tohoto přístroje. Dokument obsahuje rovněž speciální pokyny a opatření, na která 
upozorňují níže uvedené piktogramy.
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1.2.5  Používané výstražné symboly

Bezpečnostní výstrahy jsou označeny následujícími symboly.

•  MANIPULACE
Tento symbol označuje všechny pokyny k činnostem, které musí obsluha provádět v určeném 
pořadí.

i VÝSLEDEK
Tento symbol upozorňuje na všechny důležité výsledky předcházejících činností.

1.3  Bezpečnostní pokyny pro obsluhu

Nebezpečí!
Tato výstraha upozorňuje na bezprostřední nebezpečí při práci s elektrickým zařízením. 

Nebezpečí!
Tato výstraha upozorňuje na bezprostřední nebezpečí popálení způsobeného teplem nebo 
horkým povrchem. 

Nebezpečí!
Tato výstraha upozorňuje na bezprostřední nebezpečí při používání tohoto zařízení v 
potenciálně výbušné atmosféře.

Nebezpečí!
Je bezpodmínečně nutné dbát uvedených výstrah. I částečné ignorování těchto výstrah může 
vést k vážnému ohrožení zdraví nebo života. Rovněž může dojít k závažnému poškození 
přístroje nebo okolních zařízení. 

Výstraha!
Ignorování těchto bezpečnostních výstrah, a to i částečné, představuje vážné riziko ohrožení 
zdraví. Rovněž může dojít k závažnému poškození přístroje nebo okolních zařízení.

Upozornění!
Ignorování těchto pokynů může vést k poškození přístroje nebo okolních zařízení. 

Informace!
Tyto pokyny obsahují důležité informace o zacházení s přístrojem.

Právní upozornění!
Tato poznámka obsahuje informace o zákonných nařízeních a normách.

Výstraha!
Tento přístroj mohou montovat, uvádět do provozu, obsluhovat a udržovat pouze osoby s 
patřičnou kvalifikací.
Tento dokument vám má pomoci zajistit pracovní podmínky, které umožní bezpečné a efektivní 
využití tohoto přístroje. 
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Popis přístroje

2.1  Rozsah dodávky

Volitelné příslušenství
• Adaptér do potrubí SENSOFIT FLOW 1000
• Kabel CL-W 1100 5 m / 16,4 ft
• Kabel CL-W 1100 10 m / 32,8 ft

Náhradní díly a spotřební materiál
• Senzor OPTISENS CL 1100 (Cl2) 
• Senzor OPTISENS CL 1100 (ClO2) 
• Senzor OPTISENS CL 1100 (O3) 

Informace!
Pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zda nenese známky poškození nebo špatného zacházení. 
Případné poškození oznamte přepravci a nejbližší pobočce výrobce.

Informace!
Zkontrolujte dodací (balicí) list, zda jste obdrželi kompletní dodávku dle vaší objednávky.

Informace!
Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte 
zejména hodnotu napájecího napětí. 

Obrázek 2-1: Standardní rozsah dodávky

1  Objednaný senzor
2  Dokumentace
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2.2  Popis senzoru
Senzor pro měření volného chlóru, oxidu chloričitého nebo ozónu se vyznačuje robustní 
konstrukcí a mimořádně nízkými nároky na údržbu. Senzor obsahuje dvě zlaté elektrody a 
gelovou náplň. Výsledky měření nezávisí na hodnotě průtoku, pokud dosahuje alespoň 30 l/h / 
7,93 gal/h, optimální doporučená hodnota průtoku je 50...150 l/h / 13,21...39,63 gal/h.

Senzor je na přání vybaven patentovanou funkcí automatického čistění (ASR, patent Dr. A. 
Kuntze). Při elektrochemickém procesu dochází k vytváření bublinek plynu, které odstraňují i 
odolné nánosy na senzoru - např. vápencové usazeniny. ASR významně prodlužuje životnost 
senzoru, minimalizuje nároky na údržbu a zlepšuje stabilitu měření.

2.3  Výrobní štítek

Typ senzoru je uveden na nálepce na obalu senzoru a také na samotném senzoru.

Obrázek 2-2: Konstrukce senzoru

1  Ochranný kryt elektrického konektoru
2  Elektrický konektor
3  O-kroužek
4  Šestihranná matice pro zašroubování senzoru rukou
5  Závit senzoru
6  Podložka
7  O-kroužek
8  Skleněná trubice
9  Membrána
10  Zlatá elektroda

Obrázek 2-3: Vnitřní části senzoru

1  Připojení měřicí elektrody a protielektrody ve vnitřní skleněné trubici
2  Gelová náplň vnější skleněné trubice
3  Měřicí elektroda a protielektroda (zlaté)
4  Membrána
5  Referenční elektroda

Informace!
Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte 
zejména hodnotu napájecího napětí. 
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Montáž

3.1  Poznámky k montáži

3.2  Přeprava a skladování

• Senzor je vyroben ze skla, a proto je velmi křehký. Chraňte ho před otřesy a nárazy.
• Nedotýkejte se zlatých elektrod a chraňte je před poškrábáním.
• Skladujte přístroj v původním obalu na suchém místě chráněném před prachem. Chraňte 

senzor před znečištěním. V případě potřeby ho očistěte předepsaným způsobem na straně 
35.

Informace!
Pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zda nenese známky poškození nebo špatného zacházení. 
Případné poškození oznamte přepravci a nejbližší pobočce výrobce.

Informace!
Zkontrolujte dodací (balicí) list, zda jste obdrželi kompletní dodávku dle vaší objednávky.

Informace!
Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte 
zejména hodnotu napájecího napětí. 

Upozornění!
Měřicí konec senzoru nesmí při skladování vyschnout. Značně by se tím snížila jeho životnost.
Pokud není senzor používán, je ho nutno skladovat tak, aby byl jeho měřicí konec trvale ponořen 
v 3molárním roztoku KCl. Měřicí konec nesmí být ponořen v obyčejné vodě, došlo by 
k vyluhování iontů KCl. Původní obal, ve kterém je senzor dodáván, obsahuje plastovou 
zkumavku s roztokem KCl, a je proto vhodný pro přepravu a skladování senzoru (viz následující 
obrázek).

Obrázek 3-1: Senzor pro měření chlóru v původním obalu

1  Vycpávka
2  Plastová zkumavka s 3molárním roztokem KCl
3  Senzor
4  O-kroužek
5  Podložka
6  Ochranný kryt elektrického konektoru
7  Těsnicí víčko bez otvoru k uzavření plastové zkumavky 2 pokud senzor není používán.
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Skladování senzoru v dodané plastové zkumavce
•  Odšroubujte těsnicí víčko plastové zkumavky. Ponechejte si ho v původním obalu pro další 

použití.
•  Pokud v plastové zkumavce není dostatek roztoku, doplňte do ní potřebné množství 

3molárního roztoku KCl.
•  Prostrčte měřicí konec senzoru přes otvor ve skladovacím víčku zkumavky (viz obrázek na 

straně 11).
•  Opatrně posuňte O-kroužek dodaný se skladovacím víčkem po senzoru tak, aby byl těsně pod 

víčkem.
•  Zasuňte měřicí konec senzoru do plastové zkumavky tak, aby byl zcela ponořen v roztoku 

KCl.
•  Utáhněte víčko.
•  Uložte senzor do původního obalu.

3.3  Požadavky na instalaci

Vybalení senzoru
•  Povolte skladovací víčko našroubované na plastové zkumavce 1.
•  Opatrně senzor vytáhněte z plastové zklumavky.
•  Položte senzor na čistou měkkou podložku / látku 3.
•  Našroubujte na plastovou zkumavku dodané těsnicí víčko spolu s O-kroužkem a podložkou - 

postupujte podle obrázku 4. Skladovací víčko (s otvorem) uchovejte v původním obalu pro 
další použití.

Upozornění!
• Nedotýkejte se zlatých elektrod a chraňte je před poškrábáním.
• Zlaté elektrody je nutno udržovat v čistotě. V případě potřeby je očistěte předepsaným 

způsobem na straně 35. 

Obrázek 3-2: Manipulace se senzorem
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3.4  Montáž senzoru 

3.4.1  Základní pokyny pro montáž

3.4.2  Montáž do adaptéru do potrubí

Informace!
Pro dosažení spolehlivých výsledků měření dodržujte následující pokyny:

• Vždy senzor instalujte do dodaného adaptéru do potrubí nebo do měřicího systému 
OPTISYS CL 1100.

• Zlaté elektrody musí být stále zcela ponořeny v měřeném médiu.
• Doporučená hodnota průtoku měřeného média kolem elektrod senzoru je minimálně 30 litrů / 

7,93 gal za hodinu. Udržujte stabilní hodnotu průtoku.

