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Vyloučení záruky

Společnost BARTEC BENKE GmbH a její partneři poskytují záruční
plnění pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Rozsah
záručního plnění je přitom omezen hodnotou smlouvy se společností
BARTEC BENKE GmbH.
Za škody vzniklé následkem nedodržení bezpečnostních pokynů,
návodu k obsluze nebo provozních podmínek společnost BARTEC
BENKE neručí. Na následné škody se záruka nevztahuje.

EU prohlášení o shodě

Společnost BARTEC BENKE GmbH, Schulstraße 30, D-94239
Gotteszell, tímto prohlašuje, že je tento výrobek ve shodě se
základními požadavky příslušných směrnic EU.
EU prohlášení o shodě k tomuto výrobku získáte od společnosti
BARTEC BENKE GmbH, Schulstraße 30, D-94239 Gotteszell,
info@bartec-benke.de.
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Pokyny k tomuto návodu
Návod k obsluze je nedílnou součástí produktu. Musí být uložen
v bezprostřední blízkosti přístroje a personál instalace, obsluhy a údržby k
němu musí mít kdykoliv přístup.
Návod k obsluze obsahuje důležitá upozornění, bezpečnostní pokyny a
zkušební certifikáty, které jsou nutné pro bezvadný provoz přístroje. Tento
návod k obsluze je určený všem osobám, které se zabývají montáží,
instalací, uvedením do provozu a údržbou produktu.
Obrázky v tomto návodu k obsluze slouží ke znázornění informací a popisů.
Nelze je přenést v nezměněné podobě a mohou se mírně lišit od skutečného
provedení přístroje.
Firma BARTEC GmbH si vyhrazuje právo kdykoliv provádět technické
změny.
Firma BARTEC GmbH v žádném případě nenese odpovědnost, ani neručí
za nepřímé nebo následné škody, které vzniknou následkem použití této
uživatelské příručky.
Než začnete produkt používat, důkladně si přečtěte návod k obsluze.
Upozorňujeme na to, že uživatel musí návod uschovat po celou dobu
životnosti produktu.

Značky a symboly
V tomto návodu k obsluze se používají následující značky a symboly ke
zvýraznění míst v textu, na které je nutné zvlášť brát zřetel.

Pokyny
Tato šipka upozorňuje na specifika, na která se musí brát ohled při obsluze.
Varování
Tato značka upozorňuje na místa v textu, jejichž nedodržení nebo nepřesné
dodržování může vést k poškození nebo zničení součástí zařízení, příp. ke
ztrátě dat.
Opatrně!
Tato značka se nachází před místy v textu, při jejichž nedodržení je
ohrožené zdraví nebo život lidí.

Speciální pokyny, které se nacházejí v textu, jsou označené rámečkem.
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Popis přístroje

2.1

Úkol a oblasti použití
Úkol

Oblasti použití

HYGROPHIL® H 4230 je měřicím systémem ke stanovení obsahu vodní páry
ve vzduchu a jiných plynech.
U mnoha procesů je sledování a regulace vlhkosti plynu podmínkou pro
konstantní vysokou kvalitu produktu, hospodárné využití energie a
dodržování přípustných emisních mezních hodnot.
HYGROPHIL® H 4230 je speciálním měřicím zařízením ke zjišťování vlhkosti
za extrémních měřicích podmínek, jako jsou
● vysoké teploty měřeného plynu,
● vlhkost plynu až do nasycení,
● silné znečištění ve formě prachu, oleje, tuku, cizího plynu a rozpouštědel,
také v silně korozivní formě.
Jako „high-end“ zařízení je HYGROPHIL® H 4230 mimořádně vhodné pro
trvalé průmyslové použití.
Díky zařízení HYGROPHIL® H 4230 můžete měřit vlhkost také v procesech,
ve kterých je měření jinak nemožné, nebo není možné trvale, příp. pouze
laboratorními metodami.
V zařízení HYGROPHIL® H 4230 se používá mikroprocesor, který
vypočítává všechny technické veličiny vlhkosti v různých měřítkách a kromě
toho automaticky sleduje přístroj. Díky tomu je potřeba údržby omezena na
minimum.
Díky mimořádným vlastnostem může být zařízení HYGROPHIL ® H 4230
přednostně používáno tam, kde by jiné měřicí systémy selhaly kvůli
nepříznivým okolním podmínkám, např.:
● měření plynových zplodin v elektrárnách,
● měření plynových zplodin ve spalovnách odpadu, i před filtry,
● zařízení pro zpracování příze,
● horkovzdušný tunel pro rychlou přípravu pokrmů,
● pekařské pece,
● pražírny,
● zařízení pro těžbu mědi, i v případě znečištění kyselinou sírovou,
● sušičky materiál všech druhů,
● slinovací zařízení pro kovy,
● všechny sušicí aplikace.
Rychlost odezvy měřicího zařízení zaručuje, že ve všech aplikacích může
být prováděna příslušná regulace.
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2.2

Princip měření
Zařízení HYGROPHIL® H 4230 pracuje na principu psychrometrického
měření vlhkosti plynu. Při něm se zjišťuje rozdíl teploty mezi dvěma měřicími
čidly. Rozdíl teploty vyplývá z toho, že jedno z obou teplotních čidel je
zvlhčené. Zvlhčenému čidlu je odebíráno teplo odpařováním. Z „mokré
teploty“, „suché teploty“ a tlaku mohou být prostřednictvím pevných
matematických vztahů přesně zjištěny různé veličiny měření vlhkosti. Tento
princip měření se vyznačuje vysokou přesností a reprodukovatelností,
odpovídá sekundární standardní metodě podle normy DIN 50012 a
nepotřebuje žádnou kalibraci. Patří k nejspolehlivějším metodám měření
vlhkosti plynu.
Obvykle však má tato měřicí metoda omezení při teplotě plynu nad 100 °C a
při znečištění měřeného plynu. Usazeniny na čidle vlhkosti běžného
konstrukčního provedení ovlivňují rychlost odpařování a zkreslují výsledek
měření.
Měřicí přístroj zdokonalený na „psychrometr s metodou dopadajícího
proudu“ tato omezení nemá. Umožňuje bezporuchové trvalé použití i při
vysokých teplotách a vlhkosti, v silně znečištěných a agresivních plynech.

2.3

Uspořádání systému na měření
vlhkosti
Měřicí komory a elektronická jednotka jsou umístěné v rozčleněné ocelové
skříni se samostatně otvíranými dveřmi.
Zásobní nádrž na vodu je umístěná na skříni zvenku.
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Gas sampling hose

Connecting cable for hose heating

Gas sampling hose

Measuring chamber enclosure

Electronics enclosure

Compressed air maintenance unit
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2.3.1

Měřicí komora

V měřicí komoře je umístěný Venturiho systém a vodní válec s čidlem
vlhkosti.
Měřený vzduch nejprve protéká Venturiho tryskou. Zde je na základě měření
tlakového rozdílu zjišťován průtok plynu. V prostoru trysky je umístěné čidlo,
které měří suchou teplotu. Vzduch po výstupu z trysky proudí jako laminární
proud, takzvaný dopadající proud, na vodní povrch měřicího článku. V
centru měřicího článku je umístěné čidlo mokré teploty, které měří mokrou
teplotu HT. Naměřené hodnoty teploty jsou předávány do elektronické
jednotky, kde probíhá jejich další zpracování.
Do měřicího článku je hadicovým čerpadlem trvale přiváděna voda ze
zásobní nádrže. Stav vody v měřicím článku je sledována snímačem.
Také tlak v měřicí komoře je sledován snímačem. Slouží ke korekci výsledků
měření a vlastní kontrole přístroje. Za měřicí komorou je umístěný ejektor.
Proudící vzduch vytváří podtlak, který nasává měřený plyn do systému.
Čerpací výkon ejektoru je regulován proporcionálním ventilem v měření
průtoku plynu ve Venturiho trysce. Průtok plynu tak zůstává konstantní na
hodnotě asi 14 l/min.
Přebytečná voda je společně s měřeným plynem a hnacím stlačeným
vzduchem pomocí ejektoru odčerpávána z přístroje. Vytéká z hrdla na dně
přístroje.
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2.3.2

Ejektor
Ve spodní části měřicí komory se nachází ejektor, vzduchové podtlakové
čerpadlo, které pomocí stlačeného vzduchu čerpá měřený vzduch skrz
měřicí komory. V odběrném místě je přípustný podtlak až –200 hPa. Pomocí
regulace napájecího stlačeného vzduchu je průtok plynu udržován na
konstantní hodnotě 14 normolitrů/minutu. Regulačním členem je
proporcionální ventil, který je regulován pulsní šířkovou modulací. Vysílačem
skutečné hodnoty je Venturiho systém v horní části měřicí komory, spojený
se snímačem tlakového rozdílu.

2.3.3

Hadicové čerpadlo
Hadicové čerpadlo čerpá vodu ze zásobní nádrže do měřicího článku.
Čerpací výkon čerpadla je regulován tak, aby část vody vytékala z válce.

2.3.4

Vodní čidlo
Vodní čidlo sleduje správný stav vody v měřicím článku pomocí kapacitního
bezdotykového spínače.

2.3.5

Řídicí a vyhodnocovací elektronika
Signály suché teploty, mokré teploty, tlakového rozdílu a tlaku v měřicí
komoře jsou předávány do elektronické jednotky. Zde mikroprocesor provádí
výpočet požadovaných měřených veličin vlhkosti a sledování funkcí
přístroje.

naměřené veličiny

vypočtené veličiny

Elektronická jednotka snímá, příp. vypočítává následující měřené veličiny,
které mohou být zobrazovány a zaznamenávány na PC:
● Suchá teplota
TT
● Mokrá teplota
HT
● Absolutní tlak
SP
● Tlakový rozdíl
P
● Pomocné teploty
T1extern (prostřednictvím externího
teplotního čidla),
Tintern (ke kompenzaci HT)
● Teplota rosného bodu
DT
● Absolutní vlhkost
MH
● Měrná vlhkost
SH
● Objemový podíl vodních par
% obj.
● Parciální tlak vodních par
VP
● Entalpie
h
● Deficit nasycení
DVP
● Relativní vlhkost při T1extern
RH
Jsou prováděny následující řídicí a sledovací funkce:
● Řízení proporcionálního ventilu k regulaci průtoku vzduchu
● Regulace teploty v měřicí plynové hadici
● Sledování, příp. kontrola
• stav vody interní, volitelný a externí
• průtok vzduchu
• teplotní čidla
• překročení měřicího rozsahu výstupů
• teplota měřicí plynové hadice
• věrohodnost výpočetních výsledků
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2.3.6

Ovládací a zobrazovací prvky
Po otevření pravých dveří skříně získáte přístup k ovládacímu panelu
s displejem, signálními kontrolkami a ovládacími tlačítky.

Displej

Tlačítka
Signální kontrolky

2.3.6.1

Tlačítka
Měřené veličiny se zobrazují stiskem tlačítka. Tlačítka, kterými se zobrazují
měřené veličiny, mají příslušné označení. Některá tlačítka jsou navíc
obsazená číslicemi, příp. znaky. Toto dvojí obsazení je potřebné pro
programovací režim.
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Zobrazení suché teploty přitékajícího plynu (odpovídá teplotě měřicí plynové
hadice)

TT
1

Zobrazení mokré teploty přitékajícího plynu

HT
2

Zobrazení teploty rosného bodu měřeného plynu

DT
3

Zobrazení objemového podílu vodní páry

VOL
%4
4

Zobrazení aktuálního parciálního tlaku vodní páry měřeného plynu

VP
5

Zobrazení absolutní vlhkosti měřeného plynu

MH
6

Zobrazení teploty rosného bodu měřeného plynu

SH
7

Zobrazení entalpie měřeného plynu

H
8

DVP

Zobrazení deficitu nasycení měřeného plynu

9

SP

Zobrazení absolutního tlaku v měřicí komoře

–

RH

Zobrazení externí relativní vlhkosti (RH extern) (jen, když je definované
T1extern)

0

P

Zobrazení rozdílového tlaku (tlakový rozdíl ve Venturiho trysce)

,
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F1

Zobrazení hodnoty teploty T1extern (jen, když je aktivovaná T1extern)

F2

Podsvícení zapnout/vypnout

F3

Zobrazení měrné polohy proporcionálního ventilu

F4

Zobrazení vnitřní teploty Tint

F5

Standby (pohotovostní režim) (Otáčky čerpadla se sníží o faktor 10,
požadovaná hodnota tlakového rozdílu se nastaví na pevnou
hodnotu.)

F6

Tlačítko změny adresy Slave a zobrazení přenosové rychlosti (v baudech)

F7

Testovací funkce analogových výstupů

CLEAR

Smazání hodnot v programovacím režimu

ENTER

Potvrzovací tlačítko v programovacím režimu

PROG

Vyvolání programovacího režimu

LOCAL

Přerušení, příp. pokračování sběrnicového provozu

RESET

Aktivace softwarového resetu
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2.3.6.2

Signální kontrolky
K signalizaci různých provozních stavů je na panelu k dispozici šest polí se
symboly a vždy jednou kontrolkou.

2.3.6.3

Topení (měřicí plynová hadice) je zapnuté

(červená)

Vodní čerpadlo pracuje

(červená)

Proporcionální ventil se otevírá

(červená)

Proporcionální ventil se zavírá

(červená)

Je aktivní výstražné nebo chybové hlášení

(červená)

Na sběrnici PROFIBUS probíhá přenos dat

(zelená)

Displej
Displej je dvouřádkový a vybavený podsvícením.
Ve spodním řádku se zobrazují klávesnicí vyvolané měřené veličiny s jejich
velikostí. V horním řádku se v závislosti na momentálních podmínkách
zobrazuje provozní stav nebo chybová hlášení.
Během programování slouží displej k vedení dialogů. Zobrazují se příslušná
zobrazení, hlášení a dotazy. V horním řádku se vždy zobrazuje aktivovaná
nabídka a ve spodním řádku se zobrazuje programovaná funkce a měněná
hodnota.

2.3.7
dva analogové výstupy

Rozhraní
K vyhodnocení a zpracování naměřených hodnot jsou k dispozici dva
galvanicky oddělené analogové proudové výstupy.
Každému z těchto výstupů můžete přiřadit všechny měřené veličiny vlhkosti
a pomocné veličiny.
Mezní hodnoty měřicího rozsahu mohou být stanoveny v rámci příslušného
celkového rozsahu (viz odstavec 6.2.1).
Analogové výstupy jsou nepřetržitě sledovány, jestli se aktuální měřená
hodnota nachází v naprogramovaném měřicím rozsahu. V případě odchylek
se aktivuje poruchové hlášení.
Kromě toho lze na jednom z obou analogových proudových výstupů
sledovat dodržování minimální a maximální hodnoty.
Po zapnutí zůstávají výstupy na hodnotě 0 až do dosažení provozních
podmínek.
Pokud se během měřicího provozu vyskytne poruchové hlášení, výstupy se
zafixují na hodnotě, které bylo dosaženo bezprostředně před výskytem
poruchového hlášení.

Rozhraní sběrnice
fieldbus

Rozhraní sběrnice fieldbus (PROFIBUS DP).
Pomocí rozhraní sběrnice Feldbus můžete rovněž snímat všechny měřené
hodnoty. Kromě toho lze pomocí tohoto rozhraní konfigurovat zařízení.
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2.3.8

Teplotní čidlo
Interní teplotní čidlo Tintern je pevně namontované ve skříni.
Používá se ke kompenzaci teploty HT.
K měření teplotně závislých veličin vlhkosti (relativní vlhkost RH, entalpie h)
můžete volitelně nainstalovat externí teplotní čidlo T1extern. To je třeba umístit
tam, kde se má měřit veličina vlhkosti.

2.3.9

Měřicí plynová hadice
Vlhkost plynu se neměří v příslušném systému, ale plyn je z něj odsáván a
spojovacím vedením je přiváděn do zařízení HYGROPHIL. Ve spojovacím
vedení nesmí docházet ke kondenzaci vodních par, protože by mohlo dojít
ke zkreslení výsledku měření a případně k provozním poruchám. Aby k tomu
nedocházelo, musí být teplota tohoto vedení (a celého nasávacího traktu)
udržována nad nejvyšší předpokládanou teplotou rosného bodu.
K tomuto účelu se používá měřicí plynová hadice, jejíž teplota se
automaticky udržuje na konstantní teplotě. Čidlo suché teploty se současně
používá jako vysílač skutečné hodnoty. Při programování suché teploty TT
se definuje také teplota měřicí plynové hadice.

2.3.10

Přípojka pro externí vodní čidlo
Pro sledování obsahu vodní nádrže je k dispozici externí vodní čidlo jako
volitelné příslušenství.

