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1.1  Historie software
Revize elektroniky (ER) uvádí stav revize elektronického vybavení v souladu s NE 53 pro 
všechna zařízení GDC. Z čísla ER lze snadno odvodit, zda byly jen odstraněny chyby nebo 
provedeny větší změny elektronického vybavení, a jak tyto změny ovlivnily kompatibilitu.

Změny a vliv na kompatibilitu
1 Zpětně kompatibilní změny a opravy chyb bez vlivu na provoz (např. pravopisné chyby na displeji)

2-_ Zpětně kompatibilní změny hardware a/nebo software rozhraní:

H HART®

P PROFIBUS

F Foundation Fieldbus

M Modbus

X všechna rozhraní

3-_ Zpětně kompatibilní změny hardware a/nebo software vstupů a výstupů:

I Proudový výstup

F, P Frekvenční / pulzní výstup

S Stavový výstup

C Řídicí vstup

CI Proudový vstup

X všechny vstupy a výstupy

4 Zpětně kompatibilní změny s novými funkcemi

5 Nekompatibilní změny, tj. elektroniku je nutno vyměnit.

Informace!
V tabulce níže je "x" pozice pro případnou vícemístnou alfanumerickou kombinaci v závislosti na 
konkrétní verzi.

Datum vydání Verze SW/HW Změny a 
kompatibilita

Dokumentace

1.12.2015 SW 1.0.x
HW 1.0.x

-
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1.2  Předpokládané použití

Senzor SMARTPAT PH 8320 je určen pro měření hodnoty pH kapalin.

1.3  Certifikace

Tento přístroj splňuje zákonné požadavky následujících směrnic EU:
• Směrnice EMC 2004/108/EC (platná do 19.4.2016) nebo

Směrnice EMC  2014/30/EU (platná od 20.4.2016)

a také
• Doporučení NAMUR NE 21

Výrobce potvrzuje zdárné provedení zkoušek umístěním značky CE na výrobku.

Nebezpečí!
Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; 
prostudujte laskavě dokumentaci označenou Ex.

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.

Značka CE
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1.4  Bezpečnostní pokyny výrobce

1.4.1  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. 

1.4.2  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. 

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.
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1.4.3  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.

1.4.4  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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1.4.5  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.

1.5  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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2.1  Rozsah dodávky

Volitelné příslušenství
• Adaptéry řady SENSOFIT FLOW 1000 pro montáž do potrubí 
• Ponorné adaptéry řady SENSOFIT IMM 1000 / 2000 
• Zasouvací adaptéry řady SENSOFIT INS 1000 / 7000 
• Adaptéry vysunovací za provozu (ručně nebo pneumaticky) - řada 

SENSOFIT RET / RAM 5000 
• Kabel VP2-S (stíněný kabel s různou délkou)
• SMARTMAC 200 W - displej pro montáž na zeď s integrovanými funkcemi pro kalibraci a 

nastavení
• SD 200 W/R - ukazatel pro montáž na zeď nebo do rámu
• OPTIBRIDGE / SMARTBRIDGE – komunikační rozhraní s USB
• SJB 200 W-Ex – propojovací skříňka

Náhradní díly a spotřební materiál
• Různé pufry (tlumicí roztoky) pro kalibraci senzoru
• Různé čisticí kapaliny

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.

Obrázek 2-1: Standardní rozsah dodávky

1  Objednaný senzor
2  Dokumentace

Informace!
Podrobnosti si vyžádejte v nejbližší pobočce výrobce.
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2.2  Popis přístroje

Obrázek 2-2: Konstrukce senzoru pH

1  Konektor VP2
2  Hlavice z poniklované mosazi
3  Provozní připojení: závit PG 13,5
4  Podložka
5  O-kroužek
6  Skleněné těleso
7  Membrána
8  Membránové sklo 
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2.3  Výrobní štítek

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

Obrázek 2-3: Příklad štítku na hlavici senzoru

1  Výrobce
2  Adresa
3  Název přístroje

Označení měřicího místa (TAG)
4  Objednací číslo

Výrobní číslo
5  Datum výroby / krytí
6  Značka elektrického/elektronického odpadu;

Odkaz na návod k přístroji / schválení

Obrázek 2-4: Příklad štítku na skleněném tělese

1  Výrobce
2  Název přístroje

Informace!
Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou.
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3.1  Základní pokyny k montáži

3.2  Přeprava a skladování

• Senzor pH  je vyroben ze skla, a proto je velmi křehký. Chraňte ho před otřesy a nárazy.
• Nedotýkejte se skleněné membrány a chraňte ji před poškrábáním.
• Skladujte přístroj na suchém místě chráněném před prachem, totéž platí i při přepravě.
• Doporučená teplota při přepravě a skladování 4...+30°C / 40...+86°F.
• Původní obal je navržen tak, aby chránil přístroj. Musí být používán při přepravě přístroje 

nebo při zaslání zpět výrobci, a to včetně ochranného krytu, aby nedošlo k poškození 
přístroje.

Nebezpečí!
Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; 
prostudujte laskavě dokumentaci označenou Ex.

Nebezpečí!
Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení.

Nebezpečí!
Dodržujte národní předpisy pro elektrické instalace!

Výstraha!
Při montáži přístroje vždy používejte ochranné pomůcky proti statické elektřině (ESD).

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!
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.

Upozornění!
Měřicí konec senzoru nesmí při skladování vyschnout. Značně by se tím snížila jeho životnost.
Pokud není senzor pH 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.
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3.3  Požadavky na instalaci

Vybalení senzoru
•  Opatrným kroucením a taháním za ochranný kryt ho sejměte ze senzoru 1.
•  Položte senzor na čistou měkkou antistatickou podložku nebo měkký papírový ubrousek 2.
•  Pokud k senzoru není připojený kabel, ponechejte na konektoru VP ochranný kryt.

Upozornění!
• Chraňte přístroj před nárazy a pádem! Zacházejte s přístrojem opatrně!
• Nedotýkejte se membránového skla a chraňte přístroj před poškrábáním.
• Skladujte přístroj v původním obalu na suchém místě chráněném před prachem. Chraňte 

přístroj před znečištěním. V případě potřeby ho očistěte. Viz postup čištění na straně 29.
• Neprovádějte na přístroji žádné mechanické úpravy (vrtání otvorů, ohýbání, zkracování 

elektrody apod.). Takový zásah znamená ztrátu funkčnosti přístroje a ztrátu nároku na 
záruční opravu.

• Senzor musí být vhodně zvolený na základě údajů o provozní teplotě, tlaku a měřeném 
médiu (včetně chemické odolnosti).

• Přístroj nesmí být ohříván působením sálavého tepla (např. slunečního záření), aby teplota 
krytu elektroniky nepřekročila maximální povolenou teplotu prostředí. Pokud je potřeba 
chránit přístroj před nežádoucími zdroji tepla, použijte vhodnou ochranu (např. stínicí kryt).

Informace!
K dispozici je DTM soubor pro tento senzor a jeho použití spolu s PACTwareTM FDT. Soubory 
DTM jsou umístěny na CD přiloženém k přístroji (součást dodávky) nebo je lze zdarma 
zkopírovat z internetových stránek firmy KROHNE (Downloadcenter).

