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CombiLyz AFI4 
Návod k použití 

Převodník vodivosti CombiLyz AFI4 je 
kompaktní přístroj, obsahující indukční čidlo 
vodivosti a převodník signálu. Je navržen a 
vyroben tak, aby splňoval průmyslové a 
hygienické požadavky na měření středních 
hodnot vodivosti. 

POPIS 
CombiLyz AFI4 se skládá ze snímače 
vodivosti a převodníku signálu, zabudo-
vaných do jednoho kompaktního krytu. Má 
dva proudové výstupy 4..20 mA, které 
podávají informaci o vodivosti / koncentraci a teplotě. Displej je vybaven 
uživatelsky volitelnými režimy, specifikovatelnými produktovými štítky a 
výstrahami. Dále jsou zde dva spínací výstupy pro alarmy nebo ovládání. 
Podsvícení displeje lze nastavit ve třech různých barvách – bílé, zelené nebo 
červené. Nastavení také umožňuje, aby barva pozadí svítila trvale nebo blikala 
v závislosti na nastavení alarmu. Snímač a zobrazení lze naprogramovat buď 
přímo na dotekovém displeji nebo pomocí programovací jednotky a softwaru 
FlexProgram.  

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Tento přístroj je vyroben a testován dle platných směrnic EU. V zájmu 
zachování těchto podmínek a zajištění bezpečného provozu musí uživatel 
dodržovat pokyny a varování uvedené v tomto návodu k obsluze.  
Během instalace musí být dodržovány místně platné standardy a předpisy. Jejich 
nedodržení může způsobit poškození zdraví osob či škody na majetku. Tento 
přístroj smí být provozován jen vyškoleným personálem. Správný a bezpečný 
provoz přístroje je závislý na jeho spolehlivé dopravě, skladování a instalaci. 
Veškeré elektrické zapojení musí odpovídat místním normám. Pro potlačení 
rušení doporučujeme používat kroucené a stíněné vstupní signálové kabely a 
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napájecí kabely vést oddělené od vstupních signálových kabelů. Připojení musí 
být provedeno v souladu se schématem zapojení. 

Před zapnutím napájení je třeba dbát toho, aby ostatní zařízení nebyla 
ovlivňována. Ujistěte se, že napájecí napětí je v souladu s podmínkami prostředí 
a se specifikacemi zařízení.  

Před vypnutím napájecího napětí zkontrolujte možné účinky na jiná zařízení. 

Přístroj není schválen pro instalace v prostorech s nebezpečím výbuchu. 
 

Po montáži přístroje je potřeba se ujistit, že jeho kryt má zemnicí 
potenciál.  

Výrobek neobsahuje žádné přímé vyměnitelné díly, s výjimkou 
displeje DFON. V případě poruchy musí být výrobek zaslán výrobci k opravě. 

PRINCIP MĚŘENÍ 
Měřicí buňka je uložena v homogenním utěsněném těle z materiálu PEEK. 
V tomto těle je otvor, kterým protéká měřené médium. Kolem otvoru jsou 
v tělísku zataveny dvě cívky. Primární cívka je napájena střídavým napětím a 
malá část tohoto napětí se přes měřené médium indukuje do sekundární cívky. 
Toto indukované napětí, jehož úroveň závisí na vodivosti média, je pak dále 
zpracováno a zesíleno v elektronice převodníku a převedeno na výstupní signál 
4..20 mA. Vodivost je silně závislá na teplotě, v měřicím tělísku je proto 
zabudováno čidlo Pt100, které měří teplotu média a zajišťuje tak teplotní 
kompenzaci signálu vodivosti. Údaj teploty je k dispozici také jako signál  
4..20 mA. Měřicí tělísko z 
materiálu PEEK, v němž jsou 
zabudovány obě cívky a čidlo 
Pt100 má drsnost povrchu (Ra) < 
0,8 μm. Lze jej tedy použít pro 
hygienická měření i pro měření 
koncentrovaných kyselin a zásad. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