2.3.11

Filtr
Zařízení HYGROPHIL® H 4230 je téměř necitlivé na znečištění.
Doporučujeme používat v odběrném místě filtr, aby se prodloužily intervaly
údržby měřicí komory.
V případě potřeby požádejte naše odborné poradce o pomoc s výběrem
vhodného filtru.
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2.4

Technické údaje

Měření vlhkosti
Princip měření
Měřicí čidlo
Přesnost výpočtu
Doba výpočtu
Doba zákmitu
Průtok vzduchu/plynu
Přívod vody
Zásoba vody
Přívod stlačeného vzduchu

Psychrometrické měření vlhkosti plynů metodou dopadajícího proudu
PT 100 / 4vodičové podle normy DIN IEC 751
 0,01 %
cca 2 s
T90 = <170 s (při skoku % obj. z 0 na 40 %)
max. 15,5 Nl/min
max. 25 ml/h (hadicové čerpadlo)
2 l (stačí na cca 3 dny)
2–6 bar (spotřeba vzduchu max. 1200 Nl/h při podtlaku < 25 mbar)

Vstupy měřených veličin
Měřicí veličina
Suchá teplota
TT
Mokrá teplota
HT
Teplota T1extern (volitelná)
Absolutní tlak
SP
Tlakový rozdíl
DP
Teplota rosného bodu DT
Objemový podíl H2O % obj.
Absolutní vlhkost
MH
Měrná vlhkost
SH
Entalpie
h
Aktuální tlak par
VP
Deficit nasycení
DVP

Měřicí rozsah
0–140 °C
0–140 °C
0–200 °C
500–1500 hPa
100–999 Pa
20–100 °C
2–100 %
15–1000 g/kg
15–1000 g/kg
35–1000 kJ/kg
10–1000 hPa
0–1000 hPa

Rozlišení
0,1 °C
1 hPa
1 Pa
0,1 °C
0,1 %
1 g/kg
1 g/kg
1 kJ/kg
1 hPa
1 hPa

Přesnost
Druh

0,5 % primární
měřicího
rozsahu
1%
1%
vypočteno

Výstupy
Výstup signálu
Analogový výstup
Výstupní signál
přípustné zatížení
Přesnost

2 galvanicky oddělené výstupní kanály, lze je přiřadit každému z měřicích rozsahů,
Vzdálenost, chybové chování programovatelné
0–20 mA nebo 4–20 mA (programovatelný), lineární
 500 
 0,2 % příslušné měřené hodnoty

Vstupy
Vodní čidlo externí
T1extern

DC 24 V, NPN
PT 100 / 4vodičové podle normy DIN IEC 751

Datové rozhraní
Rozhraní sběrnice fieldbus

Profibus DP

Elektrické údaje
Pomocná energie

Měřicí přístroj:
Měřicí plynová hadice:

střídavý 90–264 V, 47–63 Hz; cca 30 VA
střídavý 230 V, příp. 115 V; cca 100 VA/m

Indikace varování
Indikace chyb

Zatížitelnost: 1 A/ stejnosměrný 24 V, min. 10 mA
Zatížitelnost: 1 A/ stejnosměrný 24 V, min. 10 mA

Relé
Výstražné relé
Chybové relé

Okolní podmínky
Přípustná pracovní teplota
Přípustná skladovací teplota
Klimatická třída
Jmenovité podmínky

5–50 °C,
s krycím pouzdrem 4230-119 pro výbušnou zónu 22: –20 až +50 °C
–20 až +70 °C (bez vody)
KWF podle normy DIN 40040

23 °C 2 °C / 230 V ± 2 %
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Mechanické údaje
Skříň
Rozměry
Montážní otvory
Hmotnost

Ocelová skříň; stupeň krytí IP64 podle normy DIN 40050

450410150 mm (bez držáku)
347×330 mm, 4 7×13 (M6)
cca 12,5 kg

Přípojky
Elektrická přípojka
Šroubové svorky 0,5–1,5 mm2; kabelový přívod kabelovým šroubením M16x1,5
Přípojka stlačeného vzduchu Nástrčná spojka NW 7
Přípojka měřicí plynové
Speciální spojení
hadice
Rozměry

alternativně
11 litrů

a
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Montážní otvory

2.5

Objednací údaje

2.5.1

Základní vybavení

HYGROPHIL H 4230-10

korozivzdorné, střídavé 115/230 V
Rozsah dodávky: HYGROPHIL-H podle objednacího čísla, 1 litr tenzidu
Objednací číslo:
202728

2.5.2

Příslušenství

Měřicí plynová hadice typ 4230-100
pružná, vodotěsná měřicí plynová hadice pro přívod měřeného plynu bez obsahu kondenzátu (max. vstupní
teplota 200 °C), Vč. 1 držák na metr, Provozní napětí: střídavé 230 V nebo střídavé 115 V
Typ přípojky: univerzální těsnicí kužel G 3/8“ DKR DIN3863

Délka
1,0 m
1,3 m
2,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m
7,0 m
8,0 m
10,0 m
12,0 m
14,0 m
16,0 m

Objednací číslo (230 V)
202729
289818
216375
202727
216376
216377
(100 W/m)
290074
232553
365576
294604
233793
423733
281348
(60 W/m)

Objednací číslo (115 V)
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2,0 m
12,0 m

Měřicí plynová hadice (Hastelloy)
292910
371852

(100 W/m)
(100 W/m)

Měřicí plynová hadice typ 4230-114 výbušná zóna 2/22
pružná, vodotěsná měřicí plynová hadice pro přívod měřeného plynu bez obsahu kondenzátu (max. vstupní
teplota 120 °C)
Vč. 1 držák na metr
Provozní napětí: střídavé 230 V nebo střídavé 115 V
Typ přípojky: univerzální těsnicí kužel G 3/8“ DKR DIN3863

Objednací číslo (230 V)
321356
321357
279259
241974
300500

Délka
4,0 m
6,0 m
10,0 m
12,0 m
15,0 m

Objednací číslo (115 V)
Objednací čísla pro napětí 115 V na
vyžádání

Měřicí plynová hadice typ 4200-06
Typ přípojky: univerzální těsnicí kužel G 3/8“ DKR DIN3863
PT 100

Objednací číslo (230 V)
U7521113420006
U7521115420006
202222
U7521120420006
U7521123420006
320764
220718

Délka
13,0 m
15,0 m
19,0 m
20,0 m
23,0 m
24,0 m
26,0 m
Regulátor teploty TRM/20, 0–200 °C

Objednací číslo:

314300
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Měřicí plynová hadice s přepínacím ventilem typ 4230-112

Délka 2,5 m

Délka 12 m
(230 V střídavé)

Objednací číslo: 283058
Objednací číslo: 423734

Svorkovnice typ 4230-134
pro připojení měřicí plynové hadice s přepínacím ventilem

Objednací číslo:

368952
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Měřicí plynová hadice automatická typ 4230-128

Objednací číslo (230 V)
425439
367556
348425

Délka
3,0 m
4,0 m
8,0 m

Skříň rozváděče vyhřívaná, střídavé 230 V, s kulovým kohoutem, typ 4230-135

Objednací číslo:

376237

Vodní nádrž 2 l s držákem typ 4230-123

Objednací číslo:

304510

Návod k obsluze HYGROPHIL® H 4230-10 Řada A BA 200501 30.04.2020

Popis přístroje
18
Vodní nádrž 2 l bez držáku typ 4230-300

Objednací číslo:

202156

Vodní nádrž 11 l s držákem typ 4230-102

Objednací číslo:

216420

Vodní nádrž 11 l bez držáku typ 4230-133

Objednací číslo:

367964
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Externí vodní čidlo typ 4230-103
ke sledování hladiny v zásobní nádrži

Objednací číslo:

216424

Adaptér pro měřicí plynovou hadici, ocel 1.4301
Typ 4230-00-044
(DKR-3/8“ na NPT-1/4“)

Objednací číslo:

214017

Adaptér pro měřicí plynovou hadici Hastelloy
Typ 4230-00-068
(DKR-3/8“ na NPT-1/4“)

292981

Adaptér pro měřicí plynovou hadici, ocel 1.4301
Typ 4230-00-046
Typ 4230-00-061
(DKR-3/8“ na 8mm Swagelok®)
(DKR-3/8“ na 10mm Swagelok®)

Typ 4230-00-87
(DKR-3/8“ na 6mm Swagelok®)

Objednací číslo:
215084

376319

246326
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Adaptér 6HMK4SS, přímé hrdlo
(DKR-3/8“, ušlechtilá ocel)

Objednací číslo:

320763

Standardní filtr, s přírubou DN 65/ PN 6 a adaptérem topné hadice, typ 4220-100
vč. slinutého filtru 150 µm
Ocel CrNi 1.4404

Objednací číslo:

208686

Slinutý filtr typ 4220-106
pro standardní filtr
150 µm, ocel CrNi 1.4404
Objednací číslo:

U 116006

Montážní příruba s ochrannou trubkou pro filtr typ 4230-141

Objednací číslo:

423670
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Příruba filtru, s adaptérem topné hadice typ 4230-125 DN65/PN6

Objednací číslo:

296346

Adaptér topné hadice pro filtr G3“ typ 4230-00-089

Objednací číslo:

387933

Filtr

G3/4“

V20-6; 500 °C max.; 520 × 60 mm²
V20-T; 200 °C max.; 400 × 40 mm²
V20; 600 °C max.; 220 × 46 mm ²
Odběrový filtr 4230-131; 150 °C max.; 700 × 40 mm

G
3
/
Objednací
4
“

Filtr
319545
302189
419916
365641
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Sonda pro odběr plynu

Typ
SP 2000-HF-GF 150
SP 2000HF/HC (Hastelloy)

Objednací číslo (230 V)
214334
292899

Objednací číslo (115 V)
292337

Sklolaminátový filtr typ GF 150
pro sondu pro odběr plynu SP 2000 / SP 2200
0,1 µm
Objednací číslo:

220232

Svařovaná příruba DN 65PN6 se stahovací sponou typ 4230-130

Objednací číslo:

365640

Odběrná trubka pro sondu pro odběr plynu

Typ
SP 2000 /SS
SP 2000/HC

Délka
1m
2m
1m

pro sondu pro odběr plynu typ
SP 2000 / SP 2200
SP 2000HF/HC (Hastelloy)
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Odběrná sonda, 230 V, 0–180 °C, oplachovatelná
Typ SP2200-HF/I/BB

Příslušenství:
- šestihranné šrouby M12x60
- vhodné šrouby a hrdla
- těsnění  160/68 mm
- návod

Objednací číslo:

279032
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Odběrná sonda, 230 V, s blokem magnetických ventilů
s
Typ SP2200-HF/C/I/BB
t
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Objednací číslo:

365577

Odběrná sonda, 230 V, 0–180 °C
Typ SP2200-HF/C/I/BB/F

M
1
2
x
6
0
v
h
o
d
n
é

Objednací číslo:

372217
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Adaptér pro měřicí plynovou hadici 4220 na 4230 typ 4230-101

Objednací číslo:

216421

Převlečná matice pro měřicí plynovou hadici typ 4230-00-042

Objednací číslo:

202388

Stojanový držák typ 4220-35

Objednací číslo:

U 3401422035

Sada přípojek pro mobilní měřicí systém typ 4230-136

Obsahuje:
10m hadice na stlačený vzduch se vzduchovou přípojkou
2,5m pryžový kabel s celopryžovým konektorem SCHUKO
2,5m pryžový kabel s celopryžovou spojkou SCHUKO
1 ks celopryžový konektor SCHUKO

Objednací číslo:

393966
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Jednotka údržby stlačeného vzduchu typ 4220-30
s regulací stlačeného vzduchu a filtrem

Objednací číslo:

U3401422030

Krycí pouzdro typ 4230-119 (výbušná zóna 22)
800

1000

1020

Náhled bez dveří

8
760

Objednací číslo:

300

295991
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Krycí pouzdro typ 4230-127 bez topení (výbušná zóna 22)

Objednací číslo:

321358

Krycí pouzdro s průchodkou topné hadice typ 4230-129

Objednací číslo:

352826
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Přírubová průchodka typ 4230-126

Objednací číslo:

312707

Montážní stojan typ 4230-120

Objednací číslo:

300545
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2.5.3

Náhradní díly

Kazeta hadicového čerpadla typ 4230-104

Objednací číslo:

216422

Měřicí komora s ejektorem typ 4230-309 řada A
bez čidla

Objednací číslo:

423269

Vodní čidlo typ 4230-302
pro sledování hladiny v měřicím článku

Objednací číslo:

202823

Pohon čerpadla typ 4230-303

Objednací číslo:

202409
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Čidlo TT typ 4230-304

Objednací číslo:

202411

Čidlo HT typ 4230-305

Objednací číslo:

202410

Proporcionální ventil typ 4230-308

Objednací číslo:

202781

Základní deska displeje / sběrnice Profibus typ 4230-122

Objednací číslo:

301656

Krycí plech s fóliovou klávesnicí typ 4230-121
Krycí plech se používá se základní deskou
displeje/sběrnice Profibus typ 4230-122.

Objednací číslo:

301657
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Elektronická základní deska se síťovým zdrojem typ 4230-400

Objednací číslo:

202412
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Jednotlivé díly pro měřicí komoru

2.5.4

Indikace stavu naplnění kompl. s těsněními
Typ 4230-106

Objednací číslo:

232482

Spojka vodní přípojky pro měřicí článek
Typ 4230-117

Měřicí článek úplný, s keramickým kroužkem
(bez spojky vodní přípojky)
Typ 4230-115

Objednací číslo:

Objednací číslo:

278353

278350

Zvláštní provedení Měřicí článek úplný, s teflonovým kroužkem
pro použití v agresivních médiích: (bez spojky vodní přípojky)
Typ 4230-116
Objednací číslo:

278351

Přípojka tlakového rozdílu s těsněními
Typ 4230-108
(2 ks v sadě)

Přípojka ejektoru s těsněními
Typ 4230-109
(2 ks v sadě)

Objednací číslo:

Objednací číslo:

232481

232459

O-kroužek D50,0x2,5
Viton (jsou potřeba 2 ks na jednu měřicí komoru)

Kroužek měřicí komory
Výkres č. 4230-00-007

Objednací číslo:

Objednací číslo:

202472

202353
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Vstupní tryska s těsněním typ 4230-110

Výstup ejektoru
Výkres č. 4230-00-032

Objednací číslo:

Objednací číslo:

232458

202706

Výstup ejektoru (PTFE)
Výkres č. 4230-00-054

Matice M5
pro upevnění měřicí komory nebo víka
(jsou potřeba 2×3 ks na jednu měřicí komoru)

Objednací číslo:

Objednací číslo:

222563

Držák měřicí komory s ejektorem kompletní
Typ 4230-111

Objednací číslo:

2.5.5
Tenzid
1 l, PE láhev
Objednací číslo:

232457

202370

Sada O-kroužků
Typ 4230-124
1 sáček Minigrip
O-kroužek 8,0 x 1,5, VITON
O-kroužek 5,0 x 1,0, VITON 80 Shore A
O-kroužek 7,0 x 2,0, VITON
O-kroužek 50,0 x 2,5, VITON
O-kroužek 10,0 x 2,0, VITON 70 Shore A
O-kroužek 16,0 x 2,4, VITON
O-kroužek 18,0 x 3,0, VITON
O-kroužek 20,0 x 3,0, VITON
Objednací číslo:
305153

Spotřební materiál
U04014220201

Návod k obsluze HYGROPHIL® H 4230-10 Řada A BA 200501 30.04.2020

(14 ks)
(2 ks)
(4 ks)
(2 ks)
(2 ks)
(1 ks)
(1 ks)
(1 ks)

Bezpečnostní opatření
33

3

Bezpečnostní opatření
Přístroje HYGROPHIL byly vyrobeny podle platných předpisů a byly
expedovány z podniku v bezvadném stavu po důkladné kontrole
bezpečnosti a zaručených vlastností přístroje. Dodržujte příslušné pokyny k
instalaci a provozu přístrojů.

3.1

Všeobecně
● Před instalací a uvedením přístroje do provozu si přečtěte návod k
obsluze. V případě dotazů a problémů kontaktujte náš servisní personál.
● Důkladně poučte svůj personál obsluhy a údržby a dejte mu k dispozici
všechny potřebné informace.
● Interní systémy vlastního monitorování a poruchová hlášení nenahrazují
bezpečnostní zařízení na celém zařízení, do kterého je přístroj
integrovaný.
● Dbejte na to, aby byla dodržována všechna ustanovení, která platí pro
provoz vašeho zařízení.
● Na různých místech přístroje jsou umístěné symboly, které upozorňují na
nebezpečná místa:

Pozor,
obecné
nebezpečné
místo

3.2

Opatrně,
nebezpečné
elektrické napětí

Opatrně,
horký povrch!

Specifické pokyny pro přístroj
● Instalaci a údržbu přístrojů smí provádět výhradně kvalifikovaný odborný
personál.
● Zajistěte dodržení všech společností BARTEC BENKE uvedených dat a
provozních podmínek.
● Zařízení HYGROPHIL® H 4230 není vhodné k měření vlhkosti ve
výbušných plynových směsích, pro které existují speciální bezpečnostní
předpisy.
● Přístroj nesmí být provozován venku nebo v prostředí s nebezpečím
zamrznutí bez speciálních opatření.
● Ze dna přístroje unikající měřený plyn a vytékající přepadová voda může
být znečištěna škodlivinami z procesu. Zlikvidujte tyto látky podle
příslušných platných předpisů.
● Před každým otevřením odpojte přístroj od zdroje napětí.
● Měřicí plynová hadice může být horká i zvenku. Nedotýkejte se horké
měřicí plynové hadice! Na měřicí plynové hadici je umístěný symbol
„Opatrně, horký povrch!“, který varuje před horkým povrchem.
● „Krycí pouzdro zařízení HYGROPHIL H, výbušná zóna 22“ typ 4230-119
slouží jako ochranný kryt pro zařízení HYGROPHIL® H 4230. Jak přístroj,
tak vnitřek měřicího systému (měřicí komora) odpovídají kategorii
přístroje 3D podle směrnice 94/9/ES a je vhodný pro použití v oblastech s
nebezpečím výbuchu prachu zóny 22.
● Měřicí systém není vhodný pro přímé měření plynů, které obsahují
hořlavý prach v koncentraci s nebezpečím výbuchu (viz odstavec 3.6).
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3.3

Místo montáže
● Při instalaci přístroje dodržujte přípustné klimatické a teplotní podmínky
uvedené v technických údajích.
● Při zvláštních podmínkách v místě montáže musí být přijata příslušná
opatření na ochranu přístroje. Více najdete v naší nabídce příslušenství.
● K montáži přístroje zvolte místo, které není vystavené otřesům.
● Neumísťujte ho do blízkosti přístrojů, které vyzařují elektromagnetická
pole (transformátory, motory, silnoproudá vedení, magnety, polovodičové
akční členy, vysokofrekvenční generátory apod.).
● Stykače, které se nacházejí v blízkosti, odrušte originálním odrušovacím
příslušenstvím.
● Přístroj spolehlivě upevněte i při mobilním použití.
Přístroj nesmí být provozován bez spolehlivého upevnění. Hrozí
nebezpečí převrácení!