Obrázek 3-1: Vybalení senzoru
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3.4  Postup montáže

Jelikož se nový senzor pH musí před montáží na měřicí místo nejprve kalibrovat, je nezbytné 
dodržovat při instalaci následující pořadí:

1  Připojte senzor k propojovací skříňce nebo přímo k procesnímu řídicímu systému.
2  Proveďte kalibraci senzoru.
3  Namontujte senzor na měřicí místo.

Potřebné kroky jsou popsány v následujících kapitolách.

Výstraha!
Při montáži přístroje vždy používejte ochranné pomůcky proti statické elektřině (ESD).
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4.1  Bezpečnostní pokyny

4.2  Napájecí napětí

Pro provoz senzoru je potřebné pracovní napětí minimálně 15 Vss. Napájení je zajištěno 
prostřednictvím 2vodičové smyčky (4...20 mA).

Po spuštění přístroje se v režimu měření (Measuring value) na displeji zobrazují následující 
hodnoty: 

Údaj NaN (Not a Number = není hodnota) zmizí několik sekund po dokončení inicializace 
senzoru. Následně se zobrazí měřená hodnota.

Nebezpečí!
Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; 
prostudujte laskavě dokumentaci označenou Ex.

Nebezpečí!
Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení.

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.

Upozornění!
Nepoužívejte integrovaný rezistor s hodnotou 250 Ω modulu SMARTMAC 200 W pro 
komunikaci HART® v případě, že používáte v nebezpečném prostoru oddělovací zesilovače 
jiných firem s integrovaným rezistorem 250 Ω  pro komunikaci HART®.

conductivity (vodivost) NaN
Resistance (odpor) NaN
Temperature (teplota) NaN
Loop Current (proud 
smyčkou)

NaN
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4.3  Uzemnění a ekvipotenciální vazba
Senzor typu SMARTPAT pH musí být uzemněn (zemnicím vodičem nebo kapacitním připojením 
k zemi).

Uzemnění je možno provést prostřednictvím popojovací skřínky SJB 200 W-Ex. 
Další podrobnosti viz návod k SJB 200 W-Ex.

Pro připojení k senzoru SMARTPAT  používejte pouze kabel VarioPin se stíněním, například 
kabel VP2-S.

Ve vodivém potrubí používejte pouze montážní adaptéry (mezi senzorem a potrubím) z vodivého 
materiálu. Kvůli elektromagnetické kompatibilitě je ve vodivých potrubích nutné trvalé vodivé 
propojení. 

4.4  Připojení kabelu k senzoru

Připojení kabelu k senzoru
•  Zkontrolujte, zda jsou konektor i kabel úplně suché 1.
•  Našroubujte konektor kabelu 2 na senzor a dotáhněte ho rukou.

Výstraha!
Při montáži přístroje vždy používejte ochranné pomůcky proti statické elektřině (ESD).

Upozornění!
Do konektoru snímače nesmí proniknout vlhkost! Případná vlhkost může způsobit zkrat a 
poruchu snímače!
Pokud do konektoru pronikne vlhkost, vysušte ho teplým vzduchem (např. fénem).

Obrázek 4-1: Připojení kabelu k senzoru
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4.5  Připojení kabelu senzoru

4.6  Schéma připojení

Nebezpečí!
Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení.

Informace!
Kabelové vývodky dodané výrobcem jsou vhodné pro průměr kabelu 8 mm...13 mm / 
0,31"...0,51". Pokud používáte kabely s větším průměrem, musíte dodané vývodky nahradit 
jinými, vhodnými pro použité kabely. Uživatel odpovídá za správné utěsnění kabelových 
vývodek.

Kabel VP2-S
Průhledný-černý (vnitřní stínění koax. kabelu) Ub+

Bílý Ub-

Stínění S

Připojení k SJB 200 W-Ex

Obrázek 4-2: Příklad připojení s propojovací skříňkou SJB 200 W-Ex

1  Propojovací skříňka SJB 200 W-Ex s použitým a nepoužitým vnitřním rezistorem
2  Senzor s kabelem VP2-S
3  Displej nebo jiné zařízení napájené po smyčce 4...20 mA (např. datový záznamník)
4  Řídicí systém bez vnitřního rezistoru 250 Ω, připojený k vnitřnímu rezistoru SJB 200 W-Ex
5  Řídicí systém s vnitřním rezistorem 250 Ω, připojený k SJB 200 W-Ex bez použití jejího vnitřního rezistoru

SJB 200 W-Ex
s vnitřním rezistorem

SJB 200 W-Ex
bez vnitřního rezistoru

S Stínění S Stínění

A Senzor + A Senzor +

B Senzor - B Senzor -

C Displej + F Smyčka - bez disp.

D Displej - H Smyčka +

E Smyčka - s disp.

G Smyčka + [250Ω]
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Rozhraní HART® v propojovací skřínce SJB 200 W

Obrázek 4-3: Příklad připojení ručního komunikátoru HART®

1  Připojení krokosvorkami
2  Pouze pro provedení Ex: konektor M12 pro připojovací kabel ručního komunikátoru HART®

Připojení modulu SMARTMAC 200 W a dalšího zařízení napájeného po smyčce 
k senzoru řady SMARTPAT přes volitelnou skřínku SJB 200 W-Ex

Obrázek 4-4: Příklad připojení modulu SMARTMAC 200 W k řídicímu systému bez vnitřního rezistoru 250 Ω, s jedním 
doplňkovým zařízením napájeným po smyčce

1  SMARTMAC 200 W
2  Senzor s kabelem VP2-S
3  Propojení kabelem mezi skřínkou SJB 200 W-Ex a modulem SMARTMAC 200 W
4  Displej nebo jiné zařízení napájené po smyčce 4...20 mA (např. datový záznamník)
5  Řídicí systém bez vnitřního rezistoru 250 Ω
6  Propojovací skříňka SJB 200 W-Ex

SMARTMAC 200 W
s vnitřním rezistorem

SJB 200 W-Ex
bez vnitřního rezistoru

S Stínění A Senzor +

A Senzor + B Senzor -

B Senzor - C Displej +

F Smyčka - D Displej -

G Smyčka + [250Ω] E Smyčka - s disp.

H Smyčka +

-HART+

Informace!
Propojovací skřínka SJB 200 W umožňuje přístup k senzoru prostřednictvím ručního 
komunikátoru HART®. Další podrobnosti viz návod k SJB 200 W.
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4.7  Montáž senzoru

4.7.1  Základní pokyny pro montáž

Propojení mezi senzorem a řídicím systémem

Obrázek 4-5: Připojení modulu SMARTMAC 200 W k řídicímu systému s vnitřním rezistorem 250 Ω (vlevo). Připojení 
modulu SMARTMAC 200 W k řídicímu systému bez vnitřního rezistoru 250 Ω (vpravo).

1  SMARTMAC 200 W
2  Senzor s kabelem VP2-S
3  Řídicí systém s vnitřním rezistorem 250 Ω
4  Řídicí systém bez vnitřního rezistoru 250 Ω

SMARTMAC 200 W
bez vnitřního rezistoru

SMARTMAC 200 W
s vnitřním rezistorem

S Stínění S Stínění

A Senzor + A Senzor +

B Senzor - B Senzor -

F Smyčka - F Smyčka -

H Smyčka + G Smyčka + [250Ω]

Výstraha!
Před montáží nebo demontáží senzoru je nejdříve nutno v potrubí snížit tlak na hodnotu 
atmosférického tlaku!