Obrázek 3-3: Požadavky na montáž senzoru

1  Průtokmin = 30 l/h / 7,93 gal/h

Výstraha!
Před montáží nebo demontáží senzoru je nejdříve nutno potrubí odtlakovat!

Informace!
Adaptér pro montáž do potrubí není standardní součástí dodávky senzoru, je dodáván jako 
doplněk na přání. Musí být namontován ve vodorovné poloze přímo v procesním potrubí nebo 
v obtoku.

Obrázek 3-4: Vhodné montážní polohy adaptéru pro montáž do potrubí

1  Montáž ve výstupním potrubí
2  Montáž v obtoku
3  Ventil
4  Adaptér pro montáž do potrubí
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Montáž nového senzoru
•  Zkontrolujte, zda jsou O-kroužek 5 a podložka 4 na senzoru umístěny ve správném pořadí 

podle obrázku.
•  Zašroubujte senzor do vnitřního závitu 2 adaptéru pro montáž do potrubí 1. Dotáhněte 

senzor rukou.
•  Pokud ještě senzor není připojený k převodníku signálu, ponechejte na něm ochranné víčko 

elektrického konektoru až do připojení.

3.4.3  Montáž do měřicího systému OPTISYS CL 1100

Montáž nového senzoru
•  Zkontrolujte, zda jsou O-kroužek a podložka na senzoru umístěny ve správném pořadí.
•  Zašroubujte senzor do vnitřního závitu průtočné cely. Dotáhněte senzor rukou.
•  Pokud ještě senzor není připojený k převodníku signálu, ponechejte na něm ochranné víčko 

elektrického konektoru až do připojení.

Obrázek 3-5: Montáž senzoru do adaptéru pro montáž do potrubí

1  Adaptér pro montáž do potrubí
2  Vnitřní závit
3  Závit senzoru
4  Podložka
5  O-kroužek
6  Provozní připojení
7  Směr proudění
8  Ochranné pouzdro

Informace!
OPTISYS CL 1100 je kompletní měřicí systém pro měření volného chlóru, oxidu chloričitého 
nebo ozónu.

Upozornění!
Senzory jsou dodávány s ochrannými víčky, která je nutno před montáží do průtočných cel 
sejmout.

.book  Page 13  Monday, October 13, 2014  9:18 AM



3 Montáž 

14 

OPTISENS CL 1100

www.krohne.com 10/2014 - 4003970001 - MA OPTISENS CL 1100 R01 cz

3.5  Příklady typických aplikací
Na následujících obrázcích jsou uvedeny příklady typických aplikací (měřicích míst), ve kterých 
byl použit převodník signálu, senzor a adaptér pro montáž do potrubí.

Obrázek 3-6: Měřicí místo s adaptérem pro montáž do potrubí

1  Měření v obtoku
2  Měření v procesním potrubí
3  Uzavírací kohout
4  Adaptér pro montáž do potrubí se senzorem
5  Obtok
6  Hlavní procesní potrubí

Obrázek 3-7: Měřicí místo s průtočnou celou měřicího systému OPTISYS CL 1100

1  Vstup
2  Vstupní ventil
3  Průtočná cela měřicího systému OPTISYS CL 1100
4  Senzor s připojením k převodníku signálu
5  Výstupní ventil
6  Výstup
7  Odběr vzorku
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Elektrické  připojení

4.1  Bezpečnostní pokyny

4.2  Připojení kabelu k senzoru

•  Odšroubujte ochranný kryt z konektoru senzoru a ponechejte si ho pro pozdější použití.
•  Zkontrolujte, zda jsou konektor i kabel suché 2.
•  Zkontrolujte, zda je na konektoru senzoru nasunutý O-kroužek 3.
•  Přiložte konektor kabelu 4 k senzoru.
•  Našroubujte konektor kabelu na senzor a dotáhněte ho rukou.

Nebezpečí!
Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení. 
Věnujte pozornost údajům o napájecím napětí na štítku přístroje!

Nebezpečí!
Dodržujte národní předpisy pro elektrické instalace!

Výstraha!
Bezpodmínečně dodržujte místní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Veškeré 
práce s elektrickými součástmi měřicích přístrojů mohou provádět pouze pracovníci s patřičnou 
kvalifikací. 

Informace!
Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte 
zejména hodnotu napájecího napětí. 

Upozornění!
Do konektoru senzoru nesmí proniknout vlhkost. Pokud do konektoru pronikne vlhkost nebo 
nečistota, vyčistěte ho čistou vodou a vysušte vzduchem (např. fénem).

Obrázek 4-1: Připojení kabelu k senzoru
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4.3  Připojení kabelu senzoru k převodníku

Senzory pro měření volného chlóru, oxidu chloričitého nebo ozónu se v převodníku vždy připojují 
k bloku svorek Pos.A. V závislosti na konfiguraci převodníku signálu může být k bloku svorek 
Pos.B připojen senzor pH. K bloku sovrek Pos.A je možno připojit externí snímač teploty. (Další 
podrobnosti o montáži a nastavení senzoru pH a / nebo snímače teploty najdete v příslušné 
dokumentaci k těmto přístrojům.)

Nebezpečí!
Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení. 
Věnujte pozornost údajům o napájecím napětí na štítku přístroje!

Informace!
Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte 
zejména hodnotu napájecího napětí. 

Obrázek 4-2: Připojení senzoru k převodníku

1  Svorky pro připojení senzoru
2  Blok svorek S (ochranná zem)
3  Blok svorek Pos.A: svorky pro připojení senzoru OPTISENS CL 1100 a snímače teploty
4  Blok svorek Pos.B: svorky pro připojení senzoru pH a snímače teploty
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Připojení kabelu senzoru k převodníku
•  Protáhněte kabel senzoru třetí vývodkou zleva 1.
•  Zasuňte stínění koaxiálního kabelu 6 do jedné ze svorek v bloku S 2.
•  Zasuňte modrý 3, bílý 4 a hnědý 5 vodič do svorek v bloku Pos.A podle údajů 

v předcházející tabulce.
•  Kabel uvolníte stisknutím bílé páčky 7 na příslušné svorce, pak jej můžete ze svorky 

vytáhnout.

4.4  Připojení externího snímače teploty
Připojte externí snímač teploty Pt100 nebo Pt1000 k bloku svorek Pos.A/B v převodníku podle 
následujících obrázků:

Obrázek 4-3: Připojení 4vodičového koaxiálního kabelu

Cl

Obrázek 4-4: Připojení externího snímače teploty Pt100/1000 k převodníku

1  2vodičové připojení
2  3vodičové připojení
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Provoz

5.1  Struktura menu

Informace!
Následující tabulka obsahuje pouze přehled položek menu. Při programování přístroje vždy 
rovněž prostudujte tabulku funkcí, která obsahuje podrobnější informace!
V následující tabulce jsou uvedena pouze menu platná pro tento senzor. Další podrobnosti 
o základním nastavení najdete v návodu k převodníku signálu.

Režim 
měření

Hlavní menu Submenu Parametr

 3 nebo 4 
stránky, 
rolování 
tlačíky ↓ 
a ↑

> 2,5
s
^

A quick 
setup

>
^

A9 product cal.A 
kalibrace média 
na procesním 
vstupu A 
(Cl2/ClO2/O3)

>
^

A9.1 temp.comp. >
^

Další 
podrobnosti 
viz tabulka 

funkcí.
A9.4 pH compensation

A9.6 start calib.

A9.7 stored value

A9.8 reference

A12 REDOX 
calibration B
Pouze je-li 
zapnuto měření 
ORP!
kalibrace redoxu 
na procesním 
vstupu B (pro 
2kanálové 
provedení; 
podrobnosti viz 
dokumentace 
k senzoru 
pH/ORP)

A13 pH cal. B
kalibrace pH na 
procesním vstupu 
B (pro 2kanálové 
provedení; 
podrobnosti viz 
dokumentace 
k senzoru 
pH/ORP)

A13.1 temp.comp. 

↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑

> 2,5
s
^

B test >
^

B1 sim.process 
inp.A

>
^

B1.1 temperature >
^

Další 
podrobnosti 
viz tabulka 

funkcí.
B1.4 conc.absolute

B2 sim.process 
inp.B

B2.1 temperature

B2.5 REDOX/ORP
Pouze je-li zapnuto měření 
ORP!
(pro 2kanálové provedení; 
podrobnosti viz dokumentace 
k senzoru pH/ORP)

B2.7 pH
(pro 2kanálové provedení; 
podrobnosti viz dokumentace 
k senzoru pH/ORP)

B3 simulation I/O B3.1 current out A

B3.2 current out B

B3.3 current out C

B3.6 simulation R3 off
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B4 actual values B4.1 operating hours

B4.2 process input A

B4.2.1 temperature

B4.2.6 concentration 
(Cl2/ClO2/O3)

B4.2.9 CPU temp. (závisí na 
obj. čísle)

B4.2.11 electrode current (µA)

B4.3 process input B

B4.3.1 temperature

B4.3.2 pH

B4.3.9 CPU temp. (závisí na 
obj. čísle)

B4.3.11 elctrode current (μA)

B5 logbooks B5.1 status log 

B5.2 calibration log 

B6 information B6.1 C number

B6.2 process input A

B6.3 process input B

B6.4 SW.REV.MS

B6.5 SW.REV.UIS

B6.6 Electronic Revision ER

↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑

Režim 
měření

Hlavní menu Submenu Parametr

 3 nebo 4 
stránky, 
rolování 
tlačíky ↓ 
a ↑

> 2,5
s
^

C setup >
^

C1 process input 
A

>
^

C1.1 parameter >
^

Další 
podrobnosti 
viz tabulka 

funkcí.
C1.9 slope

C1.11 pH compensation 

C1.13 cleaning

C1.14 time constant

C1.15 temperature

C1.18 product cal.

C2 process input 
B (pro 2kanálové 
provedení; 
podrobnosti viz 
dokumentace 
k senzoru 
pH/ORP)

C2.1 parameter (pH/REDOX)

C2.7 inner buffer (jen pH)

C2.8 zero point

C2.9 slope

C2.10 calibration buffer (jen pH)

C2.14 time constant

C2.15 temperature (jen pH)

C2.16 REDOX cal.

C2.17 pH cal.

↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑

Režim 
měření

Hlavní menu Submenu Parametr
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5.2  Tabulky funkcí

5.2.1  Menu A, quick setup (= rychlé nastavení)

A9, process input A product calibration (Cl2/ClO2/O3) (kalibrace média na procesním vstupu A)

A12, process input B REDOX calibration (kalibrace redoxu na procesním vstupu B)

A13, process input B pH calibration (kalibrace pH na procesním vstupu B)

5.2.2  Menu B, test

Postup při spuštění simulace je stejný pro všechny funkce:

•  Zvolte funkci pomocí ↓ nebo ↑ a stiskněte ^.
i Uvidíte dvě volby: "set value" (otevření editoru pro zadání simulované hodnoty) a "break" 

(opuštění menu bez provedení simulace).

•  Zvolte požadovanou možnost pomocí ↑ nebo ↓ a stiskněte ^.
i Pokud jste zvolili "set value", přístroj se zeptá, zda má spustit simulaci ("start simulation?") 

a nabízí možnosti "no" (opuštění menu bez simulace) nebo "yes" (spuštění simulace).

•  Zvolte požadovanou možnost pomocí ↑ nebo ↓ a stiskněte ^.
i Pokud jste zvolili "yes", simulace se spustí.

B1, sim.process inp.A (simulace procesního vstupu A)
B2, sim.process inp.B (simulace procesního vstupu B)

Informace!
Zobrazení některých submenu závisí na nastavení hardware a použitém senzoru (senzorech). 
Proto jsou zde podrobně popsána pouze menu příslušející k tomuto senzoru. Popis dalších 
funkcí v menu je uveden v dokumentaci pro MAC 100.

Pro 1 nebo 2kanálové provedení: nastavení pro kalibraci senzoru

Pro 2kanálové provedení; podrobnosti viz dokumentace k senzoru pH/ORP.
Pouze je-li zapnuto měření ORP!

Pro 2kanálové provedení; podrobnosti viz dokumentace k senzoru pH/ORP.

Informace!
Zobrazení některých submenu závisí na nastavení hardware a použitém senzoru (senzorech). 
Proto jsou zde podrobně popsána pouze menu příslušející k tomuto senzoru. Popis dalších 
funkcí v menu je uveden v dokumentaci pro převodník.

Menu Název / funkce Nastavení / popis

B1.1
B2.1

temperature V tomto menu je možno simulovat hodnotu teploty.

B1.4
B2.4

conc.absolute V tomto menu je možno simulovat hodnotu koncentrace.
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B4, actual values (skutečné hodnoty)

5.2.3  Menu C, setup (nastavení)

C1, process input A (procesní vstup A)
C2, process input B (procesní vstup B)

B2.5 REDOX/ORP V tomto menu je možno simulovat hodnotu relativní koncentrace ORP 
(oxidačně-redukčního potenciálu). Pouze pro 2kanálové provedení; 
podrobnosti viz dokumentace k senzoru pH/ORP. POUZE je-li zapnuto 
měření ORP.

B2.7 pH V tomto menu je možno simulovat hodnotu relativní koncentrace pH. Pouze 
pro 2kanálové provedení; podrobnosti viz dokumentace k senzoru pH/ORP.

Menu Název / funkce Nastavení / popis

Toto menu obsahuje několik funkcí umožňujících zobrazení příslušných okamžitých hodnot. Zobrazené hodnoty závisí 
na konfiguraci přístroje.

B4.1 operating hours V tomto menu se zobrazuje doba provozu přístroje v hodinách.

B4.2 process input A V tomto menu se zobrazují měřené hodnoty z procesního vstupu A.

B4.3 process input B V tomto menu se zobrazují měřené hodnoty z procesního vstupu B.

Pouze pro 2kanálové provedení; podrobnosti viz dokumentace k senzoru 
pH/ORP.

Informace!
Převodník signálu má dva procesní vstupy ze senzorů - A a B. Každý procesní vstup má v tomto 
hlavním menu svá vlastní submenu. Procesní vstup A je vždy obsazen, tj. převodník má vždy 
osazenu desku v rozhraní "Pos.A". Rozhraní procesního vstupu B má desku osazenu pouze 
u dvoukanálového provedení převodníku signálu. Pozor, typ měření a procesního vstupu musí 
být vždy určen již v objednávce. Konfiguraci převodníku nelze později změnit.

Informace!
Zobrazení některých submenu závisí na nastavení hardware a použitém senzoru (senzorech).

Menu Název / funkce Nastavení / popis

Procesním vstupům A a B může být přiřazen buď senzor 1 nebo senzor 2. Další informace o typech senzorů 1 a 2 viz 
návod k převodníku MAC 100 "Kombinace vstupů ze senzorů". Procesní vstup A je vždy obsazen, procesní vstup B 
může být obsazen.
Poznámka: záměnu senzoru 1 za senzor 2 a naopak může provést pouze výrobce!
V závislosti na typu senzoru, který je připojen ke vstupu A nebo B, se mění i struktura příslušného menu.

C1.1 parameter (Cl2/ClO2/O3) V této položce menu je možno zvolit senzor připojený k procesnímu 
vstupu A. Jednotlivé položky a parametry závisí na konfiguraci přístroje. 
Konfigurace přístroje je zadána uživatelem a nastavena při výrobě.

C1.9 slope Sklon kalibrační přímky - pouze pro čtení.
Používá se při kalibraci přístroje.

Menu Název / funkce Nastavení / popis
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C1.11 pH compensation Kompenzace pH - toto menu se používá při kalibraci senzoru pH. Další 
podrobnosti viz Kompenzace pH na straně 27.

Volby:
• off (standardní nastavení): kompenzace pH je vypnuta
• manual: vliv pH je kompenzován ručně zadanou hodnotou
• automatic: vliv pH je kompenzován automaticky pomocí naměřené hodnoty 

ze senzoru pH připojeného k procesnímu vstupu B

C1.12 man. pH compensation Ruční zadání požadované hodnoty pH pro kompenzaci v případě, že bylo 
v menu C1.11 zvoleno manual.

C1.13 cleaning V tomto menu se zadávají parametry pro čištění.
Podrobnosti o procesu čištění viz Čištění na straně 35.

C1.13.1 cleaning Volby:
• off: čištění je vypnuto
• 24h period: čištění se provádí jednou za 24 hodin (jednou denně)
• 12h period: čištění se provádí jednou za 12 hodin
• 8h period: čištění se provádí jednou za 8 hodin

C1.13.2 start time Čas spuštění čištění:
Čištění je spuštěno v ručně zadaném čase.
Dobu spuštění čisticí procedury je možno odložit.

C1.13.3 clean hold [s] Prodleva v [s] po čištění. Pokud se měřená hodnota po čištění nepřiblížila 
k poslední měřené hodnotě v rozmezí 10%, prodleva může být až dvakrát 
prodloužena.

C1.13.4 clean Ruční spuštění čisticí procedury.