3.4

Elektrická přípojka
● Před připojením přístroje zkontrolujte, jestli jmenovité napětí uvedené na
typovém štítku odpovídá síťovému napětí.
● Elektrická vedení smějí připojovat pouze odborní pracovníci, kteří jsou
seznámeni s místními platnými předpisy pro instalaci silnoproudých
zařízení do napětí až 1000 V.
● Elektrická přípojka musí být provedena podle údajů v tomto návodu k
obsluze (viz odstavec 4.3). Dodržujte přitom příslušné předpisy platné v
zemi instalace a místní předpisy dodavatele elektrického proudu.
● Pro vedení čidel a signální vedení používejte pouze stíněné kabely. Aby
nedocházelo ke vzniku zemních proudů, smí se stínění připojit pouze na
jedné straně (na přístroji).
● Vedení čidel a signální vedení instalujte v dostatečné vzdálenosti od
vedení se síťovým napětím, pokud možno v samostatných kabelových
kanálech.
● Všechny kabely musejí být zvoleny podle normy DIN/VDE, příp. podle
předpisů platných v zemi instalace.
● Na žádném místě nepřerušujte ochranný vodič označený žlutozeleně
nebo značkou „PE“!
● Všechny elektrické spotřebiče včetně ochranných vodičů v rámci
komplexního zařízení zapojujte do hvězdy z jednoho místa. Nepoužívejte
řetězové připojování.
● Síťové svorky přístroje HYGROPHIL nikdy nepoužívejte jako připojovací
bod pro další spotřebiče.
● V sítích, ve kterých se vyskytují poruchy (tyristorová řízení, časté spínání
velkých zátěží, vysokofrekvenční generátory), doporučujeme předřadit
oddělovací transformátor nebo síťový filtr.
● Oddělovací zařízení
Přístroj není vybavený síťovým spínačem. Proto do blízkosti přístroje na
zdroj napětí (pomocná energie / síťová přípojka) v instalačním vedení
budovy nainstalujte na všechny póly spínač, který zapíná, příp. vypíná
přístroj. Polohy ZAPNUTO a VYPNUTO musejí být jednoznačně
označené!
● V případě více přístrojů v jednom zařízení musí být každý přístroj jištěný
samostatně a vybavený vlastním odpojovačem.
● Proudový chránič
V případě topné hadice s ochranou proti výbuchu se přístroj musí připojit
k síti TN nebo TT v domovní instalaci s proudovým chráničem s vypínací
proudem maximálně 300 mA.
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3.5

Provoz přístroje
● Kolísání síťového napětí je přípustné pouze v rámci hodnot uvedených v
technických údajích. Během provozu přístroje se za zvláštních podmínek
musí použít stabilizátory napětí. Rádi vám poradí v našem servisním
oddělení.
● V případě nerovnoměrností si poznamenejte zobrazená chybová hlášení
a pokuste se poruchu odstranit podle seznamu uvedeného v kapitole
7.12. Pokud poruchu nemůžete odstranit, vypněte přístroj (nejprve
vypněte síťové napětí, pak uzavřete přívod stlačeného vzduchu).
● Pokud dojde k poškození nebo zničení součástí přístroje, nebo pokud byl
z jiných důvodů narušen bezpečný provoz, přístroj nepoužívejte nebo ho
neprodleně vypněte.
Informujte příslušný servis.
Zajistěte přístroj proti opětovnému zapnutí až do odstranění škod.
● Kontaktujte naše servisní pracovníky v případě, že zjistíte za provozu
zařízení závady nebo nedostatky, nebo pokud máte pochybnosti o řádné
funkci přístrojů.

3.6

Ochrana proti výbuchu
● Provoz přístroje v zóně 22 podle normy EN 61241-10 je povolen pouze v
případě dodržování platných opatření na ochranu proti výbuchu.
● Přístroj se musí nainstalovat do krycího pouzdra s ochranou proti
výbuchu
typ 4230-119 společně s komponentami s ochranou proti výbuchu (měřicí
plynová hadice).
● Při instalaci krycího pouzdra dodržujte platné národní předpisy a nařízení
výrobce.
● Dodržujte pokyny k instalaci uvedené v odstavci 4.9.
● Dveře krycího pouzdra musejí být během provozu vždy zavřené!
● Dveře krycího pouzdra nesmějí být v prašné atmosféře otevřené.
● Vlnovec krycího pouzdra typ 4230-119 je vhodný k ochraně proti
mechanickému poškození.
● Při měření plynů obsahujících hořlavý prach, které jsou klasifikované jako
atmosféra s nebezpečím výbuchu prachu zón 20 a 21 podle normy
EN 61241-10, se musí na vhodné místo přívodního potrubí měřeného
plynu namontovat předřadný filtr typ SP2000-H/V20/6, výr. č. 20S9128,
BARTEC BENKE objednací číslo 319545 (viz strana21). Jemnost filtru je
3 µm. Musí se zkontrolovat zrnitost prachu a je nutné zajistit, aby se
prachové částice menší než 3 µm za filtrem neusazovaly v měřicím
systému (měřicí komoře), ani nevytvářely atmosféru s nebezpečím
výbuchu prachu.

Vyloučení záruky

Společnost BARTEC BENKE GmbH a její partneři poskytují záruční
plnění pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Rozsah
záručního plnění je přitom omezen hodnotou smlouvy se společností
BARTEC BENKE GmbH.
Za škody vzniklé následkem nedodržení bezpečnostních pokynů,
návodu k obsluze nebo provozních podmínek společnost BARTEC
BENKE neručí. Na následné škody se záruka nevztahuje.
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4

Instalace
V závislosti na místních podmínkách a účelu použití lze zařízení
HYGROPHIL® H 4230 instalovat buď stacionárně (montáž na stěnu) nebo
jako mobilní zařízení.
Celá instalace musí být provedena odborníkem. Přitom je nutné respektovat
a dodržovat předpisy podle normy DIN/VDE 100, příp. příslušné předpisy v
zemi instalace, platné pro instalaci silnoproudých zařízení s napětím do
1000 V.
K montáži přístroje zvolte pevnou svislou plochu bez vibrací. Místo montáže
musí být dobře přístupné a osvětlené kvůli údržbě a čištění.
Při instalaci přístroje vždy dodržujte tento postup:
1. Mechanická instalace
2. Podle potřeby připojení čidel
3. Připojení výstupů
4. Montáž měřicí plynové hadice
5. Montáž filtru (podle potřeby)
6. Příprava přípojky stlačeného vzduchu
7. Vytvoření síťové přípojky
8. Doplnění vody
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Montáž na stěnu
●

Zvolte místo instalace a vyvrtejte čtyři upevňovací otvory podle údajů na
obrázku.

●

Našroubujte čtyři šrouby k zavěšení přístroje na stěnu.

●

Namontujte obě lišty na zadní stranu přístroje.

Ø 7,0

330

4.1

Ø 7,0

Zadní strana

344

Ø 7,0

Ø 7,0

Zavěste přístroj na čtyři šrouby.

Upozornění:
Přístroj musí být vyrovnaný ve svislém směru. Je to důležité pro jeho
řádnou funkci!

Pozor:
Dodržujte nosnost stěny. Hmotnost přístroje je v závislosti na zásobě vody
až 23 kg!
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4.2

Mobilní použití
Pokud přístroj nemá být instalován stacionárně, můžete přístroj namontovat
na stojanový nástěnný držák typ 4220-35 (viz odstavec 2.5.2 Příslušenství).
●

Vložte přístroj na přední stranu.

●

Odšroubujte obě upevňovací vzpěry ze zadní stěny přístroje.

●

Stojanový nástěnný držák přišroubujte čtyřmi šrouby s vnitřním
šestihranem M5x12, které se dodávají společně se stojanovým
nástěnným držákem, na zadní stranu skříně. Nepoužívejte k tomu
zápustné šrouby upevňovacích vzpěr.

●

K instalaci přístroje zvolte pevné, vodorovné místo bez vibrací.

●

Vyrovnejte přístroj pomocí vodováhy.

●

Zajistěte přístroj proti převrácení!

Pozor:
Přístroj musí být spolehlivě upevněn i v případě mobilního použití. Přístroj
nesmí být provozován bez spolehlivého upevnění. Jinak hrozí nebezpečí
převrácení!
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4.3

Pokyny k připojení

4.3.1

Obsazení svorek

PROFIBUS
+5V A B 0V

4.3.2

Vodní
čidlo
externí

T1 extern


+ IN –

OUT 1 OUT 2

Výstraž
né relé

Chybov
é relé

+–+–

Topná hadice

Síť

L N PE L N PE

Síťová přípojka
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Elektrická vedení smějí připojovat pouze odborní pracovníci, kteří jsou
seznámeni s místními platnými předpisy pro instalaci silnoproudých
zařízení do napětí až 1000 V.
Zkontrolujte, jestli síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na
typových štítcích přístroje a měřicí plynové hadice.
Všechny kabely musejí být zvoleny podle normy DIN/VDE, příp. podle
předpisů platných v zemi instalace.
Proto do blízkosti přístroje nainstalujte spínač pro všechny póly, který
zapíná, příp. vypíná přístroj.
Protáhněte síťový kabel pravou kabelovou průchodkou (s ochranou proti
zalomení).
Připojte síťový napájecí kabel ke svorkám 27 (L), 28 (N) a 29 (PE).
Na žádném místě nepřerušujte ochranný vodič označený žlutozeleně
nebo značkou „PE“.
Všechny elektrické spotřebiče v rámci komplexního zařízení včetně
ochranných vodičů zapojujte do hvězdy z jednoho místa. Nepoužívejte
„řetězové připojování“.
Síťové svorky tohoto přístroje nikdy nepoužívejte jako připojovací bod
pro další spotřebiče.
V sítích, ve kterých se vyskytují poruchy, doporučujeme podle potřeby
použít síťový filtr.
V případě více přístrojů v jednom zařízení musí být každý přístroj jištěný
samostatně a vybavený odpojovačem.
Po skončení práce utáhněte šroubení na kabelových průchodkách. Tím
je zaručeno dodržování stupně krytí a odlehčení tahu.
Zkontrolujte ochranný vodič, jestli je správně připojený.
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4.3.3

Teplotní čidlo
●

Jako čidlo se používá výhradně odporové čidlo PT 100 (elektrický odpor
100 Ω při teplotě 0 °C).

●

K připojení použijte 4žilový stíněný kabel.

●

Stínění připojte pouze na jedné straně ke určeným svorkám, aby na
měřicím přístroji nevznikaly zemnicí proudy.

Upozornění:
Přesnosti uvedené v technických údajích bude dosaženo pouze se
4vodičovým připojením. Každá z obou přípojek snímače se 2 žílami musí
být vedena od čidla ke svorkové přípojce přístroje.

2vodičová přípojka

V nouzovém případě může být použita také 2vodičová přípojka. V takovém
případě musejí být na svorkovnici zkratovány obě pravé a levé svorky pro
jeden pól.
PT 100

8 9 10 11
Přesnost měření se v případě 2vodičové přípojky snižuje, protože není
automaticky kompenzovaný odpor přívodního vedení.

4.3.4

Analogové výstupy
Pokud byste chtěli používat jeden nebo oba analogové výstupy naměřených
hodnot, dodržujte následující pokyny.

4.3.5

●

Stínění připojujte pouze na jedné straně – buď ke svorkám na měřicím
přístroji nebo následném přístroji –, aby nevznikaly zemnicí proudy.

●

Dodržujte maximální odpor vinutí 500 .

Výstražný kontakt / kontakt ERROR
Kontakt ERROR je během normálního provozu sepnutý a otevírá se při
poruchách a varováních.
Kontakt ERROR lze použít např. k připojení externích hlásičů nebo řídicích
jednotek.
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4.3.6

PROFIBUS
●

Protáhněte kabel
průchodkami.

sběrnice

Profibus

oběma

levými

kabelovými

●

Připojte kabel sběrnice PROFIBUS ke svorkám 2 (PROFIBUS A) a 3
(PROFIBUS B).

Propojka 1
Propojka 2

PROFIBUS A

PROFIBUS B

Stínění

Pozor:
Když je přístroj posledních účastníků připojený ke sběrnici PROFIBUS,
musí být obě propojky propojené.

Propojka 1
Propojka 2
zavřený

otevře
ný

otevře
ný

Návod k obsluze HYGROPHIL® H 4230-10 Řada A BA 200501 30.04.2020

Instalace
42

4.4

Montáž měřicí plynové hadice
Přesná montáž měřicí plynové hadice je důležitou podmínkou provozu
přístroje HYGROPHIL. Proto dodržujte následující pokyny.

Pozor:
Před montáží se ujistěte, že je měřicí plynová hadice dimenzovaná pro
stejné napětí jako přístroj. Respektujte příkon měřicí plynové hadice 100 W
na metr. Bez dodatečných opatření smí maximální délka měřicí plynové
hadice činit 12 m při napětí 230 V a 6 m při napětí 115 V!

4.4.1

Pokyny k instalaci měřicí plynové
hadice
Během normálního provozu přístroje se při správné instalaci a programování
nemůže hromadit kondenzovaná voda. Nebezpečí vzniku kondenzátu hrozí
během provozních přestávek a v nepravidelných provozních stavech
(odpojený stlačený vzduch a topení).
Proto měřicí plynovou hadici instalujte tak, aby se kondenzovaná voda
nehromadila v prověšeném oblouku a nevytvořila se takzvaná vodní kapsa,
která blokuje průtok vzduchu. Tuto vodní kapsu nedokáže odstranit ani
později znovu zapnutý stlačený vzduch. Musí se to udělat ručně.
Hadice musí vést buď šikmo od odběrného místa k měřicímu přístroji, nebo
v oblouku směrem nahoru.
Případně vzniklá kondenzovaná voda, musí odtéci buď k měřicímu přístroji
nebo k odběrnému místu. V případě odběrného místa se musí zkontrolovat,
jestli smí kondenzovaná voda odtékat zpět.
Když kondenzovaná voda odtéká do přístroje HYGROPHIL® H 4230, může
docházet k přechodným poruchám měřených hodnot. Tento stav se musí
zohlednit v připojené regulaci. Nedojde k poškození měřicího přístroje
HYGROPHIL® H 4230.

Pozor:
Při montáži dodržte nejmenší přípustný poloměr ohybu měřicí plynové
hadice 160 mm.

Rmin 160 mm
1m

Při instalaci měřicí plynové hadice dodržujte následující pokyny.
Odborná manipulace s měřicí plynovou hadicí významně přispívá k
dlouhodobému zachování užitných vlastností.

Návod k obsluze HYGROPHIL® H 4230-10 Řada A BA 200501 30.04.2020

Instalace
43

chybné
Zabraňte zalomení a nadměrnému
ohýbání!
Používejte sedla nebo válečky s
odpovídajícím průměrem.

Zabraňte stlačování a natahování
hadice.
Zabraňte
vzniku
přípojkách.

oblouků

na

Během montáže zabraňte torzním
pohybům.
Dbejte na to, aby osy hadic byly
vedeny paralelně a hadice se
nezkroutila.

Nevytahujte
hadice.

ze

sebe

navinuté

Odviňte hadici.

Pokud použijete krátké hadice,
mohou
vznikat
zalomení
na
připojovacích místech.
Na koncích přípojek naplánujte
přímý kus (cca 5× průměr hadice).
Zabraňte tomu, aby hadice visela
na přípojkách.
Použijte podpěry nebo válečky.
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4.4.2

Pořadí montáže
●
●
●

Našroubujte plastovou rýhovanou matici M48 na upevňovací matici
měřicí plynové hadice na straně přístroje (vel. 47).
Opatrně zasuňte hrdlo trubky měřicí plynové hadice do otvoru na horní
straně přístroje.
Pak měřicí plynovou hadici utáhněte otáčením plastové rýhované matice
doprava (s našroubovanou upevňovací maticí měřicí plynové hadice
[vel. SW 47]).

Upozornění:
Celé přívodní vedení měřeného plynu musí být absolutně těsné. I malé
množství cizího vzduchu způsobí významnou chybu měření!

Pozor:
Pokud je měřicí plynová hadice delší než 1 m, musí být její hmotnost
zachycena jedním nebo několika dodatečnými upevňovacími prvky. Bez
dodatečného upevňovacího prvku hrozí nebezpečí převrácení přístroje.
Dodržujte pokyny k instalaci měřicí plynové hadice na straně 41.

4.4.3

Elektrická přípojka
●
●

Napájecí kabel měřicí plynové hadice protáhněte druhou kabelovou
průchodkou zprava (s ochranou proti zalomení).
Napájecí kabel měřicí plynové hadice připojte ke svorkám 24 (L), 25 (N)
a 26 (PE).
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4.5

Montáž odběrné/filtrační příruby

Pokyny:
 Teplota přírub musí být výrazně vyšší než maximální teplota rosného
bodu.
 Dbejte na těsnost, aby falešný vzduch neovlivňoval měřenou hodnotu.
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4.6

Přípojka stlačeného vzduchu
K provozu zařízení HYGROPHIL® H 4230 je nutná instalace přípojky
stlačeného vzduchu, která dodává max. 65 Nl/min při tlaku 2–6 bar.
Požadovaný tlak a spotřeba stlačeného vzduchu závisí na podtlaku v
systému, ze kterého je odebírán měřený plyn.
Jako příslušenství zařízení HYGROPHIL® H 4230 se dodává jednotka pro
údržbu stlačeného vzduchu. Ta obsahuje redukční ventil, kterým se
nastavuje požadovaný tlak.
Následující grafy zobrazují závislosti mezi podtlakem, přívodním tlakem a
spotřebou vzduchu.

pressure

pressure
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4.6.1

Pořadí montáže
●

Připojte přívod stlačeného vzduchu k měřicímu přístroji pomocí
připojovacího hrdla stlačeného vzduchu.

Pokud je napájecí tlak vyšší než 5 bar, musí se vždy použít jednotka údržby
stlačeného vzduchu.
Jednotka údržby je určena k montáži na stěnu, ale může být používána také
volně položená na stole.
Postupně nainstalujte díly od zdroje stlačeného vzduchu v pořadí ruční ventil
– redukční ventil – HYGROPHIL® H 4230.
V přívodním vedení stlačeného vzduchu smí být před redukčním ventilem
tlak maximálně 12 bar.

