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6 O příručce 
 

 

Záruční doba 

Poruchy, které se u přístroje vyskytnou během tří let od data dodání, budou zdarma opraveny výrobcem (poštovné a 

pojištění hrazeno odesílatelem). 

Záruční doba sond, armatur a příslušenství je jeden rok. 

Tyto podmínky podléhají změnám bez předchozího upozornění. 

Navrácení přístroje v záruční době 

Předtím, než vadné zařízení odešlete, kontaktujte prosím naši technickou podporu (pci@profess.cz). 

Odešlete očištěné zařízení na adresu:    PROFESS, spol. s r.o. 

      Květná 5 

      Plzeň 301 00 

 

Likvidace přístroje 

Prosíme, dodržujte právní předpisy, spojené s ekologickou likvidací elektronického a elektrického odpadu. 

O příručce 

Tato příručka slouží jako průvodce k přístroji StratosMS – není třeba jičíst od začátku až do konce. V obsahumůžete 

nalézt odkaz na hledanou funkci přístroje. Každé téma je rozvedeno na dvojstraně s návodem, jak krok po kroku 

nastavit požadovanou funkci. Jasně čitelné nadpisy a číslování stránek by mělo pomoci ke snadnější orientaci 

v příručce. 

 

 

Uspořádánípříručky 

 

 Operační režim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levá stránka: Pravá stránka: 

Cesta k parametru Možnosti nastavení daného parametru 



Úvod 7 

 

 

Stratos MS je analyzátor ve čtyřvodičovém provedení, určený pro použití v kombinaci se sondamiMemosens. 

Přístroj je možné napájet napětím  80…230 V AC – 45…65 Hz / 24…60 V DC. 

Analyzátor nabízí dva proudové výstupy 0(4)…20 mA pro přenos měřené hodnoty a druhý například pro přeposílání 

teploty. K dispozici pro vlastní nastavení jsou dva společné reléové kontakty. 

 

Vybrat můžete jednu z následujících měřicích metod: 

• pH 

• oxidačně-redukční potenciál 

• obsah rozpuštěného kyslíku 

• kontaktní měření vodivosti 

• indukční měření vodivosti (bezelektrodové) 

 

Skříň a montáž 

• Robustní lisovaná skříň má stupeň krytí IP 67/NEMA 4X 

Kryt lisovaný z PBT/PC, ochranné sklo 

Rozměry:  148 mm × 148 mm × 117 mm 

Skříň je vybavena prorážkami pro možnost montáže: 

• do panelu (138x138 mm výřez dle DIN 43700) 

• na stěnu (s použitím záslepek pro uzavření skříně) 

• na trubku/hranol (průměr 40 … 60/ □ 30 … 45 mm) 

Ochranná stříška (volitelné příslušenství) 

Ochranná stříška poskytuje ochranu před mechanickým poškozením a přímým působením přírodních podmínek. 

Připojení sond, kabelové průchodky 

Pro připojení kabelů je skříň vybavena: 

• 3 otvory pro kabelové průchodky M20x1.5 

• 2 prorážky proNPT 1/2“ nebo pevnoukovovou hadici 

 

Sondy Memosens a propojovací kabely 

Pro bližší informace o přístrojích a příslušenství v naší nabídce prosím navštivte stránky www.profess.cz. 

  



8 Přehled 

 

 

Celistvost zásilky 

Zkontrolujte, prosím, zda není zásilka poškozená nebo nekompletní. 

Obsah balení 

Přední panel, zadní kryt, sáček obsahující malé části 

Dokumentace, CD-ROM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nákres: Sestavení skříně 

1) Propojka 

2) Podložka (1x) pro montáž kovové hadice. Umístěte 

podložku mezi skříň a matku. 

3) Kabelová svorka (3x) 

4) Závěsný čep (1x), lze vložit z obou stran 

5) Skříňový šroub (4x) 

6) Těsnící vložka (1x) 

7) Vymezovací guma (1x) 

8) Kabelová průchodka (3x) 

9) Záslepka (3x) 

10) Šestihranná matka (5x) 

11) Těsnící zátka (2x, pro utěsnění při montáži na stěnu) 
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Montážní schéma, rozměry 
Rozměry přístroje jsou uvedeny v milimetrech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) Kabelová průchodka (3 ks) 

2) Prorážka pro kabelovou průchodku nebo 

kovovou hadici(2 ks) 
3) Prorážky pro montáž na trubku (4 ks) 

4) Prorážky pro montáž na stěnu(4 ks) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Volitelné montážní příslušenství 
 
Sada pro montáž na trubku     ZU 0274  
Ochranná stříška (montáž na stěnu či na trubku)  ZU 0737  
Sada pro montáž do panelu     ZU 0738 

 

 



10 Přehled 

 

 

Montáž na trubku, ochranná stříška 

 

 

1) Hadicové spony se šnekem podle DIN 3017 (2 ks).  

2) Deska pro montáž na trubku (1 ks) 

3) Pro vertikální nebo horizontální montáž 

4) Samořezný šroub (4 ks) 

 
 

Nákres: Způsob montáže na trubku, volitelné příslušenství ZU 0274 

 

Nákres: Ochranná stříška, způsob montáže na stěnu nebo na trubku, volitelné příslušenství ZU 0737 
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Montáž do panelu 

 

 

 

 

 

1) Obvodové těsnění (1 ks) 

2) Šroub (4 ks) 

3) Tloušťka panelu 

4) Rozpěrky (4 ks) 

5) Závitová pouzdra (4 ks) 

  

 

Nákres: způsob montáže do panelu, příslušenství ZU 0738 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 Přehled 

 

 

Zapojení 

 

Svorkovnice přístroje, štítky 

Svorkovnice je vhodná pro drát nebo lanko do průřezu 2,5 mm2. 
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Napájení 

Připojte napájení do svorek 21 a 22 (80 … 230 V AC, 45 … 65 Hz/24 … 60 V DC) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nákres: otevřený přístroj, zadní strana předního panelu, svorkovnice 

  

Zapojení svorkovnice 

Připojení sondyMemosens 

1 (BN) + 3 V Hnědá 

2 (GN) RS 485 A Zelená 

3 (YE) RS 485 B Žlutá 

4 (WH/CL) GND/Stínění Bílá/Průhl. 

5 Nezapojuje se 

6 Nezapojuje se 

7 Nezapojuje se 

Proudové výstupy OUT1, OUT2 

8 + Výstup 2 

9 - Výstup 1/- Výstup 2 

10 + Výstup 1 

11 HOLD 

12 HOLD 

13 Nezapojuje se 

Reléové kontakty REL1, REL2 

14 Relé 1 

15 Relé 1/2 

16 Relé 2 

17 Nezapojuje se 

18 Nezapojuje se 

19 Nezapojuje se 

20 Nezapojuje se 

Napájecí svorky 

21 Napájení 

22 Napájení 

Připojení sondyMemosens 

1 Hnědá +3 V 

2 Zelená RS 485 A 

3 Žlutá RS 485 B 

4 Bílá/Průhledné GND/Stínění 



14 Měřicí funkce, kabel sondy Memosens 

 

 

Připojení 

Po připojení sondyMemosens je automaticky spuštěna příslušná měřicí funkce (operační režim) přístroje. 

 

Změna měřicí funkce 

V servisním menu lze kdykoli vybrat jinou měřicí funkci. 

 

Kabel sondy Memosens 

 

Specifikace kabelu 

 Materiál   TPE 

 Průměr kabelu   6,3 mm 

 Typ kabelu   2×2, kroucené páry vodičů 

 Délka    až 100 m 

 Provozní teplota  -20 °C … 135 °C 

 Stupeň krytí   IP 68 

 

Kódy pro objednávku 

Typ kabelu   Délka kabelu    Kódy pro objednávku 

Kabel sondy Memosens  3 m     CA/MS-003NAA 

    5 m     CA/MS-005NAA 

    10 m     CA/MS-010NAA 

    20 m     CA/MS-020NAA 
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Měřicí režim 

Po připojení napájecího napětí se analyzátor automaticky přepne do měřicího režimu. Pro aktivování měřicího 

režimu z jiného provozního režimu (diagnostického, servisního atp.) stiskněte tlačítko meas po dobu více jak 

dvouvteřin. 

 

 

 

V závislosti na nastavení může být jedno z následujících zobrazení nastaveno jako výchozí zobrazení měřicího režimu: 

• Měřená hodnota, čas a teplota (výchozí nastavení) 

• Měřená hodnota a popisek (parametr „TAG“) 

• Datum a čas 

• Výstupní proudy 

Poznámka: Stisknutím tlačítka meas v měřicím režimu můžete přepnouttato zobrazení na cca 60 vteřin. 

 

 

Varování: 

Je třeba nastavit analyzátor na příslušnou měřicí úlohu. 