Informace!
Při montáži doporučujeme umístit před a za přístrojem uzavírací ventil, aby bylo možno senzor 
snadno vymontovat, např. kvůli kontrole. 

Informace!
Pro dosažení spolehlivých výsledků měření musejí být elektrody stále zcela ponořeny 
v měřeném médiu.

Informace!
Montážní poloha senzoru je téměř libovolná. Nicméně je nutno zajistit proudění měřeného média 
mezi elektrodami a kolem nich (vodivé elektrody musejí být stále zcela ponořeny v měřeném 
médiu). Je nutno přijmout taková opatření, aby nedocházelo k přerušení průtoku ani ke vzniku 
vzduchových bublin.
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4.7.2  Pokyny pro montáž

Měřicí část senzoru (membránové sklo) musí být stále zcela ponořena v měřeném médiu.

Namontovaný senzor by neměl mít větší odchylku od svislé osy než 75° (měřicí konec musí 
směřovat dolů). Při montáži v jiné poloze může docházet k pronikání rozpuštěných bublin plynu 
do membránového skla. Pak se naruší elektrický kontakt mezi vnitřním pufrem (tlumicím 
roztokem) askleněným povrchem.

4.7.3  Postup montáže

•  Ujistěte se, že jsou podložka a O-kroužek správně umístěny, že jsou čisté a nepoškozené.
•  Zkontrolujte, zda má těsnicí plocha protikusu hladký povrch.
•  Rukou zašroubujte přístroj do závitu.

Utažení závitu rukou je postačující.

Obrázek 4-6: Požadavky na umístění přístroje

1  Měřené médium
2  Maximální odchylka od svislé osy 75°
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5.1  Kalibrace

5.1.1  Kalibrace s programem PACTwareTM

Manual hold (ruční ovládání)
•  Spusťte funkci calibration v menu Quick Setup nebo Setup.
•  Aktivujte funkci manual hold (ruční ovládání), aby nedocházelo k nechtěné signalizaci chyb.
•  Zvolte yes (ano).
•  Pak stiskněte Next.

Teplotní kompenzace 
•  Nastavte temperature compensation (teplotní kompenzaci) pro kalibraci.
•  Zvolte mezi automatic (podle snímače teploty) a manual.
i Pokud jste zvolili manual, zadejte teplotu pufru pH pro kalibraci. Standardní nastavení: 

25°C / 77°F.

•  Pak stiskněte Next.

Spuštění kalibrace
•  Ponořte senzor do prvního roztoku pufru 1 a vyčkejte, dokud se hodnota neustálí.
•  Pak stiskněte Next.
i Spustí se měření prvního roztoku pH buffer solution 1, tedy hodnot pH a teploty. Po cca 

10 sekundách se zobrazí následující hodnoty:
hodnota pH
hodnota teploty
identifikace hodnoty pH použitého pufru

•  Stiskněte Next pro potvrzení identifikované hodnoty pH pufru. Případně změňte hodnotu pH 
použitého pufru ručně. Pokud senzor hodnotu pH použitého pufru nerozezná, zobrazí se 
hlášení buffer not recognised.

•  Pak stiskněte Next.
i Objeví se hodnota 0 pro pH pufru. Zadejte ručně hodnotu pH příslušného pufru.

•  Stiskněte Next pro pokračování kalibrace.
•  Opláchněte senzor demineralizovanou vodou 2.

Obrázek 5-1: Kalibrační procedura
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•  Ponořte senzor do druhého roztoku pufru pH 3 a vyčkejte, dokud se hodnota neustálí.
•  Pak stiskněte Next.
i Spustí se měření druhého roztoku pH buffer solution 2, tedy hodnot pH a teploty. Po cca 

10 sekundách se zobrazí následující hodnoty:
hodnota pH
hodnota teploty
identifikace hodnoty pH použitého pufru

•  Stiskněte Next pro potvrzení identifikované hodnoty pH pufru. Případně změňte hodnotu pH 
použitého pufru ručně. 
Pokud senzor hodnotu pH použitého pufru nerozezná, zobrazí se hlášení buffer not 
recognised.

•  Pak stiskněte Next.
i Objeví se hodnota 0 pro pH pufru. Zadejte ručně hodnotu pH příslušného pufru.

•  Stiskněte Next pro pokračování kalibrace.
•  Opláchněte senzor demineralizovanou vodou 2.
i Po úspěšné kalibraci se zobrazí následující hodnoty: 

Pufr 1
Pufr 2
Odchylka v mV
Sklon kalibrační přímky v mV/pH

•  Pak stiskněte Next.
•  Zadejte datum kalibrace ve formátu DD-MM-RRRR a čas ve formátu HH-MM-SS.
•  Pak stiskněte Next.
i Objeví se dotaz Save values? (uložit hodnoty).

•  Pro uložení hodnot zvolte yes (ano).
•  Pak stiskněte Next.
•  Volbou no deaktivujte funkci manual hold.
•  Stiskněte Next pro opuštění kalibračního menu.

Kalibraci pH je nutno provádět pravidelně nebo při instalaci nového senzoru pH.

Pokud kalibrace nebyla úspěšná, zobrazí se varovné hlášení Warning! Offset out of range! 
(odchylka mimo rozsah) za hodnotou odchylky Offset a/nebo hlášení Warning! Slope out of 
range! (sklon mimo rozsah) za hodnotou sklonu Slope.
Pokud není hodnota sklonu kalibrační přímky v povolených mezích, zobrazí se navíc ještě 
hlášení No saving possible (nelze uložit).

•  Pak stiskněte Next.
i Zobrazí se hlášení Warning! Offset out of range! nebo Warning! Slope out of range!
•  Pak stiskněte Next.
•  Zadejte datum kalibrace ve formátu DD-MM-RRRR a čas ve formátu HH-MM-SS.
•  Pak stiskněte Next.
i Objeví se dotaz Save values? (uložit hodnoty).

•  Zvolte yes (ano) nebo no (ne).
•  Pak stiskněte Next.
•  Volbou no deaktivujte funkci manual hold.
•  Stiskněte Next pro opuštění kalibračního menu.

Pokud se s hlášením Warning! Slope out of range! současně zobrazí i hlášení No saving 
possible, nelze data uložit.
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•  Pak stiskněte Next.
•  Volbou no deaktivujte funkci manual hold.
•  Stiskněte Next pro opuštění kalibračního menu.

U plně funkčního senzoru je optimální sklon kalibrační přímky -59 mV na každou jednotku pH a 
optimální hodnota nuly 0 mV při pH 7. Povolená je hodnota sklonu v rozmezí -50...-65 mV na 
jednotku pH. Pokud není sklon v povoleném rozsahu, proveďte kalibraci znovu. Jak senzor pH 
stárne, sklon je stále menší (plošší) a roste odchylka nulové hodnoty.