K připojovacímu hrdlu stlačeného vzduchu na zařízení
HYGROPHIL® H 4230 můžete připojit také spojku stlačeného
vzduchu pro připojení 9mm hadice stlačeného vzduchu.
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4.6.2

Nastavení provozního tlaku ejektoru
Měřený plyn je odsáván z příslušného zařízení pomocí ejektoru a čerpán
měřicím přístrojem. Ejektor pracuje se stlačeným vzduchem.
Provozní tlak stlačeného vzduchu musí být nastaven v závislosti na tlaku v
odběrném místě. Čím nižší je tlak v systému zákazníka, tím vyšší tlak musí
být nastaven.
Maximálního stupně účinnosti ejektoru je dosahováno při tlaku 5 bar. Přitom
smí být tlak v systému zákazníka oproti tlaku v měřicí stanici nižší
maximálně o 250 hPa.
V hadici a ve filtru vznikají průtočné odpory, které se s narůstajícím
znečištěním ještě zvyšují. Z tohoto důvodu je přípustný maximální podtlak
pouze 200 hPa. Tím se dosáhne prostoru pro delší intervaly údržby.
Tlak vzduchu musí být nejméně 2 bar. Díky tomu je k dispozici dostatečná
rezerva i při vyšším průtočném odporu způsobeném znečištěním.
V odběrném místě je přípustný maximální přetlak 5 hPa. To lze ovlivnit
vhodnou volbou odběrného místa (např. odběr před ventilátorem místo za
ním).
V případě přetlaku nebo podtlaku vyššího než –200 hPa se může
zkontrolovat, jestli je přípustné přivést výstup z přístroje zpět do systému
zákazníka. Zařízení HYGROPHIL pak pracuje tlakově neutrálně. Případně si
nechte poradit.
Když je zařízení HYGROPHIL® H 4230 řádně nainstalované, můžete přístroj
uvést do provozu podle odstavce 5.1. Při nastavování provozního tlaku
dodržujte následující body:
● Nejprve nastavte tlak na redukčním ventilu jednotky údržby stlačeného
vzduchu na minimálně 2 bar a začněte s měřením.
Proporcionální ventil reguluje správný průtok vzduchu na základě tlaku v
systému zákazníka a průtočných poměrů.
● Pokud nastavená hodnota tlaku 2 bar nestačí k vytvoření požadovaného
průtoku plynu a aktivuje se hlášení „FLOW TOO LOW“ (příliš nízký
průtok), zvyšte tlak na maximálně 5 bar.
● Asi jednu hodinu po uvedení zařízení do provozu ještě jednou
zkontrolujte, jestli jsou indikovány chyby, a podle potřeby proveďte
požadované úpravy. Přitom zohledněte také měrnou polohu (funkční
tlačítko F3). Ta by měla být v rozsahu 50–70 %, aby byl k dispozici
dostatečný regulační rozsah.
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4.7

Doplnění vody
Při provozu zařízení HYGROPHIL® H 4230 se musí do zásobníku doplňovat
demineralizovaná voda (získaná metodou iontové výměny) nebo kotelní
voda. Destilovaná voda není nutná.
Do jednoho litru vody se musí přidat 5–10 ml tenzidů. Součástí dodávky je
láhev s 1 l tenzidu, který je kombinovaný s čisticím prostředkem. Tenzid má
za úkol snížit povrchové napětí vody v měřicím článku a podpořit tak
samočisticí efekt. Díky snížení povrchového napětí vody může voda
rovnoměrně odtékat z měřicího článku. To vede také k tomu, že výsledek
měření nepodléhá kolísání následkem pravidelně rostoucí hladiny vody, jako
by k tomu docházelo bez snížení povrchového napětí vody.
●
●
●

Nejdříve doplňte tenzid do zásobní nádrže.
Doplňte do zásobní nádrže 2 litry demineralizované vody.
Připravte sběrnou nádobu na kondenzát k zachycení vody, ve které
mohou být nečistoty z místa měření.

Upozornění:
V případech, ve kterých vzniká zvláštní druh znečištění, může být účinnější
jiný čisticí prostředek než ten dodávaný. Uveďte druh znečištění a nechte si
poradit společností BARTEC BENKE.

Větší nádoba na vodu je k dispozici jako zvláštní příslušenství. Objem
11 litrů stačí k provozu po dobu asi 3 týdnů.
Za určitých podmínek může být vhodné také nepřetržitě pracující stacionární
zásobování vodou.
Kvůli zachycování vody, která
během provozu vytéká na
spodní straně přístroje,
můžete na výstupní hrdlo
našroubovat dodanou přípojku
hadice. Do ní můžete zastrčit
vodní hadici 3/8“.
3/8“
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4.8

Externí vodní čidlo
Kvůli sledování hladiny vody v zásobní nádrži můžete nainstalovat externí
vodní čidlo. Vodní čidlo je k dispozici jako volitelné příslušenství.

Připojovací kabel

Montážní adaptér

Upevňovací otvory k našroubování

4.8.1

Elektrická přípojka
●

Protáhněte kabel externího vodního čidla třetí kabelovou průchodkou
zleva do skříně přístroje.

●

Připojte kabel externího vodního čidla ke svorkám 5, 6 a 7.
Svorky 4230
stará konstrukce

Kabel
ext. Vodní čidlo

nová konstrukce

5
+
red

6
S
brown

black

+
brown

Q
black

blue
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4.8.2

Montáž
●

Upevněte externí vodní čidlo dvěma šrouby M3 a maticemi k vnitřní
straně upevňovacího závěsu (přední strana držáku nádrže) tak, aby
strana snímače směřovala k nádrži.

●

Pak znovu vložte nádrž.

Externí vodní čidlo
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4.9

Montáž s krycím pouzdrem typ
4230-119
Pozor:
 Krycí pouzdro je určeno k použití přístroje v oblasti s ochranou proti
výbuchu zóny 22 podle normy EN 61241-10 v teplotním rozsahu
20–50 °C.
 Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce pouzdra a vytápění skříně.
 Pouzdro se nesmí podle normy EN 61241-0 používat, pokud je vrstva
usazeného prachu silnější než 5 mm.
 Pouzdro nesmí být poškozené a musí být čisté.
 Ve skříni se nesmějí nacházet žádná cizí tělesa.
 Krycí pouzdro musí být namontované s oběma osami ve vodorovné
poloze na místě bez vibrací.
 Stěna, na kterou se montuje krycí pouzdro, musí být úplně rovná,
jinak hrozí nebezpečí, že dveře nebudou v zavřeném stavu těsnit!
 Vlnovec je vhodný jako ochrana proti mechanickému poškození.

rovná stěna
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Montážní rozměry

Měřicí plynová
hadice

Vytápění skříně
Regulátor
stlačeného
vzduchu
Termostat
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Přípojky přívodu stlačeného vzduchu a plynového výstupního hrdla měřicího
přístroje plynu jsou spojené s příslušnými hrdly na spodní straně krycího
pouzdra.

Vytápění skříně
Termostat

Plynové výstupní hrdlo

Přívod
stlačeného
vzduchu
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4.9.1

Montáž měřicí plynové hadice
● Protáhněte měřicí plynovou
hadici z vnitřní strany pouzdra
směrem ven.
Navlečte na hadici hadicovou
sponu.

Hadicová spona

● Nainstalujte měřicí plynovou hadici na měřicí přístroj podle odstavce
4.4.2.
● Namontujte uzemňovací kabel
na pouzdro.

● Utěsněte měřicí plynovou hadici na vlnovec pomocí hadicové spony.
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Vytápění skříně
● Vytápění skříně se musí zapojit samostatně (nezávisle na měřicím
přístroji)
(svorky 3, 5, 6 na regulátoru teploty podle schématu zapojení).
Napájecí napětí:
střídavé 230 V
Topný výkon:
300 W

48 V
60 V
N

24 V
N

1

2

(L1*)
L

3

4

5

(L2*)
250 V 115 V
N
N

6

7

RF/Acc.
RF/Acc.

< ϑ
RF/Acc.

1

24 V

střídavé
250 V
střídavé
115 V

RF/Acc.

48/60 V

4.9.2

2

3

4

5

N N L1 PE PE

6

7

X1

střídavé
230 V
300 W
* USA/Kanada

Schéma zapojení vytápěcí skříně
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● Kabelová průchodka musí splňovat požadavky příslušné oblasti ochrany
proti výbuchu.
● Při instalaci dodržujte všechny platné národní předpisy.
● Nastavte na termostatu teplotu 20 °C.

Pozor, nebezpečí výbuchu!
Dveře krycího pouzdra musejí být během provozu vždy zavřené.
Dveře krycího pouzdra nesmějí být v prašné atmosféře otevřené.
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4.9.3

Měřicí plynová hadice s přepínacím
ventilem typ 4230-112

Svorkovnice typ 4230-134
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5

Obsluha

5.1

Uvedení do provozu
Než uvedete zařízení HYGROPHIL® H 4230 do provozu, ještě jednou
zkontrolujte, jestli jsou dodrženy následující podmínky.
1. Elektrické napájení
– Síťové napětí musí odpovídat provoznímu napětí zařízení
HYGROPHIL® H 4230 a všech komponent (měřicí plynová hadice,
filtr, příslušenství).
2. Měřicí plynová hadice
– Správná montáž
– Řádné utažení všech spojů
– Připojovací kabel připojený
3. Stlačený vzduch
– Tlak v přívodu stlačeného vzduchu 2–5 bar
– Uzavírací kohout stlačeného vzduchu nejprve uzavřený
4. Rozvod vody
– Dostatečná zásoba vody
– Přísada tenzidů
Po skončení těchto kontrol nejprve otevřete uzavírací ventil přívodu
stlačeného vzduchu.
Poté zapněte napájecí napětí.
Přístroj není vybavený síťovým spínačem, zapíná se připojením napájecího
napětí celého zařízení.

5.2

Provozní režim
Po připojení provozního napětí se zobrazí verze programu a přístroj provede
vlastní test. Pak přístroj přejde do náběhové fáze. Přitom se měřicí článek
naplní vodou a měřicí plynová hadice se zahřívá.
Pokud chcete kontrolovat řádný náběh přístroje, otevřete pravé dveře skříně.
Nejprve se rozsvítí všechny diody a provede se test displeje. Pak se zobrazí
verze softwaru.
Dokud není dosaženo správných podmínek měření, zůstanou všechny
výstupy naměřených hodnot na „0“.
Jakmile jsou nastavené všechny požadované stavy, zobrazí se aktuální
naměřené hodnoty. Současně výstupy naměřených hodnot zobrazí aktuální
naměřené hodnoty.

5.3

Konfigurace
Za různých provozních podmínek bude nutné provést, příp. změnit určitá
nastavení. Kromě nastavení přívodu stlačeného vzduchu (viz odstavec
4.6.2) se všechna nastavení provádějí programováním.
Programování je popsané v kapitole 6.
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Změna adresy Slave

5.4

Ve stavu při dodání má adresa Slave hodnotu 100.
Pokud chcete změnit adresu Slave, stiskněte v provozním režimu tlačítko
F6 .

Rychlost v baudech
1,5 MBd

Poté se nejprve krátce zobrazí přenosová rychlost (když je přístroj
provozován na sběrnici).

act. Slaveaddress
is 100

Pak se krátce zobrazí aktuální adresa Slave.

Change
Slaveaddr. ?

Poté se zobrazí dotaz, jestli chcete změnit adresu Slave.
0 nebo ENTER  neprovedou se žádné změny, zpět na zobrazení
měřených hodnot
1
 změnit adresu Slave

1/0

new Slaveaddress
= 100

Pokud jste na dotaz odpověděli tlačítkem 1 , můžete zapsat novou adresu
Slave.

new Slaveaddress
is 120

Zapsanou hodnotu potvrďte tlačítkem ENTER .
Nová adresa Slave se krátce zobrazí, pak se znovu zobrazí měřené
hodnoty.
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6

Programování
Prostřednictvím programování můžete zařízení HYGROPHIL 4230 připravit
na použití ve svých měřicích a provozních podmínkách.
Přehled struktury nabídky v programovacím režimu najdete na straně 64.

6.1

Všeobecné pokyny

6.1.1

Vedení dialogu
Dialog je během programování veden prostřednictvím odpovědí na
alternativní dotazy. V různých nabídkách je za dotazem uvedena kombinace
znaků 1/0. Zadání 1 znamená „ano“, zadání 0 znamená „ne“.
Stisknutí tlačítka ENTER na tomto místě znamená, že se v nabídce
neprovedou žádné změny a vy přejdete k další nabídce.
Výběr ze dvou možností se provádí také tlačítky 1 nebo 0 . Aktuálně
zvolená možnost je označená. Pokud stisknete tlačítko ENTER , tato
možnost se nezmění a zobrazí se další nabídka.
Pokud je požadováno zadání označení měřených veličin (během přiřazování
měřené nebo výpočetní veličiny analogovému výstupu), stiskněte tlačítko
příslušné měřené veličiny.
Pokud musejí být zadány číselné hodnoty (např. mezní hodnoty), můžete je
zadat na klávesnici a potvrdit tlačítkem ENTER . Předchozí hodnota se
smaže, jakmile stisknete tlačítko.
Pokud nastavenou hodnotu nezměníte, potvrďte ji tlačítkem ENTER .
Chybně zadané číslice můžete postupně smazat tlačítkem CLEAR .
Když se kurzor nachází na prvním znaku pole pro zadávání číselných
hodnot (při aktivaci zadávacího pole), tlačítkem CLEAR se smaže celý
záznam. Celý záznam se smaže automaticky, jakmile stisknete tlačítko pro
zadání nové hodnoty.
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Průběh programování

6.1.2
Aktivace programovacího režimu

Programovací režim se aktivuje stisknutím tlačítka PROG . Po aktivaci
programovacího režimu se uvedou do klidu všechny funkce přístroje včetně
regulace vyhřívání hadice a množství vzduchu.
Po aktivaci programovacího režimu se nejprve zobrazí okno pro zadání
hesla. Pokud chcete provést změny v programu, musíte zadat správné heslo
(4230) a potvrdit tlačítkem ENTER .

Heslo

Výběr nabídky

Po zadání hesla se zobrazí první hlavní nabídka, ve které můžete
analogovému výstupu přiřadit měřenou nebo výpočetní veličinu. Stisknutím
tlačítka ENTER se změny neprovedou a vy přejdete do další hlavní nabídky.
Pokud je k dispozici podnabídka, vyvolá se stisknutím tlačítka 1 . Po změně
nebo převzetí hodnot tlačítkem ENTER přejdete do dalšího bodu nabídky.

Tlačítko CLEAR

Tlačítko CLEAR v zadávacím protokolu slouží k opravě zadaných hodnot
(viz výše).
Při zadávání se akceptují pouze věrohodné hodnoty, tzn. že musí být ve
stanovené oblasti. Pokud zadáte příliš vysokou nebo nízkou hodnotu,
nemůžete nabídku opustit. Tlačítkem CLEAR smažte zadanou hodnotu a
zadejte jinou.

Zadávání

Ukončení programovacího režimu

Programovací režim se automaticky ukončí po poslední nabídce (SETLIMITS). Po změně požadovaných parametrů jednoduše opakovaně
stiskněte tlačítko ENTER , až přístroj znovu přejde do provozního režimu.
Protože se přístroj během programování nacházel v pohotovostním režimu,
mohla teplota klesnout natolik, že se po návratu do provozního režimu
nejprve zobrazí chybová hlášení. Správné zobrazení se znovu nastaví po
krátké době.
Zobrazení na následující listu poskytuje přehled struktury nabídek v
programovacím režimu.
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Provozní režim

PROG

PASSWORD
_*** ?
0
0

PRG-OUTPUT? 1/0
1

1

PRG-OUTPUT
ENABLE ? 1/0

0

1
PRG-OUTPUT
CHANNEL 1 ? 1/0
1

HOSE-PAR? 1/0

0

SET PUMP? 1/0
1

HEATING-PARAMET
xp=3

PUMP-CONTROL
PAUSE-TIME=30

0

EQUIP.CONF.? 1/0
1
EQUIPM.-CONFIG
T1 extern ? 1/0

0

SET-LIMITS ? 1/0
1
LIMIT-CONTROL
LIMIT TASK ? 1/0
1

HEATING-PARAMET
w=120

EQUIPM.-CONFIG
T internal ? 1/0

LIMIT-CONTROL
DT –> LIMIT

EQUIPM.-CONFIG
1 TIMEOUT ? 1/0

LIMIT-CONTROL
LOW-LIM = 0

0

PRG-OUTPUT CH1
DT –> OUTPUT

EQUIPM.-CONFIG
TIMEOUT [s] =1200

0
PRG-OUTPUT CH1
0-20/4-20mA 1/0

EQUIPM.-CONFIG
WATERSEN_EX? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
1 WATERSEN_IN ? 1/0
0

PRG-OUTPUT CH1
RANGEST=0

EQUIPM.-CONFIG
HOSE-HEATG. ? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
SET FLOW ? 1/0
1

PRG-OUTPUT CH1
RANGEEND=100

EQUIPM.-CONFIG
DP= 500

PRG-OUTPUT
CHANNEL 2 ? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
DRANGE+ - = 50

1

0

EQUIPM.-CONFIG
FLOW-CONTR. ? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
SPN= 1013

EQUIPM.-CONFIG
1 SP-CORREC. ? 1/0
0

PRG-OUTPUT CH2
DT –> OUTPUT

EQUIPM.-CONFIG
TT 0 °C= 10000

PRG-OUTPUT CH2
0-20/4-20mA 1/0

EQUIPM.-CONFIG
TT 80 °C= 13089

PRG-OUTPUT CH2
RANGEST=0

EQUIPM.-CONFIG
HT 0 °C= 10000

PRG-OUTPUT CH2
RANGEEND=100

EQUIPM.-CONFIG
HT 80 °C= 13089
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Změna programových parametrů

6.2

V tomto odstavci je vysvětlený konkrétní postup při programování ve všech
nabídkách.
Uvedené pořadí nabídek odpovídá pořadí, ve kterém se nabídky zobrazují
na displeji v programovacím režimu (po zadání hesla).

Programování analogových výstupů

6.2.1

Oba analogové výstupy nabízejí možnost připojit zapisovač, regulátor nebo
jiné přístroje. Výstupy můžete přiřadit každé z měřených veličin.
0 nebo ENTER 

PRG-OUTPUT

1/0

PRG-OUTPUT
ENABLE ? 1/0

PRG-OUTPUT
CHANNEL 1 ?