Materiál těla: Ø 80 mm, nerez AISI 304 
 

Procesní připojení: G1A, otočné 
  (další rozměry viz adaptéry str. 9) 
Hloubka ponoru: 
Standardní provedení 37 mm / verze 3A 40,5 mm 
Dlouhé provedení 83 mm / verze 3A 87 mm 
 

Materiál: 
Nesmáčené části:  Nerez AISI 304 
Smáčené části:  37 mm PEEK natura 
  83 mm PEEK natura + AISI316L 
Povrch smáčené části: Ra < 0,8 mm 
 

Měřicí rozsahy: 
Vodivost: 0 ÷ 500 μS/cm až 0 ÷ 1,0 μS/cm 
 14 volitelných rozsahů 
Koncentrace: 4 pevně nastavené rozsahy 
 1 zákaznicky definovatelný rozsah 
Teplota: -30 ÷ 150 °C 
 rozsah volně nastavitelný 
 

Přesnost:   
Vodivost/koncentrace 0 ÷ 500 μS/cm          ≤ 1,5% 
 0 ÷ 1 / 0 ÷ 500 mS/cm     ≤ 1,0% 
 0 ÷ 1 S/cm                    ≤ 1,5% 
Teplota: ≤ 0,4% ze zvoleného rozsahu 
 

Teplotní kompenzace: 0,0 ÷ 5,0%/°C, nastavitelná 
Rozsah kompenzace:  -20 ÷ 150 °C 
Referenční teplota: 25 °C (nastavitelná) 
Doba odezvy: 
Vodivost / koncentrace t90 < 2,0 s 
Teplota t90 < 15 s 
Doba náběhu (bez displeje) ≤ 10 s 
Doba náběhu (s displejem) ≤ 15 s 
 
CERTIFIKÁTY 

Vyhovuje:  EU směrnicím    10/2011, 1935/2004, 2023/2006 
   FDA PEEK: CFR21.177.2415 

Certifikáty:  3A certifikát 74-06 
  EHEDG 
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VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Teplota média:           -20 ÷ 140 °C 
         150 °C po dobu 1 hod. 

Tlak měř. média: < 10 bar (héliový test) 

Okolní teplota:  Bez displeje -40 ÷ 85°C 
 S displejem -30 ÷ 80°C 

Izolační napětí: 500 Vac 

Třída krytí:  IEC 529  IP67 / IP69K 

Vlhkost: IEC 68.2.38  98% kondenzující 

Chvění: IEC 60068.2.6 - test Fc 
 1,0mm (2-13,2 Hz) 0,7g (13,2-100Hz) 
 
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI 

Napájení: 15 ÷ 35 Vdc 
 

Výstup 
Vodivost / koncentrace 4 ÷ 20 mA 
 4 ÷ 20 mA + HART 
Teplota 4 ÷ 20 mA 
Reléový výstup 2 relé ve verzi s displejem 
 

Teplotní drift: 
Vodivost ≤ 0,1%/K 
Teplota ≤ 0,05%/K 
 

Elektrické připojení: 
Levá strana: M12, 5-pin 
 průchodka M16 nebo M20 
Pravá strana: M12, 5-pin (jen výstup 4 ÷ 20 mA) 
 M12, 8-pin (4 ÷ 20 mA + relé) 
 průchodka M16 nebo M20 

Materiál: Plast (PA) 
 Nerez 

RELÉ 

Kontakty: 2 polovodičová relé 

Napětí: 60 Všp 
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DISPLEJ 

Typ: FSTN grafický LCD 

Rozsah: -9999 ÷ 99999 

Výška číslic: Max. 22 mm 

Teplotní drift: ≤ 0,0001%/°C (při -10 ÷ 70°C) 
 ≤ 0,00015%/°C (při -30 ÷  -10 a 70 ÷ 80°C) 
 
MECHANICKÁ DATA 
Materiál polykarbonátový plast 

Třída ochrany IP 10 na svorkách 
 IP67 / IP69K v kabelu 
 
OZNAČENÍ 

Identifikační štítek je na převodníku vygravírován laserem. 
Příklad označení: 

 