 

  



16 Ovládání přístroje, tlačítka 

 

 

 

  



Displej 17 

 

 

 

1 Teplota       13 Dostupné informace 

2 Sensocheck      14 Režim HOLD 

3 Doba odezvy      15 Hlavní displej 

4 Data sondy      16 Spodní displej 

5 Opotřebování      17 Potvrdit stiskem enteru 

6 hlášení o překročení meze:    18 Nevyužito 

 mez 1nebo mez 2      19 Diagnostický režim 

7 Alarm       20 Režim nastavení 

8 Servisní režim      21 Kalibrační režim 

9 Nevyužito      22 Měřicí režim 

10 Kalibrace      23 Stav sondy (Sensoface) 

11 Digitální sonda Memosens    24 Jednotky měřených veličin 

12 Indikace probíhající změny 

 

Podsvícení displeje 

Červené podsvícení displeje   Alarm (v případě poruchy; hodnoty na displeji blikají) 

Displej bliká červeně    Vstupní chyba; nedovolená hodnota či špatné heslo 



18 Možnosti zobrazení v měřicím režimu 

 

 

 

Hlavní displej je displej, který se zobrazuje v měřicím režimu.  

Pro přepnutí do měřicího režimu z jakéhokoli jiného režimu, 

stiskněte tlačítko meas po dobu více jako dvou vteřin. 

 

 

 

 

Tlačítko meas 

 

Tlačítko enter 

 

 

Krátkým stisknutím tlačítka meas můžete listovat mezi dalšími 

zobrazeními, např. primární hodnota či popisek (TAG). 

Po 60 vteřinách se přepnou zpátky do výchozího zobrazení (hlavní 

displej). 

Stiskněte enter pro vybrání zobrazení, které bude nastaveno jako 

hlavní displej (zobrazeno trvale v měřicím režimu). 

 

 

 

Parametr vedlejšího zobrazení (displeje) ukazuje 

Hlavní displej – NE 

 

 

 

 

Použijte šipky nahoru/dolů pro vybrání možnosti Hlavní displej – 

ANO (MAIN DISPLAY – YES) a potvrďte klávesou Enter. 

Toto zobrazení(displej) bude nyní nastaven jako výchozí. 

 

  



Výběr režimu/Zadávání hodnot 19 

 

 

Pro výběr provozního režimu: 

1) Stiskněte tlačítko meas více jak dvě vteřiny (měřicí režim) 

2) Stiskněte tlačítko menu: zobrazí se menu s výběrem položek 

3) Vyberte provozní režim pomocí šipek doleva/doprava 

4) Stiskněte enter pro potvrzení výběru 

 

 

Zadávání hodnot: 

5) Vyberte číslici šipkami doleva/doprava 

6) Změňte číselnou hodnotu šipkami nahoru/dolů 

7) Potvrďte zadání stisknutím enteru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



20 Provozní režimy 

 

 

Diagnostický režim 

Zobrazení kalibračních údajů, zobrazení údajů o sondách, provedení auto-testu zařízení, zobrazení knihy záznamů, 

zobrazení verze hardwaru/softwaru jednotlivých součástí. Logbook dokáže uchovat 100 událostí (00 … 99). Ty mohou 

být zobrazeny přímo v zařízení. 

 

Režim HOLD (Přidržení) 

Ruční aktivace režimu HOLD, například při výměně sondy. 

Výstupy drží určený stav. 

Režim HOLD také může být aktivována pomocí externího vstupu (viz další stránka). 

Kalibrační režim 

Každá sonda má charakteristické hodnoty, které se mění v průběhu provozní doby. Kalibrace je požadována pro 

získání přesné hodnoty měřené veličiny. Analyzátor kontroluje, jakou veličinu sondazaznamená při měření známé 

hodnoty. Pokud analyzátor vyhodnotí odchylku, je možné zařízení regulovat. V tom případě zařízení zobrazí správnou 

hodnotu a automaticky opraví chybu měření způsobenou sondou. Kalibraci je třeba opakovat v pravidelných 

intervalech. Rozmezí mezi těmito intervaly závisí na zátěži sondy. Během kalibrace je v analyzátoru spuštěn režim 

HOLD (Přidržení). Tento režim je při kalibraci zapnut, dokud není zrušena technikem. 

Režim nastavení 

Pro správnou funkci je nezbytné nastavit analyzátor pro příslušnou měřicí úlohu. V režimu nastavení vyberte 

připojenou sondu, přenášený rozsah a podmínky pro varovné zprávy a alarm. Během nastavování je zařízení v režimu 

HOLD. 

Režim nastavení se automaticky vypne po dvaceti minutách od posledního stisku klávesy. 

Zařízení se přepne do měřicího režimu. 

 

Servisní režim 

Funkce údržby (proudový zdroj, test relé), přiřazení hesel, volba operačního režimu (měření pH/kyslíku/vodivosti), 

obnovení továrního nastavení. 

  



Režim HOLD 21 

 

 

Režim HOLD zajišťuje bezpečný stav zařízení během kalibrace a nastavení. 

Výstupní proud je „zmražen“ (LAST) nebo nastaven na pevnou hodnotu (FIX) 

Mezní kontakty a alarm jsou zakázány.  

Ikona indikující režim HOLD:     

Odezva výstupního signálu 

 - LAST: Výstupní signál je „zmražen“ na poslední hodnotě. Doporučeno během rychlých nastavení. Během nastavení 

   by se proces neměl výrazně změnit. S tímto nastavením nejsou zaznamenávány změny! 

 - FIX: Výstupní proud je nastaven na hodnotu, která je výrazně odlišná od procesních hodnot, což signalizuje řídicímu 

   systému, že zařízení není v měřicím režimu. 

Výstupní signál během režimu HOLD: 

 

Vypnutí režimu HOLD 

Režim HOLD je možné ukončit přepnutím do měřicího režimu (dlouhý stisk tlačítka meas). Na displeji se zobrazí 

„GoodBye“. Poté je režim HOLD ukončen. Při opuštění kalibračního režimu analyzátor potvrdí, že je opět schopen 

provozu (sonda vyměněna, nalezena v procesu atp.) 

 

Vnější aktivace režimu HOLD 

Režim HOLD může být aktivován zvnějšku připojením signálu na vstup HOLD (například z kontrolního systému 

procesu). 

 

HOLD neaktivní  0 … 2 AC/DC 

HOLD aktivní  10 … 30 V AC/DC 

 

 

  



22 Provozní režimy / Funkce  
 

 

 

 

 

 

 

 

   Stiskem tlačítka menu (šipka dolů) se otevře menu s položkami pro výběr. 

                                           Vyberte položku menu za použití šipek doprava/doleva. 

                                           Stiskem tlačítka enter potvrdíte výběr. Stiskem meas se vrátíte zpět. 

 

      Zobrazení kalibračních údajů 

      Zobrazení údajů o sondě 

      Automatický test pamětí ROM, RAM, EEPROM a modulu 

      100 záznamů s datem a časem události 

      Zobrazení hodnot přímo ze sondy  

      Zobrazení verze softwaru, sériového čísla 

 

            Ruční aktivace režimu HOLD, například při výměně sondy. Výstup signálu se chová dle 

                                      nastavení (například poslední měřená hodnota, 21 mA) 

 

      Přizpůsobení pH a ORP sondy, kalibrace produktu 

      Přizpůsobení voda/vzduch (WTR/AIR), přizp. nuly, kalibrace produktu 

      Přizpůsobení pro aplikaci/ Zadání korekční konstanty/kalibrace prod. 

      Přizpůsobení teplotního čidla 

 

       

      Nastavení – viz přehled nastavení na další straně 

 

   Zobrazení měřené hodnoty pro ověření (simulace) 

Přístup omezen     Proudový zdroj, výstup 1 

heslem, výchozí     Proudový zdroj, výstup 2 

heslo je 5555     Test relé 

      Nastavení přístupových hesel pro provozní režimy 

      Výběr operačního režimu (Měření vodivosti/pH atp.) 

      Reset do továrního nastavení 
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Jednotlivé možnosti nastavení jsou přiřazeny do různých skupin v nabídce menu. 

Použitím šipek doleva/doprava lze přecházet mezi jednotlivými nabídkami. 

Každá nabídka sestává z položek pro zadání parametrů. 

Stiskem enteru vyberete položku v nabídce. Pomocí šipek lze upravit hodnotu položky. 

Pro potvrzení změn opět stiskněte enter. 

Pro návrat do měřicího režimu podržte tlačítko meas stisknutí po více jak dvě vteřiny. 

 

 

  



24 Připojení sondy Memosens 

 

 

Postup Údaj na displeji/krok Projev změny  
Připojte sondu. 

 

Pokud není sonda Memosens 
připojena, na displeji je zobrazeno 
NO SENSOR – žádná sonda. 

Počkejte, než se zobrazí údaje o 
sondě. 

 

Přesýpací hodiny na displeji začnou 
blikat. 

Zkontrolujte údaje o sondě. 

 
Můžete zobrazit údaje o sondě 
pomocí šipek doleva a doprava. 
Stiskem enteru potvrďte. 

Ikonka Sensoface se usmívá, pokud 
jsou údaje o sondě v pořádku. 

Přejděte do měřicího režimu. Stiskněte meas, infonebo enter. Po 60 vteřinách se analyzátor 
automaticky vrátí do měřicího 
režimu 

Sonda je opotřebována, vyměňte 
sondu. 

 

Po zobrazení této chybové zprávy už 
nelze dále sondu používat. Ikona 
Sensoface se změní na smutnou. 