1



0



1
ENTER




0 nebo ENTER 

1/0

1



neprovedou se žádné změny, přejdete do další
nabídky (parametry topné hadice)
změna programování analogových výstupů
vypnutí analogových výstupů (na výstupu je proud
0 mA)
zapnutí analogových výstupů
neprovedou se žádné změny
neprovedou se žádné změny, přejdete na analogový
výstup 2
změna programování analogového výstupu 1

PRG-OUTPUT CH 1
DT –> OUTPUT

Analogový výstup můžete přiřadit každé z měřených veličin.
ENTER
 neprovedou se žádné změny
Výběr měřené veličiny: Stiskněte tlačítko měřené veličiny, ENTER

PRG-OUTPUT CH 1
0–20/4–20 mA
1/0

Pro výstup můžete zvolit výstupní proud ze dvou rozsahů.
ENTER  neprovedou se žádné změny
Výběr výstupního proudu:
1
 Výstupní proud: 0–20 mA
0
 Výstupní proud: 4–20 mA
V rámci celkového měřicího rozsahu můžete stanovit rozsah, který se má
natáhnout.
Příklad Teplota rosného bodu má celkový měřicí rozsah 0–100 °C.
Začátek měřicího rozsahu zadáte na 60 °C a konec na 80 °C.
Při nastavení výstupního proudu v rozsahu 4–20 mA odpovídá
teplota 60 °C  proudu 4 mA a teplota 80 °C  proudu 20 mA.

PRG-OUTPUT CH 1
RANGEST = 0

ENTER
 neprovedou se žádné změny
Výběr začátku měřicího rozsahu: na klávesnici zadejte novou hodnotu
ENTER
(–50 až +2000)

PRG-OUTPUT CH 1
RANGEEND = 100

ENTER
 neprovedou se žádné změny
Výběr konce měřicího rozsahu: na klávesnici zadejte novou hodnotu ENTER
(RANGEST...2000)
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PRG-OUTPUT
CHANNEL 2 ?

0 nebo ENTER
 neprovedou se žádné změny, přejdete do další
nabídky (parametry vyhřívání hadice)
1
 změna programování analogového výstupu 2
Analogový výstup 2 se programuje stejným způsobem jako analogový
výstup 1.

1/0

Programování parametrů topné hadice

6.2.2

● Teplota měřicí plynové hadice má v ideálním případě být 20–30 °C nad
teplotou rosného bodu.
● Při dodání zařízení HYGROPHIL H 4230 je teplota měřicí plynové hadice
nastavená na hodnotu 120 °C.
● Pokud nemáte žádné informace, v jakém rozsahu se nachází vlhkost
měřeného plynu, začněte měření s přednastavenou hodnotou.
● Během měření sledujte teplotu rosného bodu.
● Pokud jsou naměřené teploty rosných bodů v rozsahu 60–90 °C, není
nutná žádná změna teploty měřicí plynové hadice.
● Pokud se teplota rosného bodu pravidelně nachází nad 90 °C, musí se
teplota měřicí plynové hadice zvýšit na 130–140 °C.
● Pokud je teplota rosného bodu nižší než 60 °C, musí se snížit teplota
měřicí plynové hadice, aby se vyloučila chybná indikace.
Následující graf vám má poskytnout některé předepsané hodnoty pro
nalezení nejpříznivější teploty měřicí plynové hadice.

140
maximál
ní

Teplota měřicí plynové hadice [°C]

120

minimál
ní

100

80
ideál
ní

60

40

20

0

20

40
60
Teplota rosného bodu [°C]
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Příklad

V uvedeném příkladu vyplývají pro teplotu rosného bodu 70 °C následující
hodnoty:
- minimální teplota měřicí plynové hadice = 87 °C
- ideální teplota měřicí plynové hadice = 100 °C
- maximální teplota měřicí plynové hadice = 120 °C
0 nebo ENTER 

HOSE-PAR

1/0

1



neprovedou se žádné změny, přejdete do další
nabídky (regulace čerpadla)
změna programování parametrů topné hadice

Teplota měřicí plynové hadici je regulována v rozsahu, který je
proporcionální k odchylce od požadované hodnoty, aby došlo k rychlému
překmitnutí na tuto hodnotu. Z výroby je proporcionální rozsah nastavený na
3 %.

HEATING-PARAMET
xp=3

ENTER



neprovedou se žádné změny

Nastavení proporcionálního rozsahu: na klávesnici zadejte novou hodnotu
ENTER
(0 až 100)
Můžete stanovit požadovanou teplotu měřicí plynové hadice, jejíž
dodržování se automaticky sleduje. Když se skutečná teplota měřicí plynové
hadice liší o více než  10 °C od požadované hodnoty, aktivuje se
poruchové hlášení.

HEATING-PARAMET
w = 120

6.2.3

ENTER



neprovedou se žádné změny

Stanovení požadované teploty měřicí plynové hadice: na klávesnici zadejte
novou hodnotu ENTER
(15 až 140)

Programování regulace čerpadla
Čerpané množství vodního čerpadla musí být nastavené tak, aby byl stále k
dispozici přebytek vody, který odtéká z měřicího článku, a byl tak zaručen
samočisticí efekt čidla vlhkosti. Na výstupním hrdle musíte vidět
odkapávající vodu.
Čerpadlo čerpá v intervalech. Čerpané množství se mění délkou intervalů.
Při dodání je PAUSE-TIME (doba přerušení) nastaveno na 30 intervalů. Tato
doba stačí pro standardní aplikace. Pokud je plyn suchý nebo v případě
silnějšího znečištění můžete čerpané množství zvýšit prodloužením doby
přerušení (PAUSE-TIME).
0 nebo ENTER 

SET PUMP ?

1/0
1

PUMP-CONTROL
PAUSE-TIME = 30



neprovedou se žádné změny, přejdete do další
nabídky (konfigurace přístroje)
změna programování regulace čerpadla

ENTER
 neprovedou se žádné změny
Změna doby přerušení (PAUSE-TIME): na klávesnici zadejte novou hodnotu
ENTER
(0–100; doporučeno: 25–35)
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Pozor:
PAUSE-TIME se smí změnit pouze po domluvě s výrobcem!
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Programování konfigurace přístroje

6.2.4

0 nebo ENTER 

EQUIP.CONF. ?

1/0

6.2.4.1

1



neprovedou se žádné změny, přejdete do další
nabídky (sledování mezní hodnoty)
změna programování konfigurace přístroje

Teplotní čidlo
Zařízení HYGROPHIL H 4230 je vybavené okruhy pro měření teploty v
následujících rozsazích: T1extern: 0–200 °C
Tintern:
0–100 °C
Okruhy pro měření teploty jsou určené k připojení teplotních čidel PT 100 a
mohou být volně používány.
T1extern je externím teplotním čidlem. Při měření veličin vlhkosti závislých na
teplotě (RH, h) se musí teplotní čidlo T1extern nainstalovat do místa, kde se
má měřit veličina vlhkosti.

EQUIPM.-CONFIG
T1 extern ? 1/0

ENTER
1
0





neprovedou se žádné změny
zapnutí teplotního čidla T1extern
vypnutí teplotního čidla T1extern

Teplotní čidlo Tintern je pevně namontované ve skříni. Používá se ke
kompenzaci mokré teploty HT.

EQUIPM.-CONFIG
T internal ? 1/0

ENTER
1
0





neprovedou se žádné změny
zapnutí teplotního čidla T1intern
vypnutí teplotního čidla T1intern

Během normálního provozu musí být interní teplotní čidlo vždy
zapnuté!

6.2.4.2

Bezpečnostní odpojení
Zařízení HYGROPHIL 4230 můžete naprogramovat tak, aby při výskytu
poruchy došlo k odpojení zařízení po uplynutí zadané doby (TIMEOUT).
Po uplynutí doby „TIMEOUT“ můžete přístroj znovu uvést do provozu
stisknutím tlačítka RESET , nebo vypnutím a opětovným zapnutím síťového
napětí.

Pozor:
Pokud dojde k automatickému bezpečnostnímu odpojení, ihned zjistěte
jeho příčinu. Pokud nelze poruchu odstranit okamžitě, vypněte přístroj a
uzavřete přívod stlačeného vzduchu.

EQUIPM.-CONFIG
TIMEOUT ? 1/0
EQUIPM.-CONFIG
TIMEOUT [s] = 1200

0 nebo ENTER 
1



neprovedou se žádné změny, vy přejdete do další
nabídky (vodní čidlo)
změna naprogramování TIMEOUT

ENTER
 neprovedou se žádné změny
Změna času pro automatické vypnutí: na klávesnici zadejte novou hodnotu v
sekundách ENTER
(600 až 3599)
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6.2.4.3

Vodní čidlo
Když dojde k poklesu hladiny na vnitřním vodním čidle, zobrazí se hlášení
WATER-ERROR. Pak se čerpadlo přepne do plnicího režimu na tak dlouho,
dokud hladina znovu nedosáhne požadované úrovně. Hlášení se aktivuje,
když zareaguje externí vodní čidlo.

EQUIPM.-CONFIG
WATERSEN_IN ? 1/0

ENTER
1
0





neprovedou se žádné změny
zapnutí interního vodního čidla
vypnutí interního vodního čidla

Externí vodní čidlo slouží ke sledování množství vody v zásobní nádrži.
Vypněte externí vodní čidlo, pokud není nainstalované, jinak se během
provozu aktivuje chybové hlášení.

EQUIPM.-CONFIG
WATERSEN_EX ? 1/0

6.2.4.4

EQUIPM.-CONFIG
HOSE-HEATG. ? 1/0

ENTER
1
0





neprovedou se žádné změny
zapnutí externího vodního čidla
vypnutí externího vodního čidla

Regulátor topné hadice
V případě teploty rosného bodu, která je i v zimě vždy nižší než okolní
teplota, a také v případě cizí regulace vstupní teploty, není nutné použít
vyhřívání hadice. V takovém případě se musí vypnout integrovaný regulátor
topné hadice. Jinak se aktivují poruchová hlášení a další výstup měřených
hodnot se přeruší.
ENTER
 neprovedou se žádné změny
1
 zapnutí regulátoru topné hadice
0
 vypnutí regulátoru topné hadice
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Regulace průtoku

6.2.4.5

EQUIPM.-CONFIG
FLOW-CONTR. ? 1/0

Pokud je množství vzduchu regulováno externími přístroji, které jsou k
dispozici u provozovatele systému v místě instalace, musí se vypnout vnitřní
regulace stlačeného vzduchu. Tím se potlačí všechna poruchová hlášení
týkající se této regulace.
Odpovědnost za udržování správného průtoku plynu pak nese provozovatel
zařízení.
ENTER
 neprovedou se žádné změny
1
 zapnutí regulace stlačeného vzduchu
0
 vypnutí regulace stlačeného vzduchu
Hodnota tlakového rozdílu může být změněna ze standardní hodnoty 500 Pa
na hodnotu stanovenou zákazníkem.
ENTER
 neprovedou se žádné změny
1
 změna parametrů
0
 beze změny parametrů

EQUIPM.-CONFIG
SET FLOW ? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
DP= 500

Zde zadejte požadovanou hodnotu tlakového rozdílu
(100 Pa … 500 Pa … 999 Pa).

EQUIPM.-CONFIG
DPRANGE+ - = 50

Hodnota definuje maximální a minimální přípustnou odchylku skutečné
hodnoty DP, než se vygeneruje varování.
(maximálně ± 150)
Příklad

DP = 500 Pa,
DPmax = 600 Pa,

DPRANGE = 100 Pa,
DPmin = 400 Pa
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6.2.4.6

Vztažný tlak
V případě zvláštních provozních podmínek se tlak vzduchu v měřicí komoře
může lišit od tlaku v odběrném místě měřeného plynu. To se může stát, když
například musejí být instalovány dlouhé topné hadice. Z těchto tlakových
rozdílů vyplývají malé chyby při výpočtu hodnot vlhkosti. V aplikacích, kde
jsou tyto chyby nežádoucí, můžete tlak v místě měření zadat jako pevnou
hodnotu.

EQUIPM.-CONFIG
SP-CORREC. ? 1/0

ENTER
1
0

EQUIPM.-CONFIG
SPN= 1013

ENTER
 neprovedou se žádné změny
Změna vztažného tlaku: na klávesnici zadejte novou hodnotu v hPa ENTER
(500 až 1500)





neprovedou se žádné změny
zadání a používání pevného vztažného tlaku
pevný vztažný tlak se nepoužívá, přechod do další
nabídky (kompenzace čidla)
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6.2.4.7

Kompenzace čidla
Po instalaci nebo výměně teplotních čidel musíte zadat jejich kompenzační
údaje. Kompenzační údaje najdete na štítku čidla.

EQUIPM.-CONFIG
TT 0°C = 10000

ENTER
 neprovedou se žádné změny
Změna hodnoty odporu pro TT při teplotě 0 °C: na klávesnici zadejte novou
hodnotu v setinách  ENTER
Příklad TT při 0 °C = 100  Zadaná hodnota: 10000

EQUIPM.-CONFIG
TT 80°C = 13089

ENTER
 neprovedou se žádné změny
Změna hodnoty odporu pro TT při teplotě 80 °C: na klávesnici zadejte novou
hodnotu v setinách  ENTER

EQUIPM.-CONFIG
HT 0°C = 10000

ENTER
 neprovedou se žádné změny
Změna hodnoty odporu pro HT při teplotě 0 °C: na klávesnici zadejte novou
hodnotu v setinách  ENTER

EQUIPM.-CONFIG
HT 80°C = 13089

ENTER
 neprovedou se žádné změny
Změna hodnoty odporu pro HT při teplotě 80 °C: na klávesnici zadejte novou
hodnotu v setinách  ENTER
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6.2.5

Sledování mezních hodnot
Pro měřené, příp. výpočetní hodnoty můžete stanovit mezní hodnoty v rámci
příslušných měřítek. Při překročení stanovené mezní hodnoty, nebo poklesu
pod ni, se aktivuje výstražné relé a rozsvítí se diodová kontrolka ERROR.
0 nebo ENTER



1



LIMIT-CONTROL
LIMIT TASK ? 1/0

0



1
ENTER




LIMIT-CONTROL
DT –> LIMIT

ENTER



LIMIT-CONTROL
LOW-LIM = 0

ENTER
 neprovedou se žádné změny
stanovení dolní mezní hodnoty: na klávesnici zadejte novou hodnotu ENTER

LIMIT-CONTROL
UPP-LIM = 100

ENTER
 neprovedou se žádné změny
stanovení horní mezní hodnoty: na klávesnici zadejte novou hodnotu
ENTER

SET LIMITS ? 1/0

neprovedou se žádné změny, programovací režim se
ukončí
změna programování mezních hodnot
deaktivace sledování mezních hodnot, ukončení
programovacího režimu
aktivace sledování mezních hodnot
neprovedou se žádné změny
potvrzení měřené, příp.
stanovení mezní hodnoty

výpočetní

veličiny

pro

Po skončení sledování mezní hodnoty se ukončí také programovací režim s
přístroj se vrátí do provozního režimu.

Návod k obsluze HYGROPHIL® H 4230-10 Řada A BA 200501 30.04.2020

Údržba
75

7

Údržba

7.1

Všeobecně
Zařízení HYGROPHIL® 4230 je téměř bezúdržbové. Údržba během provozu
se omezuje na doplňování vody s přísadou tenzidu.
V závislosti na podmínkách použití může být nutné pravidelně čistit měřicí
komoru a případně instalované filtry.
Příležitostně zkontrolujte odlučovač vody externího redukčního ventilu.
Pokud je to nutné, musíte ho vyprázdnit a vyčistit filtr.
Ve výjimečných případech při výskytu zvláštního znečištění musíte
pravidelně kontrolovat a čistit také měřicí plynovou hadici.
Zvláštní pozornost věnujte absolutní těsnosti celého systému vedení
vzduchu. V měřicí komoře je stálý podtlak. Netěsnosti způsobují nasávání
falešného vzduchu.

Upozornění:
I malé množství falešného vzduchu silně zkresluje výsledek měření. Proto
dbejte na absolutní těsnost systému vedení vzduchu.

Pozor:
Pravidelně kontrolujte těsnost, opotřebení nebo poškození hadic, vedení a
spojek. Podle potřeby vyměňte příslušné díly.
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Kontrola analogových výstupů

7.2

Zkontrolujte analogové výstupy pomocí ampérmetru (přesnost na mA). K
tomu se musí aktivovat kontrolní program (tlačítko F7 ). V něm můžete
zadávat hodnoty proudu pro analogové výstupy. Zadaná hodnota musí být
přivedena na příslušný výstup, na kterém se měří.
V následujícím přehledu je zobrazena struktura nabídky kontrolního
programu.

F7

TEST-OUTPUT
CHANNEL 1 ? 1/0
1

0

TEST-OUTPUT
CHANNEL 2 ? 1/0

0

TEST-OUTPUT
–> ENTER

1

TEST-OUTPUT CH1
OUT [mA] = 0

ENTER

TEST-OUTPUT CH2
OUT [mA] = 0

ENTER
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7.3

Měřicí komora

7.3.1

Interval čištění
Časový interval čištění měřicí komory výrazně závisí na podmínkách použití.
V závislosti na druhu a množství znečištění měřeného vzduchu může být
nutné pravidelně provádět čištění v intervalu čtyři týdny.
Když je indikován nižší průtok vzduchu, kromě kontroly přívodu stlačeného
vzduchu nebo čištění filtru vždy zkontrolujte měřicí komoru a podle potřeby ji
vyčistěte.
Bez ohledu na vznikající znečištění jednou ročně proveďte důkladnou
údržbu. Kromě kontroly hadic a těsnění se musí zkontrolovat a vyčistit také
měřicí komora.

