
MAC 100 Prospekt

Multiparametrový převodník signálu

• Robustní kryt z hliníku nebo korozivzdorné oceli
• Multiparametrový přístroj
• Dvoukanálový převodník 
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Tato dokumentace je kompletní pouze v případě, že je doplněna příslušnou 
dokumentací pro snímač.
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1.1  Multiparametrový převodník pro analýzu kapalin
Standardní způsob obsluhy a programování převodníku MAC 100 je v praxi již řadu let 
prověřený u převodníků pro průtokoměry a hladinoměry. Firma KROHNE je tak prvním výrobcem 
se standardní koncepcí ovládání přístrojů pro měření různých fyzikálních, tedy i analytických, 
parametrů. Výhodou je rychlé uvedení do provozu, zkrácení doby potřebné k zaškolení obsluhy, 
zjednodušení pracovních postupů a snížení celkových nákladů.

1  Displej
2  Ovládací tlačítka
3  Kabelové vývodky
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Charakteristika
• Robustní standardní hliníkový kryt (IP66/67)
• Hygienické provedení krytu z korozivzdorné oceli (IP66/67/IP69)
• Až 2 vstupy ze senzorů + měření teploty
• Podporuje teplotní kompenzaci při měření různých veličin
• Záznamník kalibračních údajů a chybových hlášení
• Základní koncepce ovládání firmy KROHNE (GDC)
• Standardní způsob obsluhy a programování, shodný s průtokoměry a hladinoměry, použitý 

pro analytické veličiny
• Multiparametrový přístroj

Průmyslová odvětví
• Vodní hospodářství a ČOV
• Energetika
• Zpracovatelský průmysl
• Potravinářství
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1.2  Konstrukce a varianty

(MAC 100 - hliníkový kryt)

Uživateli na míru

"Modulární konstrukce" znamená, že je možno 
přístroj přizpůsobit vašim specifickým potřebám: 
zvolte standadní hliníkový kryt nebo jeho hygienické 
provedení z korozivzdorné oceli. Uveďte 
požadovaný počet a typy vstupů a výstupů, 
parametry měřicího místa a požadované měřené 
hodnoty. Standardizované uživatelské rozhraní 
usnadňuje a urychluje uvedení přístroje do provozu 
a otevírá přístup k celé řadě diagnostických funkcí 
pro přístroj i měřený proces.

(MAC 100 - kryt z korozivzdorné oceli)

Kromě standardního hliníkového krytu je převodník 
MAC 100 na přání dodáván i s krytem 
z korozivzdorné oceli, který umožňuje jeho použití 
téměř ve všech hygienických aplikacích. Stupeň 
ochrany krytím IP69 znamená dostatečnou ochranu 
přístroje vůči čištění tlakovou vodou a parou. 
V kombinaci s našimi analytickými senzory řady 
OPTISENS je tak převodník vhodný např. pro 
aplikace v potravinářství.

(Senzor OPTISENS CL 1100)

Typové řady senzorů

K převodníku je možno připojit jak analogové 
senzory řady OPTISENS, tak digitální senzory řady 
OPTISENS 2000. To znamená, že jeden převodník 
zvládne celou škálu rozmanitých aplikací v různých 
průmyslových odvětvích.
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1.3  Kombinace vstupů ze senzorů
Převodník lze objednat v jednokanálovém nebo dvoukanálovém provedení.

1.4  Měřicí princip
Měřicí princip závisí na použitém senzoru (použitých senzorech), podrobnosti viz příslušný 
návod (příslušné návody).

Možné 
kombinace

Vstup ze senzoru A Vstup ze senzoru B

Jednokanálové 
provedení

pH / ORP -

Cl2 / ClO2 / O3 -

konduktivní vodivost -

induktivní vodivost -

optické měření rozpuštěného kyslíku -

amperometrické měření rozpuštěného 
kyslíku

-

zákal -

Dvoukanálové 
provedení

pH / ORP pH / ORP

pH / ORP konduktivní vodivost 

pH / ORP induktivní vodivost 

Cl2 / ClO2 / O3 pH / ORP

konduktivní vodivost konduktivní vodivost 

induktivní vodivost induktivní vodivost 
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2.1  Tabulka s technickými údaji

• 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 Měřicí princip závisí na použitém senzoru (použitých senzorech), podrobnosti viz 

příslušný návod (příslušné návody).

Rozsah aplikací Spojité měření prametrů pro analýzu kapalin.

Měřicí rozsah Měřicí rozsah závisí na použitém senzoru (použitých senzorech), podrobnosti viz 
příslušný návod (příslušné návody).

Provedení
Konstrukce Typický měřicí komplet obsahuje:

• Multiparametrový převodník MAC 100
• 1 nebo 2 senzory řady OPTISENS
• Kabel senzoru
• Montážní adaptér řady SENSOFIT 

Varianta Přístroj je k dispozici v jednokanálovém (jeden vstup signálu) nebo dvoukanálovém 
(dva vstupy signálu) provedení. K jednokanálovému provedení lze připojit jeden 
seznzor, ke dvoukanálovému jeden nebo dva senzory.