Vadná sonda, vyměňte sondu. 

 

Po zobrazení této chybové zprávy už 
nelze dále sondu používat Ikona 
Sensoface se změní na smutnou. 
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Postup Údaj na displeji/krok Projev změny  
Přejděte do režimu HOLD. Sonda smí 
být vyměněna jedině během tohoto 
režimu, aby nedošlo 
k nepředpokládaným reakcím na 
výstupech či kontaktech zařízení. 

Stiskněte tlačítko menu a pomocí 
šipek doleva a doprava vyberte 
z nabídky HOLD. Potvrďte enterem. 

Analyzátor je nyní v režimu HOLD. 
Tento režim je možné přepnout 
externě pomocí vstupů HOLD. 
V režimu HOLD je výstupní proud 
zmražen na poslední hodnotě nebo 
nastaven na pevnou hodnotu. 

Odpojte a vyměňte starou sondu.   

Připojte novou sondu.  Dočasná hlášení a zprávy, které se 
objevují na displeji, nespouští alarm 
a nejsou zapisovány do knihy 
záznamů. 

Počkejte, dokud se nezobrazí údaje o 
sondě. 

 

 

Zkontrolujte údaje o sondě. 

 
Můžete zobrazit údaje o sondě 
pomocí šipek doleva a doprava. 
Stiskem enteru potvrďte. 

Můžete zobrazit výrobce a typ 
sondy, sériové číslo a datum 
poslední kalibrace. 

Zkontrolujte nově naměřené 
hodnoty. 

  

Ukončete režim HOLD. Krátký stisk meas: návrat do menu. 
Dlouhý stisk meas: analyzátor se 
přepne do měřicího režimu. 
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Operační režimpH 

Operační režim je automaticky zvolený při prvním spuštění. V nabídce menu SERVICE můžete změnit operační režim. 

Následně je třeba vybrat příslušný kalibrační režim v nabídce menu CONF. 

 

 

 

     1) Stiskněte tlačítko menu. 

     2) Vyberte v menuCONF za použití šipek, potvrďte enterem. 

     3) V nabídce CONF vyberte možnost SENSOR pomocí šipek. 

      Všechny položky tohoto menu jsou označeny kódem „SNS:“. 

      Stiskněte enter pro vybrání položky. Změnit hodnoty můžete  

      pomocí šipek (viz další strana). 

      Potvrďte a pokračujte stiskem enteru. 

     4) Pro ukončení stiskněte tlačítko meas, dokud se nezobrazí 

      ikona měřicího režimu. 
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Položka menu Operace Možnosti 
Jednotky teploty 

 

Můžete vybrat mezi °C nebo °F 
pomocí šipek nahoru/dolů. 
 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

°C / °F 

Kalibrační režim 

 

Vyberte kalibrační režim (CALMODE) 
za pomocí šipek nahoru/dolů. 
AUTO: Kalibrace s rozpoznáním 
pufru Calimatic 
MAN: Ruční zadání typu pufru 
DAT: Zadání upravených údajů 
předem odměřených sondami 
Stisknutím enteru potvrdíte.  

AUTO 
MAN 
DAT 

(AUTO: nastavení pufru) 

 

Vyberte pufr za použití šipek 
nahoru/dolů (viz tabulky pufrů se 
jmenovitými hodnotami). 
 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

-00- … -10- 
-U1- USR (str. 120) 
 
 
Stisknutím tlačítka info zobrazíte v e 
spodní řádce displeje výrobce a 
jmenovitou hodnotu pufru. 

Kalibrační časovač 

 

Je možné upravit kalibrační časovač 
(CALTIMER) za použití šipek nahoru 
a dolů: 
OFF: Žádný čas nenastaven 
ON: Možnost nastavení času, po 
jehož uplynutí analyzátor upozorní 
na nutnost kalibrace. 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

OFF/ON 
(ON: 0 ... 9999 h) 

  

 

Poznámka ke kalibračnímu časovači: 

Pokud je v menu Nastavení/Alarm (CONF/ALARM) zapnuta funkce Sensocheck, na displeji se zobrazí ikona 

upozorňující na brzkou nutnost kalibrace.  

Tyto ikony značí uplynutí více jak 80 % nastaveného intervalu. 

Nastavený kalibrační interval byl překročen. 

 

Čas, zbývající do další potřebné kalibrace, může být zobrazen v diagnostickém menu (viz kapitola Diagnostika). 
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Operační režimCond(I) (měření vodivosti indukční metodou) 

Operační režim je automaticky zvolený při prvním spuštění. V nabídce menu SERVICE můžete změnit operační režim. 

Následně je třeba vybrat příslušný kalibrační režim v nabídce menu CONF. 

 

      1) Stiskněte tlačítko menu. 

      2) Vyberte v menu CONF za použití šipek, potvrďte enterem. 

      3) V nabídce CONF vyberte možnost SENSOR pomocí šipek. 

       Všechny položky tohoto menu jsou označeny kódem „SNS:“. 

       Stiskněte enter pro vybrání položky. Změnit hodnoty můžete  

       pomocí šipek (viz další strana). 

       Potvrďte a pokračujte stiskem enteru. 

      4) Pro ukončení stiskněte tlačítko meas, dokud se nezobrazí 

       ikona měřicího režimu. 
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Položka menu Operace Možnosti 
Výběr měřicího módu 

 

Vyberte požadovaný mód pomocí 
šipek nahoru a dolů. 
 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

Cond 
Conc % 
Sal ‰ 

Výběr rozsahu měření 

 

Pouze pro měření vodivosti 
 
Vyberte požadovaný rozsah použitím 
šipek nahoru/dolů. 
 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

 

Určení koncentrace 

 

Pouze pro měření vodivosti 
 
Vyberte požadovanou koncentraci 
z nabízených možností pomocí šipek 
nahoru/dolů. 
 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

 
Jednotky teploty 

 

Můžete vybrat mezi °C nebo °F 
pomocí šipek nahoru/dolů. 
 
Potvrďte volbu enterem. 

°C / °F 

 

  



30 Nastavení operačního režimu Oxy 

 

 

 

 

Operační režim Oxy (měření kyslíku) 

Operační režim je automaticky zvolený při prvním spuštění. V nabídce menu SERVICE můžete změnit operační režim. 

Následně je třeba vybrat příslušný kalibrační režim v nabídce menu CONF. 

 

      1) Stiskněte tlačítko menu. 

      2) Vyberte v menu CONF za použití šipek, potvrďte enterem. 

      3) V nabídce CONF vyberte možnost SENSOR pomocí šipek. 

       Všechny položky tohoto menu jsou označeny kódem „SNS:“. 

       Stiskněte enter pro vybrání položky. Změnit hodnoty můžete  

       pomocí šipek (viz další strana). 

       Potvrďte a pokračujte stiskem enteru. 

      4) Pro ukončení stiskněte tlačítko meas, dokud se nezobrazí 

       ikona měřicího režimu. 
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Položka menu Operace Možnosti 

Výběr měřicího módu 

 

Vyberte požadovaný mód pomocí 
šipek nahoru a dolů. 
DO: Měření v tekutinách 
GAS: Měření v plynech  
 
 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

dO % 
dO mg/l 
dOppm 
GAS % 

Jednotky teploty 

 

Můžete vybrat mezi °C nebo °F 
pomocí šipek nahoru/dolů. 
 
 
 
 
Potvrďte volbu enterem. 

°C / °F 

Kalibrační médium voda/vzduch 

 

Vyberte kalibrační médium pomocí 
šipek nahoru/dolů. 
AIR: Kalibračním médiem je vzduch 
WTR: Kalibračním médiem je voda. 

CAL_AIR 
CAL_WTR 

Kalibrační časovač 

 

Je možné upravit kalibrační časovač 
(CALTIMER) za použití šipek nahoru 
a dolů: 
OFF: Žádný čas nenastaven 
ON: Možnost nastavení času, po 
jehož uplynutí analyzátor upozorní 
na nutnost kalibrace. 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

OFF/ON 
(ON: 0 ... 9999 h) 

 

Poznámka ke kalibračnímu časovači: 

Pokud je v menu Nastavení/Alarm (CONF/ALARM) zapnuta funkce Sensocheck, na displeji se zobrazí ikona 

upozorňující na brzkou nutnost kalibrace.  

Tyto ikony značí uplynutí více jak 80 % nastaveného intervalu. 

Nastavený kalibrační interval byl překročen. 

 

Čas, zbývající do další potřebné kalibrace, může být zobrazen v diagnostickém menu (viz kapitola Diagnostika). 
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34 Přehled možností nastavení 
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Rozsah výstupního proudu, přiřazení hodnot k začátku a konci proudového rozsahu 

(Např.: Proudový výstup 1, operační režim pH) 

 

 

       

      1) Stiskněte tlačítko menu. 

      2) Vyberte v menu CONF za použití šipek, potvrďte enterem. 

      3) V nabídce CONF vyberte možnost  OUT1 pomocí šipek. 

      4) Všechny položky tohoto menu jsou označeny kódem „OT1“. 