5.1.2  Kalibrace pomocí ručního komunikátoru HART® Handheld 475 FIELD 
COMMUNICATOR

Manual hold (ruční ovládání)
•  Spusťte funkci calibration v menu Quick Setup nebo Setup.
•  Aktivujte funkci manual hold (ruční ovládání), aby nedocházelo k nechtěné signalizaci chyb.
•  Zvolte Yes.
•  Pak stiskněte Enter.

Teplotní kompenzace
•  Nastavte temperature compensation (teplotní kompenzaci) pro kalibraci.
•  Zvolte mezi automatic (podle snímače teploty) a manual.
i Pokud jste zvolili manual, zadejte teplotu pufru pH pro kalibraci. Standardní nastavení: 

25°C / 77°F.

•  Pak stiskněte Enter.

Spuštění kalibrace
•  Ponořte senzor do prvního roztoku pufru 1 a vyčkejte, dokud se hodnota neustálí.
•  Pak stiskněte Ok.
i Spustí se měření prvního roztoku pH buffer solution 1, tedy hodnot pH a teploty. Po cca 

10 sekundách se zobrazí následující hodnoty:
hodnota pH
hodnota teploty
Status buffer detection → Finished
identifikace hodnoty pH použitého pufru

•  Stiskněte Ok pro potvrzení identifikované hodnoty pH pufru. Případně změňte hodnotu pH 
použitého pufru ručně.

•  Pak stiskněte Enter.
i Pokud senzor hodnotu pH použitého pufru nerozezná, zobrazí se varovné hlášení 

Identified buffer → 0 pH a Buffer not recognised.

•  Pak stiskněte Ok.

Upozornění!
• Nikdy se nedotýkejte citlivé skleněné membrány na měřicím konci senzoru.
• Měřicí konec senzoru je nutno udržovat v čistotě. V případě potřeby očistěte předepsaným 

způsobem uvedeným na straně 29. 

Upozornění!
Do konektoru snímače nesmí proniknout vlhkost! Případná vlhkost může způsobit zkrat a 
poruchu snímače!
Pokud do konektoru pronikne vlhkost, vysušte ho teplým vzduchem (např. fénem).
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i Zadejte ručně hodnotu pH příslušného pufru.

•  Stiskněte Enter pro pokračování kalibrace.
•  Opláchněte senzor demineralizovanou vodou 2.

•  Ponořte senzor do druhého roztoku pufru pH 3 a vyčkejte, dokud se hodnota neustálí.
•  Pak stiskněte Ok.
i Spustí se měření druhého roztoku pH buffer solution 2, tedy hodnot pH a teploty. Po cca 

10 sekundách se zobrazí následující hodnoty:
hodnota pH
hodnota teploty
Status buffer detection → Finished
identifikace hodnoty pH použitého pufru

•  Stiskněte Ok pro potvrzení identifikované hodnoty pH pufru. Případně změňte hodnotu pH 
použitého pufru ručně.

•  Pak stiskněte Enter.
i Pokud senzor hodnotu pH použitého pufru nerozezná, zobrazí se varovné hlášení 

Identified buffer → 0 pH a Buffer not recognised.

•  Pak stiskněte Ok.
i Zadejte ručně hodnotu pH příslušného pufru.

•  Stiskněte Enter pro pokračování kalibrace.
•  Opláchněte senzor demineralizovanou vodou 2.
i Po úspěšné kalibraci se zobrazí následující hodnoty: 

Pufr 1
Pufr 2
Odchylka v mV
Sklon kalibrační přímky v mV/pH

•  Pak stiskněte Ok.
•  Zadejte datum kalibrace ve formátu MM-DD-RRRR. Stiskněte tlačítko > pro vstup do 

submenu. Nyní můžete změnit datum kalibrace.
•  Pak stiskněte Enter a Ok.
i Objeví se dotaz save values? (uložit hodnoty).

•  Pro uložení hodnot zvolte yes (ano).

Obrázek 5-2: Kalibrační procedura
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•  Pak stiskněte Enter.
•  Volbou no deaktivujte funkci manual hold (ruční ovládání).
•  Stiskněte Enter pro opuštění kalibračního menu.

Kalibraci pH je nutno provádět pravidelně nebo při instalaci nového senzoru pH.

Pokud kalibrace nebyla úspěšná, zobrazí se varovné hlášení Warning! za hodnotou odchylky 
Offset a/nebo sklonu Slope.

•  Pak stiskněte Ok.
•  Zadejte datum kalibrace ve formátu MM-DD-RRRR. Stiskněte tlačítko > pro vstup do 

submenu. Nyní můžete změnit datum kalibrace.
•  Pak stiskněte Enter a Ok.
i Zobrazí se hlášení Warning! Offset out of range! (odchylka mimo rozsah) a/nebo 

Warning! Slope out of range! (sklon mimo rozsah) a Save values? (uložit hodnoty).

•  Zvolte yes (ano) nebo no (ne).
•  Pak stiskněte Enter.
•  Volbou No deaktivujte funkci manual hold.
•  Stiskněte Enter pro opuštění kalibračního menu.

Pokud se objeví hlášení ATTENTION! Slope out of range! (pozor, sklon kalibrační přímky mimo 
rozsah), nelze data uložit. 

•  Pak stiskněte Ok.
•  Objeví se hlášení No saving possible (nelze uložit).
•  Pak stiskněte Ok.
•  Volbou no deaktivujte funkci manual hold (ruční ovládání).
•  Stiskněte Next pro opuštění kalibračního menu.

U plně funkčního senzoru je optimální sklon kalibrační přímky -59 mV na každou jednotku pH a 
optimální hodnota nuly 0 mV při pH 7. Povolená je hodnota sklonu v rozmezí -50...-65 mV na 
jednotku pH. Pokud není sklon v povoleném rozsahu, proveďte kalibraci znovu. Jak senzor pH 
stárne, sklon je stále menší (plošší) a roste odchylka nulové hodnoty. 

Upozornění!
• Nikdy se nedotýkejte citlivé skleněné membrány na měřicím konci senzoru.
• Měřicí konec senzoru je nutno udržovat v čistotě. V případě potřeby očistěte předepsaným 

způsobem uvedeným na straně 29. 

Upozornění!
Do konektoru snímače nesmí proniknout vlhkost! Případná vlhkost může způsobit zkrat a 
poruchu snímače!
Pokud do konektoru pronikne vlhkost, vysušte ho teplým vzduchem (např. fénem).
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5.2  Řešení problémů

Problém Pravděpodobná příčina Opatření k nápravě

Senzor pH neměří 
(negeneruje 
signál).

Mechanické poškození 
skleněné části, např. malé 
praskliny. Dojde 
k přerušení iontové 
výměny a signál zůstává 
na hodnotě pH 7.

Vyměňte senzor.

Rozpojená smyčka Zkontrolujte kabely a připojení kabelu senzoru v propojovací skříňce. 
Případně připojte senzor k nadřízenému řídicímu členu, např. 
PACTwareTM FTD/DTM nebo k ručnímu komunikátoru HART®, aby 
se vyloučilo poškození senzoru.

Signál ze senzoru 
pH je nestabilní.

Membrána v referenční 
části senzoru nezajišťuje 
dostatečně dobrý kontakt 
s měřeným médiem 
v důsledku vysychání 
nebo vytvoření povlaku.

• Očistěte membránu měkkou látkou a horkým mýdlovým roztokem 
nebo kyselinou (podrobnosti na straně 29).