Senzory Podrobnosti viz dokumentace (návod) k příslušnému senzoru.

Věnujte také pozornost tabulce s přehledem možných kombinací senzorů na straně 
7.
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Displej a uživatelské rozhraní
Grafický displej Displej z tekutých krystalů, bíle podsvětlený

128 x 64 bodů

Poznámka: teploty okolního prostředí pod -25°C / -13°F mohou ovlivnit čitelnost 
displeje!

Ovládací prvky 4 tlačítka pro ovládání převodníku signálu bez otevírání jeho krytu

Ovládací menu Ovládací menu se skládá z režimu měření a režimu programování:

Režim měření: 4 stránky (první a druhá stránka měřených hodnot, stavová stránka 
a graf s trendem).

Režim programování: různá menu a submenu umožňující přizpůsobit nastavení 
přístroje potřebám aplikace.

Jazyky pro obsluhu Angličtina, francouzština, němčina, španělština

Jednotky Metrické, britské a americké jednotky volitelné ze seznamu.

Přesnost měření
Maximální chyba měření Podrobnosti viz dokumentace (návod) k příslušnému senzoru.

Opakovatelnost Podrobnosti viz dokumentace (návod) k příslušnému senzoru.

Rozlišení Teplota: 0,1°C / 0,1°F

Podrobnosti viz dokumentace (návod) k příslušnému senzoru.

Provozní podmínky
Teplota
Okolní -15...+55°C / +5...131°F

Poznámka: výrobce doporučuje chránit převodník signálu před vnějšími zdroji tepla, 
např. před přímým slunečním zářením, protože při provozu za vyšších teplot klesá 
životnost všech elektronických součástek.

Skladování -40...+70°C / -40...+158°F
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Další podmínky
Vlhkost (okolního prostředí) Max. 90% při 55°C / 131°F (nekondenzující)

Tlak Podrobnosti o provozním tlaku najdete v příslušné dokumentaci (návodu) 
k použitému senzoru (použitým senzorům).

Ochrana krytím IP66/67 podle IEC 60529
IP69 (jen pro kryt z korozivzdorné oceli) podle IEC 60529
NEMA 4/4X

Podmínky pro instalaci
Montáž Dodává se pouze v odděleném provedení pro montáž na zeď, nutno namontovat ve 

svislé poloze!

Rozměry a hmotnosti Podrobnosti viz kapitola "Rozměry a hmotnosti".

Materiálové provedení
Kryt (pouzdro) převodníku Hliníkový odlitek (s polyuretanovým nátěrem)

Korozivzdorná ocel 1.4404 (AISI 316L)

Senzor Informace o materiálovém provedení, provozním připojení a doplňcích a variantách 
- viz technické údaje příslušného senzoru.

Elektrické připojení
Základní údaje Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s VDE 0100 "Předpisy pro 

elektrické instalace s napájením do 1000 V" nebo s příslušným národním 
ekvivalentem (ČSN 33 2000-4-41 ed.2).

Napájení
Napětí 100…230 Vstř (-15% / +10%), 50/60 Hz; 240 Vstř + 5%  je součástí pásma 

tolerance.

24 Vstř/ss (Ustř: -25% / +30%; Uss: -10% / +15%)

Příkon 5 W pro 24 Vss 
8 VA pro 230 Vstř

Pojistka 0,8 AT/250V (velký zkratový proud), 5 x 20 mm / 0,2 x 0,8"

Frekvence sítě 50/60 Hz

Jmenovitý příkon 22 VA (maximum)

Špičkový proud IN, eff = 97 mA, t15 = 1,5 ms, tšpička = 200 µs, Išpička = 22,6m A

Kabelové vývodky 4 x M20
M20x1,5: plastová (polyamid 6) 
M20 na 1/2-NPT (vnitřní): mosazná 
M20x 1,5: z korozivzdorné oceli (IP69)
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Vstupy a výstupy
Základní údaje Všechny vstupy a výstupy jsou galvanicky odděleny od sebe navzájem a od všech 

ostatních obvodů.

Všechny provozní parametry a výstupní hodnoty jsou programovatelné.

Popis použitých zkratek Uext = vnější napájení;  RL = zátěž + odpor;
Uo = napětí na svorkách; Inom = jmenovitý proud

Vstupy
Vstupy ze senzorů Max. 2, v závislosti na provedení. Podrobnosti viz dokumentace (návod) 

k příslušnému senzoru.