       Stiskněte enter pro vybrání položky. Změnit hodnoty můžete  

       pomocí šipek (viz další strana). 

       Potvrďte a pokračujte stiskem enteru. 

      5) Pro ukončení stiskněte tlačítko meas, dokud se nezobrazí 

       ikona měřicího režimu. 
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Položka menu Operace Možnosti 
Proudový rozsah 

 

Zvolte rozsah 4 – 20 mA nebo 0 – 20 
mA pomocí šipek nahoru/dolů. 
 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

4 – 20 mA/0 – 20 mA 

Procesní veličina 

 

Např.: Proudový výstup 1, operační 
režim pH 
Zvolte pomocí šipek  
doleva/doprava: 
pH: pH 
ORP: oxidačně – redukční potenciál 
TMP: teplota 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

PH/ORP/TMP 

Hodnota přiřazená začátku 
proudového rozsahu 

 

Upravte hodnotu pomocí šipek 
nahoru/dolů, vyberte další číslici 
šipkami doleva/doprava. 
 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

-2 ... 16 pH (PH) 
-1999 . 1999mV (ORP) 
-20 ... 300 °C / -4 ... 572 °F (TMP) 

Hodnota přiřazená konci 
proudového rozsahu 

 

Upravte hodnotu pomocí šipek. 
 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

-2 ... 16 pH (PH) 
-1999 . 1999mV (ORP) 
-20 ... 300 °C / -4 ... 572 °F (TMP) 

 

Přiřazení naměřených hodnot: Začátek a konec proudového rozsahu 

Příklad 1 : Rozsah pH 0 ... 14     Příklad 2: Rozsah pH 5 ... 7 

        Výhoda: větší rozlišení v požadovaném rozsahu 
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Charakteristika proudového výstupu 

(Pouze pro operační režim Cond(I) – měření vodivosti indukční metodou. Např.: Proudový výstup 1) 

 

 

 

 

 

 

    1) Stiskněte tlačítko menu. 

      2) Vyberte v menu CONF za použití šipek, potvrďte enterem. 

      3) V nabídce CONF vyberte možnost  OUT1 pomocí šipek. 

      4) Všechny položky tohoto menu jsou označeny kódem „OT1“. 

       Stiskněte enter pro vybrání položky. Změnit hodnoty můžete  

       pomocí šipek (viz další strana). 

       Potvrďte a pokračujte stiskem enteru. 

      5) Pro ukončení stiskněte tlačítko meas, dokud se nezobrazí 

       ikona měřicího režimu. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

*) pouze při op. režimuCond(I) - měření vodivosti indukční metodou 

* 
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Položka menu Operace Možnosti 
Křivka výstupního proudu 

 

Zvolte pomocí šipek nahoru/dolů. 
 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

LIN 
Lineární charakteristika 
biLIN 
Bilineární křivka 
LOG 
Logaritmická křivka 

Hodnota přiřazená začátku a konci 
proudového rozsahu 

 

Upravte hodnotu pomocí šipek 
nahoru/dolů a doleva/doprava. 
 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

Zadaná hodnota platí pro aktuálně 
zvolenou procesní veličinu a rozsah. 
Pokud je přizpůsobený rozsah 
překročen, analyzátor automaticky 
přepne na nejbližší další rozsah 
(automatická změna rozsahu). 

Bilineární forma: Vrchol X/Y 

 

Upravte hodnotu pomocí šipek 
nahoru/dolů a doleva/doprava. 
 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

Zadaná hodnota platí pro zvolené 
vrcholy bilineární křivky 
„Bod na ose X“ (procesní veličina) a 
„Bod na ose Y“ (výstupní proud) – viz 
graf na dolní části stránky. 

 

 

Vrchol bilineární křivky 

Výstupní proud 

 

 

 

 

 

 

  

Příklad: 
Proudový rozsah 4 ... 20 mA 
Hodnota přiřazená začátku proudového rozsahu: 0 µS/cm 
Hodnota přiřazená konci proudového rozsahu: 200  µS/cm 
Vrchol:  
„Bod na ose X“: 10  µS/cm (procesní veličina) 
„Bod na ose Y“: 12 mA (výstupní proud) 
Výsledek: Změna výstupního proudu v rozsahu 0 ... 10 µS/cm je 
mnohem znatelnější než v rozsahu 10 ... 200 µS/cm. 
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Proudový výstup: Logaritmická křivka 

Nelineární proudová výstupní charakteristika: Dovoluje měření v několika dekádách, například měření velmi nízkých 

hodnot s vysokým rozlišením a vysokých hodnot s nízkým rozlišením. 

Požadované parametry: počáteční a koncová hodnota. 

 

Povolené počáteční a koncové hodnoty 

Počáteční hodnota musí být alespoň o dekádu nižší než koncová hodnota. Počáteční a koncová hodnota musí mít 

stejnou jednotku (buďto µS/cm nebo S/m, viz výpis): 

1,0 µS/cm 

10,0 µS/cm   0,01 S/cm 

100,0 µS/cm   0,01 S/m 

1,0 mS/cm   0,1 S/m 

10,0 mS/cm   1,0 S/m 

100,0 mS/cm   10,0 S/cm 

1000 mS/cm   100 S/m 

Počáteční hodnota 

Další hodnota v dekádě pod nejnižší naměřenou hodnotou 

 

Koncová hodnota 

Další hodnota v dekádě nad nejvyšší naměřenou hodnotou. 

 

Výsledný počet dekád: log(koncová hodnota) – log(poč. hodnota) 

Hodnota výstupního proudu je určena následovně: 

 

Výstupní proud = 16 �� =  
��	
��ěř��á �������� � ��	
��čá��č�í ��������

��č�� ���á�
+  4 �� 
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Položka menu Operace Možnosti 
Logaritmická křivka výstupního 
proudu 

 

Zvolte pomocí šipek nahoru/dolů. 
 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

LOG 
logaritmická křivka 
 
biLIN 
bilineární křivka 
 
LIN 
lineární charakteristika 

Počáteční hodnota 

 

Upravte hodnotu pomocí šipek 
nahoru/dolů a doleva/doprava. 
 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

Počáteční hodnota výstupní 
logaritmické křivky. 

Koncová hodnota 

 

Upravte hodnotu pomocí šipek 
nahoru/dolů a doleva/doprava. 
 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

Koncová hodnota výstupní 
logaritmické křivky. 

 

 

 

Povolené počáteční a koncové hodnoty logaritmické křivky: 

S/cm 

1.0 uS/cm, 10.0 uS/cm, 100.0 uS/cm,  

1.0 mS/cm, 10.0 mS/cm, 100.0 mS/cm, 1000 mS/cm 

S/m 

0.001 S/m, 0.01 S/m, 0.1 S/m, 10.0 S/m, 100 S/m 
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Výstupní proud: Časový filtr 

(Např.: proudový výstup 1, operační režim pH) 

 

 

 

      1) Stiskněte tlačítko menu. 

      2) Vyberte v menu CONF za použití šipek, potvrďte enterem. 

      3) V nabídce CONF vyberte možnost  OUT1 pomocí šipek. 

      4) Všechny položky tohoto menu jsou označeny kódem „OT1“. 

       Stiskněte enter pro vybrání položky. Změnit hodnoty můžete  

       pomocí šipek (viz další strana). 

       Potvrďte a pokračujte stiskem enteru. 

      5) Pro ukončení stiskněte tlačítko meas, dokud se nezobrazí 

       ikona měřicího režimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nastavení proudového výstupu 45 

 

 

 

 

Položka menu Operace Možnosti 
Časový filtr 

 

Zvolte rozsah 4 – 20 mA nebo 0 – 20 
mA pomocí šipek nahoru/dolů. 
 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

0 ... 120 vteřin 
(0000 vteřin) 

 

Časový filtr 

Pro vyhlazení výstupního proudu může být připojena dolní propust s nastavenou časovou konstantou. Po skoku 

vstupu na 100 % je po uplynutí časového intervalu hodnota na výstupu 63%. Časový interval může být zvolen od 0 do 

120 vteřin. Při výchozím nastavení 0 vteřin výstupní proud přímo navazuje na vstupní proud. 

Poznámka: 

Filtr má efekt pouze na proudový výstup, neovlivní ale údaj na displeji, mezní hodnoty či řídící jednotku! 

Během režimu HOLD není filtr připojen, což zamezuje proudovým špičkám na výstupu. 

 

 

 

 



46 Nastavení proudového výstupu 

 

 

 

 

Výstupní proud během režimu HOLD a při chybě 

(Např.: proudový výstup 1, operační režim pH) 

 

 

 

      1) Stiskněte tlačítko menu. 

      2) Vyberte v menu CONF za použití šipek, potvrďte enterem. 

      3) V nabídce CONF vyberte možnost  OUT1 pomocí šipek. 

      4) Všechny položky tohoto menu jsou označeny kódem „OT1“. 

       Stiskněte enter pro vybrání položky. Změnit hodnoty můžete  

       pomocí šipek (viz další strana). 

       Potvrďte a pokračujte stiskem enteru. 