C1.15
C2.15

temperature Menu pro měření teploty. Je k dispozici pro senzor 1 i senzor 2.

C1.15.1
C2.15.1

probe Volby:
• manual: používá se v případě, že k převodníku signálu není připojen žádný 

externí ani interní snímač teploty
• Pt100: používá se, když má senzor pH integrované měření teploty nebo 

když je k převodníku signálu připojen externí snímač teploty Pt100
• Pt1000: používá se, když je k převodníku signálu připojen externí snímač 

teploty Pt1000

C1.15.2
C2.15.2

manual Funkce je k dispozici, bylo-li v C1.15.1 nebo C2.15.1 zvoleno "manual", 
slouží k zadání teploty.

C1.15.3
C2.15.3

correction Korekční odchylka pro měření teploty. Funkce není k dispozici, je-li 
v C1.15.1 nebo C2.15.1 zvoleno "manual".

C1.15.4
C2.15.4

limitation Měřicí rozsahy pro měření teploty.

C1.15.5
C2.15.5

temp. comp. Menu pro aktivaci kompenzace teploty.
Další podrobnosti viz Teplotní kompenzace  na straně 23.

Volby:
• on: lineární kompenzace teploty je zapnuta
• off: kompenzace teploty je vypnuta

C1.18 product calibration Další podrobnosti viz Kalibrace na straně 23.

C1.18.1 temp.comp Menu pro aktivací parametrů kompenzace teploty při kalibraci.

Volby:
• off: měření teploty je vypnuto
• manual: hodnotu teploty je nutno zadat ručně
• automatic: měření teploty se provádí v souladu s nastavením

C1.18.2 temperature Menu pro ruční nastavení teploty.

C1.18.3 temp. coefficient Teplotní koeficient pro ručně nastavenou kompenzaci teploty při kalibraci.

Menu Název / funkce Nastavení / popis
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5.3  Kalibrace

5.3.1  Pořadí kalibrace

Pokud měříte i teplotu a hodnotu pH měřeného média, je nezbytné provádět kalibraci 
v následujícím pořadí, v opačném případě začněte bodem 3. kalibrace senzoru.

1. Kalibrace snímače teploty podle popisu na následujících stranách. 
2. Kalibrace senzoru pH (viz návod k senzoru pH).
3. Kalibrace senzoru podle popisu na následujících stranách. 

5.3.2  Teplotní kompenzace 

 2 volby pro teplotní kompenzaci během měření:

• on: lineární teplotní kompenzace je zapnuta.
• off: teplotní kompenzace je vypnuta

3 volby pro teplotní kompenzaci během kalibrace:

• automatic: převodník signálu automaticky kompenzuje vliv teploty pomocí hodnot 
naměřených snímačem teploty Pt100 nebo Pt1000.

• manual: převodník signálu kompenzuje vliv teploty pomocí ručně zadané hodnoty teploty; 
tato varianta má smysl pouze v případě, že je teplota měřeného média relativně konstantní. 

• off: teplotní kompenzace je vypnuta

C1.18.4 pH compensation Volby:
• off: měření pH je vypnuto
• manual: hodnotu pH je nutno zadat ručně
• automatic: měření pH se provádí v souladu s nastavením

C1.18.5 man. pH compensation Pokud byla v menu C1.18.4 nastavena kompenzace pH na "manual", 
zadává se v tomto menu požadovaná hodnota pH..

C1.18.6 start calibration Spuštění kalibrace.

C1.18.7 stored value Prohlížení hodnoty uložené při kalibraci.

C1.18.8 reference Zadání referenční hodnoty pro senzor v mg/l.

Upozornění!
Pokud máte při měření zvolenu lineární teplotní kompenzaci, pak během kalibrace zvolte pro 
teplotní kompenzaci "automatic" nebo "manual". Pokud máte při měření kompenzaci teploty 
vypnutou ("off"), pak zvolte "off" i pro kompenzaci teploty při kalibraci.

Menu Název / funkce Nastavení / popis
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Menu pro volbu typu snímače teploty obsahuje následující možnosti:

• Pt1000: tuto možnost zvolte v případě, že je k převodníku signálu připojen snímač teploty 
Pt1000.

• Pt100: tuto možnost zvolte v případě, že má senzor pH integrovaný snímač teploty Pt100 
nebo pokud je k převodníku signálu připojen externí snímač teploty Pt100.

• manual: tuto možnost zvolte v případě, že k převodníku signálu není připojen interní ani 
externí snímač teploty.

Informace!
• Měření je lineárně závislé na teplotě. Lineární teplotní kompenzace kompenzuje vliv rychlosti 

pohybu iontů.
• Pozor, snímač teploty by vždy měl měřit hodnotu teploty v blízkosti elektrod senzoru. 
• Pokud aktivujete teplotní kompezaci, je možno změnit koeficient teploty. Přednastavená 

hodnota je vhodná pro pitnou vodu: 3%/°K. Pokud měříte jiné médium, je nutno změnit 
hodnotu koeficientu. Koeficient závisí na tvrdosti vody a rychlosti pohybu iontů. 

• Pokud zvolíte měření bez kompenzace, pak se naměřená koncentrace Cl2, ClO2 nebo O3 
bude pravděpodobně lišit od skutečné hodnoty koncentrace Cl2, ClO2 nebo O3. A to proto, že 
koncentrace Cl2, ClO2 nebo O3 v určitém měřeném médiu závisí na teplotě média.
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Po spuštění převodníku signálu se zobrazí stránka s měřenými hodnotami. Jedná se 
o standardní obrazovku, která se zobrazuje v režimu měření. Pokud se nacházíte v režimu 
měření a přejete si nastavit teplotní kompenzaci, musíte provést následující kroky:

Krok 1: aktivace teplotní kompenzace při měření

Stiskněte tolikrát ^̂̂̂, dokud se nevrátíte zpět do režimu měření. Zvolte yes pro potvrzení a 
uložení vaší volby.

Stiskněte > na dobu delší než 2,5 sekundy, pak tlačítko uvolněte. Nyní se nacházíte v hlavním menu 
režimu programování. Na horním řádku displeje se vpravo zobrazí písmeno "A", pod ním je zvýrazněno 
hlavní menu quick setup.

Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno menu setup.

HLAVNÍ MENU

A quick setup
B test
> C setup
D service

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. 

Nacházíte se na první úrovni submenu. Na horním řádku displeje se zobrazí "setup" 
a "C1", pod ním je zvýrazněno submenu process input A.

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.

 Nacházíte se na druhé úrovni submenu. Je zvýrazněno submenu 
parameter (Cl2/ClO2/O3).

Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno submenu 
temperature.

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.

Nacházíte se na úrovni parametrů. Na horním řádku se zobrazí 
"temperature" a "C1.15.1" nebo "C2.15.1", pod ním je zvýrazněna volba 
probe.

Stiskněte  nebo   tolikrát, dokud není zvýrazněno temp. comp..
Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.

Nyní je možno nastavit teplotní kompenzaci.

Stiskněte  nebo  a zvolte on nebo off.
Stiskněte ^̂̂̂  pro potvrzení zadané hodnoty.

Pokud jste zvolili lineární teplotní kompenzaci, můžete nyní zadat typ 
teplotní kompenzace

Stiskněte   nebo  tolikrít, dokud není zvýrazněna položka 
temp.coefficient.
Zadejte hodnotu a pak potvrďte stisknutím ^̂̂̂ .
Stiskněte  nebo  a zvolte probe.

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.

Stiskněte  nebo  a zvolte Pt1000, Pt100 nebo manual.

Stiskněte ^̂̂̂  pro potvrzení zadané hodnoty.
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Krok 2: konfigurace/nastavení snímače teploty pro měření

Stiskněte ^̂̂̂ pro potvrzení zadané hodnoty. Snímač teploty je nastaven.

Hodnotu teploty je případně možno zadat i v kelvinech, aby převodník signálu zobrazoval 
stejnou teplotu jako referenční snímač. 

Krok 2a: snímač Pt100 nebo Pt1000:
Odečtěte z obrazovky měřených hodnot aktuální hodnotu teploty naměřenou snímačem Pt100 / Pt1000 a 
zapište si ji.

Změřte teplotu referenčním snímačem teploty a zkontrolujte, jak se liší od hodnoty naměřené snímačem 
Pt100 / Pt1000.

Stiskněte > na dobu delší než 2,5 sekundy, pak tlačítko uvolněte. Nyní se nacházíte na úrovni hlavního 
menu.
Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno menu setup.

HLAVNÍ MENU

A quick setup
B test
> C setup
D service

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.