7.3.2

Druhy znečištění
Měřicí komora může být znečištěná zejména následujícími druhy nečistot:
● Oleje a tuky
Tyto látky se kvůli vysoké teplotě měřeného vzduchu často vyskytují v
plynné formě, a proto mohou projít filtrem. V chladnější měřicí komoře
kondenzují a po určité době se vytvoří vrstva, která může ucpat vzduchové
kanály. Správný přídavek tenzidu tento proces výrazně zpomalí. Odpařování
v měřicím článku však není negativně ovlivněno, díky samočisticímu efektu
zůstává hladina vody bez oleje a maziva.
● Dehet
Dehet je relativně problematické znečištění. V tomto případě není
samočisticí efekt úplně účinný. K čištění použijte vhodná rozpouštědla.
● Prach
Prach, který se nerozpustí ve vodě, se usazuje na dně měřicího článku.
Měřicí článek se plní kalem, což po určité době vede k tomu, že se nemůže
vytvořit správná mokrá teplota.
Ve vodě rozpustné látky a plyny, které reagují s vodou (např. oxid siřičitý),
nenarušují odpařování. Chyby měření jsou v rámci zaručené přesnosti.
Při kontrole a čištění měřicí komory a při výměně hadic, těsnění nebo čidel
je nutné demontovat měřicí komoru a rozebrat ji.
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7.3.3

Demontáž měřicí komory
● Ujistěte se, že přístroj není připojený ke zdroji napětí.
● Sundejte měřicí plynovou hadici (uvolněte matici, měřicí plynovou hadici
opatrně vytáhněte nahoru).
Při demontáži měřicí komory je nutné odpojit všechna vedení, která vedou k
měřicí komoře. Aby při montáži nedošlo k záměně, doporučujeme
zaznamenat pozice vedení nebo je jednoznačně označit.
● Opatrně stáhněte 3 tlakové hadice na straně skříně. Jsou odzadu
dopředu označené číslicemi 1 , 2 , 3 .

● Uvolněte vedení čidla suché teploty, čidla mokré teploty a vodního čidla
(uvolněte rýhovanou matici, sundejte konektor).
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● Sundejte hadici přívodu vody (přitom stiskněte bílý uzávěr nahoru a
současně vytáhněte hadici směrem dolů).
● Uvolněte hadici stlačeného vzduchu (stiskněte modrý uzávěr a současně
vytáhněte hadici).

Hadice stlačeného
vzduchu
Stisknout uzávěr,
vytáhnout hadici

Hadice přívodu vody
Stisknout uzávěr
nahoru, vytáhnout
hadici dolů

Ke snazšímu stisknutí uzávěru můžete použít pomůcku k uvolnění hadice
(součástí sady příslušenství).
● Odšroubujte výstupní hrdlo (rýhovaný šroub).
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● Vytáhněte výstup ejektoru směrem dolů, přitom jím současně otáčejte.

● Uvolněte tři horní přídržné matice M5 /vel. 14.
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● Opatrně vytáhněte měřicí komoru směrem dolů a vyjměte ji ze skříně.

Návod k obsluze HYGROPHIL® H 4230-10 Řada A BA 200501 30.04.2020

Údržba
82

7.3.4

Rozebrání měřicí komory
● Vytáhněte oba T kusy s vodním čidlem ze skříně měřicí komory.

● Uvolněte tři dolní matice (M5 /vel. 14).
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● Sundejte oba díly dolní části měřicí komory.

● Postavte měřicí komoru na tři dolní závitové kolíky a zatlačte střední část
měřicí komory směrem dolů.
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● Vytlačte měřicí článek ze střední části měřicí komory směrem dolů.
Přitom netlačte na růžici, ale opatrně tlačte vedle růžice demontážní
pomůckou pro měřicí komory.

Demontážní pomůcka
Obj. č. 248146

DŮLEŽITÉ:
Při demontáži měřicího článku buďte velmi opatrní, aby nedošlo k
poškození.

7.3.5

Výměna čidla vlhkosti
● Uvolněte rýhovanou matici držáku čidla a opatrně vytáhněte čidlo.

● Zasuňte nové čidlo a přišroubujte rýhovanou matici.
● Znovu namontujte měřicí komoru do skříně, připojte konektor čidla a
utáhněte rýhovanou matici.
● Vyrovnejte čidlo (viz odstavec 6.2.4.7).
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7.3.6

Výměna suchého čidla
Suché čidlo můžete vyměnit bez demontáže měřicí komory.
● Uvolněte rýhovanou matici konektoru a vytáhněte konektor.
● Uvolněte rýhovanou matici držáku čidla a opatrně vytáhněte čidlo.

● Zasuňte nové čidlo a utáhněte rýhovanou matici držáku čidla.
● Připojte připojovací konektor čidla a utáhněte rýhovanou matici.
● Vyrovnejte čidlo (viz odstavec 6.2.4.7).
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7.3.7

Čištění měřicí komory
Horní příruba
Horní přírubu měřicí komory, která zůstala ve skříni, můžete vyčistit
netřepivou utěrkou. Protahujte ji otvorem tam a zpět.
Horní díl měřicí komory
Vytáhněte čidlo suché teploty (uvolněte bílou rýhovanou matici, opatrně
vytáhněte čidlo). Nyní můžete vyčistit svislý vzduchový kanál čističem na
dýmky nebo podobnou pomůckou.

Pozor:
Během čištění vzduchového kanálu dbejte na to, aby nedošlo k poškození
nebo rozšíření otvoru. Nástroje s ostrými hranami nejsou vhodné!

Sundejte tlakové hadice a vyčistěte otvory hadicové spojky včetně bočního a
svislého otvoru pro měření tlaku. K tomu použijte také čistič dýmek.

Střední díl měřicí komory a měřicí článek
Vnitřek měřicí komory často obsahuje pouze mastné nečistoty. Měřicí článek
může obsahovat kal.
Tyto nečistoty mohou být ve většině případů odstraněny mýdlovým roztokem
nebo domácími mycími prostředky. Vhodné jsou také čističe skel, které se
používají v chemických laboratořích.
Pokud jsou nečistoty úporné, musíte vyhledat vhodné rozpouštědlo pro
příslušný druh znečištění (např. technický benzín pro dehtové usazeniny).
Materiály použité v měřicí komoře jsou velmi korozivzdorné a odolné proti
působení rozpouštědel, takže se mohou používat také intenzivně působící
prostředky.
V případě pochybností kontaktujte servis.
Vyčistěte vnitřek středního dílu měřicí komory měkkou utěrkou, dno měřicí
komory štětcem za použití čisticího prostředku.
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Pozor:
S měřicím článkem manipulujte opatrně. Keramický kroužek v měřicím
článku je křehký, a proto hrozí nebezpečí rozbití.

Spodní díl měřicí komory s ejektorem
Když zjistíte zvýšenou spotřebu stlačeného vzduchu, nebo se i v případě
dostatečného přívodu stlačeného vzduchu a tlaku na stanovišti ≤ –200 hPa
zobrazí hlášení „FLOW TOO LOW“ (příliš nízký průtok), ejektor nepracuje
správně pravděpodobně z důvodu znečištění.

● Vyčistěte spodní díl
ejektoru. Zastrčte čistič
dýmek ze spodní strany
dovnitř.
● Výstup ejektoru můžete
rovněž vyčistit několika
spojenými čističi dýmek.

Pokud tímto způsobem
nedošlo k odstranění poruch, možná se v ejektoru usadily nečistoty a
usazeniny, které negativně ovlivňují průtok plynu. Abyste je mohli odstranit,
musíte otevřít ejektor.
● Uvolněte tři upevňovací šrouby a
sundejte spodní díl ejektoru.
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● Odstraňte z obou dílů ejektoru
nečistoty a usazeniny. Použijte k
tomu utěrky nebo kartáče s čisticím
prostředkem,
který
dokáže
rozpustit příslušné usazeniny.

Pozor:
K čištění ejektoru nepoužívejte ostré předměty, které mohou materiál
poškrábat. Ejektor by tak byl nepoužitelný.
Pokud tímto způsobem neodstraníte poruchu, je ejektor vadný a musí se
celý vyměnit. V takovém případě kontaktujte servis.
Odtokové kanály a spojka vodní přípojky
● Vytáhněte oba odtokové kanály, v případě měřicího článku typ 4230-115/
116 také spojku vodní přípojky, ze spodní části měřicího článku.
Pozor:
V případě měřicího článku typ 4230-107 neodstraňujte hrdlo přívodu vody!

Nevytahovat v případě měřicího
článku typ 4230-107!

● Vyčistěte vnitřky odtokových kanálů a přívodního hrdla čističem dýmek.
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Měřicí článek
Typ 4230-115/116

Jednotlivé díly měřicí komory
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7.3.8

Montáž měřicí komory
Po úspěšném čištění nebo výměně dílů se měřicí komora montuje v
obráceném pořadí než při demontáži.
Při montáži dodržujte následující pokyny.
● Měřicí komoru lze smontovat pouze tehdy, pokud jsou jednotlivé díly ve
správné poloze.
● Při vkládání měřicího článku do středního dílu měřicí komory dbejte na to,
aby kolík na měřicím článku zapadl do drážky skříně.
● Před opětovnou montáží zkontrolujte všechny silikonové hadice. Pokud

už nejsou pružné a tvarově stálé, musejí se vyměnit. Náhradní hadice
najdete v příslušenství. V případě potřeby objednejte náhradní hadice
(viz seznam náhradních dílů).
● Dbejte na správné nasazení měřicí hadice stlačeného vzduchu. Hadice
se nesmí zkroutit ani zalomit.
● Dbejte na to, aby všechny O-kroužky byly správně vložené do příslušné
drážky a nevzpříčily se při montáži.
● Dbejte na to, aby se držák vodního čidla nacházel v obou drážkách
skříně.
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● Smontovanou měřicí komoru znovu vložte do skříně a utáhněte obě horní
přídržné matice.
● Protáhněte výstup ejektoru zespodu do skříně a zasuňte ho do spodního
dílu měřicí komory.
● Pak našroubujte přípojku výstupu (rýhovaný šroub) a výstup ejektoru
zcela zatlačte do spodního dílu měřicí komory.
● Znovu připojte všechny hadicové a kabelové spojky.

7.4

Interní vodní čidlo
Pokud už interní vodní čidlo nereaguje, můžete provést kalibraci.
Demontujte vodní čidlo.
● Uvolněte nástrčnou spojku (uvolněte rýhovanou matici, stáhněte
konektor).
● Uvolněte pojistnou matici (vel. 17) a vyšroubujte vodní čidlo z držáku.

● Naplňte plastovou hadici zpoloviny vodou.
● Přidržte snímač vodního čidla u nenaplněné části hadice. Diodová
kontrolka na vodním čidle musí být zhasnutá.
● Přidržte snímač vodního čidla u naplněné části hadice. Diodová kontrolka
na vodním čidle musí nyní svítit.
● Podle potřeby otáčejte šroub pro nastavení citlivosti na zadní straně
vodního čidla dodaným malým šroubovákem doprava, dokud se
nerozsvítí dioda na naplněné části hadice.
● Když dioda na naplněné části svítí, pomalu otáčejte nastavením citlivosti
doleva, až dioda zhasne. Pak znovu otáčejte nastavením citlivosti
doprava, až se dioda rozsvítí. Pak otočte šroub ještě o polovinu otáčky
dále doprava.
● Po opětovné montáži otestujte funkci vodního čidla. Vypusťte vodu z
měřicího článku, dioda musí zhasnout. Po zapnutí přístroje musí dioda
svítit, jakmile se obnoví správná hladina.
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Pokud vložíte nové vodní čidlo, před montáží proveďte kalibraci stejným
způsobem.

Sníma
č

LED
citlivější
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7.5

Vodní čerpadlo
Voda se čerpá ze zásobní nádrže do měřicího článku pomocí peristaltického
hadicového čerpadla.
Podle potřeby lze čerpadlo velmi jednoduše vyměnit.
● Uvolněte obě
hadicové přípojky
(stiskněte uzávěr
a vytáhněte hadici
se spojkou).
● Stiskněte obě
Stisknutí uzávěr
uzávěry na skříni
čerpadla a
stáhněte čerpadlo
z hřídele.
● Stáhněte obě
hadice ze spojek.
● Nasaďte nové
čerpadlo v
obráceném
Spojka
pořadí.
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7.6

Měřicí plynová hadice
Měřicí plynová hadice zpravidla nepotřebuje žádnou údržbu. Vnitřní hadice
je vyrobena z materiálu, na kterém téměř neulpívají nečistoty.
V případě nepravidelného provozu zařízení, když např. proudí vzduch i při
vypnutém měřicím zařízení, se v hadici mohou hromadit nečistoty. Nečistota
pak vzniká ve formě kondenzátu, který váže prach a sráží se na studené
hadici. Usazeniny mohou způsobit ucpání měřicí plynové hadice.
Hadici lze propláchnout vodou nebo jinými rozpouštědly. K tomu lze použít
všechna rozpouštědla, která nenapadají materiál.
Během čištění lze hadici krátkodobě zatížit teplotou až 200 °C a tlakem až
50 bar.
Mechanické čištění měřicí plynové hadice byste měli použít jen tehdy, když
všechny ostatní prostředky selhaly. Postupujte přitom s nejvyšší opatrností,
abyste nepoškodili vnitřek hadice HYPALON.

7.7

Jednotka údržby stlačeného
vzduchu
Údržba jednotky údržby stlačeného vzduchu se omezuje na vypuštění a
vyčištění odlučovače kondenzátu a na příležitostné vyčištění filtru.

7.7.1

Vypuštění odlučovače kondenzátu
Stiskněte vypouštěcí ventil a vypusťte kondenzát z odlučovače. Zachyťte
kondenzát do nádoby, aby nedošlo k znečištění vašeho oděvu a okolí
zařízení.
Dodržujte značku maximální hladiny kondenzátu v odlučovači.

Návod k obsluze HYGROPHIL® H 4230-10 Řada A BA 200501 30.04.2020

Údržba
95

7.7.2

Vyčistěte filtr
Pozor:
Vypusťte tlak z vedení a pak demontujte odlučovač kondenzátu!

● Odlučovač kondenzátu vyšroubujte doleva.
Při této příležitosti odlučovač kondenzátu
důkladně propláchněte. Pokud došlo ke
vzniku usazenin na vnitřní stěně, vyčistěte
odlučovač kondenzátu kartáčem a neutrálním
čisticím prostředkem.

● Vyšroubujte držák filtru doleva.

● Vytáhněte filtr směrem dolů.

● Vyčistěte filtr.
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Pozor:
K čištění použijte pouze vodu, žádný alkohol ani agresivní chemikálie!

Pokud zjistíte, že filtr je velmi silně znečištěný nebo poškozený, vložte nový
filtr.
● Vložte vyčištěný nebo nový filtr.
● Nasaďte držák filtru a upevněte ho otáčením doprava.
● Našroubujte odlučovač kondenzátu do skříně otáčením doprava.
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Výměna pojistek

7.8

Obě pojistky se nacházejí v elektronické skříni (pravé dveře).
● Zatlačte držák pojistky šroubovákem a otočte ho lehce doleva.

Si 2: Topení
T 6A (pomalá)
Výr. č. U 236082

Si 1: Elektronické

napájení
MT
2A
(středně
Výr. č. U 236012
pomalá)

● Vyjměte držák pojistky a vyměňte pojistku.
● Nasaďte držák s pojistkou a znovu ho zajistěte otočením doprava.
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7.9

Výměna základní desky displeje /
sběrnice Profibus
●
●
●

Než začnete pracovat na elektronice, odpojte přístroj od sítě.
Dodržujte bezpečnostní opatření podle kapitoly 3.
Uvolněte upevňovací šrouby krycího plechu fóliové klávesnice a sundejte
ho.
●
Odpojte oba konektory a uvolněte čtyři upevňovací šrouby.

● Vyjměte základní desku a vložte novou.
● Upevněte základní desku čtyřmi šrouby a znovu připojte oba konektory.
Pozor:
Pokud nahradíte základní desku displeje/sběrnice Profibus typ 4230-401
(používala se u přístrojů do výr. č. 1001 0456 včetně) základní deskou
displeje/sběrnice Profibus typ 4230-122, musí se vyměnit také stávající
krycí plech a nahradit krycím plechem typ 4230-121!
Přístroje od výr. č. 10010457 už jsou vybavené krycím plechem s přední
fólií typ 4230-121.
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7.10

Výměna elektronické základní
desky
● Při výměně elektronické základní desky se nejprve musí demontovat
základní deska displeje / sběrnice Profibus. Postupujte podle odstavce
7.9.
Aby při opětovné montáži nedošlo k záměně, doporučujeme zaznamenat
pozice všech vedení nebo je jednoznačně označit.
● Uvolněte všechna kabelová vedení a konektory.
● Opatrně stáhněte tři tlakové hadice.
● Uvolněte sedm upevňovacích šroubů.
Pozor! Neuvolňujte černý plastový šroub vpravo dole. Jimi jsou
upevněné součástky na zadní straně základní desky.

PT 100 interní
PT 100 TT
PT 100 HT
Vodní čidlo

Vodní čerpadlo
Proporcionální
ventil

Neuvolňovat!
● Vyjměte základní desku a vložte novou.
● Upevněte základní desku sedmi šrouby a znovu připojte všechna
kabelová vedení.
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● Tlakové hadice znovu nasaďte na spojky podle obrázku.

● Namontujte základní desku displeje / sběrnice Profibus podle odstavce
7.9.
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7.11

Výměna proporcionálního ventilu
● Demontujte základní desku displeje / sběrnice Profibus a elektronickou
základní desku (viz odstavec 7.9 a 7.10).
● Uvolněte obě modré hadice z proporcionálního ventilu. Stiskněte uzávěr
na spojce a současně stáhněte hadici.
● Uvolněte oba šrouby s vnitřním šestihranem a vyjměte ventil.
● Vložte nový proporcionální ventil a upevněte ho oběma šrouby.
● Zastrčte obě hadice do spojek.
● Namontujte základní desku displeje / sběrnice Profibus a elektronickou
základní desku.
● Připojte konektor proporcionálního ventilu k elektronické základní desce
(viz strana 99).
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7.12

Kontrola referenčního a nulového
bodu (EN15267-3)
Kontrola nulového a referenčního bodu se v normálním případě vztahuje na
kontrolu přesnosti zobrazení obou odporových teploměrů (PT 100) ke
stanovení suché (TT) a mokré (HT) teploty a tlakového snímače.
Pokud kontrolujete nulový a referenční bod protékáním zkušebních plynů,
pak musí mít plyny z příslušného generátoru zkušebních plynů následující
rozsah koncentrace:
Nulový bod:
Referenční bod:

2,0–3,0 % obj.
30–36 % obj.