      5) Pro ukončení stiskněte tlačítko meas, dokud se nezobrazí 

       ikona měřicího režimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nastavení proudového výstupu 47 

 

 

 

 

Položka menu Operace Možnosti 

Proudový výstup během zprávy o 
chybě 

 

Výstupní proud může být nastaven 
na 22 mA v případě zpráv o chybě či 
zpráv funkce Sensoface. 
 
Vyberte, zda má být spouštěcí 
událostí zpráva o chybě (FAIL) nebo 
zpráva služby Sensoface (FACE) 
pomocí šipek nahoru/dolů a 
doleva/doprava. 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

OFF/FAIL/FACE 
(ve vých. nastavení vypnuto) 

Výstupní proud během režimu HOLD 

 

LAST: Během režimu HOLD je na 
výstupu udržována poslední 
naměřená hodnota. 
FIX: Během režimu HOLD je na 
výstupu udržována pevná zadaná 
hodnota. (Viz níže). Vyberte pomocí 
šipek nahoru/dolů a stisknutím 
enteru potvrdíte. 

LAST/FIX 

Výstupní proud během režimu HOLD 
FIX 

 

Pouze při zvolení funkce FIX. 
Zadejte hodnotu proudu, která bude 
udržována na výstupu během režimu 
HOLD. Zadejte hodnotu pomocí 
šipek nahoru/dolů a 
doleva/doprava. 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

00.00 ... 22.00 mA 
(21.00mA) 

 

  

Výstupní signál během režimu HOLD: 

 



48 Nastavení proudového výstupu 

 

 

 

 

Proudový výstup: Zpoždění alarmu, funkce Sensocheck 

(Např.: Proudový výstup 1, operační režim pH) 

 

 

 

      1) Stiskněte tlačítko menu. 

      2) Vyberte v menu CONF za použití šipek, potvrďte enterem. 

      3) V nabídce CONF vyberte možnost ALARM pomocí šipek. 

      4) Všechny položky tohoto menu jsou označeny kódem „ALA“. 

       Stiskněte enter pro vybrání položky. Změnit hodnoty můžete  

       pomocí šipek (viz další strana). 

       Potvrďte a pokračujte stiskem enteru. 

      5) Pro ukončení stiskněte tlačítko meas, dokud se nezobrazí 

       ikona měřicího režimu. 
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Položka menu Operace Možnosti 
Zpoždění alarmu 

 

Zadejte hodnotu pomocí šipek 
nahoru/dolů a doleva/doprava. 
 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

0 ... 600 vteřin (SEC) 
(10 vteřin) 

Funkce Sensocheck 

 

Vyberte funkci Sensocheck (stálé 
sledování skleněné a referenční 
elektrody). 
Vyberte ON/OFF (Zap/Vyp) pomocí 
šipek nahoru/dolů a stisknutím 
enteru potvrdíte. 
(V tu chvíli je aktivována funkce 
Sensoface, tedy indikace stavu sondy 
na displeji. Při vypnuté funkci 
Sensocheck je vypnutý i Sensoface.) 

ON/OFF 
(Zap/Vyp) 

 

 

Zpoždění alarmu způsobuje odložení změny barevného podsvícení displeje na červenou barvu, změny výstupního 

proudu na 22 mA (pokud je výstup takto nastaven) a sepnutí kontaktů alarmu. 

Zprávy o chybě mohou být signalizovány pomocí výstupního proudu 22 mA. Dále mohou být reléové kontakty 

(RELAY1/RELAY2) nastaveny jako kontakty alarmu. 

  



50 Teplotní kompenzace 

 

 

 

 

Teplotní kompenzace procesního média (měření pH) 

 

 

      1) Stiskněte tlačítko menu. 

      2) Vyberte v menu CONF za použití šipek, potvrďte enterem. 

      3) V nabídce CONF vyberte možnost  CORRECTION pomocí 

       šipek. 

      4) Všechny položky tohoto menu jsou označeny kódem „COR“. 

       Stiskněte enter pro vybrání položky. Změnit hodnoty můžete  

       pomocí šipek (viz další strana). 

       Potvrďte a pokračujte stiskem enteru. 

      5) Pro ukončení stiskněte tlačítko meas, dokud se nezobrazí 

       ikona měřicího režimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Teplotní kompenzace 51 

 

 

 

 

Položka menu Operace Možnosti 
Teplotní kompenzace procesního 
média 

 

Pouze pro měření pH: 
Zvolte teplotní kompenzaci 
procesního média. 
Lineární: LIN 
Vyberte pomocí šipek nahoru/dolů a 
stisknutím enteru potvrdíte. 
 

OFF/LIN 

Lineární teplotní kompenzace 

 

Zadejte lineární teplotní kompenzaci 
procesního média. Zadejte hodnotu 
pomocí šipek nahoru/dolů a 
stisknutím enteru potvrdíte. 
 

-19.99 ... +19.99 %/K 

 

  



52 Teplotní kompenzace 

 

 

 

 

Teplotní kompenzace (měření vodivosti) 

Výběr kompenzační metody 

 

 

      1) Stiskněte tlačítko menu. 

      2) Vyberte v menu CONF za použití šipek, potvrďte enterem. 

      3) V nabídce CONF vyberte možnost  CORRECTION pomocí 

       šipek. 

      4) Všechny položky tohoto menu jsou označeny kódem „COR“. 

       Stiskněte enter pro vybrání položky. Změnit hodnoty můžete  

       pomocí šipek (viz další strana). 

       Potvrďte a pokračujte stiskem enteru. 

      5) Pro ukončení stiskněte tlačítko meas, dokud se nezobrazí 

       ikona měřicího režimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Teplotní kompenzace 53 

 

 

 

 

Položka menu Operace Možnosti 
Teplotní kompenzace Vyberte požadovanou kompenzaci 

pomocí šipek nahoru/dolů. 
 
OFF: Teplotní kompenzace je 
vypnutá. 
 

 
LIN: Lineární teplotní kompenzace se 
zadáním teplotního koeficientu. 
 

 

nLF: Teplotní kompenzace pro 
přírodní vodstvo dle EN 27888 

 
NaCl: Teplotní kompenzace pro 
ultračistou vodu se stopami NaCl 

 

HCl: Teplotní kompenzace pro 
ultračistou vodu se stopami HCl 

 
NH3: Teplotní kompenzace pro 
ultračistou vodu se stopami NH3. 
stisknutím enteru potvrdíte. 
 

 

NaOH (bez obrázku)  

 



54 Měření kyslíku: Korekce 

 

 

 

 

Korekce měření kyslíku 

Korekce slanosti a tlaku. 

 

 

      1) Stiskněte tlačítko menu. 

      2) Vyberte v menu CONF za použití šipek, potvrďte enterem. 

      3) V nabídce CONF vyberte možnost  CORRECTION pomocí 

       šipek. 

      4) Všechny položky tohoto menu jsou označeny kódem „COR“. 

       Stiskněte enter pro vybrání položky. Změnit hodnoty můžete  

       pomocí šipek (viz další strana). 

       Potvrďte a pokračujte stiskem enteru. 

      5) Pro ukončení stiskněte tlačítko meas, dokud se nezobrazí 

       ikona měřicího režimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Měření kyslíku: Korekce 55 

 

 

 

 

Položka menu Operace Možnosti 
Zadání slanosti 

 

Zadejte slanost procesního média. 
Hodnotu upravte pomocí šipek 
nahoru/dolů a doleva/doprava, 
stisknutím enteru potvrdíte. 
 

00.00 ... 45.00ppt 

Zadání jednotky tlaku 

 

Určete požadovanou jednotku tlaku 
pomocí šipek nahoru/dolů a 
stisknutím enteru potvrdíte. 
 

Bar/kPa/PSI 

Zadání korekci tlaku 

 
 

Vyberte pomocí šipek nahoru/dolů: 
MAN (ruční zadání) 
a stisknutím enteru potvrdíte. 

MAN/EXT 

Ruční zadání tlaku 

 

Hodnotu upravte pomocí šipek 
nahoru/dolů a doleva/doprava, 
stisknutím enteru potvrdíte. 

Rozsah ručního zadání: 
0.000 ... 9.999 BAR 
000.0 ... 999.9kPa 
000.0 ... 145.0 PSI 
 
1.013 BAR (atm. tlak) 

 

  



56 Nastavení reléových kontaktů 

 

 

 

 

Reléové kontakty: Přiřazení funkcí, mezní hodnoty 

(Např.: operační režim pH) 

 

 

      1) Stiskněte tlačítko menu. 

      2) Vyberte v menu CONF za použití šipek, potvrďte enterem. 

      3) V nabídce CONF vyberte možnost RELAY1 pomocí  

       šipek. 

      4) Všechny položky tohoto menu jsou označeny kódem „LM1“. 

       Stiskněte enter pro vybrání položky. Změnit hodnoty můžete  

       pomocí šipek (viz další strana). 

       Potvrďte a pokračujte stiskem enteru. 

      5) Pro ukončení stiskněte tlačítko meas, dokud se nezobrazí 

       ikona měřicího režimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nastavení reléových kontaktů 57 

 

 

 

 

Položka menu Operace Možnosti 
Použití relé 

 

Vyberte za použití šipek 
nahoru/dolů: 

• Mezní funkci (LIMITS) 

• Zpráva o chybě (ALARM) 

• Ostřik sondy (WASH) 
Potvrďte stisknutím enteru. 