Nacházíte se na první úrovni submenu. Na horním řádku se zobrazí 
"SETUP" a "C1", pod ním je zvýrazněno submenu process input A.

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu process input A.

Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno menu temperature.

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. Zvýrazněno je submenu probe 
Pt100 / 1000.

Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno 
submenu correction.

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.

Informace!
Externí snímač teploty musí být připojen k bloku svorek "Pos.A" a nastaven na procesním 
vstupu A. 

.book  Page 26  Monday, October 13, 2014  9:18 AM



 Provoz 5

27

OPTISENS CL 1100

www.krohne.com10/2014 - 4003970001 - MA OPTISENS CL 1100 R01 cz

Zadejte naměřenou hodnotu teploty média.

Stiskněte ^̂̂̂ pro potvrzení zadané hodnoty. Pro teplotní kompenzaci nyní bude použita ručně 
zadaná hodnota teploty.

5.3.3  Kompenzace pH

Menu pro kompenzaci pH nabízí 3 různé volby:

• automatic: převodník signálu kompenzuje vliv hodnoty pH na měření volného chlóru 
automaticky na základě hodnoty naměřené senzorem pH připojeným k procesnímu vstupu B. 
Takto je zajištěno stabilní měření volného chlóru i při proměnlivých hodnotách pH. Přesto 
tento druh kompenzace neeliminuje vliv poklesu výstupního signálu při vyšších hodnotách pH 
ani snižování desinfekční schopnosti volného chlóru při zvyšování hodnoty pH. V zásadě 
výrobce doporučuje použití automatické kompenzace v případě, že se hodnota pH měřeného 
média pohybuje s menšími odchylkami v rozmezí pH 8 až 8,5.

• manual: převodník signálu kompenzuje vliv hodnoty pH na základě ručně zadané hodnoty. 
Tento druh kompenzace má smysl v případě, že je hodnota pH známá, stabilní a mimo 
neutrální rozsah.

Krok 2b: volba manual:
Změřte teplotu měřeného média.

Stiskněte > na dobu delší než 2,5 sekundy, pak tlačítko uvolněte. Nyní se nacházíte na úrovni hlavního 
menu.
Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno menu setup.

HLAVNÍ MENU

A quick setup
B test
> C setup
D service

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.

Nacházíte se na první úrovni submenu. Na horním řádku se zobrazí 
"SETUP" a "C1", pod ním je zvýrazněno submenu process input A.

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu process input A.

Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno submenu 
temperature.

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. Zvýrazní se submenu probe 
manual.

Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno 
submenu manual.
Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.

Informace!
Kompenzace pH je potřebná pouze pro měření volného chlóru.
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• off (standardní nastavení): kompenzace pH je vypnutá. Tato volba má smysl v případě, že 
je hodnota pH více méně stabilní nebo se pohybuje v neutrálním rozsahu (kolem pH 7). 
Pokud je kompenzace pH vypnutá a použijete referenční metodu (např. DPD), která 
kompenzuje vliv pH, pak provádíte kalibraci včetně příslušného rozdílu. Avšak pokud se pak 
hodnota pH změní, kalibrace již není platná. Pro malé změny pH okolo hodnoty pH 7 je tento 
vliv zanedbatelný, při větší změně pH je však nutno provést kalibraci znovu. Pokud k takovým 
změnám dochází poměrně často, pak byste měli zvolit jinou metodu kompenzace.

Nezapomeňte, že můžete kompenzaci pH aktivovat samostatně pro měření a pro kalibraci.

Po spuštění převodníku signálu se zobrazí stránka s měřenými hodnotami. Jedná se 
o standardní obrazovku, která se zobrazuje v režimu měření. Pokud se nacházíte v režimu 
měření a přejete si nastavit kompenzaci pH, musíte provést následující kroky:

Krok 1: aktivace kompenzace pH pro měření

Pro návrat do režimu měření stiskněte několikrát tlačítko ^̂̂̂.

Nebezpečí!
Při změně metody kompenzace je vždy nutno provést rekalibraci vstupu ze senzoru. Jinak 
přístroj zobrazuje nesprávné měřené hodnoty. Pokud pak dávkujete desinfekční přísady na 
základě špatné měřené hodnoty, může tato situace způsobit vážné problémy.

Informace!
Věnujte pozornost i následujícím poznámkám týkajícím se kompenzace pH:

• Pokud zvolíte automatickou kompenzaci pH pro vstup A, měli byste provést kalibraci senzoru 
pH připojeného ke vstupu B dříve, než zvolíte tento druh kompenzace. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v návodu k senzoru pH.

• Jak automatická, tak ruční metoda kompenzuje zobrazenou hodnotu koncentrace volného 
chlóru na 100% HOCl při pH = 6,0. Proto by pro správné provedení kalibrace měla referenční 
metoda kompenzovat hodnotu pH stejným způsobem.

• Pokud používáte senzor pH připojený ke vstupu B, musíte ho pravidelně rekalibrovat.
• Další informace týkající se vlivu hodnoty pH viz Měřicí princip na straně 39.

Stiskněte > na dobu delší než 2,5 sekundy, pak ho uvolněte. Nyní se nacházíte na úrovni hlavního menu. 
Na horním řádku displeje se zobrazí "A", pod ním je zvýrazněno hlavní menu quick setup.

Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno menu setup.

HLAVNÍ MENU

A quick setup
B test
> C setup
D service

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. 

Nacházíte se na první úrovni submenu. Na horním řádku se zobrazí "setup" a "C1", 
pod ním je zvýrazněno submenu process input A.

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.

Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno submenu pH compensation.

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. 

Stiskněte  nebo  a zvolte "automatic", "manual" nebo "off".

Stiskněte ^̂̂̂  pro potvrzení zadané hodnoty.
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Krok 2: ruční zadání hodnoty pH
•  Pokud jste pro kompenzaci pH zvolili variantu "manual" (viz předcházející krok) můžete zde 

zadat hodnotu pH pomocí  nebo .
•  Stiskněte ^̂̂̂ pro potvrzení zadané hodnoty.
i Pro kompenzaci pH bude použita ručně zadaná hodnota pH.

•  Pro návrat do režimu měření stiskněte několikrát tlačítko ^̂̂̂.

5.3.4  Kalibrace měření volného chlóru / oxidu chloričitého / ozónu

Kalibraci je nutno provádět pravidelně nebo při instalaci nového senzoru.

Přístroj je vybaven funkcí ručního ovládání, která umožňuje dočasné vyjmutí senzoru 
z měřeného procesu (např. kvůli čištění) bez signalizace poruchy do nadřízeného systému 
(DLC). Tato funkce "zmrazí" poslední měřené hodnoty na displeji a proudových výstupech.

Po spuštění převodníku signálu se zobrazí stránka s měřenými hodnotami. Jedná se 
o standardní obrazovku, která se zobrazuje v režimu měření. Pokud se nacházíte v režimu 
měření a přejete si spustit kalibraci, musíte aktivovat funkci ručního ovládání (manual hold) a 
provést následující kroky:

Informace!
Při kalibraci měření volného chlóru / oxidu chloričitého / ozónu je nutno mít na paměti, že se 
jedná o kalibraci celého systému, nikoli pouze senzoru. Proto je nutno provést rekalibraci např. 
v případě, že dojde ke změně měřeného média.

Informace!
Aktivace ručního ovládání je indikována zobrazením "varovné značky" v levém horním rohu 
displeje. Objeví se stavové hlášení "checks in progres" (probíhá kontrola).
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Krok 1: aktivace funkce ručního ovládání

Funkce ručního ovládání je aktivovaná. Před provedením následujícího kroku - přípravy 
kalibrace - se musíte vrátit do režimu měření.
 Stiskněte několikrát ^̂̂̂, dokud se nevrátíte zpět do režimu měření.

Krok 2: příprava kalibrace
•  Pokud kalibrujete nový senzor, zkontrolujte, zda je správně připojen k převodníku signálu.
•  Zkontrolujte, zda senzor není poškozený nebo zněčištěný.
•  V průběhu kalibrace budete muset odebrat vzorek měřeného média. Zajistěte si proto 

vhodnou nádobku.

Stiskněte > na dobu delší než 2,5 sekundy, pak tlačítko uvolněte.
Nyní se nacházíte na úrovni hlavního menu. Vpravo na horním řádku displeje se zobrazí "A", pod ním je 
zvýrazněno hlavní menu quick setup.

HLAVNÍ MENU

> A quick setup
B test
C setup
D service

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.

 Nacházíte se na první úrovni submenu. Na horním řádku se zobrazí "quick 
setup" a "A1", pod ním je zvýrazněno submenu language.

Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno submenu 
manual hold.

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.