Řídicí vstup Pasivní, nezáleží na polaritě připojení, Uext, max ≤ 32 Vss, Inom = 6,5 mA pro 
Uext = 24 Vss, Inom = 8,2 mA pro Uext = 32 Vss

Limitní hodnota pro identifikaci stavu " kontakt rozepnutý nebo sepnutý": kontakt 
rozepnutý ("off") pro 
U0 ≤ 2,5 V a Inom = 0,4 mA, kontakt sepnutý (on) pro U0 ≥ 8 V a Inom = 2,8 mA

Výstupy
Proudové výstupy Tři samostatné výstupy (4...20 mA), všechny galvanicky oddělené, signalizace chyb 

3,25 mA a 22 mA, aktivní režim provozu

Výstupní hodnoty: závisí na senzoru

Provozní parametry: Uint, nom = 15 Vss, I = 0(4)...22 mA, Imax ≤ 22 mA, RL ≤ 550 Ω

Reléové výstupy Tři elektromechanická relé, která mohou být použita pro signalizaci stavu nebo jako 
mezní spínače

Provozní stavy: NO (normálně rozepnuté) nebo NC (normálně sepnuté)

Jmenovité hodnoty:

• Relé pro nízká napětí: U ≤ 30 Vss, I ≤ 1 A, odporová zátěž (PELV / SELV) 
nebo U ≤ 50 Vstř, I ≤ 4 A, odporová zátěž (PELV / SELV)

• Relé pro vysoká napětí: U = 100...230 Vstř, I ≤ 4 A, odporová zátěž max. 1000 VA

Schválení a certifikáty
CE

Tento přístroj splňuje příslušné požadavky směrnic EU. Značka CE vyjadřuje shodu výrobku s platnými legislativními 
požadavky Evropské unie a na označování značkou CE.

Podrobné informace o směrnicích EU, normách a schváleních pro přístroje - viz příslušné EU Prohlášení o shodě (EU 
declaration) na internetových stránkách výrobce.

Další schválení a normy

Doporučení NAMUR NE 21 a NE 43

Odolnost vůči otřesům IEC 60068-2-27
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2.2  Rozměry a hmotnosti

2.2.1  Hliníkový kryt

Rozměry a hmotnosti v mm a kg

Rozměry a hmotnosti v inches a lb

Obrázek 2-1: Rozměry hliníkového krytu

Rozměry [mm] Hmotnost 
[kg] 

a b c d e f g

Oddělené 
provedení pro 
montáž na zeď

241 161 95,2 257 19,3 39,7 40 1,9

Rozměry [inch] Hmotnost 
[lb] 

a b c d e f g

Oddělené 
provedení pro 
montáž na zeď

9,50 6,34 3,75 10,12 0,76 1,56 1,57 4,2
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2.2.2  Kryt z korozivzdorné oceli

Rozměry a hmotnosti v mm a kg

Rozměry a hmotnosti v inches a lb

Obrázek 2-2: Rozměry krytu z korozivzdorné oceli

Rozměry [mm] Hmotnost 
[kg] 

a b c d e f g

Oddělené 
provedení pro 
montáž na zeď

268 187 110 276 29 53 40 Cca 3,5

Rozměry [inch] Hmotnost 
[lb] 

a b c d e f g

Oddělené 
provedení pro 
montáž na zeď

10,55 7,36 4,33 10,87 1,14 2,09 1,57 Cca 7,2

e f

g g g
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2.2.3  Montážní úchyt z hliníku

Rozměry montážního úchytu

Obrázek 2-3: Rozměry montážního úchytu

[mm] [inch]

a ∅6,5 ∅0,26

b 87,2 3,4

c 241 9,5
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2.2.4  Montážní úchyt z korozivzdorné oceli

Rozměry montážního úchytu

Obrázek 2-4: Rozměry montážního úchytu

[mm] [inch]

a ∅6,5 ∅0,26

b 40 1,6

c 268 10,5
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3.1  Základní pokyny k montáži

3.2  Předpokládané použití

Převodník OPTISENS MAC 100 slouží ve spojení se senzory řady OPTISENS k měření 
analytických parametrů zejména ve vodním hospodářství a při nakládání s odpadními vodami.

3.3  Přeprava a skladování

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

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

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

Přístroj se nikdy nesmí instalovat ani provozovat v prostředí s nebezpečím výbuchu, mohlo by 
dojít k výbuchu a zranění personálu.

Tento přístroj patří mezi zařízení Skupiny 1, Třídy A stanovená v rámci CISPR11:2009. Je určen 
pro použití v průmyslu. Při použití v jiném než průmyslovém prostředí může dojít k problémům se 
zajištěním elektromagnetické kompatibility, a to kvůli rušení šířenému vedením a vyzařováním.

Není-li přístroj používán v souladu s provozními podmínkami (viz kapitola "Technické údaje"), 
může tím být negativně ovlivněna jeho ochrana a bezpečnost.

Neprovádějte na přístroji žádné mechanické úpravy. Takový zásah znamená ztrátu funkčnosti 
přístroje a ztrátu nároku na záruční opravu.
• Skladujte přístroj na suchém místě chráněném před prachem, totéž platí i při přepravě.
• Nevystavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu záření.
• Doporučená teplota při přepravě a skladování -40...+70°C /

 -40...+158°F.
• Původní obal je navržen tak, aby chránil přístroj. Musí být používán při přepravě přístroje 

nebo při zaslání zpět výrobci, aby nedošlo k poškození přístroje.
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3.4  Montáž na zeď

Montážní úchyt je při dodávce připevněn k zadní části přístroje. Správné provedení montáže je 
znázorněno na následujícíh obrázcích:

•  Podle obrázku výše si poznačte umístění všech otvorů, které je třeba vyvrtat (např. pomocí 
značkovače (1).

•  Připevněte přístroj důkladně ke zdi pomocí vrtačky, hmoždinek, šroubů a montážního 
úchytu (2).