NASTAVENÍ AFI4 

Měření vodivosti je silně závislé na teplotě 
 

Typická závislost teploty  
Media  % změna na ° C 
Kyseliny 1,0 ÷ 1,6  
Zásady  1,8 ÷ 2,2  
Soli  2,2 ÷ 3,0  
Neutrální voda  2 
 
Tovární nastavení je 2,0% /°C. AFI4 bude automaticky kompenzovat s tímto 
faktorem. V případě, že závislost na teplotě je pro měřené médium známá, musí 
být faktor na tuto hodnotu nastaven.  
Pokud je faktor neznámý, je doporučeno použít průměr z výše uvedené tabulky. 
Faktor teplotní kompenzace je možné nastavit v rozsahu 0,0.. 5,0% /°C. 
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Konfigurace teplotní kompenzace pomocí dotykového displeje 
 

 

 
 
 
 
 

      

Konfigurace rozsahu pomocí dotykového displeje 
 
 
 
 
 
     

 

       

                                                                                                      

Výstupní koncentraci, nastavení výstrah, výstupních relé,  barev na displeji atd. 
lze provést pomocí dotykového displeje nebo pomocí FlexProgramu. Viz. popis 
dále v návodu. 

 

ROZSAHY VODIVOSTI (volitelné) 
0 ÷ 500 μS/cm 
0 ÷ 1 mS/cm 0 ÷ 10 mS/cm 0 ÷ 100 mS/cm 0 ÷ 1 S/cm 
0 ÷ 2 mS/cm 0 ÷ 20 mS/cm  0 ÷ 200 mS/cm 
0 ÷ 3 mS/cm 0 ÷ 30 mS/cm  0 ÷ 300 mS/cm 
0 ÷ 5 mS/cm 0 ÷ 50 mS/cm  0 ÷ 500 mS/cm 
 

Definice:  1000 μS/cm = 1 mS/cm 
 1000 mS/cm = 1 S/cm 

Konfigurace vstupu Rozsahy vodivosti 

Rozsahy vodivosti 

1 až 4 

Menu AFI4 menu Input config Conductivity ranges 

Conductivity range 1 

Conductivity range 2 

Conductivity range 3 

Conductivity range 4 

Konfigurace vstupu 

Menu AFI4 menu Input config Temp. compensation 

Range 1  (%/K) 

Range 2  (%/K) 

Range 3  (%/K) 

Range 4  (%/K) 

Advanced compensation 

Teplotní kompenzace 

Rozsahy 1 až 4 

Pokročilá 

kompenzace 
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Vodivost v různých médiích: 
Vodivost     Skupina     Médium                       
55   nS/cm    Voda  Ultračistá voda 
1     μS/cm      Čistá voda 
10   μS/cm      Průmyslová voda 
100 μS/cm    Potraviny Pitná voda 
      Pivo   
1     mS/cm      Mléko 
      Pomeranč. džus 
10   mS/cm      Jablečný džus 
100 mS/cm    Průmysl Kyselina fosforečná 
      Kyselina chlorovodíková 
1000 mS/cm      Hydroxid sodný 
 
NASTAVENÍ  EXTERNÍHO  VSTUPU  PRO  VÝBĚR  ROZSAHU 

Rozsah R1  R2 Rozsah R1  R2 
1 N.C. N.C. 3 N.C. 24 VDC 
2 24 VDC N.C. 4 24 VDC 24 VDC 

 
ROZSAHY  KONCENTRACE (volitelné) 

NaOH (louh sodný) 0 ÷ 15% váhová procenta  (0 ÷ 90°C) 
 25 ÷ 50%   váhová procenta  (0 ÷ 90°C) 
HNO3 (kyselina dusičná)  0 ÷ 25%     váhová procenta  (0 ÷ 80°C) 
 36 ÷ 82%   váhová procenta  (0 ÷ 80°C) 
1x zákazníkem definovaný  (linearizace ve 30-ti bodech) 
 
Nastavitelné zobrazení displeje                 Vodivost                   Koncentrace 
 
 

 

 
 
   Hodnoty                   Médium a hodnoty   Sloupcový graf         Hodnoty  
                                koncentrace v % 