• Ponořte senzor do vody a zvyšte teplotu na +50...+60°C / 
+122...+140°F.

• Ponořte senzor do 3molárního roztoku KCl při pokojové teplotě. Při 
poklesu teploty dojde k nasátí roztoku KCl přes membránu do 
referenční části senzoru a k obnovení funkce membrány.

Příliš vysoká 
hodnota pH

Bublinky vzduchu ve 
špičce senzoru (místo 
pufru) 

Nasaďte na měřicí konec senzoru ochranný kryt podle popisu. Držte 
senzor ve svislé poloze a rychlými pohyby zápěstí setřepejte kapalinu 
dolů. Sejměte ochranný kryt a zkontrolujte, zda je uvnitř měřicího 
konce senzoru stále bublinka vzduchu. Celý postup případně 
několikrát opakujte.

Senzor pH 
negeneruje signál 
HART® nebo 
4...20 mA.

Rozpojený obvod nebo 
vlhkost mezi jednotlivými 
částmi připojení.

Zkontrolujte kabely a připojení kabelu senzoru v propojovací skříňce. 
Případně připojte senzor k nadřízenému řídicímu členu, např. 
PACTwareTM FTD/DTM nebo k ručnímu komunikátoru HART®, aby 
se vyloučilo poškození senzoru.

Nefunguje měření 
pH.

Přerušený vodič, špatné 
elektrické připojení. 
Elektrody jsou ve styku se 
vzduchem (jsou 
nedostatečně ponořeny).

Znovu zkontrolujte elektrické připojení! Zkontrolujte umístění 
senzoru: je senzor ponořen v médiu?

Nefunguje měření 
teploty (platí pouze 
pro komunikaci 
HART®DD nebo 
PACTwareTM 
FDT/DTM).

Snímač teploty je vadný. Vyměňte senzor pH.
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5.3  Stavová (chybová) hlášení a diagnostické informace

Měření mimo rozsah

Údržba

Hlášení Popis Činnost

S01 pH value > pH max
Hodnota pH mimo rozsah

Zkontrolujte mezní hodnoty měřicího rozsahu, 
případně zvolte pro danou aplikaci jiný senzor.

S02 pH value < pH min
Hodnota pH mimo rozsah

S03 Temp. value > Temp max
Teplota mimo rozsah

S04 Temp. value < Temp min
Teplota mimo rozsah

Hlášení Popis Činnost

M01 Slope < -65 mV/pH Proveďte rekalibraci senzoru. Další podrobnosti viz 
Kalibrace s programem PACTwareTM na straně 22.M02 Slope > -50 mV/pH

M03 Zero point < -99 mV
M04 Zero point > +99 mV
M05 Uplynula lhůta pro údržbu.
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6.1  Údržba

6.1.1  Čištění

•  Nečistoty menšího rozsahu nebo prach: opláchněte měřicí konec senzoru demineralizovanou 
vodou a jemně osušte měkkou látkou.

•  Mastné nánosy a nečistoty: odstraňte teplým mýdlovým roztokem a opláchněte 
demineralizovanou vodou.

•  Tvrdé usazeniny nebo nánosy hydroxidů: ponořte měřicí konec senzoru včetně membrány do 
10% roztoku kyseliny citronové nebo chlorné, ponechejte v roztoku několik minut a poté 
důkladně opláchněte celé skleněné těleso demineralizovanou vodou.

•  Biologické znečištění: ponořte měřicí konec senzoru včetně membrány do 10% roztoku 
pepsinu, ponechejte v roztoku minimálně 3 hodiny a poté důkladně opláchněte celé skleněné 
těleso demineralizovanou vodou. 

6.1.2  Stárnutí a rekalibrace

Za provozu i při skladování dochází ke stárnutí senzorů pH, které je způsobeno znečištěním 
("otravou") vnitřního pufru. Proto je důležité senzor pravidelně rekalibrovat. Sledujte přitom 
stavová hlášení a diagnostické informace. 

Když senzor zestárne natolik, že neposkytuje spolehlivé měřené hodnoty, chybové hlášení (viz 
na straně 22) se objeví po kalibraci. V tom případě je nutno senzor vyměnit.

Projevy stárnutí senzoru:
• Zmenšování sklonu kalibrační přímky způsobené abrazí, vysycháním, korozí 

membránového skla, vytvářením povlaků a vyplavováním iontů z vnitřního pufru: 
Sklon kalibrační přímky by měl být < -50 mV/pH. Optimální hodnota je -59 mV/pH při 25°C / 
77°F. Pokud sklon vzroste nad -50 mV/pH, zobrazí se chybové hlášení a je nutno senzor 
vyměnit.
Sklon kalibrační přímky senzoru je zobrazen po každé kalibrační proceduře.

• Odchylka (posun) nulového bodu způsobená velkými změnami teploty, vyplavováním iontů 
z vnitřního roztoku a kontaminací referenční poloviny článku nebo zvýšením odporu mezi 
skleněným měřicím koncem a referenční polovinou článku: 
Nulový bod by se měl nacházet v rozmezí -58...+58 mV pro pH 7. 
Optimální hodnota je 0 mV pro pH 7.
Odchylka nulového bodu se zobrazuje po každé kalibrační proceduře.

Informace!
Po každém ručním čištění je nutno senzor rekalibrovat.
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6.2  Zajištění servisu
Výrobce poskytuje zákazníkům i po uplynutí záruční doby rozsáhlou servisní podporu. Ta 
zahrnuje opravy, údržbu, technickou podporu a školení.

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny projevy stárnutí

Obrázek 6-1: Projevy stárnutí senzoru

1  Vodorovný posun kalibrační přímky
2  Svislý posun kalibrační přímky
3  Zmenšení sklonu kalibrační přímky

Informace!
Doba životnosti senzoru závisí na aplikaci. Velmi důležitý je správný výběr senzoru.

Informace!
Podrobnosti si, prosím, vyžádejte v nejbližší pobočce výrobce.
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6.3  Zaslání přístroje zpět výrobci

6.3.1  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.

Výstraha!
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.

Výstraha!
Jestliže byl přístroj použit pro měření média jedovatého, žíravého, radioaktivního, 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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6.3.2  Formulář (k okopírování) přikládaný k přístrojům zasílaným zpět výrobci

6.4  Nakládání s odpady

Upozornění!
Aby nedošlo k ohrožení našich servisních pracovníků, musí být tento formulář umístěn na vnější 
straně obalu s vráceným přístrojem.

Společnost: Adresa:

Oddělení: Jméno:

Telefon: Faxové číslo a/nebo e-mailová adresa:

Číslo zakázky výrobce nebo výrobní číslo:

Tento přístroj byl provozován s následujícím médiem:

Toto médium je: radioaktivní

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:

Právní upozornění!
Nakládání s odpady se řídí platnými předpisy v dané zemi.