Přístroj se nikdy nesmí instalovat ani provozovat v prostředí s nebezpečím výbuchu, mohlo by 
dojít k výbuchu a zranění personálu.

Pro zajištění správného provedení montáže je nutno dodržovat následující pokyny.

• Ujistěte se, že je v místě montáže dostatek prostoru pro její provedení.
• Přístroj nesmí být ohříván působením vyzařovaného 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).

• Pro převodníky umístěné v rozvaděčích je nutno zajistit odpovídající chlazení, např. 
ventilátorem nebo výměníkem tepla.

• Na převodník nesmí působit silné vibrace.
• Použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu 

zdraví (montážní materiál ani nástroje nejsou součástí dodávky).

Montáž, kompletaci, uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze personál s patřičnou 
kvalifikací. Vždy je nutno dodržovat místní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví.

Použijte vhodný montážní materiál se zatížitelností minimálně 0,1 kN (například hmoždinky 
FISCHER typu UX10).

Montáž na zeď pomocí hmoždinek

Obrázek 3-1: Postup montáže na zeď 



3 Montáž 

18 

MAC 100

www.krohne.com 04/2017 - 4003925002 - TD OPTISENS MAC 100 R02 cz

Montáž několika přístrojů na zeď vedle sebe (hliníkový kryt)

Obrázek 3-2: Rozměry a vzdálenosti

[mm] ["]

a ∅6,5 ∅0,26

b 87,2 3,4

c 241 9,5

d 310 12,2

e 257 10,1
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Montáž několika přístrojů na zeď vedle sebe (kryt z korozivzdorné oceli)

Obrázek 3-3: Rozměry a vzdálenosti

[mm] [inch]

a ∅6,5 ∅0,26

b 40 1,6

c 268 10,5

d 336 13,2

e 257 10,1

e
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4.1  Bezpečnostní pokyny

4.2  Použité zkratky

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

Dodržujte národní předpisy pro elektrické instalace!

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

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

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

Zkratka Popis

Cp Pasivní řídicí vstup

Ia Aktivní proudový výstup

Imax Maximální proud

Inom Jmenovitý proud

RL Odpor zátěže

R a číslice (např. R1) Reléový kontakt

P Napájení

Uext Vnější napájecí zdroj

Uext, max Maximální napětí vnějšího napájecího zdroje

Uint, nom Jmenovité vnitřní napětí

Uon Napětí pro aktivaci řídicího vstupu (zap.)

Uoff Napětí pro aktivaci řídicího vstupu (vyp.)
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4.3  Důležité pokyny pro elektrické připojení přístroje

Převodník se nikdy nesmí instalovat ani provozovat v prostředí s nebezpečím výbuchu, mohlo 
by dojít k výbuchu a zranění personálu!

Přístroj musí být řádně uzemněn v souladu s příslušnými předpisy z důvodu ochrany osob před 
úrazem elektrickým proudem.

Při montáži a připojování přístroje dodržujte platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví. 
Věnujte rovněž pozornost následujícím pokynům, aby nedošlo k úrazu, zničení nebo poškození 
přístroje nebo k chybám měření:

• Před započetím práce nejprve vypněte nebo odpojte napájecí zdroj.
• Kabely vstupů ze senzorů a signální kabely vždy veďte každý samostatně a rovněž odděleně 

od napájecích kabelů.
• Všechny kabely vstupů a proudových výstupů musí být stíněné. Připojte stínění jen na jedné 

straně, tj. např. k převodníku.
• Pokud používáte relé, je nutno zajistit potlačení rušení induktivní zátěže.
• Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s VDE 0100 "Předpisy pro elektrické 

instalace s napájením do 1000 V" nebo s příslušným národním ekvivalentem (ČSN 33 2000-
4-41 ed.2).

• Pro všechny elektrické kabely použijte vhodné kabelové vývodky, připojovací kabely musí být 
vhodně zvoleny s ohledem na podmínky dané aplikace. Vnější průměr připojovacích kabelů 
musí odpovídat použitým vývodkám.

• Jmenovité napětí připojovacího kabelu musí odpovídat provoznímu napětí přístroje.

Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a 
nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.
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4.4  Otevření a zavření krytu převodníku

4.4.1  Hliníkový kryt

•  Povolte všechny čtyři šrouby 1 křížovým šroubovákem.
•  Nadzvedněte víko krytu současně nahoře i dole 2.
•  Posuňte víko krytu na stranu 3.
i Víko krytu je vedeno a je přidržováno pomocí závěsů uvnitř krytu; nyní máte přístup ke 

svorkovnici přístroje 4.

Po dokončení práce znovu uzavřete kryt převodníku signálu.

4.4.2  Kryt převodníku z korozivzdorné oceli

•  Povolte 8 šroubů s vnitřním šestihranem 1 pomocí nástrčkového klíče 10 mm.
•  Nadzvedněte víko krytu současně nahoře i dole 2.
•  Posuňte víko krytu na stranu 3.
i Víko krytu je vedeno a je přidržováno pomocí závěsů uvnitř krytu; nyní máte přístup ke 

svorkovnici přístroje 4.