 
 
 

 Hodnota a označení   Médium a označení   2 sloupcové grafy  
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Indikace poruchy / výstrahy 
 
 
 
 
 
 

    Bílé pozadí Zelené pozadí          Červené pozadí        Chybové hlášení 
                             s červeným 
                             pozadím 
 
 
 
 
 

ROZMĚRY (mm) 
                 Čelní pohled                           Pohled z boku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Krátké                          3A verze                              standartní verze 
  provedení          40,5 mm                                     37 mm 
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Dlouhé      3A verze standartní verze 
provedení  87 mm      83 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Převodníky verze 3A mají certifikát 3A jen za podmínky použití 3A 
certifikovaných montážních adapterů. 
 
 
 
 
MONTÁŽNÍ ADAPTERY G1“ 
 
 Pro navaření Hygienická svěrka Šroubovací spojení
 Matice 
 
 

Další adaptéry jsou uvedeny v datovém listu příslušenství 
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Montáž 

Instalace 3A schválených a EHEDG certifikovaných produktů: 

 

 

 
1) Používejte pouze 3A schválené protikusy 
2) Kontrolní otvor by měl být viditelný a odvodněný 
3) Adaptér natočte do polohy / úhlu, aby docházelo k samovolnému odvodnění 
4) Úroveň vnitřního povrchu trubky vyrovnejte s protikusem 
5) 3A popisky nebo šipka musí být umístěna směrem nahoru  
6) Svary by měly být broušeny na Ra = 0,8  
7) Matici na AFI4 utahujte momentem 20 - 25 Nm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ü Odkapávací kontrolní otvor musí být umístěn směrem dolů. 
 
Natočení displeje (v rozsahu 0…345°) 

Nejdříve povolte dva 
znázorněné šrouby 
pomocí 2mm klíče 
imbus. Pootočte 
displej do požadované 
polohy a šrouby 
opět dotáhněte.
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Po instalaci: 
• Zkontrolujte těsnost připojení 
• Zkontrolujte utažení průchodky nebo konektoru 
• Zkontrolujte utažení pouzdra přístroje 

 

Otvor měřicí buňky musí být natočen ve směru proudění měřeného média. 
 

Tato značka musí být ve směru 
proudění 

 

Pro dosažení homogenity média a správného měření musí být umožněn 
obousměrný průtok otvorem. V otvoru nesmí být žádné vzduchové bubliny. 
 

Čidlo musí být do média plně ponořeno. 
 
 
 
 
 
K zamezení turbulencí se doporučuje čidlo 
umístit alespoň 1 m od ohybu. 
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ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 
 
 

Konektor M12, 5-ti kolíkový, levá strana (při pohledu zepředu) 
 
 

 
 
1. hnědá napájení (+)  (15 ÷ 35 Vdc) 
2. bílá vodivost (-)  (4 ÷ 20 mA) 
3. modrá napájení (-)  (15 ÷ 35 Vdc) 
4. černá vodivost (+)  (4 ÷ 20 mA) 
5. - nezapojeno 

Pozn.: Verze s konektory M12 nalevo i napravo je zcela identická s předchozím 
převodníkem vodivosti Baumer ISL. 

 
 
Konektor M12, 5-ti kolíkový, pravá strana (při pohledu zepředu) 
 
 
 

 
 
1. hnědá R1 (externí vstup) 
2. bílá teplota (-) (4 ÷ 20 mA) 
3. modrá R2 (externí vstup) 
4. černá teplota (+) (4 ÷ 20 mA) 
5. - nezapojeno 
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Konektor na pravé straně s reléovými výstupy (M12, 8 kolíků) 
 
 
 

 
 
 
 

1. bílá R1 (externí vstup) 
2. hnědá teplota (+) (4 ÷ 20 mA) 
3. zelená relé 2 
4. žlutá relé 2 
5. šedá nezapojeno 
6. sv. červená relé 1 
7. modrá teplota (-) (4 ÷ 20 mA) 
8. červená R2 (externí vstup) 
 

Pozn.: Pro rozsahy pod 10 mS/cm je nutno použít stíněný kablík. 