Tříděný sběr OEEZ (odpadních elektrických a elektronických zařízení) v Evropské unii:
V souladu se Směrnicí 2012/19/EU nesmí být po skončení jejich životnosti umístěny do 
netříděného odpadu přístroje pro monitorování a kontrolu, označené symbolem OEEZ.
Uživatel musí OEEZ odevzdat k recyklaci na označeném sběrném místě nebo je zaslat zpět naší 
nejbližší pobočce nebo autorizovanému zástupci.
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7.1  Měřicí princip

7.1.1  Měření pH

Měřicí princip senzoru pH je založen na použití speciálního skla citlivého na pH (membránového 
skla). Když se toto membránové sklo, citlivé na pH, dostane do kontaktu s kapalinou, vytvoří se 
na jeho povrchu tenká vrstva hydratovaného gelu, která umožňuje výměnu iontů mezi 
skleněným povrchem a kapalinou. Na skleněném povrchu se vytvoří tzv. Nernstův potenciál. 
Pokud jsou obě strany skla v kontaktu s kapalinou, lze mezi oběma povrchovými potenciály 
změřit napětí. Napětí je úměrné rozdílu koncentrací iontů H+, a tedy rozdílu hodnot pH obou 
kapalin.

Senzor pH obsahuje vnitřní pufr (tlumicí roztok) se známou hodnotou pH. Pokud je hodnota pH 
měřeného média přítomného na vnější straně senzoru shodná s hodnotou pH vnitřního pufru, je 
výsledné napětí rovno 0 V.

Pokud se hodnota pH měřeného média liší od vnitřní hodnoty pH, můžeme změřit napětí mezi 
vnitřní a vnější vrstvou. Na základě hodnoty výsledného napětí je možno vypočítat rozdíl pH 
mezi těmito dvěma kapalinami.

Napětí se měří pomocí měřicí a referenční elektrody; obě elektrody jsou integrovány v jednom 
senzoru. Měřicí elektroda je v kontaktu se známým pufrem (tlumicím roztokem) ve skleněné 
baňce citlivé na pH. Referenční elektroda je ponořena do nasyceného roztoku chloridu 
draselného (KCl). Tento roztok KCl je prostřednictvím membrány v elektrickém kontaktu 
s měřeným médiem. Membrána zabraňuje pronikání měřeného média do referenčního článku a 
současně umožňuje elektrický kontakt s měřeným médiem.

Obrázek 7-1: Měřicí princip při měření pH

1  Referenční elektroda
2  Měřicí elektroda
3  Membrána ve styku s roztokem KCl a měřeným médiem
4  Vnitřní pufr - pH 7
5  Povrchový potenciál na vnitřní straně (kontakt s pufrem)
6  Sklo citlivé na pH (membránové sklo)
7  Povrchový potenciál na vnější straně (kontakt s měřeným médiem)
8  Měřené médium
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Změna hodnoty napětí senzoru pH při 25°C / 77°F činí cca -59 mV na každou jednotku pH. Tato 
hodnota se také nazývá sklon kalibrační přímky senzoru pH. Sklon je závislý na teplotě a 
v průběhu doby životnosti se zmenšuje.

Kvůli kompenzaci vlivu teploty na měření pH je možno měřit teplotu média a hodnotu pH pomocí 
této hodnoty teploty automaticky kompenzovat.

Obrázek 7-2: Optimální sklon kalibrační přímky při 25°C / 77°F

Obrázek 7-3: Závislost Nernstova koeficientu (teoretického sklonu kalibrační přímky senzoru pH) na teplotě
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7.2  Technické údaje

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 zkopírovat z internetových stránek  (Downloadcenter).

Měřicí komplet
Měřicí princip Potenciometrický

Měřicí rozsah 0…14 pH

Provedení
Průměr tělesa 12 mm / 0,47"

Hloubka ponoru 120 mm / 4,72"; 225 mm / 8,86"

Snímač teploty Pt1000

Konektor VarioPin 2.0 (VP2) 

Provozní podmínky
Provozní teplota 0...+70°C / +32...+158°F

Teplota prostředí -10...+85°C / +14...+185°F

Teplota při skladování 4...+30°C / +40...+86°F

Provozní tlak Max. 10 bar / 145 psi 

Vodivost > 150 µS/cm

Podmínky pro instalaci
Ochrana krytím IP68

Hmotnost Cca 80 g / 0,18 lb

Provozní připojení PG 13,5

Materiálové provedení
Těleso senzoru Sklo

Membránové sklo AH sklo

Vnitřní pufr pH 7,0

Referenční pufr Gel Ag/AgCl/Tepox s dvojitým spojem (komorou)

Membrána PTFE

O-kroužek EPDM (FDA) nebo FFKM (Kalrez®)

Hlavice senzoru Hlavice z poniklované mosazi s konektorem VP2
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Komunikace
Rozsah pH 0...14 pH

Rozlišení v rozsahu 
pH

0,02 pH

Výstupní signál 4...20 mA (pasivní)

Rozlišení výstupu 20 µA

Komunikační rozhraní HART® 7 - fyzická vrstva FSK 1200 na proudové smyčce

Časová konstanta 1...60 sekund

Elektrické připojení
Napájecí napětí 15...30 Vss po smyčce

Měřicí rozsah 4...20 mA + protokol HART®

Zátěž Minimum 0 Ω; maximum RL = ((Uext. - 15 Vss) / 22 mA)

Signalizace chyb Podle NAMUR NE 43

Horní hodnota: ≥ 21,0 mA

HART® Protokol HART® na proudovém výstupu

Revize zařízení 1

Fyzická vrstva FSK

Kategorie zařízení Senzor, galvanicky oddělený

Systémové požadavky Odpor smyčky 250 Ω pro komunikaci HART®

Provoz v režimu 
Multidrop

4 mA
V komunikačním systému Multidrop může být propojeno až 32 zařízení. Při 
instalaci sítě multidrop berte v úvahu úbytek napětí na odporu smyčky 
s hodnotou 250 Ω pro komunikaci HART®. Tomu je třeba přizpůsobit hodnotu 
napájecího napětí.

Schválení
CE

Tento přístroj splňuje zákonné požadavky směrnic EU. Výrobce potvrzuje zdárné provedení zkoušek 
umístěním značky CE na výrobku.

Odolnost vůči otřesům Podle IEC 60068-2-31, Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkouška Ec

Elektromagnetická 
kompatibilita:

Podle EN 61326, NAMUR NE 21
Směrnice EMC 2004/108/EC (platná do 19.4.2016) nebo
Směrnice EMC 2014/30/EU (platná od 20.4.2016)

Ex IECEx: Ex ia IIC T6...T1

ATEX: II 1G Ex ia IIC T6...T1

cFMus: IS CL1 Div.1 GPS ABCD / CL1 ZN0 AEx 

NEPSI: NEPSI Ex ia IIC T3 - T6 Ga

Informace!
Podrobnosti si vyžádejte v nejbližší pobočce výrobce.
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7.3  Rozměry

Obrázek 7-4: SMARTPAT PH 8320 s konektorem VP2

Rozměry [mm] Rozměry [inch]

a 104 4,09

b 120 / 225 4,72 / 8,86

c 12 0,47

d ∅ 12 ∅ 0,47
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8.1  Základní popis

V senzoru je pro komunikaci integrován otevřený protokol HART®, který může být používán 
bezplatně.

Zařízení, která podporují protokol HART®, se dělí na řídicí zařízení (Master) a zařízení procesní 
instrumentace. Co se týče řídicích zařízení, jak ruční komunikátory (Secondary Master), tak 
počítače - pracovní stanice (Primary Master) jsou používány např. ve velínech.