Při každém otevření krytu očistěte a promažte všechny závity. Používejte pouze vazelínu 
neobsahující pryskyřice ani kyseliny. Před zavřením krytu zkontrolujte, že těsnění je čisté, 
nepoškozené a že je správně vloženo.

Obrázek 4-1: Otevření krytu převodníku

Obrázek 4-2: Otevření krytu převodníku
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Po dokončení práce znovu uzavřete kryt převodníku signálu. K zajištění dostatečného utěsnění 
krytu prosím utahujte šrouby utahovacím momentem 5 Nm v následujícím pořadí.

4.5  Schéma svorkovnice převodníku

Obrázek 4-3: Utahování šroubů

1  Kryt svorek napájení
2  Kryt svorek reléových výstupů
3  Svorky proudového výstupu
4  Svorky pro připojení stínění
5  Svorky pro připojení senzoru A
6  Svorky pro připojení senzoru B
7  Možnost připojení funkční země (pouze pro verzi s napájením 24 V)
8  Kabelové vývodky

8
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4.6  Připojení signálních kabelů

Veškeré informace týkající se signálních kabelů pro použitý senzor (senzory) a jejich připojení 
jsou uvedeny v příslušném návodu k senzorům.

4.7  Připojení k napájení

Kabelové vývodky dodané výrobcem jsou vhodné pro průměr kabelu 8 až 13 mm. Pokud 
používáte kabely s větším průměrem, musíte dodané vývodky nahradit jinými, vhodnými pro 
použité kabely.

Přístroj musí být řádně uzemněn v souladu s příslušnými předpisy z důvodu ochrany osob před 
úrazem elektrickým proudem.

Převodník se nikdy nesmí instalovat ani provozovat v prostředí s nebezpečím výbuchu, mohlo 
by dojít k výbuchu a zranění personálu!

V průběhu připojování napájení vždy dodržujte platné předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví. Rovněž věnujte pozornost následujícím pokynům, aby nedošlo k úrazu, poškození nebo 
zničení přístroje nebo ke zkreslení výsledků měření:

• Před započetím práce nejprve vypněte nebo odpojte napájecí zdroj!
• Pokud právě neprovádíte elektrické připojení, nechávejte kryt přístroje zavřený. Kryt chrání 

modul elektroniky před prachem a vlhkostí.
• Je nutno zajistit ochranu pojistkou pro obvod napájení (Inom ≤ 16 A) a rovněž vypínací 

zařízení (vypínač, jistič) pro odpojení převodníku signálu.
• Věnujte pozornost údajům o napájecím napětí a frekvenci na štítku přístroje, zda odpovídají 

zamýšlené aplikaci. Přístroj je možno napájet napětím v rozsahu 100...230 Vstř s tolerancí -
15/+10%, přičemž 240 Vstř +5% je součástí pásma tolerance. Provedení s napájením 
24 Vstř/ss je možno napájet napětím 24 Vss s tolerancí -25/+30% nebo 24 Vstř 
s tolerancí +15/-10%. Napájecí napětí mimo uvedené rozsahy může způsobit zničení 
přístroje!

• U provedení s napájením 100...230 Vstř musí být vodič ochranné země (PE) delší než vodiče 
připojené ke svorkám L a N.

Konstrukce přístroje je navržena tak, aby všechny povrchové cesty a vzdálenosti měly rozměry 
v souladu s VDE 0110 a IEC 60664 pro stupeň znečištění 2. Napájecí obvody jsou konstruovány 
pro kategorii přepětí III a výstupní obvody pro kategorii přepětí II.
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Před připojením vodičů napájení nejprve prostudujte následující obrázek s označením funkce 
svorek:

Pak připojte vodiče napájení následujícím způsobem:

•  Vypněte napájecí zdroj nebo odpojte napájecí kabely pomocí odpojovacího zařízení (vypínač, 
jistič)!

•  Otevřete kryt přístroje ( viz Otevření a zavření krytu převodníku na straně 22).
•  Sundejte kryt svorek napájení 1 - stlačte ho dolů a současně potáhněte dopředu (2 a 3), 

postupujte opatrně, aby se nepoškodil přídržný pásek (přidržuje kryt svorek, aby se neztratil)!
•  Ke stlačení páčky svorek použijte pevný plochý šroubovák se špičkou dříku o rozměrech 

3,5 x 0,5 mm / 0,14 x 0,02, připojte vodiče ke svorkám a pak páčku uvolněte (4 a 5).
•  Nasaďte zpět kryt svorek napájení, zavřete kryt převodníku a utáhněte všechny šrouby na 

krytu.