 
Připojení Flex programátoru k převodníku 
Com 1 červená svorka 
Com 2 černá svorka 
Pozn.: Údaje zadané do převodníku se přes propojovací kablík automaticky 
přenesou do displeje DFON  
 
 
Připojení Flex programátoru k displeji DFON 
Com 1 červená svorka 
Com 2 černá svorka 
Pozn.: Pro nastavení změn barvy displeje, poruchových hlášení, mezí limitních 
relé apod. 
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Nastavení rozsahů pomocí externích vstupů: 

Rozsah R1 R2 Rozsah R1 R2 

1 
2 

- 
24 Vdc 

- 
- 

3 
4 

- 
24 Vdc 

24 Vdc 
24 Vdc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapojení displeje s reléovými výstupy 
1. nezapojeno 
2. nezapojeno 
3. zelená          relé 2 
4. žlutá          relé 2 
5. šedá          relé 1 
6. sv. červená     relé 1 
(3 a 5 mohou být propojeny) 
 
UnitCom – kablík k převodníku  

Připojení Flex programátoru 
Com 1 červená svorka 
Com 2 černá svorka 
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Programování převodníku CombiLyz AFI4 na dotekovém displeji DFON  

  
 identifikace prod. identifikace SIN, Data, uživatel. Data, Tag 

 
  komunikační data adresa výběru, zprávy 

 

  údaje o produktu typ AFI, verze firmware 

 

  adresa výběru 

 
  mód proudové smyčky povoleno/zakázáno 

  konfig. vstupu rozsahy vodivosti 

 

 

 

 

   jednotlivé rozsahy vodivosti 

 
  teplotní kompenzace 

 

 

 

 

   jednotlivé rozsahy, další kompenzace 

 
 konfigurace výstupu výstupní režim 
 

   mód měření vodivosti/koncentrace 

 
  režim vodivosti výběr rozsahu 1-4 

 

nabídka displeje  režim koncentrace použití PC 

 
  teplotní výstup 

 
režim zobrazení dat hodnota snímače  teplota při 4/20 mA, jednotka 

 
 konverze zobrazení meze výst. proudu 

   spodní/horní proudový výstup 

 

 
   spodní/horní proudový výstup teploty 

 
  chybový výstup 

   proud a kanál výstupu 

 

  výstupní tlumení sekundy

Input config. 

Menu AFI4 menu Identification Prod. Identification SIN, Date, User date, Tag 

Communication data Poll adress, Desc, Message  

Product data AFI type, FW. ver. -No data 

Poll adress 

Loop current mode Enable/Disable 

Output mode 

Conductivity range 1 

Conductivity range 2 

Conductivity range 3 

Conductivity range 4 

Temp. compensation range 1 (%/K) 

range 2 (%/K) 

range 3  (%/K) 

range 4 (%/K) 

Advanced compensation 

Output config. Conductivity mode 

Concentration mode 

Conductivity ranges 

Conductivity mode Select range 1-4 

Concentration mode Use PC 

Temperature output Temp at 4 mA 

Temp at 20 mA 

Output temp unit 

Lower current limit 

Upper current limit 

Lower temp curr. limit 

Upper temp curr. limit 

Output current limits 

Error output current 

Error output channel 

Error output 

Output damping sec 

Display menu 

Data dis.mode Trans. value 

Disp. conv. 
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Programování displeje DFON na převodníku CombiLyz AFI4 
 

 

 konfigurace identifikace SIN, Data, Prod. Data, Tag 

 

  vstup 
 

   vstup při 0 / 100%   proud při 0 / 100% 

 
   tlumení 

 

   lineární korekce    povoleno/zakázáno 

 
  výstup displeje 
 

   displej při 0/100%   hodnota při 0/100% 

 

   desetiny   počet čísel. bodů 

 

   jednotky   výběr z listu 

 

    výběr vlastní/vytvořit 

 

      výběr podle tlaku 

 

  alarm/výstraha alarm horní meze   horní mez alarmu 

 

      indikace horní meze 

 

      podsvícení horní meze 

 