Kontrola nulového bodu by měla vždy probíhat v rozsahu ≥ 2 % obj., protože
se v něm dosahuje nejlepších výsledků při stanovování charakteristiky
přístroje. Měřicí přístroj zjišťuje rosný bod DT a na základě této veličiny
vypočítá objemový podíl H2O % obj. Relativní vlhkost roste při naměřených
hodnotách v blízkosti 0 % obj. na základě měřicí a výpočetní metody.
Zkušební plyny musejí být přiváděny do určeného otvoru na odběrné sondě
měřicího plynu. Případné kondenzaci zabráníte dostatečným vyhříváním, při
které se dosahuje teploty o cca 20 °C vyšší než je rosný bod dodávaného
zkušebního plynu.
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Chybová a výstražná hlášení

8

Během provozu zařízení HYGROPHIL® H se v závislosti na provozním stavu
na displeji zobrazují hlášení při výskytu poruch a rovněž při poklesu pod
požadované parametry nebo jejich překročení a rozsvítí se chybová dioda
ERROR-LED. Dále se aktivuje buď chybové (Error) nebo výstražné relé.
V následující tabulce jsou uvedena všechna hlášení, která se mohou
vyskytnout během provozu, možné příčiny a doporučení k odstranění
poruch. Pokud dojde k poruše, která přímo ovlivňuje měřicí provoz, aktivuje
se chybové relé (ERROR). Hodnoty na analogových výstupech se „zmrazí“.
V případě poruch, které nedokážete odstranit sami, kontaktujte servis.
Hlášení
BASIS NO ANSWER
SYSTEM O.K.
STANDBY !!
TIMEOUT

Relé

Výstražné
relé
Chybové
relé

Příčiny
vnitřní chyba přístroje
přístroj je připravený k práci
přístroj je v pohotovostním režimu

Opatření
Kontaktujte servis

Porucha trvala déle než
naprogramovaná doba TIMEOUT
(prodlevy)

● Vyhledejte poruchu (hlášení na
displeji)
● Odstraňte příčinu
● Znovu spusťte měřicí režim
(restart)
● Zkontrolujte zásobu body, podle
potřeby doplňte
● Zkontrolujte stav vody ve
stoupacím vedení, příp.
odstraňte vzduchové bubliny
lehkým poklepáním
● Zkontrolujte hadice
● Zkontrolujte opotřebení kazety
hadicového čerpadla, příp. ji
vyměňte
● Zkontrolujte vodní čerpadlo
● Zkontrolujte vodní čidlo, příp.
nastavte (viz kapitola 7.4)
● Doplňte vodu do nádrže
● Pokud je k dispozici dostatek
vody, zkontrolujte vodní čidlo,
příp. seřiďte (viz kapitola 4.8)
Počkejte na konec regulačního
procesu
Když regulační rozsah nestačí,
aktivuje se hlášení FLOW MIN !!

Chybové
relé

Vnitřní vodní čidlo hlásí chybu.
Hladina v měřicí komoře je nízká
déle než 20 s.

Výstražné
relé

Externí vodní čidlo hlásí chybu.
Hladina vody v nádrži dosáhla
minimální hodnoty

Výstražné
relé

Průtok vzduchu je momentálně
příliš nízký (např. P < 450 Pa).
Proporcionální ventil se otevírá.

WATER-ERROR !!

FLOW TOO LOW !!
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Hlášení
FLOW MIN !!

Relé
Chybové
relé

OPEN ERROR !!

Výstražné
relé
Výstražné
relé

FLOW TOO HIGH !!

FLOW MAX !!

Chybové
relé

CLOSE ERROR !!

Výstražné
relé
Chybové
relé

TT TOO LOW !!

TT TOO HIGH !!

Chybové
relé

OUTRANGE T1
extern !!

Výstražné
relé

Příčiny
Opatření
I když je proporcionální ventil úplně Při uvádění do provozu:
otevřený, je do měřicí komory
● Zvyšte vstupní tlak na redukčním
přiváděno příliš málo vzduchu.
ventilu (max. do 5 bar)
● Kontrola podtlaku na odběrném
místě. Při podtlaku nižším než –
250 hPa není provoz možný.
Během měřicího režimu:
● Kontrola napájení stlačeným
vzduchem
● Vyčistěte filtr
● Zkontrolujte sací vedení, jestli
není ucpané
● Zkontrolujte měřicí komoru, příp.
ji vyčistěte
● Zkontrolujte všechny hadicové
přípojky
● Zkontrolujte ejektor. Vzduch musí
volně vycházet z výstupu
ejektoru
● Zkontrolujte případné vedení
odpadního vzduchu, jestli je
průchozí
Proporcionální ventil je úplně
● Kontrola přívodního tlaku
otevřený
● Kontrola tlaku v odběrném místě
Průtok vzduchu je momentálně
Počkejte na konec regulačního
procesu
příliš vysoký (např. P > 550 Pa).
Když regulační rozsah nestačí,
Proporcionální ventil se zavírá.
aktivuje se hlášení FLOW MAX !!
I když je proporcionální ventil úplně Při uvádění do provozu:
uzavřený, je do měřicí komory
● Tlak na odběrném místě je příliš
přiváděno příliš mnoho vzduchu.
vysoký. Provoz není možný bez
zvláštních opatření
● Zvolte jiné odběrné místo, např.
u ventilátorů přejděte z výtlačné
strany na sací
● Přijměte vhodná opatření pro
přiškrcení přívodu, přitom
sledujte znečištění v místě
škrcení
Během měřicího režimu:
● Vyčistěte Venturiho trysku
● Zkontrolujte spojovací hadice
● Nechte v servisu zkontrolovat
snímač tlaku
Proporcionální ventil je úplně
● Kontrola tlaku v odběrném místě
uzavřený
Teplota měřicí plynové hadice je
● Počkejte, dokud nebudou
momentálně příliš nízká
existovat normální provozní
podmínky
Teplota měřicí plynové hadice je
● Počkejte, dokud nebudou
momentálně příliš vysoká
existovat normální provozní
podmínky
Vnější naměřená teplota T1extern je ● Zkontrolujte okolí.
nižší než 0 °C nebo vyšší než
● Zkontrolujte čidlo a jeho přívodní
200 °C
vedení, jestli nedošlo ke zkratu
nebo přerušení.
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Hlášení
OUTRANGE T int !!

Relé
Výstražné
relé

OUTRANGE SP !!

Výstražné
relé

OUTRANGE HT !!

Výstražné
relé

OUTRANGE DT !!

UNDERRANGE
(A2)

A1 Výstražné
relé

OVERRANGE A1
(A2)

Výstražné
relé

LOW LIMIT-ERROR

Výstražné
relé

HIGH LIMIT-ERROR

Výstražné
relé

OUT OF RANGE

Chybové
relé

HOSE ERROR !!

Chybové
relé

Příčiny
Vnitřní naměřená teplota
Tintern je nižší než 0 °C nebo vyšší
než 100 °C
Snímač tlaku pro měřicí komory
neposkytuje věrohodné hodnoty (<
500 hPa nebo > 1500 hPa)

Vlhká teplota je nižší než 0 °C
nebo vyšší než 150 °C
Nejedná se o chybu přístroje!
Rosný bod je nižší než –25 °C
nebo vyšší než 100 °C.
Nejedná se o chybu přístroje!
Varování, když je naměřená
hodnota příliš nízká
Pokles pod měřicí rozsah pro
analogový výstup A1 (A2)
Nejedná se o chybu přístroje!
Varování, když je naměřená
hodnota příliš vysoká.
Překročení měřicího rozsahu pro
analogový výstup A1 (A2)
Nejedná se o chybu přístroje!
Varování při poklesu pod mezní
hodnotu.
Došlo
k
poklesu
pod
naprogramovanou
hodnotu
v nabídce
SET-LIMITS
pro
sledování mezních hodnot.
Nejedná se o chybu přístroje!
Varování při překročení mezní
hodnoty
Došlo
k
překročení
naprogramované
hodnoty
v nabídce
SET-LIMITS
pro
sledování mezních hodnot.
Hodnoty vypočtené na základě TT
a HT nejsou reálné.
Výpočetní hodnoty se vynulují.

Chyba na měřicí plynové hadici

Opatření
● Zkontrolujte čidlo a jeho přívodní
vedení, jestli nedošlo ke zkratu
nebo přerušení.
● Odečtěte hodnotu pro SP
(tlačítko SP ) a příp. porovnejte
s externím barometrem
● Uzavřete přívod stlačeného
vzduchu a nastavte
barometrickou hodnotu
atmosférického tlaku
● Informujte servis o výsledku
kontroly.
● Zkontrolujte čidlo a jeho přívodní
vedení, jestli nedošlo ke zkratu
nebo přerušení.

● Zkontrolujte parametry na
odběrném místě
● Zkontrolujte programování
(nabídka PRG.-OUTPUT)
● Zkontrolujte parametry na
odběrném místě
● Zkontrolujte programování
(nabídka PRG.-OUTPUT)
● Zkontrolujte parametry na
odběrném místě
● Zkontrolujte programování
(nabídka SET-LIMITS)

● Zkontrolujte parametry na
odběrném místě
● Zkontrolujte programování
(nabídka SET-LIMITS)

● Po zapnutí počkejte, dokud
nebude dosaženo provozních
podmínek.
● Zkontrolujte čidla pro TT a HT.
● Zkontrolujte tlak v měřicí komoře
SP
● Měřicí plynová hadice není
připojená, nebo není připojená
správně
● Zkontrolujte připojení vyhřívání
hadice
● Zkontrolujte topnou hadici, jestli
není vadná
● Zkontrolujte pojistku
(viz kapitola 7.8)
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Pokud je naměřená nebo výpočetní hodnota nad nebo pod hodnotou, která
byla stanovena v nabídce SET LIMITS, aktivuje se výstražné relé a rozsvítí
se diodová kontrolka „Porucha“. Aktuální naměřené hodnoty se dále
předávají na analogový výstup.
V následujících případech dojde k „zamrznutí“ poslední hodnoty na
analogovém výstupu:
1. všechna hlášení, při kterých se aktivuje chybové relé,
2. V pohotovostním režimu.
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9

PROFIBUS
Zařízení HYGROPHIL H 4230 je vybavené certifikovaným rozhraním
PROFIBUS DP. Všechny přístrojové údaje specifické pro sběrnici fieldbus
jsou uvedeny v souboru GSD „BARx077D.gsd“. Soubor se dodává uložený
na paměťovém médiu. Zde uvedený modul pro vstupy a výstupy (I/O)
umožňuje uživateli vyžádat si data prostřednictvím handshake.

9.1

Struktura rámce
Struktura rámce musí odpovídat následujícím směrnicím:

Bajt 0
Bajt 1
Instrukční kód rezervováno
/ Stavový kód

Bajt 2/3
Datová
adresa
high/low

Bajt 4/5
Offset
high/low

Bajt 6
Délka dat

Bajt 7
rezervováno

Bajt 8...15
Uživatelská
data

Bajt 0, instrukční kód / operační kód
Zde je uveden instrukční kód při dotazech a stavový kód při odpovědích
měřicího zařízení.
Input:

0x01
0x02

Zápis
Načítání

Output: Při odpovědích zařízení HYGROPHIL se ve stavovém kódu
přenášejí dodatečné informace o přístroji:
Bit 7: 1 = Dotaz Master byl přístup ke čtení
Bit 6: 1 = Dotaz Master byl přístup k zápisu
Bit 5: rezervováno
Bit 4: 1 = Hardwarová chyba
(Informujte zákaznický servis)
Bit 3: rezervováno
Bit 2: rezervováno
Bit 1: 1 = Přístroj je v pohotovostním režimu
Bit 0: 1 = Došlo k chybě protokolu, zkontrolujte zadanou hodnotu!

Bajt 1, rezervováno
Bajt 2/3, datová adresa high/low
Input:

Datová adresa požadované hodnoty je uvedená v popisu kanálu
(viz 9.3)
(např. rosný bod odpovídá 0x20 hex  Zadání: Bajt 2: 0x00,
Bajt 3: 0x20).

Output: Obdobně jako při vstupu (Input) dat se při dotazu zadává
požadovaná datová adresa.
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Bajt 4/5, Offset high/low
Input:

Odchylku (Offset) proměnné najdete v popisu kanálu zařízení
(9.3).
Příklad: operace čtení na datové adrese 0x0020 s odchylkou
(Offset) 0x0000 by dodala rosný bod, zatímco odchylka (Offset)
0x0004 by adresovala naměřenou hodnotu relativní vlhkosti (viz
popis kanálu)

Output: Vrátí se odchylka (Offset) dotazované veličiny

Bajt 6, délka dat
Input:

Tento bajt určuje počet načítaných nebo zapisovaných dat (max.
8).

Délka jednotlivých datových typů:
Float
 4 bajty
Char
 1 bajt
Integer  2 bajty (short int)
Long
 4 bajty
Příklad: Pro načítání rosného bodu by musely být požadovány 4 bajty.
Output: V tomto bytu je kódován počet zapisovaných nebo načítaných
uživatelských dat.

Bajt 7, rezervováno
Bajt 8–15, uživatelská data
Input:

Během zápisu se zde musí předávat zapisovaná data. Zpravidla to
není více než 4 bajty.

Output: Proces čtení zde dodává požadovaná uživatelská data.
Příklad: Rosný bod by se přenášel ve formátu IEEE 754

9.2

Pohotovostní režim
Pokud se přístroj nepoužívá, můžete ho přepnout do tohoto režimu. Přitom
se požadovaný tlak DP nastaví na pevnou hodnotu 100 Pa a rychlost
čerpadla se sníží o faktor 10. Topení zůstane zapnuté.
Aktivace pohotovostního režimu:
Zápis 0x50 (1 bajt) na adresu 0x0A (Offset 0)
Deaktivace pohotovostního režimu:
Zápis 0x05 (1 bajt) na stejnou adresu.
Také tento režim je indikován stavovým kódem (bit 1) a může být aktivován i
deaktivován na klávesnici (tlačítko F5 ).
Pozor:
Když je přístroj v pohotovostním režimu, musejí být zamítány naměřené
údaje!
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9.3

Popis kanálu

9.3.1

Servisní kanál

DaAdr (hex)
$03
$0A
$0B

Identifikátor
Reset
Stavové pole
Pohotovostní režim

Typ paměti
RAM read/write
RAM read
RAM read/write

Čtení hodnot
hex
bin. nebo hex
hex

Formát
Char
Long
Char

DaAdr $03: Reset
Formát: char
Zápis hodnoty 0xFF aktivuje reset celého zařízení (vč. rozhraní Profibus)

DaAdr $0A: Stavové pole
Formát: long
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit

0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:

DT low
DT high
TT low
TT high
DP low (Flow too low)
DP high (Flow too high)
HT low
HT high
Open Error (proporcionální ventil se nemůže dále otevírat)
Close Error (proporcionální ventil se nemůže dále zavírat)
Chyba vodní čidlo externí
Chyba vodní čidlo interní
Hose error
Error Timeout
rezervováno
Přístroj v pohotovostním režimu
Flow min
Flow max
T1extern out of Range
Tintern out of Range
SP Outrange
rezervováno
rezervováno
Out of Range
Analog output 1 underrange
Analog output 1 overrange
Analog output 2 underrange
Analog output 2 overrange
LOW LIMIT ERROR
HIGH LIMIT ERROR

DaAdr $0B: Pohotovostní režim
Formát: char
Přístroj přejde do pohotovostního režimu po zadání 0x50.
Zpět do normálního provozu po zadání 0x05.
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Kanál měřených hodnot

9.3.2
DaAdr (hex)
$10
$16
$17
$19

Identifikátor
Měřené hodnoty
Preset SP
Preset T1 extern
Aktivovat T1extern

Typ paměti
RAM read/write
EEPROM read/write
EEPROM read/write
EEPROM read/write

Čtení hodnot
dec
dec
dec
hex

Formát
Float [6]
Float
Float
Char

DaAdr $10: Měřená hodnota
Formát: Array [1...6] of Float
Pořadí měřených hodnot:
Název
Suchá teplota
Mokrá teplota (kompenzovaná)
Tlak na stanovišti
Tlakový rozdíl
Externí teplota
Interní teplota

Zkratka
TT
HT komp
SP
DP
T1extern
Tintern

Offset
0
4
8
12
16
20

Jednotka
°C
°C
hPa
Pa
°C
°C

Měřicí rozsah
0–150 °C
0–100 °C
0–1500 hPa
0–3000 Pa
0–200 °C
0–100 °C

DaAdr $16 Preset SP
Formát: Float
Abyste mohli zapsat
pohotovostního režimu.

tuto

proměnnou,

musíte

nejprve

přejít

do

Přednastavená hodnota tlaku na stanovišti. Slouží jako podklad pro výpočet
vlhkosti, pokud je aktivovaný Preset na kanálu $29.
(výchozí hodnota: 1013 hPa)

DaAdr $17 Preset T1 extern
Formát: Float
Abyste mohli zapsat
pohotovostního režimu.

tuto

proměnnou,

musíte

nejprve

přejít

do

Přednastavená hodnota externí teploty. Slouží jako podklad pro výpočet
relativní vlhkosti externí, pokud je aktivovaný Preset na kanálu $28.
(výchozí hodnota: 25 °C)

DaAdr $19: Aktivace T1 externí
Formát: Char
Abyste mohli zapsat tyto proměnné, musíte nejprve přejít do pohotovostního
režimu.
0x80 = zjišťuje se T1 externí, současně také RH externí
0x00 = T1 externí se nezjišťuje
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Kanál výpočetní hodnoty

9.3.3
DaAdr (hex)

Identifikátor

Typ paměti

$20
$28
$29

Výpočetní hodnoty
T1 ext. Použít hodnotu Preset
Použít hodnotu SP Preset

RAM read
EEPROM read/write
EEPROM read/write

Čtení
hodnot
dec
hex
hex

Formát
Float [9]
Char
Char

DaAdr $20: Výpočetní hodnota
Formát: Array [1...9] of Float
Všechny výpočetní hodnoty v následujícím pořadí:
Název
Rosný bod
relativní vlhkost vzduchu
Parciální tlak vodních par
Směšovací poměr
měrná vlhkost
Entalpie
Deficit nasycení
relativní vlhkost vzduchu
T1extern
% obj. – voda

při

Zkratka
DT
RH
VP
MH
SH
H
DVP
RHextern

Offset
0
4
8
12
16
20
24
28

Jednotka
°C
%
hPa
g/kg
g/kg
kJ/kg
hPa
%

Měřicí rozsah
0–100 °C
0–100 %
1500 hPa
1000000 g/kg
1000 g/kg
1000000 kJ/kg
5000 hPa
0–100 %

% obj.