LIMIT/ALARM/WASH 
 
Poznámka: Následující submenu 
závisí na zvolené možnosti. 

Výběr procesní veličiny 

 

Vyberte požadovanou procesní 
veličinu za použití šipek 
nahoru/dolů. 
 
 
Potvrďte stisknutím enteru. 

PH/ORP/TMP 
(pH/oxidačně-redukční 
potenciál/teplota) 

Mez 1, Funkce 

 

Vyberte požadovanou funkci pomocí 
šipek. 
LoLevel:aktivuje se, pokud hodnota 
klesne pod nastavenou hodnotu. 
HiLevel: aktivuje se, pokud hodnota 
vzroste nad nastavenou hodnotu. 
Stisknutím enteru potvrdíte. 

Lo LEVEL/ Hi LEVEL 
Ikona pro mez 1:  

Mez 1, odezva kontaktů 

 

N/O: spínací kontakt 
N/C: rozpínací kontakt 
Vyberte pomocí šipek nahoru/dolů a 
potvrďte enterem. 

N/O / N/C 

Mez 1, nastavená hodnota 

 

Nastavte hodnotu pro funkci Lo-
/HiLevelpomocí šipek nahoru/dolů a 
doleva/doprava, stisknutím enteru 
potvrdíte. 

-2.00 ... 16.00 PH 
(00.00 PH)/ 
-1999 ... 1999mV/ 
-20 ... 200 °C 

 

  



58 Nastavení reléových kontaktů 

 

 

 

 

Reléové kontakty: Mez 1, hystereze 

(Např.: reléový výstup 1, operační režim pH) 

 

 

      1) Stiskněte tlačítko menu. 

      2) Vyberte v menu CONF za použití šipek, potvrďte enterem. 

      3) V nabídce CONF vyberte možnost RELAY1 pomocí  

       šipek. Vyberte funkci kontaktu: LIMIT. 

      4) Všechny položky tohoto menu jsou označeny kódem „LM1“. 

       Stiskněte enter pro vybrání položky. Změnit hodnoty můžete  

       pomocí šipek (viz další strana). 

       Potvrďte a pokračujte stiskem enteru. 

      5) Pro ukončení stiskněte tlačítko meas, dokud se nezobrazí 

       ikona měřicího režimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nastavení reléových kontaktů 59 

 

 

 

 

Položka menu Operace Možnosti 
Mez 1, hystereze 

 

Zvolte hodnotu hystereze pomocí 
šipek nahoru/dolů a 
doleva/doprava. 
 
Potvrďte stisknutím enteru. 

0 ... 10.00 PH 
(00.50 PH) 

Mez 1, zpoždění 

 

Kontakt může být aktivován se 
zpožděním (deaktivován bez 
zpoždění).  
Upravte hodnotu zpoždění pomocí 
šipek nahoru/dolů a 
doleva/doprava. 
Potvrďte stisknutím enteru. 

0 ... 9999 SEC 
(0010 SEC) 

 

Použití hystereze: 

 

  



60 Nastavení reléových kontaktů 

 

 

 

 

Reléové kontakty: alarm 

(Např.: Reléový výstup 1, operační režim pH) 

 

 

      1) Stiskněte tlačítko menu. 

      2) Vyberte v menu CONF za použití šipek, potvrďte enterem. 

      3) V nabídce CONF vyberte možnost RELAY1 pomocí  

       šipek. Vyberte funkci kontaktu: ALARM. 

      4) Všechny položky tohoto menu jsou označeny kódem „AL1“. 

       Stiskněte enter pro vybrání položky. Změnit hodnoty můžete  

       pomocí šipek (viz další strana). 

       Potvrďte a pokračujte stiskem enteru. 

      5) Pro ukončení stiskněte tlačítko meas, dokud se nezobrazí 

       ikona měřicího režimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Nastavení reléových kontaktů 61 

 

 

 

 

Položka menu Operace Možnosti 
Mez 1, hystereze 

 

Zvolte, zda má být alarm spuštěn při 
zprávě o chybě (FAIL) nebo zprávě o 
stavu sondy (FACE) pomocí šipek 
nahoru/dolů a doleva/doprava. 
 
Potvrďte stisknutím enteru. 

FAIL/FACE 

Odezva kontaktu 

 

N/O: spínací kontakt 
N/C: rozpínací kontakt 
Vyberte pomocí šipek nahoru/dolů a 
potvrďte enterem. 

N/O / N/C 

 

 

 

Kontakty alarmu 

Reléové kontakty (Relé 1/Relé 2) mohou být nastaveny jako kontakty alarmu. 

 

  



62 Nastavení reléových kontaktů 

 

 

 

 

Reléové kontakty: Ovládání ostřiku sondy 

(Např.: Reléový výstup 1, operační režim pH) 

 

 

      1) Stiskněte tlačítko menu. 

      2) Vyberte v menu CONF za použití šipek, potvrďte enterem. 

      3) V nabídce CONF vyberte možnost RELAY1 pomocí  

       šipek. Vyberte funkci kontaktu: WASH. 

      4) Všechny položky tohoto menu jsou označeny kódem „WS1“. 

       Stiskněte enter pro vybrání položky. Změnit hodnoty můžete  

       pomocí šipek (viz další strana). 

       Potvrďte a pokračujte stiskem enteru. 

      5) Pro ukončení stiskněte tlačítko meas, dokud se nezobrazí 

       ikona měřicího režimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nastavení reléových kontaktů 63 

 

 

 

 

Položka menu Operace Možnosti 

Použití relé 

 

Vyberte za použití šipek 
nahoru/dolů: 

• Limitní funkci (LIMITS) 

• Zpráva o chybě (ALARM) 

• Ostřik sondy (WASH) 
 
Potvrďte stisknutím enteru. 

LIMIT/ALARM/WASH 
 
Poznámka:  Následující submenu 
závisí na zvolené možnosti. 

Interval čištění 

 

Nastavte hodnotu pomocí šipek 
nahoru/dolů a doleva/doprava. 
 
 
 
 
Potvrďte stisknutím enteru. 

0.0 ... 999.9 h (000.0 h) 

Doba trvání čištění 

 

Nastavte hodnotu pomocí šipek 
nahoru/dolů a doleva/doprava. 
 
 
 
 
Potvrďte stisknutím enteru. 

0 ... 9999 SEC (060.0 SEC) 

Odezva kontaktu 

 

N/O: spínací kontakt 
N/C: rozpínací kontakt 
Vyberte pomocí šipek nahoru/dolů 
a potvrďte enterem. 

N/O / N/C 

 

 

  



64 Ochranné zapojení reléových kontaktů 

 

 

 

 

Zapojení ochranného obvodu reléových kontaktů 

Reléové kontakty jsou náchylné k elektrickému opotřebení. Životnost kontaktů je omezena zejména při použití 

indukčních a kapacitních zátěží. Pro potlačení jisker a oblouků je zapotřebí použít kombinaci RC prvků, nelineární 

rezistory či sériové rezistory a diody. 

 

 

 

 

Typické střídavé zapojení s induktivní zátěží: 

1) zátěž 

2) Kombinace RC prvků 

 Typické kombinace RC prvků pro 230 V AC: 

 kondenzátor 0,1 µF / 630 V, odpor 100 Ω / 1W 

3) Kontakt 

 

  



Ochranné zapojení reléových kontaktů 65 

 

 

 

Typické příklady ochranných zapojení 

 

 

A: stejnoměrné zapojení s induktivní zátěží 

B: AC/DC zapojení s kapacitní zátěží 

C: Připojení žhavicí lampy 

A1) Induktivní zátěž 

A2) Rekuperační dioda 

A3) Kontakt 

B1) Kapacitní zátěž 

B2) Odpor, například 8 Ω / 1W při 24 V / 0,3 A 

B3) Kontakt 

C1) Žhavicí lampa, max. 60 W / 230 V, 30 W/ 115 V 

C3) Kontakt 

 

 

Ujistěte se, že nejsou překročeny maximální hodnoty reléových kontaktů, a to ani během přepínání! 

  



66 Nastavení data a času 

 

 

 

 

Datum a čas, popisek 

(Např.: operační režim pH) 

 

 

      1) Stiskněte tlačítko menu. 

      2) Vyberte v menu CONF za použití šipek, potvrďte enterem. 

      3) V nabídce CONF vyberte možnost CLOCK pomocí šipek. 

      4) Všechny položky tohoto menu jsou označeny kódem „CLK“. 

       Stiskněte enter pro vybrání položky. Změnit hodnoty můžete  

       pomocí šipek (viz další strana). 

       Potvrďte a pokračujte stiskem enteru. 

      5) Pro ukončení stiskněte tlačítko meas, dokud se nezobrazí 

       ikona měřicího režimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nastavení data a času 67 

  

 

 

 

Datum a čas 

Kontrola nad kalibračními a čistícími intervaly je založena na datu a čase integrovaných hodin s reálným časem.  

V měřicím režimu je čas zobrazen na spodním displeji.  