 

 
 výstraha horní meze / alarm a výstraha dolní meze   jako u horní meze alarmu 

 

    spouštění alarmu   výběr ze seznamu 

 

  nastavení relé   mód relé 1 
 

   relé 1 mez sepnutí aktivace meze 

 

   relé 1 reset deaktivace meze 

 

 

 
    totéž pro relé 2  totéž pro relé 2 
 

High error 

Menu Disp.menu Config Identification SIN, Date, Prod Date, Tag 

Input Input at 0% 

Display output  

Error/warning High error limit 

Input at 100% 

Damping 

Lin. correction 

Current at 100% 

Current at 0% 

0 = off / 1÷30 sec. 

Enable/Disable 

Display at 0% 

Display at 100% 

Decimal 

Unit 

Display value at 100% 

Display value at 0% 

Number of digits point 

Select from list 

Select CUSTOM/create 

Select when pressure 

High error indication 

High error backlight 

See High error 

See High error 

See High error 

Select from list 

High warning 

Low error 

Low warning 

Error trig.Src. 

Relay 1 mode Relay setup AO/AC/NO/DC 

Point at relay ON 

Point at relay OFF 

AO/AC/NO/DC 

Point at relay ON

Point at relay OFF 

Rel 1 set point 

Rel 1 reset 

Relay 2 mode 

Rel 2 set point 

Rel 2 reset 
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 nastavení displeje vzhled displeje standartní displej volba vzhledu displeje 
 

   AFI4 displej volba vzhledu displeje 

 

  podsvícení 

   barva/intenzita výběr z možností 

 

  heslo heslo povoleno     povoleno/zakázáno 

 

   nové heslo   vytvoření nového hesla 

 

  časový limit menu sekundy 

 

 diagnostika statistika min., max. hodnoty / chyby 

 

  demo nastavení výběr demo módu blok., statické, cyklické 

 

   demo hodnota     zadání hodnoty 

 
   tovární nastavení aktivace tov. nastavení 

 

       servisní menu servis 

Programování AFI4 pomocí FlexProgramu 

Všechny parametry, jako například rozsah vodivosti a koncentrace, typ výstupu, 
diagnostika, ukládání dat, TAG, tlumení atd. lze individuálně naprogramovat pomocí 
Baumer FlexProgramu a programovací jednotky FlexProgrammer 9701.  
Integrovaná nápověda poskytne uživateli plnou podporu. 
 

Pokud se na displeji DFON zvolí volba "Transmitter Value", nastavení uložené do 
převodníku AFI4, se automaticky přenáší do displeje DFON pomocí plochého kabelu 
UnitCom. 
 

Pokud se na displeji DFON zvolí "Display Conversion", lze displej nastavit 
individuálně. Například s jinými fyzikálními jednotkami nebo rozsahy. Tato volba je 
nutná v případě, kdy je vyžadováno nastavení různých barev podsvícení a alarmových 
hlášení. 
 
 

Disp. setup Screen layout Standart screen 

AFI4 specif.screen 

Select display design 

Select display design 

Select from list Intensity 

Back light Colour Select from list 

Password Password enable Enable/Disable 

New password Create new password 

Menu timeout Sec 

Diagnostic Statistics Min., Max. value - High/Low errors - Uptime 

Insert value Static demo value  

Demo setup Select demo mode Disabled/Static/Cyclic 

Factory setting Load factory 

Service menu For service 
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Otevřete FlexProgram. Vyberte AFI4 v dolní části a objeví se tato obrazovka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DTM Setup 
Zde se volí jazyk přístroje "Language selection".  
Unit Setup 
Výběr režimu měření vodivosti nebo koncentrace. 
Zvolit lze i jednotky teploty °C nebo °F. 
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Stránka Idendification 

Zadejte číslo TAG (8 znaků)  Long tag: 30 znaků 
Datum prvního použití (rok / měsíc / den)  
Popis (16 znaků)  Zpráva (32 znaků) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stránka Input (pokud je na stránce DTM zvoleno měření vodivosti)  
Nastavení čtyř rozsahů vodivosti. Výběr ze 14 definovaných rozsahů.  
Tovární nastavení je:  0 ÷ 200 mS / cm  