Nacházíte se na úrovni parametrů. Je zvýrazněna volba off.
Stiskněte  nebo  a zvolte on. 

Stiskněte ^̂̂̂ pro potvrzení volby.
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Po aktivaci funkce ručního ovládání a přípravných krocích můžete přistoupit k vlastní kalibraci - 
přístup ke kalibrační proceduře je možný dvěma způsoby. Můžete postupovat buď z hlavního 
menu setup (krok 3a) nebo z hlavního menu quick setup (krok 3b):

Krok 3a: vstup do kalibračního menu z hlavního menu "setup"

Nyní můžete spustit kalibrační proceduru podle pokynů popsaných jako "Krok 4".

Krok 3a: vstup do kalibračního menu z hlavního menu "quick setup"

Nyní můžete spustit kalibrační proceduru podle pokynů popsaných jako "Krok 4".

Stiskněte > na dobu delší než 2,5 sekundy, pak tlačítko uvolněte. Nyní se nacházíte na úrovni hlavního 
menu. Na horním řádku displeje se zobrazí "A", pod ním je zvýrazněno hlavní menu quick setup.

Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno menu setup.

HLAVNÍ MENU
A quick setup
B test
> C setup
D service

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. 

Nacházíte se na první úrovni submenu. Na horním řádku se zobrazí "setup" 
a "C1", pod ním je zvýrazněno submenu process input A.

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.

 Nacházíte se na druhé úrovni submenu. Je zvýrazněno 
submenu parameter.
Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. 

Stiskněte  nebo  a zvolte Cl2 pro kalibraci 
měření volného chlóru, ClO2 pro kalibraci 
měření oxidu chloričitého nebo O3 pro kalibraci 
měření ozónu.

Stiskněte ^̂̂̂ pro potvrzení zadané hodnoty.

Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není 
zvýrazněno submenu product cal..

Stiskněte > na dobu delší než 2,5 sekundy, pak tlačítko uvolněte. Nyní se nacházíte na úrovni hlavního 
menu. Na horním řádku displeje se zobrazí "A", pod ním je zvýrazněno hlavní menu quick setup.

HLAVNÍ MENU
> A quick setup
B test
C setup
D service

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. 

Nacházíte se na první úrovni submenu. Na horním řádku se zobrazí "quick 
setup" a "A", pod ním je zvýrazněno submenu language.

Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno submenu 
product cal. A.

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. 
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Krok 4: kalibrační procedura
•  Po volbě submenu product cal. (krok 3a) nebo product cal. A (krok 3b) v předchozím kroku 

pokračujte stisknutím >.
i Převodník vás vyzve k volbě typu teplotní kompenzace pro kalibraci. Můžete zvolit 

"automatic", "manual" nebo "off" (podrobnosti viz Teplotní kompenzace  na straně 23).

•  Pokud požadujete typ "automatic", stiskněte jen ^̂̂̂. Pokud požadujete typ "manual", zadejte 
nejprve teplotu měřeného média pomocí  nebo  a pak stiskněte ^̂̂̂.

i Převodník vás vyzve k volbě typu kompenzace pH pro kalibraci. Můžete zvolit : "automatic", 
"manual" nebo "off" (podrobnosti viz Kompenzace pH na straně 27).

•  Pokud požadujete typ "automatic", stiskněte jen ^̂̂̂. Pokud požadujete typ "manual", zadejte 
nejprve hodnotu pH pomocí  nebo  a pak stiskněte ^̂̂̂.

•  Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno submenu start calib..
Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. 

i Měřená hodnota je zobrazena na displeji.

•  Zkontrolujte, zda je průtok měřeného média alespoň 30 litrů za hodinu; případně vyčkejte, až 
se průtok a měřená hodnota ustálí.

•  Jakmile je měřená hodnota stabilní, stiskněte ^̂̂̂ a vyčkejte 25 sekund.
i Převodník zobrazí dotaz store value (uložit hodnotu)?

•  Zvolte yes tlačítkem  nebo  a pak stiskněte ^̂̂̂.
i Převodník nyní provádí měření, které trvá 25 sekund. Proveďte mezitím následující krok.

Správné provedení kalibrace je ovlivněno způsobem montáže senzoru (podrobnosti viz Montáž 
senzoru  na straně 12).

1. Montáž ve výstupním potrubí
Můžete začít spuštěním kalibrace. Zatímco převodník provádí měření (25 sekund), odeberte 
vzorek měřeného média. V laboratoři určete koncentraci volného chlóru / oxidu chloričitého / 
ozónu pomocí metody DPD podle 
DIN EN ISO 7393 - 2. Pokud není možno provést test v laboratoři okamžitě, můžete opustit 
kalibrační menu a vrátit se do režimu měření (měřená hodnota v okamžiku odběru vzorku je 
uložena a může být později odečtena v položce menu "stored value").

2. Montáž v obtoku nebo přímo v procesním potrubí
Před spuštěním kalibrační procedury uzavřete výstupní ventil a otevřete ventil pro odběr vzorku. 
Dále postupujte stejně jako v bodě "1. Montáž ve výstupním potrubí".

Upozornění!
Při kalibraci měření Cl2 je nutno nastavit kompenzaci teploty a pH.

Informace!
Hodnota v menu "stored value" je hodnota vypočtená na základě aktuálního měření. Převodník 
signálu vypočítává tuto hodnotu v závislosti na metodách kompenzace (pH a teploty), které byly 
zvoleny pro kalibraci. V období mezi měřením hodnoty uložené v menu "stored value" a zadáním 
zjištné referenční hodnoty z laboratoře neměňte metody kompenzace. Jinak by mohlo dojít 
k chybě kalibrace.
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Dokončení kalibrační procedury
•  Jakmile byla (v laboratoři) určena referenční hodnota, přejděte znovu do kalibračního menu a 

do submenu reference pomocí  nebo  a pak stiskněte >.
•  Zadejte referenční (laboratorní) hodnotu pomocí  nebo  a stiskněte ^̂̂̂.
i Převodník signálu nyní porovná hodnotu v menu "stored value" a referenční hodnotu a 

provede rekalibraci. Sklon kalibrační přímky se zobrazí na displeji a je uložen do 
záznamníku kalibrací (pak je možno porovnávat hodnoty postupně získané při jednotlivých 
rekalibracích).

•  Sklon kalibrační přímky nového senzoru by měl být v rozmezí 50...150 mg/nA, jinak je senzor 
vadný. Stiskněte ^̂̂̂, pokud je sklon v pořádku.

i Převodník zobrazí dotaz store value (uložit hodnotu)?

•  Pomocí  nebo  zvolte yes pro uložení kalibračních hodnot nebo no pro ukončení kalibrace 
bez uložení.

•  Stiskněte ^̂̂̂ pro potvrzení.
•  Stiskněte ^̂̂̂ tolikrát, dokud se nezbrazí dotaz, zda má být konfigurace uložena.
•  Pomocí  nebo  zvolte yes pro uložení konfigurace nebo no pro její vymazání.
i Nyní je kalibrace senzoru dokončena.

Krok 5: návrat do režimu měření
•  Deaktivujte funkci "manual hold".

Informace!
Pokud se v průběhu kalibrace objeví chyba, převodník signálu zobrazí chybové hlášení. Možné 
příčiny chyb:

• Příliš plochý sklon kalibrační přímky (Slope too flat).
• Příliš starý senzor (Sensor too old).
• Špatně provedené elektrické připojení (Wrong electrical connection).
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5.3.5  Záznamník kalibrací

Přístup k záznamníku kalibrací

•  Nyní se nacházíte na úrovni dat a můžete prohlížet historii kalibrací. Pomocí  nebo  
můžete procházet mezi jednotlivými záznamy.

•  Pokud se chcete vrátit do režimu měření, stiskněte několikrát tlačítko ^̂̂̂.

5.4  Řešení problému

Informace!
Převodník signálu zaznamenává údaje o jednotlivých kalibracích do záznamníku kalibrací. 
Záznamník může obsahovat až 64 záznamů o kalibracích včetně data a času provedení.

• Stiskněte > na dobu delší než 2,5 sekundy, pak tlačítko uvolněte. Nyní se nacházíte na úrovni hlavního 
menu. Na horním řádku displeje se zobrazí "A", pod ním je zvýrazněno hlavní menu quick setup.

• Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno hlavní menu test.
HLAVNÍ MENU
A quick setup
> B test
C setup
D service

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. 

Nacházíte se na první úrovni submenu. Na horním řádku se zobrazí "test" a "B1", pod ním je 
zvýrazněno submenu sim.process input A.

Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno submenu logbooks.

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.

Nacházíte se na druhé úrovni submenu. Na horním řádku displeje se zobrazí "logbooks" 
a "B1", po ním je zvýrazněno submenu status log.