Zařízení procesní instrumentace HART® jsou snímače, převodníky a akční členy. Tato zařízení 
mohou mít 2vodičové nebo např. jiskrově bezpečné připojení pro použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu.

Signály HART® jsou superponovány na proudovém výstupu 4...20 mA pomocí modemu FSK. 
Tím je umožněna vzájemná digitální komunikace mezi připojenými zařízeními pomocí protokolu 
HART® při současném přenosu analogových signálů.

V ručních komunikátorech a zařízeních procesní instrumentace je modem FSK nebo HART® 
integrovaný. V případě použití PC se externí modem připojuje k sériovému rozhraní (USB). Je 
však samozřejmě možné použít i jiné varianty připojení, které jsou uvedeny na následujících 
obrázcích.

8.2  Historie software

Identifikační kódy HART® a označení revizí

Informace!
V tabulce níže je "x" pozice pro případnou vícemístnou alfanumerickou kombinaci v závislosti na 
konkrétní verzi.

Datum vydání Verze SW Verze HW HART®

Revize zařízení Revize DD

1.4.2013 1.0.x 1.0.x 1 1

1.12.2015 1.0.x 1.0.x 1 2

ID výrobce: 69 (0x45)

Přístroj: 194 (0xC2)

Revize zařízení: 1

Revize DD: 2

Univerzální revize HART®: 7

FC 475 system SW.Rev.: ≥ 3.8

Verze PDM: ≥ 6.1

Verze FDT: ≥ 1.2
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8.3  Varianty připojení

Senzor je 2vodičové zařízení s proudovým výstupem 4...20 mA a rozhraním HART®. 

• Režim Multidrop je podporován
V komunikačním systému Multidrop může být ke společnému přenosovému kabelu připojeno 
až 32 zařízení.

• Režim Burst není podporován
V režimu Burst přenáší zařízení procesní instrumentace (slave) cyklické předdefinované 
telegramy s odezvou, aby dosáhlo vyšší frekvence přenosu dat.

Komunikace HART® může být používána dvěma způsoby:

• jako připojení Point-to-Point a
• jako připojení Multidrop s 2vodičovým připojením.

Upozornění!
Při instalaci sítě multidrop berte v úvahu úbytek napětí na odporu smyčky s hodnotou 250 Ω pro 
komunikaci HART®. Tomu je třeba přizpůsobit hodnotu napájecího napětí.
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8.3.1  Připojení point-to-point - analogově/digitální režim

Připojení point-to-point mezi senzorem a řídicím členem HART®.

Proudový výstup senzoru je pasivní.

Obrázek 8-1: Připojení Point- to-Point (s podřízeným zařízením může současně komunikovat pouze jeden primární a 
jeden sekundární řídicí člen)

1  Primární řídicí člen např. s PACTwareTM FDT/DTM
2  Modem FSK
3  Signál HART®

4  SMARTMAC 200 W
5  Senzor SMARTPAT
6  Sekundární řídicí člen s HART® DD
7  Napájecí zdroj pro podřízené zařízení (slave) s pasivním proudovým výstupemNapájecí zdroj pro zařízení (slave) s 

pasivním proudovým výstupem
8  Zátěž ≥ 250 Ω
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8.4  Vstupy/výstupy, dynamické proměnné HART® a proměnné přístroje

Kód = kód proměnné zařízení

Proměnné zařízení

Dynamická primární proměnná HART® PV je vždy spojena s proudovým výstupem HART®, 
který je přiřazen například hodnotě pH.

8.5  Field Communicator 475 (FC 475)
Field Communicator je ruční komunikátor od firmy Emerson Process Management určený pro 
konfiguraci zařízení HART® a Foundation Fieldbus. Pro integraci různých zařízení do 
komunikátoru se používají popisy zařízení (Device Descriptions - DD).

8.5.1  Instalace

HART® Device Description pro senzor se musí nainstalovat do komunikátoru Field 
Communicator. V opačném případě jsou k dispozici pouze funkce základního DD a úplné 
ovládání přístroje není možné. Pro instalaci popisů DD do komunikátoru je potřebný program 
"Field Communicator Easy Upgrade Programming Utility".

Field Communicator musí být vybaven systémovou kartou s "Easy Upgrade Option". 
Podrobnosti viz návod Field Communicator User’s Manual.

Dynamická proměnná HART®

PV SV TV QV

pH Napětí na elektrodě Teplota Odpor

Proměnná zařízení HART® Kód Typ

Hodnota pH 0 lineární

Napětí na elektrodě 1 lineární

Teplota 2 lineární

Odpor 3 lineární
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8.6  Field Device Tool / Device Type Manager (FDT / DTM)
Field Device Tool Container (FDT Container) je v podstatě program pro PC, který je určen pro 
konfiguraci zařízení s komunikací HART®. Pro přizpůsobení různých zařízení používá FDT 
Container ovladače nazývané Device Type Manager (DTM).

8.6.1  Instalace

Pokud soubor DTM pro senzor ještě není nainstalován do systému FDT Container, je vyžadován 
soubor nastavení (setup), který je k dispozici ke stažení na internetových stránkách nebo na CD-
ROM. Informace o instalaci a nastavení DTM jsou uvedeny v dokumentaci dodávané 
s přístrojem.

8.7  Přehled struktury menu pro Základní (Basic) DD (pozice ve struktuře 
menu)

Hlavní menu Submenu

1 Measuring 
value

1 pH value 

2 Temperature 

3 Electrode voltage  

4 Loop current

5 Error

6 Device state

2 Quick setup 1 TAG

2 Manual hold

3 I/O

4 Calibration

5 Autoclaving counter 

6 Input user password

3 Logbook 1 Calibration logbook

2 Error logbook

4 Setup 1 Process input

2 I/O

3 I/O HART®

4 Device

5 Service 1 Service calibration

2 Service parameter

3 Passwords

4 Sensor lock
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8.8  Struktura menu pro Základní (Basic) DD (podrobnosti pro nastavení)

1 Measuring value (měřená hodnota)
1 pH value Zobrazení měřené hodnoty pH v řídicím systému, ručním komunikátoru 

HART® nebo na displeji.

2 Temperature Zobrazení měřené hodnoty teploty ve °C / °F v řídicím systému, ručním 
komunikátoru HART® nebo na displeji.

3 Electrode voltage Zobrazení měřené hodnoty napětí na elektrodě v mV v řídicím systému, 
ručním komunikátoru HART® nebo na displeji.

4 Loop current Zobrazení proudu ve smyčce v mA v řídicím systému, ručním komunikátoru 
HART® nebo na displeji.

5 Error Zobrazení stavových (chybových) hlášení a diagnostických informací. Další 
informace viz Stavová (chybová) hlášení a diagnostické informace na straně 
28.