Obrázek 4-4: A -  100...230 Vstř / B- 24 Vstř/ss

1  Živý (L)
2  Nulový (N)
3  Ochranná zem (PE) nebo funkční zem (FE)

Výrobce doporučuje používat ke stlačení páčky svorek pevný plochý šroubovák se špičkou dříku 
o rozměrech 3,5 x 0,5 mm / 0,14 x 0,02"! Zabráníte tak případnému poškození svorek.
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4.8  Popis a vlastnosti vstupů a výstupů

4.8.1  Proudový výstup

• Všechny výstupy jsou galvanicky odděleny od sebe navzájem a od všech ostatních obvodů.
• Všechny provozní parametry a funkce jsou programovatelné.
• Údaje na výstupu: měřené hodnoty ze senzorů A a B včetně jedné hodnoty teploty.
• Aktivní režim: rozsah výstupu 0(4)...20 mA, odpor zátěže RL ≤ 550 Ω pro Imax ≤ 22 mA, Uint, 

nom = 15 Vss.
• Vnitřní kontrola: detekce přerušení a příliš vysokého odporu zátěže ve smyčce proudového 

výstupu
• Chybová hlášení je možno signalizovat reléovými výstupy, stavovým výstupem a na displeji.
• Hodnota proudu pro signalizaci chyb je programovatelná.

4.8.2  Reléové výstupy

Přístroj má tři elektromechanická relé, která mohou být použita pro signalizaci stavu nebo jako 
mezní spínače:

• Reléové kontakty jsou galvanicky odděleny od sebe navzájem a od všech ostatních obvodů.
• Stavový výstup / mezní spínač se při provozu chová jako reléový kontakt.
• Provozní stavy: NO (normálně rozepnutý) nebo NC (normálně sepnutý).
• Jmenovité hodnoty:

- Relé pro nízká napětí: U ≤ 30 Vss, I ≤ 1 A, odporová zátěž (PELV / SELV) nebo U ≤ 50 Vstř, 
I ≤ 4 A, odporová zátěž (PELV / SELV)
- Relé pro vysoká napětí: U = 100...230 Vstř, I ≤ 4 A, odporová zátěž max. 1000 VA

• Obvody kontaktů musí mít parametry buď obvodů PELV /SELV nebo obvodů pro nebezpečná 
napětí.

Přístroj se nikdy nesmí instalovat ani provozovat v prostředí s nebezpečím výbuchu, mohlo by 
dojít k výbuchu a zranění personálu.

Další podrobnosti najdete ve schématech připojení a v tabulce s technickými údaji.

Přístroj se nikdy nesmí instalovat ani provozovat v prostředí s nebezpečím výbuchu, mohlo by 
dojít k výbuchu a zranění personálu.

Další podrobnosti najdete ve schématech připojení  na straně 29 a na straně 30 také v tabulce 
s technickými údaji na straně 8.
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4.8.3  Řídicí vstup (pasivní)

Pasivní řídicí vstup umožňuje zvenčí spouštět v převodníku různé úlohy. Zapíná se přivedením 
napětí Uon > 8 Vss a vypíná přivedením napětí Uoff < 2,5 Vss. Přesné hodnoty parametrů jsou 
následující:

• Pasivní, nezávislý na polaritě připojení
• Podmínka "off" (vypnutý): Uoff ≤ 2,5 Vss pro Inom = 0,4 mA
• Podmínka "on" (zapnutý): Uon ≥ 8 Vss pro Inom = 2,8 mA
• Uext, max ≤ 32 Vss

• Inom = 6,5 mA pro Uext = 24 Vss
• Inom = 8,2 mA pro Uext = 32 Vss

Řídicí vstup může například spolupracovat s proudoznakem, který monitoruje průtok média 
senzorem a signalizuje pokles průtoku pod určitou hodnotu. Je-li v tomto případě řídicí vstup 
nastaven na "flow control" (hlídání průtoku), spustí se signalizace - chyba "F application error" 
(tato chyba označuje chybu související s parametry aplikace, přístroj je v pořádku). Další 
podrobnosti viz tabulka Chyby kategorie "Out of specification" dále v návodu.

Řídicí vstup je možno použít i k jiným účelům. Podrobnosti viz funkce C3.5 a zejména C3.5.1 
v příslušné tabulce funkcí dále v návodu.

Věnujte pozornost maximálním povoleným hodnotám napětí a proudu pro řídicí vstup! Přivedení 
napětí mimo povolený rozsah může způsobit poškození nebo zničení přístroje!

Při dodávce je řídicí vstup nastaven jako vypnutý!
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4.9  Schémata připojení vstupů a výstupů

4.9.1  Důležité poznámky

4.9.2  Popis elektrických symbolů

Přístroj se nikdy nesmí instalovat ani provozovat v prostředí s nebezpečím výbuchu, mohlo by 
dojít k výbuchu a zranění personálu.

• Všechny skupiny vstupů/výstupů jsou galvanicky odděleny od sebe navzájem a od všech 
ostatních vstupních a výstupních obvodů.

• Aktivní režim provozu: převodník signálu zajišťuje napájení pro provoz (aktivaci) navazujících 
zařízení, věnujte pozornost max. hodnotám provozních parametrů.

• Nepoužívané svorky nesmí mít žádné vodivé propojení s ostatními elektricky vodivými 
částmi.