Stiskněte  nebo tolikrát, dokud není zvýrazněno submenu calibration log.

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.

Problém Pravděpodobná příčina Opatření k nápravě

Měření není přesné. Tento problém je zřejmě 
způsoben povlakem na senzoru.

Je nutno senzor očistit. Použijte 
automatické čištění senzoru, 
pokud to nepomůže, očistěte 
senzor měkkou látkou. Další 
informace viz Čištění na straně 
35.

Sklon kalibrační přímky senzoru 
vypadá příliš malý.
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Servis

6.1  Údržba

6.1.1  Čištění

Senzor může být na přání vybaven patentovaným automatickým čištěním (ASR, patent Dr. A. 
Kuntze). Při elektrochemickém procesu dochází na měřicích elektrodách k vytváření bublinek 
plynu, které pomáhají rozpouštět i odolné povlaky, např. vápencové usazeniny nebo mastnotu. 
ASR značně prodlužuje intervaly mezi mechanickým čištěním senzoru. Díky tomu může senzor 
zůstat v měřeném médiu po celou dobu své životnosti.

Nastavení automatického čištění senzoru
•  Zvolte menu setup > process input A > cleaning > cleaning 24 h periode.
•  Zvolte interval čištění 24 hours (jednou denně), 12 hours, nebo 8 hours (třikrát denně). 

Automatické čištění senzoru deaktivujete volbou off.
i První čištění je spuštěno v okamžiku nastavení.

•  V případě potřeby je možno spuštění čisticí procedury odložit na zvolený čas (setup > 
process input A > cleaning > start time) a rovněž nastavit dobu prodlevy po každé čisticí 
proceduře (setup > process input A > cleaning > hold time [s]). Při prodlevě je hodnota ze 
senzoru zachována (zmražena).

•  Čisticí proceduru je rovněž možno kdykoliv spustit ručně zvolením setup > process input A > 
cleaning > clean.

V případě potřeby je možno zlaté elektrody očistit měkkou látkou. Mechanické čištění by se 
nemělo provádět příliš často, protože narušuje polarizační vrstvu senzoru.

Obrázek 6-1: Automatické čištění senzoru ASR

1  Keramická membrána
2  Zlaté elektrody
3  Usazeniny a nečistota odstraněné pomocí ASR

Informace!
Příklad: ve 3 hodiny odpoledne jste nastavili automatické čištění senzoru s periodou mezi 
čištěním 24 hodin. Senzor tedy bude čištěn jednou denně ve 3 hodiny odpoledne.
Pokud jste zadali hodnotu v submenu start time, například "5", bude automatické čištění 
odloženo o 5 hodin. Senzor tedy bude nyní čištěn jednou denně v 8 hodin večer.
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6.1.2  Stárnutí a rekalibrace

Kvůli stárnutí referenční elektrody je nutno senzor pravidelně rekalibrovat. Podrobnosti viz 
Kalibrace na straně 23. Doporučujeme provádět rekalibraci senzoru jednou za 3 měsíce.

Když senzor příliš zestárne a neposkytuje spolehlivé měření, zobrazí převodník signálu po 
ukončení kalibrační procedury chybové hlášení. V tom případě pak je nutno senzor vyměnit.

Projevy stárnutí
Změna sklon kalibrační přímky způsobená stárnutím referenční elektrody: optimální sklon je 
100 mg/nA (pro nový senzor). Jak senzor stárne, tato hodnota se mění. Pokud je sklon mimo 
předepsané meze, zobrazí se chybové hlášení a je nutno senzor vyměnit.
Sklon kalibrační přímky senzoru a předepsané mezní hodnoty jsou zobrazeny po každé 
kalibrační proceduře.

6.2  Dostupnost náhradních dílů
Výrobce se řídí zásadou, že kompatibilní náhradní díly pro každý přístroj nebo jeho důležité 
příslušenství budou k dispozici po dobu 3 let od ukončení výroby tohoto přístroje.

Toto opatření platí pouze pro ty části přístrojů, které se mohou poškodit nebo zničit za běžného 
provozu.

6.3  Zajištění servisu
Výrobce poskytuje zákazníkům i po uplynutí záruční doby rozsáhlou servisní podporu . Ta 
zahrnuje opravy, technickou podporu a školení.

Upozornění!
Očekávaná životnost senzoru závisí na aplikaci. Obvyklá doba životnosti je 2 až 4 roky.
U aplikací s vysokými nároky na spolehlivost, např. při měření pitné vody, doporučujeme výměnu 
senzoru jednou za rok.

Informace!
Je vhodné si zobrazený sklon kalibrační přímky po každé kalibraci zaznamenat. Pak můžete 
porovnávat jednotlivé hodnoty získané v průběhu životnosti senzoru.

Informace!
Podrobnosti si, prosím, vyžádejte v naší nejbližší pobočce.
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6.4  Zaslání přístroje zpět výrobci

6.4.1  Základní informace

Tento přístroj byl pečlivě vyroben a vyzkoušen. Při montáži a provozování přístroje v souladu s 
tímto návodem se mohou problémy vyskytnout jen velmi zřídka. 

Upozornění!
Jestliže přesto potřebujete vrátit přístroj k přezkoušení nebo opravě, věnujte, prosím, náležitou 
pozornost následujícím informacím:
• Vzhledem k zákonným nařízením na ochranu životního prostředí a předpisům pro 

bezpečnost a ochranu zdraví může výrobce přijmout k testování nebo opravě pouze ty 
přístroje, které neobsahují žádné zbytky látek nebezpečných pro osoby nebo životní 
prostředí. 

• To znamená, že výrobce může provádět servis pouze u přístrojů, ke kterým je přiloženo 
následující osvědčení (viz dále) potvrzující, že zacházení s přístrojem je bezpečné. 

Upozornění!
Jestliže byl přístroj použit pro měření média jedovatého, žíravého, hořlavého nebo ohrožujícího 
životní prostředí, postupujte, prosím, následovně:
• pečlivě zkontrolujte a případně propláchněte nebo neutralizujte vnitřní i vnější povrch přístroje 

tak, aby neobsahoval žádné nebezpečné látky,
• přiložte k přístroji osvědčení, ve kterém uvedete měřené médium a potvrdíte, že zacházení s 

přístrojem je bezpečné.
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6.4.2  Formulář (k okopírování) přikládaný k přístrojům zasílaným zpět výrobci

6.5  Nakládání s odpady

Společnost: Adresa:

Oddělení: Jméno:

Telefon: Fax:

Číslo zakázky výrobce nebo výrobní číslo:

Tento přístroj byl provozován s následujícím médiem:

Toto médium je: nebezpečné životnímu prostředí

jedovaté

žíravé

hořlavé

Zkontrolovali jsme, že přístroj neobsahuje žádné zbytky 
tohoto média.

Přístroj jsme důkladně propláchli a neutralizovali.

Potvrzujeme, že přístroj neobsahuje žádné zbytky média, které by mohly ohrozit osoby nebo životní 
prostředí.

Datum: Podpis:

Razítko:

Upozornění!
Nakládání s odpady se řídí platnými předpisy v dané zemi.
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Technické údaje

7.1  Měřicí princip

Senzor má tři elektrody: měřicí elektrodu (zlatou), protielektrodu (zlatou) a referenční elektrodu 
(z Ag/AgCl). Mezi měřicí elektrodou a protielektrodou se vytvoří přesný potenciál. Měřicí 
elektroda se začne polarizovat, v její blízkosti se tedy začne vytvářet záporný náboj. Po 
dokončení polarizace elektrický proud klesne na 0 mA na tak dlouho, dokud se polarizační vrstva 
nezmění.

Molekuly volného chlóru, které narážejí do měřicí elektrody, jí odebírají určitou definovanou část 
náboje a mění tak potenciál měřicí elektrody. Převodník trvale měří potenciál mezi měřicí a 
referenční elektrodou a ihned potenciál vyrovnává, jakmile se začne měnit. Proud potřebný pro 
udržení konstantního potenciálu je přímo úměrný koncentraci volného chlóru v měřeném médiu.

Měření volného chlóru 

Obrázek 7-1: Měření volného chlóru

1  Referenční elektroda
2  Měření napětí
3  Proud potřebný k udržení konstantního potenciálu
4  Protielektroda
5  Měřicí elektroda
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Volný chlór (chlór rozpuštěný ve vodě) mění své chemické složení v závislosti na hodnotě pH. 
Hodnota pH tak ovlivňuje intenzitu desinfekce: s rostoucím pH intenzita desinfekce klesá.