32

%

0–100 %

DaAdr $28: Použít hodnotu T1 externí Preset
Formát: Char
Abyste mohli zapsat
pohotovostního režimu.
0x80 =
0x00 =

tuto

proměnnou,

musíte

nejprve

přejít

do

Místo naměřené hodnoty T1 externí bude do výpočtu vstupovat
zadaná hodnota DaAdr$17 Preset T1 externí.
Preset T1 externí deaktivovaná (default)

DaAdr $29: Použít hodnotu SP - Preset
Formát: Char
Abyste mohli zapsat tyto proměnné, musíte nejprve přejít do pohotovostního
režimu.
0x80 =
0x00 =

Místo naměřené hodnoty SP bude do výpočtu vstupovat zadaná
hodnota DaAdr$16 Preset SP.
Preset SP deaktivovaná (default)
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9.3.4
DaAdr (hex)
$31
$36
$39
$3B
$3C

Output-Channel
Identifikátor
OutputControlStatus
Setpoint@
OutputChConfig
Fullscale
Zeropoint

Typ paměti
RAM read
RAM read
EEPROM read/write
EEPROM read/write
EEPROM read/write

Čtení hodnot
hex
dec
hex
dec
dec

Formát
Char[3]
Float [3]
Record[3]
Float [3]
Float [3]

DaAdr $31: OutputControlStatus
Formát: Array [1...3] of Char
7
Hodnota
OK

6
SignalHigh

5
SignalLow

4
volné

3
volné

2
volné

1
volné

0
volné

Hodnota OK: 1 = hodnota na analogovém výstupu v rámci předepsaných
mezí
0 = hodnota na analogovém výstupu mimo platný rozsah
SignalHigh:
SignalLow:

1=
0=
1=
0=

AnalogOut > 100 %
AnalogOut  100 %
AnalogOut < 0 %
AnalogOut  0 %

Hlášení SignalHigh...LevelLow lze zapínat a vypínat příslušnými aktivačními
bity (Enable Bits) (DaAdr $39).

DaAdr $36: Setpoint@
Formát: Array [1...2] of Float
Hodnota přiřazená analogovému výstupu (rozměr lt. tabulky $10 příp. $20).

DaAdr $39: OutputChConfig*
Formát: Array [1...2] of Record
EnableBits:
FunctionBits:
SetpointNo:
ErrorState:
End;
Abyste mohli zapsat
pohotovostního režimu.

tuto

Výstup 1
Char (*Offset = 0*)
Char (*Offset = 1*)
Char (*Offset = 2*)
Char (*Offset = 3*)
proměnnou,

musíte

Výstup 2
Char (*Offset = 4*)
Char (*Offset = 5*)
Char (*Offset = 6*)
Char (*Offset = 7*)
nejprve

přejít

EnableBits:
Nastavení různých kontrol a závažnosti chyb atd.
7
volné
0
Default

6
HighAlarm
1

5
LowAlarm
1

4
volné
0

3
volné
0

2
volné
0

Functions:
$00 = Output disable
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$10 = proudový výstup 0–100 %: 4–20 mA
$20 = proudový výstup 0–100 %: 20–4 mA
$30 = proudový výstup 0–100 %: 0–20 mA
$40 = proudový výstup 0–100 %: 20–0 mA
Default = $10
SetpointNo:
Index pro výběr výstupní veličiny 0–15, vztaženo k tabulce v DaAdr $10 a
dále s tabulkou v DaAdr $20
např. SetpointNo = 2 => SP se zobrazí na analogovém výstupu
Default Setpoint[1] = 6(DT), Setpoint[2] = 7 (RH), Setpoint[3] = 8 (VP);
ErrorState:
Chování analogových výstupů při chybách přístroje:
7
volné
0
Default

6
volné
0

5
OutEnd+1
0

4
OutStart-1
0

3
volné
0

2
volné
0

1
OutEnd
0

OutStart:

1 = 0 mA při 0–20 mA, 4 mA při 4–20 mA,
20 mA při 20–4 mA příp. 20–0 mA

OutEnd:

1 = 20mA při 0–20 mA příp. 4–20 mA,
4 mA při 20–4 mA, 0 mA při 20–0 mA

OutStart-1:

1 = 0 mA při 0–20 mA, 3mA při 4–20 mA,
21 mA při 20–4 mA příp. 20–0 mA

OutEnd+1:

1 = 21 mA při 0–20 mA příp. 4–20 mA,
3 mA při 20–4 mA, 0 mA při 20–0 mA

0
OutStart
0

DaAdr $3B: Fullscale
Formát: Array [1...2] of Float
Abyste mohli zapsat
pohotovostního režimu.

tuto

proměnnou,

musíte

nejprve

přejít

do

nejprve

přejít

do

Hodnota Setpoint odpovídá hodnotě ve výstupu 100 %.
Default:
Setpoint [x]

Označení/jednotka

1
2

DT/°C
HT/°C

Hodnot
a
100
100

DaAdr $3C: Zeropoint
Formát: Array [1...2] of Float
Abyste mohli zapsat
pohotovostního režimu.

tuto

proměnnou,

musíte

Hodnota Setpoint odpovídá hodnotě ve výstupu 0%.
Default:
Zeropoint [x]

Označení/jednotka

Hodnot
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1
2

9.3.5

a
0
0

DT/°C
HT/°C

Parameter 1-Channel

DaAdr(hex)

Identifikátor

Typ paměti

$40
$41
$42
$46
$47
$48

Heating_w
Heating_xp
HeatingControlStatus
ErrorTime
HT bez komp.
T2KorrektConfig

EERPOM read/write
EERPOM read/write
RAM read/write
EEPROM read/write
RAM read
EEPROM read/write

Čtení
hodnot
dec
dec
----dec
dec
dec

Formát
Float
Float
Record
Integer
Float
Char

DaAdr $40: Heating_w
Formát: Float
Abyste mohli zapsat
pohotovostního režimu.

tuto

proměnnou,

musíte

nejprve

přejít

do

Požadovaná hodnota w regulace vyhřívání hadice (skutečná hodnota =TT).
Výchozí hodnota = 120 °C

DaAdr $41: Heating_xp
Formát: Float
Abyste mohli zapsat
pohotovostního režimu.

tuto

proměnnou,

musíte

nejprve

přejít

1
PID aktivní

0
Mez i

Proporcionální rozsah xp v %.
Výchozí hodnota = 3 %

DaAdr $42: HeatingContolStatus
Formát: Record
Statuschar: Char;
dummy;
Char;
DobaZAP;
Integer;
DobaVYP;
Integer;
End;
Statuschar:
7
ON

6
5
Errortimeout Kontrolní bit
Pro ovládání
ON:

4
HoseError

3
volné

2
Mez D

1 = Regulátor je zapnutý a pracuje
0 = Regulátor vypnutý

Errortimeout: 1 = uplynul interval tolerance chyby
0 = Přístroj v normálním provozu
Kontrolní bit pro ovládání (indikace funkce vytápění)
1 = Topení je momentálně aktivované
0 = Topení není momentálně aktivované
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HoseError:

1 = Chyba (zkrat, přerušení) na měřicí plynové hadici
0 = Měřicí plynová hadice OK

Mez D

1 = Mezní hodnota podílu D překročena
0 = Podíl D OK

PID aktivní:

1 = PID regulátor aktivní, tzn. rozsahu xp dosaženo
0 = Regulace P

Mez I

1 = Mezní hodnota podílu I překročena
0 = Podíl I OK

DobaZAP:

Doba v ms, po kterou je zapnuté vytápění hadice.

DobaVYP:

Doba v ms, po kterou je vypnuté vytápění hadice.

DaAdr $46: ErrorTime
Formát: Integer
Abyste mohli zapsat
pohotovostního režimu.

tuto

proměnnou,

musíte

nejprve

přejít

do

Doba vypnutí (0–3599) po vzniku chyby, která neumožňuje normální měřicí
provoz.
Výchozí hodnota = 1200 s

DaAdr $47: HT bez komp.
Formát: Float
HT s kompenzací nebo bez kompenzace.
Měřená hodnota HT v °C, měřicí rozsah: 0–100 °C

DaAdr $48: T2KorrektConfig
Formát: Char
Abyste mohli zapsat
pohotovostního režimu.

tuto

proměnnou,

musíte

nejprve

přejít

0x00 = bez korekce HT na základě měření T2
0x80 = HT korigované na základě T2 (interní teplota) (výchozí hodnota)
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9.3.6

Parameter 2-Channel

DaAdr (hex)

Identifikátor

Typ paměti

$50
$54
$55
$57
$58
$53
$5a
$5b

PropValveControlStatus
PumpControlStatus
PumpConfig
EquipmentControlStatus
EquipmentConfig
Limit Task konfig.
Limit LOW
Limit HIGH

RAM read/write
RAM read/write
EEPROM read/write
RAM read/write
EEPROM read/write
EEPROM read/write
EEPROM read/write
EEPROM read/write

Čtení
hodnot
hex
hex
hex
hex
hex
hex
dec
dec

Formát
Record
Char
Char
Char
Char
Char [2]
Float
Float

DaAdr $50: PropValveControlStatus
Formát: Record
StatusChar: Char;
ControlStatusChar: Char;
DobaZAP;
Integer;
DobaVYP;
Integer;
End;
StatusChar:
7
ON

6
OpenError

5
CloseError

4
volné

3
volné

2
volné

1
volné

0
volné

ON:

1 = Regulátor je zapnutý a pracuje
0 = Regulátor vypnutý

OpenError:

1 = Průtok je nízký, ventil se nemůže více otevřít
0 = Ventil v pracovním rozsahu < Maximum

CloseError

1 = Průtok je vysoký, ventil se nemůže více
0 = Ventil v pracovním rozsahu > Minimum

uzavřít

ControlStatusChar:
Slouží k internímu řízení ventilu přístrojem, především k dočasnému vypnutí
ventilu v případě chyby! Nadřízený až do resetu PropValveConfig.
Control
7
ON

6
FullOpen

5
FullClose

4
volné

Status
3
ON

2
FullOpen

1
FullClose

0
volné

ON:

1 = Regulátor je zapnutý a pracuje
0 = Regulátor vypnutý

FullOpen:

1 = Ventil úplně otevřít (Control), příp. otevřený (Status)
0 = žádné „FullOpen“

DobaZAP:

Doba v µs, po kterou je ventil aktivní.

DobaVYP:

Doba v µs, po kterou ventil není aktivní.
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DaAdr $54: PumpControlStatus
Formát: Char
7
ON

6
Čerpadlo
zapnout/vyp
nout

5
FillMode
Control

4
3
NormalMode SM-Error
Control

ON:

2
volné

1
FillMode
Status

0
Normal
Mode

1 = čerpadlo je zapnuté a běží
0 = čerpadlo není v provozu

Čerpadlo zap/vyp:
1 = Čerpadlo je právě aktivní
0= Čerpadlo právě není aktivní
FillMode Control:
1 = Čerpadlo se zapne v režimu FillModus
0 = bez režimu doplňování
SMError:

1 = Chyba v krokovém motoru
0 = bez chyby v krokovém motoru

FillMode:

1 = Čerpadlo běží v režimu: Doplnit systém
0 = bez režimu doplňování

NomalMode: 1 = Čerpadlo běží s otáčkami uvedenými v PumpeConfig
0 = žádný normální provoz

DaAdr $55: PumpeConfig
Formát: Char
Abyste mohli zapsat
pohotovostního režimu.

tuto

proměnnou,

musíte

nejprve

přejít

do

Zadaná hodnota otáček čerpadla: Výchozí hodnota 25–35

DaAdr $57: EquipmentControlStatus
Formát: Char
7
volné

6
volné

5
4
ExternWater volné
Error

3
volné

2
volné

1
InternWater
Error

0
volné

ExternWater: 1 = Externí snímač hladiny hlásí „žádná voda“
InternWater Error:
1 = Interní kontrola hladiny hlásí „žádná voda“
Pokud nejsou uvolněné příslušné vstupy v EquipmentChConfig (DaAdr
$4C), zůstanou stavové bity na „0“.
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DaAdr $58: EquipmentChConfig
Formát: Char
Abyste mohli zapsat
pohotovostního režimu.
7
volné
0
Default

6
volné
0

5
4
Externí WW volné
0
0

tuto

proměnnou,

3
volné
0

musíte

2
volné
0

nejprve

1
Interní WW
1

přejít

do

0
volné
0

Uvolňuje příslušná sledování stavu vody.

DaAdr $53: Limit Task Config
Formát: Char [2]
Char [1]:

0x00 = mez sledování není aktivní
0x01 = mez sledování je aktivní

Char [2]: Hodnota pro přebíranou veličinu
0
1
2
3
4
5
6
7

TT
HT
SP
DP
T1extern
Tintern
DT
RH

8
9
10
11
12
13
14

VP
MH
SH
H
DVP
RHextern
% obj.

DaAdr $5a: Limit LOW
Formát: Float
Abyste mohli zapsat
pohotovostního režimu.

tuto

proměnnou,

musíte

nejprve

přejít

do

nejprve

přejít

do

Dolní hodnota sledování mezní hodnoty „LOW LIMIT“.
(výchozí hodnota: 0)

DaAdr $5b: Limit HIGH
Formát: Float
Abyste mohli zapsat
pohotovostního režimu.

tuto

proměnnou,

musíte

Horní hodnota sledování mezní hodnoty „HIGH LIMIT“.
(výchozí hodnota: 100)

Návod k obsluze HYGROPHIL® H 4230-10 Řada A BA 200501 30.04.2020

PROFIBUS
119

Příklady

9.4

Podle dvou vzorových sekvencí se zpracovává čtení ze zařízení
HYGROPHIL H (snímání rosného bodu) a zápis do zařízení HYGROPHIL H
(přechod do pohotovostního režimu).

Čtení ze zařízení HYGROPHIL H

9.4.1

Snímání rosného bodu
Podle popisu kanálu najdete rosný bod na datové adrese 0x20 s odchylkou
(offset) 0. Protože se jedná o hodnotu Float, musíte si vyžádat 4 bajty s
informacemi.
Požadavek čtení ze sběrnice PROFIBUS Master:
0x02

0x00

0x0020

0x0000

0x04

Bajt 0
Instrukční kód

Bajt 1
rezervováno

Bajt 2/3
Datová adresa

Bajt 4/5
Offset

Bajt 6
Délka dat

Bajt 0:
Instrukční kód pro proces čtení (Read = 0x02)
Bajt 1:
rezervováno (musí být vždy 0x00!!)
Datová adresa z popisu kanálu:
Bajt 2:
0x00
Bajt 3:
0x20 pro rosný bod
Offset z popisu kanálu:
Bajt 4:
0x00
Bajt 5:
0x00
Délka požadovaných dat:
Bajt 6:
0x04 pro 4 byty
Odpověď zařízení HYGROPHIL:
0x80

0x00

0x0020

0x0000

0x04

0x00

0xXX

Bajt 0
Stavový kód

Bajt 1
rezervováno

Bajt 2/3
Datová
adresa

Bajt 4/5
Offset

Bajt 6
Délka dat

Bajt 7
rezervováno

Bajt 8...11
Uživatelská
data

Bajt 0:
Stavový kód pro úspěšný přístup ke čtení 0x80
Bajt 1:
0x00 (rezervováno)
Datová adresa z popisu kanálu:
Bajt 2/3:
Datová adresa požadované hodnoty (zde 0x0020 pro rosný
bod)
Offset z popisu kanálu:
Bajt 4/5:
Offset požadované hodnoty (zde 0x0000 pro rosný bod)
Délka předávaných dat:
Bajt 6:
0x04 pro hodnotu Float rosného bodu
Bajt 7:
rezervováno
Bajt 8–11: Hodnota Float rosného bodu podle normy IEEE 754 Floating
Point Standard
Nejprve se odešle bit 0 prvního bytu hodnoty Float.
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Zápis do zařízení HYGROPHIL H

9.4.2

Přechod z normálního provozu do pohotovostního režimu
Podle popisu kanálu můžete zapsáním hodnoty 0x50 do datové adresy 0x0B
do pohotovostního režimu.
Požadavek zápisu ze sběrnice PROFIBUS Master:
0x01

0x00

Bajt 0
Bajt 1
Instrukční kód rezervováno

0x000B

0x00

0x01

0x00

0x50

Bajt 2/3
Datová
adresa

Bajt 4/5
Offset

Bajt 6
Délka dat

Bajt 7
rezervováno

Bajt 8
Uživatelská
data

Bajt 0:
Instrukční kód pro proces zápisu (Write = 0x01)
Bajt 1:
rezervováno (musí být vždy 0x00!!)
Datová adresa z popisu kanálu (pohotovostní režim  0x000B):
Bajt 2:
0x00
Bajt 3:
0x0B
Offset z popisu kanálu:
Bajt 4:
0x00
Bajt 5:
0x00
Délka zapisovaných dat:
Bajt 6:
0x01 pro 1 bajt
Bajt 7:
rezervováno (0x00)
Bajt 8:
0x50 (kódování podle popisu kanálu, abyste mohli přejít do
pohotovostního režimu)
Odpověď zařízení HYGROPHIL:
0x40

0x00

0x0005

0x0000

0x01

Bajt 0
Status

Bajt 1
rezervováno

Bajt 2/3
Datová adresa

Bajt 4/5
Offset

Bajt 6
Délka dat

Bajt 0:
Stavový kód pro úspěšný přístup k zápisu 0x40
Bajt 1:
rezervováno
Datová adresa z popisu kanálu:
Bajt 2/3:
Datová adresa zapisované hodnoty (zde 0x0005)
Offset z popisu kanálu:
Bajt 4/5:
Offset požadované hodnoty (zde 0x0000)
Délka zapisovaných dat:
Bajt 6:
0x01 pro 1 bajt zapisované informace
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