6 Device state Zobrazení ikony stavové informace pro senzor podle NAMUR NE 107.

2 Quick setup (rychlé nastavení)
1 TAG Zadání čísla měřicího okruhu (TAG).

2 Manual hold Aktivace nebo deaktivace funkce ručního ovládání. Zvolte yes (ano) nebo no 
(ne).

3 I/O Meas. value at 4 mA Zadání měřené hodnoty odpovídající 4 mA. 
Standardní nastavení: pH 0

Meas. value at 20 mA Zadání měřené hodnoty odpovídající 20 mA; 
Standardní nastavení: pH 14

Time constant Zadání časové konstanty (1…60 sekund); 
Standardní nastavení: 1 sekunda

4 Calibration Spuštění kalibrace. Další podrobnosti viz Kalibrace na straně 22.

5 Autoclaving counter Zvýšení hodnoty v počítadle cyklů ve sterilizačním aparátu (yes = ano / no = 
ne).

6 Input user password Zadání hesla

3 Logbooks (záznamníky)
1 Calibration logbook Záznamník posledních 20 kalibračních cyklů.

2 Error logbook Zobrazení záznamu chyb
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4 Setup (nastavení)
1 Process input Temperature Zadání jednotek teploty °C / °F

Zadání odchylky teploty

Zobrazení data kalibrace odchylky

Nastavení teplotní kompenzace 
(automatic/manual); standardní nastavení: 
automatic

Zadání hodnoty teploty 5...50°C/41...122°F 
(pouze je-li teplotní kompenzace nastavena na 
"manual"; standardní nastavení: 25°C/77°F)

Calibration Spuštění kalibrace. Podrobnosti  viz Kalibrace na 
straně 22

Maintenance interval Nastavení intervalu údržby ve dnech (000...999 
dní); Standardní nastavení: 000 

Vynulování intervalu 
údržby

Yes (ano) / No (ne); standardní nastavení: No

2 I/O Meas. value at 4 mA Zadání měřené hodnoty odpovídající 4 mA. 
Standardní nastavení: pH 0

Meas. value at 20 mA Zadání měřené hodnoty odpovídající 20 mA; 
Standardní nastavení: pH 14

Time constant Zadání časové konstanty (1…60 sekund); 
Standardní nastavení: 1 sekunda

3 I/O HART TAG Zadání označení měřicího okruhu (TAG)

Zadání dlouhého označení měřicího okruhu

Zobrazení předchozího dlouhého označení

Message Hlášení na displeji (32 znaků ASCII)

Polling address Zobrazení dotazovací adresy přístroje

Loop current mode Povolení nebo zákaz aktivace režimu proudové 
smyčky

Device variables PV Zobrazení PV - pH s 
min. a max. limitem

SV Zobrazení SV - napětí 
na elektrodě v mV

TV Zobrazení TV - teplota 
ve °C / °F s min. a max. 
limitem

QV Zobrazení QV - odpor
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4 Device Information Sensor information Objednací číslo

Název přístroje

Výrobní číslo

HART® ID

Dotazovací adresa

ID výrobce

Datum výroby

Verze SW

Verze HW

Calibration Sklon kalib. přímky

Odchylka

Vnitřní pufr

Pufr 1

Pufr 2

Počet kalibrací

Počítadlo SIP

Počítadlo CIP

Počítadlo sterilizace 

Operating parameters 
(OP)

Datum uved. do prov.

Doba provozu

Doba prov. > 80°C

Doba prov. > 110°C

Doba prov. < -300mV

Doba prov. > +300mV

Max. teplota

Tepl. kompenzace

Ručně zad. tepl.

Commissioning Zadání data uvedení do provozu

5 Service (servis)
1 Service calibration Trimming at 4 mA (+/-)

Trimming at 20 mA (+/-)

2 Service parameter Reset of sensor

Load factory setting

3 Password Password protection Aktivace nebo deaktivace ochrany heslem. Zvolte 
on (zap.) nebo off (vyp.).

Password operator Zadání hesla pro operátora

Password administrator Zadání hesla pro administrátora

Reset password Vymazání hesel (jen administrátor)

4 Sensor lock Uzamčení senzoru - zvolte YES (ano) nebo NO (ne). 
Pokud zvolíte YES, nelze nastavení vrátit zpět a senzor nelze používat. 
Komunikace HART® je trvale vypnuta.
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9.1  pH v závislosti na napětí v mV
Hodnota pH je záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů a je přímo úměrná 
poměru množství vodíkových kationtů H+ a hydroxylových aniontů OH-. Senzor pH měří 
nadbytek nebo nedostatek vodíkových kationtů a na výstupu zobrazuje odpovídající signál 
v milivoltech. Signál činí 59,16 mV na 1 pH při 25°C / 77°F. V čisté vodě je koncentrace 
vodíkových kationtů a hydroxylových aniontů v rovnováze, výstupní signál z elektrody je 0,0 mV 
a pH je 7. Senzor přímo vypočítává odpovídající hodnotu pH na základě naměřených hodnot 
v mV.

mV pH Ionty H+ [mol/l] Ionty OH- [mol/l] Příklad

414 0 1 0,0000000000000
1

Kyselina sírová

355 1 0,1 0,0000000000001

296 2 0,01 0,000000000001 Coca Cola

237 3 0,001 0,00000000001 Ocet

177 4 0,0001 0,0000000001 Pomerančová 
šťáva

118 5 0,00001 0,000000001

59 6 0,000001 0,00000001 Mléko

0 7 0,0000001 0,0000001 Čistá voda

-59 8 0,00000001 0,000001 Mořská voda

-118 9 0,000000001 0,00001

-177 10 0,0000000001 0,0001

-237 11 0,00000000001 0,001

-296 12 0,000000000001 0,01

-355 13 0,0000000000001 0,1

-414 14 0,0000000000000
1

1 Hydroxid sodný
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9.2  Závislost pH na teplotě
Závislost výstupu ze senzoru pH na teplotě je dobře známá. Velikost odchylky závisí jak na 
teplotě, tak na měřené hodnotě pH.

Pro pH 7 a 25°C / 77°F je chyba teploty nulová. Pokud se teplota nebo pH změní, vypočítá se 
chyba teploty pomocí následujícího vztahu:

0,03 změna pH / pH nebo 0,03 změna pH / K

°C °F pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH

5 41 2,30 3,24 4,18 5,12 6,06 7,00 8,06 9,12 10,1
8

11,24 12,3
0

13,3
6

15 59 2,15 3,12 4,09 5,06 6,03 7,00 8,03 9,06 10,0
9

11,12 12,1
5

13,1
8

25 77 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,0
0

11,00 12,0
0

13,0
0

35 95 1,85 2,88 3,91 4,94 5,97 7,00 7,97 8,94 9,91 10,8
8

11,85 12,8
2

45 113 1,70 2,76 3,82 4,88 5,94 7,00 7,94 8,88 9,82 10,7
6

11,70 12,6
4

55 131 1,55 2,64 3,73 4,82 5,91 7,00 7,91 88,2 9,73 10,6
4

11,55 12,4
6

65 149 1,40 2,52 3,64 4,76 5,88 7,00 7,88 8,76 9,64 10,5
2

11,40 12,2
8

75 167 1,25 2,40 3,55 4,70 5,85 7,00 7,85 8,70 9,55 10,4
0

11,25 12,1
0

85 185 1,10 2,28 3,46 4,64 5,82 7,00 7,82 8,64 9,46 10,2
8

11,10 11,92

95 203 0,95 2,16 3,37 4,58 5,79 7,00 7,79 8,58 9,37 10,1
6

10,9
5

11,74
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