0 ÷ 20 mS / cm  
0 ÷ 2 mS / cm  
0 ÷ 500 µS / cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stav binárních vstupů  R1 a R2 pro zvolení požadovaného rozsahu je zobrazen 
před každým rozsahem. 
(0 = není připojen / 1 = 24VDC) 
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Dále je možné nastavit teplotní kompenzaci zvlášť pro každý rozsah. Výchozí 
nastavení je 2%/°C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při zaškrtnutí okna "Advanced" bude možno zadat jinou kompenzační teplotu. 
Výchozí nastavení je 25°C, což je nejčastější teplota pro většinu médií. Pokud je 
potřeba jiná teplota, lze ji zadat. 
Pozn.: Toto není specifická teplota média, ale "nulový bod" pro kompenzaci 
teploty. 
 
Pokud chcete vytvořit nelineární křivku, můžete zadat hodnotu do sloupce 
%/K2. Přístroj může tento koeficient vypočítat, více o této funkci na stránce 27. 
 
Pro standardní měření není nutné tato pole měnit. Při případné změně buďte 
opatrní. Nesprávné hodnoty v těchto polích mohou způsobit chybné měření. 
 
Pokud je "Advanced" zaškrtnuto je také možné změnit zdroj teplotní 
kompenzace. K výběru jsou tyto zdroje kompenzační teploty: 
   - z vestavěného senzoru Pt100 
   - z externího vstup přes HART 
   - pevný údaj (bez měření teploty) 
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Stránka Input (pokud je v nastavení DTM zvolena koncentrace) 
Na této stránce není normálně k dispozici žádné nastavení. Pokud je uživatelem 
na stránce koncentrace zvolena možnost uživatelsky zadané koncentrace, je 
možné zadat kompenzaci teploty. Ta je ve výchozím stavu nastavena na 2%/°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při zaškrtnutí "Advanced" lze zadat teplotní kompenzaci a zdroj kompenzační 
teploty. 
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Stránka koncentrace „Concentration“ 
K dispozici jsou 4 volitelná média, pro která jsou kalibrační křivky zadány z 
výroby  
NaOH (hydroxid sodný)  0 - 15% objemu 
NaOH 25 - 50% objemu  
HNO3 (kyselina dusičná) 0 - 25% objemu 
HNO3 36 - 82% objemu  
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Pokud je zvoleno zadání koncentrace uživatelem, lze zadávat 2 – 30 bodů, 
v nichž je médium kalibrováno. Pro každý bod se zadává vodivost v µS/cm a 
koncentrace v % (viz příklad vyplněné tabulky nahoře).  
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Stránka Output (pokud je na stránce DTM vybrána vodivost). 
Nastavení rozsahu teploty výstupu 4..20 mA. 
Nastavení čtyř rozsahů vodivosti v µS/cm nebo mS/cm pro výstup 4..20 mA. 
V oknech se objeví rozsahy nastavené v rámci vstupu, lze je však přepsat 
Chybový signál lze posílat na výstup teploty, vodivosti nebo na oba výstupy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stránka Output (pokud je na stránce DTM vybrána koncentrace). 
Nastavení rozsahu teploty výstupu 4…20 mA. 
Nastavení čtyř rozsahů koncentrace v % pro výstup 4…20 mA. 
V oknech se objeví rozsahy nastavené v rámci vstupu, lze je však přepsat 
Chybový signál lze posílat na výstup teploty, vodivosti nebo na oba výstupy. 
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Stránka Media Screen 

Název měřeného média může být zapsán do pole "Label", např. Mléko. 
Rozsah média se zadává v následujících polích "Range start" a "Range end". 
Hodnoty se zadají v µS/cm. Pokud je měřená hodnota v zadaném rozsahu, 
zobrazí se na displeji přístroje název média. 