Při použití digitálních sond jsou kalibrační data zapsána do hlavy sondy. 

Zápisy do logbooku jsou pořizovány s časovým razítkem. 

 

Prosím, počítejte s těmito fakty: 

• Po delším výpadku napájení (více jak 5 dní) je zobrazení času nahrazeno pomlčkami a nemůže být nadále 

operováno se starou hodnotou času. 

V takovém případě zadejte správnou hodnotu času. 

• Přístroj nemá automatické přepínání mezi letním a zimním časem. Přesvědčtese o ruční změně času! 

 

 

Popisek (TAG) 

Můžete zadat vlastní označení, které lze zobrazit v měřicím módu ve spodní lince displeje. 

Je možné zadat až 32 znaků. 

Opakovaným stiskem tlačítka meas v měřicím režimu zobrazíte popisek. 

Jako část konfigurace přístroje je možné načíst hodnotu popisku pomocí infraportu. 

Normalizovaný popisek může například pomoci při správné reinstalaci přístroje po opravě. 

 

 

Položka menu Operace Možnosti 
Popisek 

 
 

Vyberte znak pomocí šipek 
nahoru/dolů a přepněte na další 
pozici pomocí šipek doleva/doprava. 
 
Potvrďte stisknutím enteru. 

A ... Z, 0 ... 9, - + <>? / @ 
 
Prvních deset znaků se zobrazí na 
displeji bez nutnosti rolování (viz 
obr.). 

 

 

 



68 Kalibrace 

 

 

 

 

Poznámka: 

• Veškeré kalibrační procedury musí provádět pouze školený technik. Špatně nastavené parametry nemusí být 

zaregistrovány, ale negativně ovlivní naměřené hodnoty. 

 

• Čas odezvy sondy a teplotního čidla se značně zkrátí, pokud budete se sondounejdříve pohybovat v roztoku 

pufru a poté s ní již nebudete hýbat. 

 

• Analyzátor může pracovat správně pouze tehdy, pokud roztok použitého pufru odpovídá nastavené sadě. 

Jiné roztoky pufrů, dokonce i se stejnými jmenovitými hodnotami, se mohou projevit odlišnou teplotní 

odezvou.To vede k chybám měření. 

  



Kalibrace 69 

 

 

 

 

Kalibrace je nutná pro přizpůsobení analyzátoru na individuální charakteristiku každé sondy,  

zejména nesouměrný potenciál a sklon. 

Přístup do menu kalibrace může být chráněn heslem. 

(Servisní menu) 

Nejdříve otevřete menu kalibrace a vyberte kalibrační mód: 

CAL_PH  Závisí na nastavení: 

  AUTO  Automatické rozpoznání pufru (Calimatic) 

  MAN  Ruční zadání pufru 

  DAT  Zadání předem odměřených dat elektrody  

CAL_ORP ORP kalibrace 

P_CAL  Kalibrace produktu (kalibrace se vzorkováním) 

CAL_RTD Teplotní přizpůsobení sondy 

 

 

 

Pro přednastavení CAL_PH (v menu nastavení CONF) 

1) Stiskněte tlačítko meas na více jak dvě vteřiny (přechod do měřicího režimu) 

2) Stiskněte tlačítko menu: otevře se nabídka menu 

3) Vyberte režim CONF pomocí šipek doleva/doprava 

4) Vyberte „SENSOR“ – „CALMODE“: AUTO/MAN/DAT 

 Stiskem enteru potvrdíte. 

 

 

 
 

  

  



70 pH: Automatická kalibrace 

 

 

 

 

Automatický kalibrační režim musí být přednastaven během nastavení. Ujistěte se, že použitý roztok pufru odpovídá 

nastaveným hodnotám pufru. Jiné roztoky pufrů, dokonce i se stejnými jmenovitými hodnotami, se mohou projevit 

odlišnou teplotní odezvou. To vede k chybám měření. 

 

Zobrazení Operace Projev změny  

 

Zvolte kalibraci (CAL). 
 
Stiskem enteru potvrdíte. 

 

 

Analyzátor připraven ke kalibraci. 
Přesýpací hodiny blikají.  
Zvolte metodu kalibrace: 
CAL_PH 
 
Stiskem enteru potvrdíte. 

Zobrazení na displeji (3 vteřiny) 
Zařízení je v režimu HOLD. 

 

Vezměte sondu, očistěte ji a ponořte do 
prvního roztoku pufru (nezáleží, na 
pořadí). 
 
Stiskem enteru potvrdíte. 

 

 

 

Rozeznávání pufru.  
Dokud bliká ikona přesýpacích hodin, 
sonda musí zůstat v prvním roztoku 
pufru. 
 
 
 
Rozpoznávání pufru dokončeno, 
jmenovitá hodnota pufru je zobrazena, 
poté nulový bod a teplota. 

Čas odezvy sondy a teplotního 
čidla se značně zkrátí, pokud 
budete se sondou nejdříve 
pohybovat v roztoku pufru a 
poté s ní již nebudete hýbat. 
 

 

  



pH: Automatická kalibrace 71 

 

 

 

 

Zobrazení Operace Projev změny  

 
 

 

Test stability. 
Změřená hodnota (mV) je 
zobrazena, „CAL2“ a „enter“ 
blikají. 
Kalibrace prvním pufrem je 
dokončena. 
Vyjměte sondu z prvního roztoku a 
důkladně ji očistěte. 
 
Použijte šipky pro výběr: 

• END (první bod kal.) 

• CAL2 (druhý bod kal.) 

• REPEAT (opakovat) 
 
Stiskem enteru potvrdíte. 

Poznámka: 
Test stability může být zastaven po 10 
vteřinách (stisknutím enteru). 
Nicméně to zmenší přesnost 
kalibrace. 
Zobrazení pro jednostupňovou 
kalibraci: 
 

 
Funkce Sensoface je aktivní. Ukončete 
stiskem enteru. 

 

Kalibrace druhého bodu: 
Ponořte sondu do druhého 
roztoku pufru. 
 
Stiskněte enter pro pokračování. 

Kalibrační proces probíhá stejně jako 
u prvního pufru. 

 

Vyjměte sondu z druhého pufru, 
očistěte ji, znovu umístěte do 
aplikace. 
 
Stiskněte enter pro pokračování. 

Je zobrazen sklon a nesouměrný 
potenciál sondy (na základě 25 °C) 

 
 

Použijte šipky pro výběr 

• MEAS (pro konec) 

• REPEAT (opakování) 
 
Stiskněte enter pro pokračování. 
Při volbě EXIT (konec) je režim 
HOLD deaktivován se zpožděním. 

Při ukončení druhého bodu kalibrace: 

 
 

  



72 pH: Ruční kalibrace 

 

 

 

 

Manuální kalibrační režim a způsob zadání teploty lze zvolit během nastavení. Pro kalibraci s manuálním upřesněním 

pufru je třeba zadat hodnotu pH roztoku pufru použitého v aplikaci, pro příslušnou teplotu. Pro kalibraci může být 

použitý jakýkoli požadovaný pufr. 

 

Zobrazení Operace Projev změny  

 

Zvolte kalibraci (CAL) a potvrďte 
stisknutím enteru. 

 

 

Připraveno ke kalibraci. 
Přesýpací hodiny blikají. 

Zobrazení na displeji (3 vteřiny) 
Zařízení je v režimu HOLD. 

 

Vezměte sondu a teplotní čidlo, 
očistěte je a ponořte do prvního 
roztoku pufru. 
 
Stisknutím enteru proces začne. 

Pokud je nastaveno ruční 
zadání teploty, hodnota teploty 
na displeji začne blikat a může 
být upravena pomocí šipek. 

 

Zadejte hodnotu pH zvoleného roztoku 
pufru pro příslušnou teplotu. Dokud 
bliká ikona přesýpacích hodin, 
ponechte sondu a teplotní čidlo 
v roztoku. 

Čas odezvy sondy a teplotního 
čidla se značně zkrátí, pokud 
budete se sondou nejdříve 
pohybovat v roztoku pufru a 
poté s ní již nebudete hýbat. 
 

  



pH: Ruční kalibrace 73 

 

 

 

 

Zobrazení Operace Projev změny  

 

Na konci testu stability bude 
hodnota uložena a bude 
zobrazen nesouměrný 
potenciál. Kalibrace prvního 
pufru je dokončena. Vyjměte 
sondu a tepl. čidlo z prvního 
roztoku pufru a důkladně je 
očistěte. 
Použijte šipky pro výběr: 

• END (první bod kal.) 

• CAL2 (druhý bod kal.) 

• REPEAT (opakovat) 
Pokračujte stisknutím enteru. 

Poznámka: 
Test stability může být zastaven po 10 
vteřinách (stisknutím enteru). 
Nicméně to zmenší přesnost kalibrace. 
Zobrazení pro jednostupňovou kalibraci: 

 
Funkce Sensoface je aktivní. Ukončete 
stiskem enteru. 

 

Kalibrace druhého bodu: 
Ponořte sondu a tepl. čidlo do 
druhého roztoku pufru. 
Zadejte hodnotu pH. 
 
Stiskněte enter pro 
pokračování. 