Symbol Popis

miliampérmetr 0...20 mA nebo 4...20 mA nebo obdobný přístroj, RL je vnitřní odpor 
měřicí smyčky včetně odporu vodičů

zdroj stejnosměrného napětí (Uext), vnější napájecí zdroj, libovolná polarita 
připojení

zdroj stejnosměrného napětí (Uext), dodržujte polaritu připojení v souladu se 
schématy

vnitřní zdroj stejnosměrného napětí

řízený vnitřní zdroj proudu

tlačítko, kontakt NO apod.
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4.9.3  Blokové schéma

4.9.4  Aktivní proudový výstup

Obrázek 4-5: Blokové schéma

1  Napájecí napětí (100...230 Vstř nebo 24 Vstř/ss)
2  Řídicí vstup (bez polarity), 8...32 Vss
3  Vstup ze senzoru B, viz návod k senzoru (na obrázku je uveden příklad - svorky P, U a X s odporovým senzorem se 

záporným teplotním součinitelem (NTC))
4  Vstup ze senzoru A, viz návod k senzoru (na obrázku je uveden příklad - svorky P, U a X s odporovým 

senzorem Pt100/1000)
5  Proudové výstupy A, B a C
6  Reléové výstupy R1, R2 a R3

Vždy dodržujte následující pokyny, aby nedošlo k poškození nebo zničení přístroje:

• Dodržujte polaritu připojení!
• Věnujte pozornost parametrům proudového výstupu. Další informace viz Proudový výstup na 

straně 26.

Schéma připojení aktivního proudového výstupu

Obrázek 4-6: Aktivní proudový výstup
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4.9.5  Reléové výstupy

4.9.6  Řídicí vstup

Věnujte pozornost parametrům reléových výstupů, aby nedošlo k poškození nebo zničení 
přístroje, podrobnosti na straně 26.

Obrázek 4-7: Příklad: různé stavy reléového výstupu

1  Běžný provoz: přístroj je v provozu, proudový výstup nesignalizuje žádnou chybu, dioda nesvítí, reléový kontakt 
rozepnutý.

2  Stav s výstrahou: objeví se chybové hlášení, dioda svítí, přístroj je vypnutý nebo nepracuje správně, reléový kontakt 
sepnutý.

Věnujte pozornost parametrům řídicího vstupu, aby nedošlo k poškození nebo zničení přístroje, 
podrobnosti na straně 27.

Obrázek 4-8: Řídicí vstup

1  Signál
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4.10  Elektrické připojení vstupů a výstupů

•  Otevřete kryt převodníku ( viz Otevření a zavření krytu převodníku na straně 22).
•  Protáhněte připravené kabely kabelovými vývodkami a připojte příslušné vodiče.
•  Připojte stínění.
•  Zašroubujte řádně kabelové vývodky.
•  Utěsněte nepoužité otvory vhodnými zátkami.
•  Zavřete kryt převodníku ( viz Otevření a zavření krytu převodníku na straně 22).

4.10.1  Připojení proudových výstupů

•  Protáhněte kabely s předem připraveným stíněním správnými kabelovými vývodkami 1 a 2.
•  Zasuňte vodič do svorky 3.
•  Při vytahování vodiče stlačte páčku vhodným nástrojem 4 a vytáhněte vodič ze svorky 5.

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

Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a 
nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Ujistěte se, že těsnění je čisté, nepoškozené a že je správně vloženo.

Použijte správnou kabelovou vývodku. Podrobnosti viz návod k tomuto přístroji.
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4.10.2  Připojení reléových výstupů

Střídavé napájení: kondenzátory a odpory potřebné pro odrušení

Kvůli bezpečnosti provozu musí spínací napětí pro reléové kontakty splňovat jednu 
z následujících podmínek: buď musí pocházet ze stejné fáze (zdroje) jako napájení převodníku 
včetně pojistky a oddělovače (viz kapitola 4.6) nebo ze sítě malého napětí (SELV nebo PELV). 
Při montáži a připojení vždy postupujte podle platných národních a mezinárodních předpisů a 
norem.

Pokud chcete spínat induktivní zátěže (i relé nebo ochranné cívky), vždy je musíte odrušit! Jinak 
může docházet k ovlivnění měřeného signálu. Věnujte pozornost i následujícím poznámkám:

• Pokud používáte stejnosměrné napětí, odrušte cívku relé rekuperační diodou; viz následující 
tabulka a následující obrázek "Potlačení rušení"!

• Pokud odrušení není možné, musíte zajistit, aby byl reléový kontakt chráněn RC obvodem! 
Viz také následující tabulka.

• Pokud používáte bezpotenciálové reléové výstupy, musí být v obvodu napájení umístěna 
pojistka a vhodné vypínací zařízení.

• Při spínání induktivních zátěží doporučuje výrobce používat ochranný obvod, aby 
nedocházelo ke zbytečnému opalování reléového kontaktu!

Při dodávce jsou reléové kontakty vhodné i pro nízké hodnoty proudu (od cca 1 mA). Při spínání 
větších proudů (od cca 100 mA) pak dochází k opálení zlatého plátování z kontaktů. Následně 
pak již relé není dostatečně spolehlivé pro spínání malých proudů!