• pod pH3: plynný chlór Cl2
• mezi pH3 a pH8: kyselina chlorná HOCl
• nad pH8: chlornan ClO-

Pro dosažení spolehlivého měření volného chlóru byste měli buď regulovat nebo kompenzovat 
hodnotu pH měřeného média. Jelikož je měření pH závislé na teplotě, doporučuje se rovněž 
měření teploty. Další podrobnosti o montáži senzoru pH s měřením teploty viz návod k senzoru 
pH.

Obrázek 7-2: Chemické složení volného chlóru závisí na hodnotě pH
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Měření oxidu chloričitého

Oxid chloričitý (ClO2) je jedovatý, nestabilní, obtížně skladovatelný plyn s charakteristickým 
zápachem. Molekula obsahuje jeden atom chlóru a dva atomy kyslíku - chemický vzorec ClO2. 
Je velmi reaktivní. Aby se zabránilo případné samovolné explozi plynného oxidu nebo jeho 
koncentrovaného roztoku, uchovává se obvykle v roztoku s nízkou koncentrací. ClO2 je 
rozpustný ve vodě, ale je značně těkavý. Obvykle se připravuje přímo na místě, například 
z kyseliny chlorovodíkové a chloritanu sodného. Výsledkem je roztok s koncentrací cca 2 g/l 
ClO2, který pak může být bezpečně skladován po dobu několika dní.

Desinfekční účinek ClO2 spočívá v přenosu kyslíku, nikoliv chlóru, takže nevznikají žádné 
odpadní produkty chlorace. ClO2 se používá jako desinfekční prostředek potlačující biofilm, 
bakterie, spóry a viry. V současné době se má za to, že nespárovaný elektron se z molekuly 
oxidu přenáší do DNA mikroorganismu a způsobuje narušení a odumření buněk. ClO2 má 
dlouhodobý účinek v řádu několika dnů. Na rozdíl od chlóru nezávisí intenzita desinfekce ClO2 
na hodnotě pH, ani nejsou výsledky měření ovlivněny hodnotou pH v rozmezí pH 6 až pH 9.

ClO2 se měří potenciostaticky pomocí zlaté měřicí elektrody a protielektrody a referenční 
elektrody z Ag/AgCl. Měření vykazuje vůči ClO2 dobrou selektivnost. Na měřicí elektrodu je 
přiveden přesný potenciál, který způsobí shromažďování záporného náboje na jejím kovovém 
povrchu. Molekuly ClO2, které narážejí do povrchu elektrody, jí odebírají určitou definovanou 
část náboje. Převodník měří potenciál mezi měřicí a referenční elektrodou a upravuje hodnotu 
potenciálu na povrchu elektrody. Proud potřebný pro udržení konstantního náboje je přímo 
úměrný koncentraci oxidu chloričitého.

Měření oxidu chloričitého 

Obrázek 7-3:  Měření oxidu chloričitého

1  Referenční elektroda
2  Měření napětí
3  Proud potřebný k udržení konstantního potenciálu
4  Protielektroda
5  Měřicí elektroda
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Měření ozónu

Ozón (O3) je velmi silné oxidační činidlo, má nestabilní molekulu obsahující tři atomy kyslíku. Za 
pokojové teploty je v plynném skupenství. Jelikož je značně nestabilní, nelze jej skladovat 
v tlakových lahvích a musí být připravován na místě.

O3 je ekologický desinfekční prostředek. Jeho silnou desinfekční chopnost však lze úspěšně 
využít pouze ve vhodných reaktorech s dobou pobytu média alespoň 3 minuty. Desinfekční 
účinek O3 trvá jen několik minut.

O3se měří potenciostaticky pomocí zlaté měřicí elektrody a protielektrody a referenční elektrody 
z Ag/AgCl. Měření vykazuje vůči ozónu dobrou selektivnost. Na měřicí elektrodu je přiveden 
přesný potenciál, který způsobí shromažďování záporného náboje na jejím kovovém povrchu. 
Molekuly O3, které narážejí do povrchu elektrody, jí odebírají určitou definovanou část náboje. 
Převodník měří potenciál mezi měřicí a referenční elektrodou a upravuje hodnotu potenciálu na 
povrchu elektrody. Proud potřebný pro udržení konstantního náboje je přímo úměrný koncentraci 
O3. Konstrukce senzoru se 3 elektrodami v jednom tělese umožňuje využití patentovaného 
čisticího procesu ASR (patent Dr. A. Kuntze), který značně snižuje nároky na pravidelnou údržbu 
senzoru.

Měření ozónu 

Obrázek 7-4: Měření ozónu

1  Referenční elektroda
2  Měření napětí
3  Proud potřebný k udržení konstantního potenciálu
4  Protielektroda
5  Měřicí elektroda
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7.2  Technické údaje pro senzor 

Informace!
• Následující údaje platí pro standardní aplikace. Jestliže potřebujete další podrobnosti týkající 

se Vaší speciální aplikace, kontaktujte, prosím, nejbližší pobočku naší firmy. 
• Další dokumentaci (certifikáty, výpočtové programy, software, ...) a kompletní dokumentaci k 

přístroji je možno zdarma stáhnout z internetových stránek  (Downloadcenter).

Informace!
Další informace a technické parametry najdete v návodu k převodníku MAC 100.

OPTISENS CL 1100  Cl2  ClO2  O3

Měřicí komplet
Měřicí princip Potenciostatický se dvěma zlatými elektrodami

Rozsah aplikací Spojité měření volného 
chlóru ve vodárenství.

Spojité měření oxidu 
chloričitého ve 
vodárenství.

Spojité měření ozónu ve 
vodárenství.

Měřicí rozsah Cl2: 0,03…5 mg/l ClO2: 0,05…5 mg/l O3: 0,05…5 mg/l

Provedení
Konstrukce Skleněný senzor

Průměr tělesa 12 mm / 0,47"

Délka 120 mm / 4,72"

Provozní připojení PG 13,5

Připojovací konektor M12

Přesnost měření
Referenční podmínky Médium: voda

Teplota: 20°C / 68°F

Tlak: 1 bar / 14,5 psi (absolutní)

Maximální chyba 
měření

≤ 2% z maximálního rozsahu

Teplota: 1,0% z maximálního rozsahu

Opakovatelnost 0,2% z maximálního rozsahu

Rozlišení 0,1/0,01 mg/l

Dlouhodobá stabilita 24 hodin: testováno v mezích přesnosti

Vliv teploty Testováno v mezích přesnosti

Vliv délky kabelu Testováno v mezích přesnosti
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Provozní podmínky
Provozní teplota -5…+70°C / +23…+158°F

Max. provozní tlak 6 bar / 87 psi

Min. průtok > 30 l/h / 7,93 gal/h

Min. vodivost > 150 μS/cm 
(s ASR: > 200 μS/cm)

> 150 μS/cm

Materiálové provedení
Těleso senzoru Sklo

Měřicí elektrody Zlato

Referenční elektroda Ag/AgCl/gel Tepox

Membrána Keramika

Těsnění EPDM

Elektrické připojení
Konektor M12

Kabel Kabel CL-W 1100

Provedení kabelu Stíněný kabel s konektorem M12 a dutinkami

Délka 5 m / 16,4 ft nebo 10 m / 32.8 ft

.book  Page 44  Monday, October 13, 2014  9:18 AM



 Technické údaje 7

45

OPTISENS CL 1100

www.krohne.com10/2014 - 4003970001 - MA OPTISENS CL 1100 R01 cz

7.3  Rozměry senzoru

Obrázek 7-5: Rozměry OPTISENS CL 1100

Rozměry

[mm] [inch]

a 31 1,2

b 120 4,7

c 10 0,4

d ∅12 ∅0,5
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Poznámky

.book  Page 46  Monday, October 13, 2014  9:18 AM



 Poznámky 8

47

OPTISENS CL 1100

www.krohne.com10/2014 - 4003970001 - MA OPTISENS CL 1100 R01 cz

.book  Page 47  Monday, October 13, 2014  9:18 AM



Přehled výrobků firmy KROHNE

• Magneticko-indukční průtokoměry

• Plováčkové průtokoměry

• Ultrazvukové průtokoměry

• Hmotnostní průtokoměry

• Vírové průtokoměry

• Proudoznaky

• Hladinoměry

• Snímače teploty

• Snímače tlaku

• Analyzátory

• Výrobky a systémy pro petrochemický průmysl

• Měřicí systémy pro námořní přepravu

Centrála KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Německo)
Tel.:+49 203 301 0
Fax:+49 203 301 103 89 
info@krohne.com
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Aktuální seznam všech kontaktních adres firmy KROHNE najdete na:
www.krohne.com
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