Zadat je možné až 4 média. V konfiguračním programu je každé médium 
označeno barvou, která pak zobrazuje rozsah v horním přehledovém okně. Jde 
pouze o pomůcku při nastavování pásem médií – barva není zobrazena na 
displeji. 

 
Příklad: 
Voda  600 uS/cm 700 µS/cm 
Mléko 4500 µS/cm 5500 µS/cm 
CIP kyselina 9000 µS/cm 11000 µS/cm 
CIP zásada  55000 µS/cm 65000 µS/ cm 
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Online propojení s přístrojem  

Stisknutím následujícího tlačítka dojde k online spojení s přístrojem 

 

 
 

Po spojení s přístrojem se v grafu zobrazí aktuální měřená hodnota. 

Zvolit je možné, která hodnota se má zobrazovat. Na výběr je: 

- Vodivost 

- Výstup 1 

- Výstup 2 

- Teplota 

 

 
 

Chcete-li ukládat měřená data do souboru, který lze později otevřít v jiných 

programech (např. Excel), stiskněte tlačítko "Datalogging". 

Zobrazí se obrazovka pro uložení souboru a interval záznamu. 

Stisknutím tlačítka "Start" spustíte záznam do souboru. 
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Chcete-li provést kalibraci teplotní kompenzace specifickou pro konkrétní měřené 

médium, stiskněte tlačítko "Calibrate media". 

Zvolte rozsah 1, 2, 3 nebo 4, pro který chcete kalibrovat kompenzaci teploty. 

1. Změřte hodnoty při nejnižší teplotě média, kterou chcete použít. Pro změření 

hodnot stiskněte tlačítko "Measure" v řádku 1. 

2. Změňte teplotu média na střední a stiskněte tlačítko "Measure" v řádku 2. 

3. Změňte teplotu na nejvyšší teplotu média, kterou chcete použít a stiskněte tlačítko 

"Measure" v řádku 3. 

4. Stiskněte tlačítko "Calculate" pro výpočet. 

 

 
 

Nyní se zobrazí nové vypočítané teplotní kompenzační koeficienty. 

Parametry se přehrají do přístroje AFIx. 

Teplotní kompenzace začne být vypočítávaná pomocí nově zadaných koeficientů. 
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ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 
 

Převodník vodivosti  AFI4                                      x  xx  x . x  x  x  x . x  x  x  x 

 Kryt                       

 Kompaktní kryt, procesní připojení spodní  5                     

 Elektrické připojení - typ                       

 M12, 2x5 pinů (bez reléových výstupů), plast    61                   
 M12, 2x5 pinů (bez reléových výstupů), nerez    63                   
 M12, 1x5 pinů / 1x 8pinů (s reléovými výstupy), plast    71                   
 M12, 1x5 pinů / 1x 8pinů (s reléovými výstupy), nerez    73                   
 2x M16 kabelová průchodka, plast    81                   
 2x M16 kabelová průchodka, nerez    83                   
 1x M16 + 1x M20 kabelová průchodka, plast    A1                   
 1x M16 + 1x M20 kabelová průchodka, nerez    A3                   
 2x M20 kabelová průchodka, plast    B1                   
 2x M20 kabelová průchodka, nerez    B3                   

 Délka kablíku                       

 Bez kablíku, přímé připojení      0                 

 Displej                       

 Bez displeje        1               
 S displejem DFON a dvěma reléovými výstupy        4               

 Bezpečnost                       

 Bez certifikátu          0             

 Konfigurace                       

 Bez konfigurace            0           
 Konfigurace bez displeje nebo se zákl. nastavením displeje             1           
 Konfigurace včetně displeje a reléových výstupů            3           

 Výstup                       

 2 x 4…20 mA              2         
 2 x 4…20 mA, HART              4         

 Verze                       

 Standardní                0       

 Procesní připojení                       

 G1, PEEK, 35 mm                  1     
 G1, PEEK, 85 mm                  2     

 Certifikáty                       

 Žádný                    0   
 Certifikát 3A, EHEDG                    1   

 Kalibrační certifikát                       

 Žádný                      0 
 S kalibračním certifikátem                      1 
 