Proud do Kondenzátor Odpor

60 mA 10 nF / 260 V 390 Ω / 2 W

70 mA 47 nF / 260 V 22 Ω / 2 W

150 mA 100 nF / 260 V 47 Ω / 2 W

1,0 A 220 nF / 260 V 47 Ω / 2 W
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Požadované parametry vodičů

• Maximální průřez vodiče: 1,5 mm2 / 0,06  čtverečného palce
• Minimální délka vodičů, ze které je nutno odstanit izolaci: 8 mm / 0,31"

Dodržujte následující postup, sejměte kryt a připojte vodiče:

•  Sejmutí krytu reléových výstupů 1 začněte jeho stlačením směrem dolů (2).
•  Pak kryt potáhněte dopředu (3) a nahoru ven z úchytu a sejměte ho (2 a 4).
•  Zatáhněte za kryt zemnicí svorky 5 směrem nahoru a sejměte ho.
i Nyní je zpřístupněna svorkovnice s 10 svorkami se spojovacím můstkem.

Potlačení rušení (A = Ustř, B = Uss)

Obrázek 4-9: Potlačení rušení

1  Odpor, R = 47...390 Ω, viz předcházející tabulka
2  Kondenzátor, C = 10...220 nF, viz předcházející tabulka (např. Siemens MKC B 81 921)
3  Cívka relé
4  Rekuperační dioda
5  Cívka relé

Krok 1: sejmutí krytu

Obrázek 4-10: Sejmutí krytu

Šroub pod krytem 5 se nesmí používat pro připojení vodiče. Nepovolujte ani neodstraňujte 
trvale kryt ani šroub!
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•  Připojte vodiče k jednotlivým reléovým svorkám 1 podle schématu uedeného výše (2), 
věnujte pozornost požadovaným parametrům vodičů!

•  Pokud potřebujete vytáhnout vodiče ze svorek, nejprve vhodným nástrojem odblokujte pojistku 
3 a pak vytáhněte vodič 4.

•  Po připojení všech vodičů znovu připevněte kryt reléových výstupů.
•  Zavřete kryt převodníku a utáhněte na něm všechny šrouby. Další informace viz Otevření a 

zavření krytu převodníku na straně 22).

Krok 2: připojení vodičů

Obrázek 4-11: Připojení vodičů

Pokud je na spoj "C" (6 na předcházejícím obrázku) přivedeno spínací napětí, reléové kontakty 
R1, R2 a R3 jsou spojeny paralelně pomocí spojovacího můstku 5. Tím je umožněn společný 
přestup signálu ze všech relé. Pokud paralelní napájení není potřebné, můžete můstek odstranit.
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5.1  Objednací číslo

Znaky kódu označené šedě představují standardní hodnoty.

VGA K 4 Typ / kryt (pouzdro) převodníku
1 MAC 100 (hliníkový odlitek)

2 MAC 100 (korozivzdorná ocel)

Vstup ze senzoru A
1 Konduktivní vodivost

2 Induktivní vodivost

3 pH / ORP (přednastaveno na pH)

4 Cl2 0,03...5 mg/l

5 ClO2 0,05...5 mg/l

6 O3 0,05...5 mg/l

8 Cl2 0,03...20 mg/l

A pH / ORP (přednastaveno na ORP)

M DO pro OPTISENS ODO 2000 (optické měření rozpuštěného kyslíku) 

N TUR pro OPTISENS TUR 2000 (zákal)

P DO pro OPTISENS ADO 2000 (amperometrické měření rozpuštěného kyslíku) 

R TSS pro OPTISENS ADO 2000 (měření obsahu nerozpuštěných látek)

Vstup ze senzoru B
0 Bez

1 Konduktivní vodivost

2 Induktivní vodivost

3 pH / ORP (přednastaveno na pH)

A pH / ORP (přednastaveno na ORP)

Výstupní signál
3 3 x 0/4...20 mA (aktivní)

Schválení
0 Bez

Relé
0 Bez

3 3 x volně programovatelné (mechanické); nezbytné pro 
OPTISENS ADO 2000

VGA K 4 Pokračování na následující straně
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Jazyk pro obsluhu
1 Angličtina

2 Němčina

3 Francouzština

4 Španělština

Napájení
1 100...230 Vstř

2 24 Vstř/ss

Doplňky
1 Sada pro montáž na zeď

Dokumentace
0 Bez

1 Angličtina

2 Němčina

3 Francouzština

Kabelová vývodka
1 4 x M20 (Polyamid)

2 4 x 1/2 NPT (mosaz)

5 4 x M20 (korozivzdorná ocel)

Doplňkové vybavení
0 Bez

1 ASR - automatické čištění senzoru
(jen pro Cl2, , ClO2, O3)

VGA K 4 Kompletní objednací číslo



 Poznámky 6

37

MAC 100

www.krohne.com04/2017 - 4003925002 - TD OPTISENS MAC 100 R02 cz



6 Poznámky 

38 

MAC 100

www.krohne.com 04/2017 - 4003925002 - TD OPTISENS MAC 100 R02 cz



 Poznámky 6

39

MAC 100

www.krohne.com04/2017 - 4003925002 - TD OPTISENS MAC 100 R02 cz



KROHNE – Měřicí přístroje a systémy

• Průtok

• Výška hladiny

• Teplota

• Tlak

• Procesní analyzátory

• Služby

Centrála KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Německo)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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