Kalibrační proces probíhá stejně jako u 
prvního pufru. 

 

Vyjměte sondu z druhého 
pufru, očistěte ji, znovu 
umístěte do aplikace. 
 
Stiskněte enter pro 
pokračování. 

Je zobrazen sklon a nesouměrný 
potenciál sondy (na základě 25 °C) 

 

Použijte šipky pro výběr 

• MEAS (pro konec) 

• REPEAT (opakování) 
 
Stiskněte enter pro 
pokračování. 
Při volbě EXIT (konec) je režim 
HOLD deaktivován se 
zpožděním. 

 

 

 

  



74 pH: Předem odměřené sondy 

 

 

 

 

Kalibrační režim DAT musí být zvolen během nastavení. Můžete přímo zadat hodnoty sklonu a nesouměrného 

potenciálu sondy. Hodnoty musí být známé, například předem určené laboratorním měřením.  

Zobrazení Operace Projev změny  

 

Zvolte kalibraci (CAL) a 
potvrďte stisknutím enteru. 

 

 

„Data input“ (vstup hodnot) 
Připraveno ke kalibraci. 
Přesýpací hodiny na displeji 
blikají. 

Zobrazení na displeji (3 vteřiny) 
Zařízení je v režimu HOLD. 

 

Zadejte nesouměrný potenciál 
[mV]. 
Stiskem enteru potvrdíte. 

 

 

Zadejte sklon [%].  

 

Zařízení zobrazí nový sklon a 
nesouměrný potenciál (při 25 
°C). 
Funkce Sensoface je aktivní. 

 

 

Použijte šipky pro výběr: 

• MEAS (konec) 

• REPEAT (opakovat) 
 
Stiskem enteru potvrdíte 
volnu. 

Při ukončení kalibrace je režim HOLD 
deaktivován se zpožděním. 

 



Převod sklon/mV 75 

 

 

 

 

Převod sklonu [%] nasklon [mV/pH] při 25 °C 

 

 

 

 

Převod nesouměrného potenciálu na nulový bod sondy 

   ZERO nulový bod sondy 

   VAS nesouměrný potenciál 

   S Sklon 

  



76 Kalibrace ORP (Redox) 

 

 

 

 

Potenciál redoxní sondy je kalibrován pomocí redoxního (ORP – oxidačně-redukční potenciál) roztoku pufru. 

V důsledku toho je rozdíl mezi měřeným potenciálem a potenciálem kalibračního roztoku určen následující rovnicí. 

Během měření je tento rozdíl přidán k měřenému potenciálu. 

 

      mVORP  zobrazený oxidačně –redukční potenciál 

      mVmeas  potenciál sondy 

      ΔmV  hodnota rozdílu, určená během kalibrace 

 

Potenciál sondy také může být vázán na jiný referenční systém – například na běžnou vodíkovou elektrodu. V tom 

případě musí být během kalibrace zadán teplotně upravený potenciál referenční elektrody (viz tabulka). 

Tato hodnota je také přidána k měřené hodnotě ORP během měření. 

Prosím, ujistěte se, že měřicí a kalibrační teplota jsou stejné, jelikož teplotní závislost referenční elektrody  

není brána v úvahu automaticky. 

 

 

Teplotní závislost referenčních systémů měřených proti standardní vodíkové elektrodě 

 

 

  



Kalibrace ORP (oxidačně redukčního potenciálu) 77 

 

 

 

 

Zobrazení Operace Projev změny  

 

Vyberte kalibraci ORP, 
potvrďte stisknutím enteru. 

 

 

Vezměte sondu a teplotní 
čidlo, očistěte je a ponořte do 
redoxního pufru. 
 

Zobrazení na displeji (3 vteřiny) 
Zařízení je v režimu HOLD. 

 

Zadejte požadovanou 
hodnotu potenciálu pro 
redoxní pufr. 
Stiskem enteru ji potvrdíte. 

 

 

Rozdíl hodnot ORP-delta (při 
25 °C) je zobrazen. 
Funkce Sensoface je aktivní. 
Stiskem enteru potvrdíte. 

 

 

Pro opakování kalibrace 
vyberte možnost REPEAT, pro 
ukončení MEAS. Potvrďte 
enterem. 

Při ukončení kalibrace je režim HOLD 
deaktivován se zpožděním. 

 

  



78 Kalibrace produktu 

 

 

 

 

(Např.: pH) 

Kalibrace vzorkováním (jednostupňová kalibrace). 

Během kalibrace produktu sonda zůstává v procesu. 

Měřicí proces je pouze krátce přerušen. 

Postup: 

1) Vzorek je změřen v laboratoři nebo přímo na místě za použití přenosného měřáku. Pro zajištění přesné 

 kalibrace musí teplota vzorku odpovídat měřené procesní teplotě. 

 Během vzorkování si zařízení uloží právě změřenou hodnotu a vrátí se do měřicího režimu.  

 Indikátor „Kalibračního režimu“ bliká. 

2) Ve druhém kroku zadejte naměřenou hodnotu vzorku do přístroje. Z rozdílu mezi uloženou naměřenou 

 hodnotou a zadanou hodnotou vzorku si analyzátor dopočítá nový asymetrický potenciál. 

V případě neplatného vzorku můžete převzít hodnotu uloženou během vzorkování.V tom případě budou uloženy 

staré kalibrační hodnoty. Pak můžete začít novou kalibraci produktu. 

 

Zobrazení Operace Projev změny  

 

Vyberte kalibraci produktu: 
P_CAL a potvrďte enterem. 

Pokud jste kalibraci zabezpečili heslem  
(v servisním menu), zařízení se navrátí 
do měřicího režimu po zadání špatného 
hesla. 

 

Připraveno ke kalibraci. 
Přesýpací hodiny blikají. 
 
Potvrďte stisknutím enteru. 

Zobrazení na tři vteřiny 

 

Odeberte vzorek a uložte 
hodnotu. 
 
Potvrďte stiskem enteru. 

Vzorek nyní může být změřen 
v laboratoři. 

 

  



Kalibrace produktu 79 

 

 

 

 

Zobrazení Operace Projev změny  

 

Analyzátor se vrátí do měřicího 
režimu. 

Díky blikající ikoně kalibrace (CAL) je 
patrné, že kalibrace produktu 
nebyla dokončena. 

 

Kalibrace produktu, krok 2: Po určení 
hodnoty vzorku otevřete kalibraci 
produktu (P_CAL) ještě jednou. 

Zobrazení na tři vteřiny. Nyní je 
analyzátor v režimu HOLD. 

 

Uložená hodnota je zobrazena 
(bliká) a může být přepsána přesnou 
naměřenou hodnotou vzorku. 
 
Stiskem enteru potvrdíte. 

 

 

Zobrazí se nový nesouměrný 
potenciál (při 25 °C).  
Sensoface je aktivní. 
Pro ukončení kalibrace vyberte 
MEAS a potvrďte enterem. 

Pro opakování kalibrace vyberte 
REPEAT, potvrďte enterem. 

Kalibrace dokončena Při ukončení kalibrace je režim HOLD deaktivován se zpožděním. 

 

  



80 Kyslík: Kalibrace 

 

 

 

 

Kalibrace zařízení přizpůsobuje individuálním charakteristikám sond. 

Je doporučeno vždy provádět kalibraci ve vzduchu. 

V porovnání s vodou je vzduch kalibračním médiem, s kterým se snadno zachází, je stabilní a tím pádem bezpečný. 

Ve většině případů nicméně musí být sonda přemístěna pro kalibraci ve vzduchu. 

Při zacházení s biotechnologickými procesy, které vyždaují sterilní prostředí, sonda nemůže být přemístěna pro 

kalibraci. Při těchto procesech musí být kalibrace provedena přímo v procesním médiu (například po sterilizaci a 

provzdušnění).  

V oblasti biotechnologií je například často měřené nasycení a kalibrace je prováděna v procesním médiu kvůli 

zachování sterility. 

Pro další použití, kde je měřena koncentrace (kontrola vody atp.), se rovněž osvědčila kalibrace ve vzduchu. 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

• Veškeré kalibrační postupy musí být prováděny školeným technikem. Nevhodně nastavené parametry 

nemusí být povšimnuty, ale změní naměřené hodnoty. 

• Pokud je předepsána dvoustupňová kalibrace pro měření stop kyslíku, kalibrace nulového bodu by měla být 

provedena dříve než kalibrace sklonu. 

  



Kyslík: Kalibrace 81 

 

 

 

 

 

Běžná kombinace: 

Procesní veličina/kalibrační režim 

 

Způsob měření    Kalibrace   Využití 

Nasycení    Voda    Biotechnologie; sonda nemůže být  

         přemístěna pro kalibraci kvůli sterilitě 

Koncentrace    Vzduch    vodstvo, otevřené nádrže 

 

Níže je popsán postup kalibrace sklonu ve vzduchu. Jiné kombinace procesních veličin a kalibračních režimů jsou 

samozřejmě také možné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



82 Kalibrace sklonu (médium: vzduch) 

 

 

 

 

Zobrazení Operace Projev změny  

 

Zvolte kalibraci (SLOPE – sklon). 
Umístěte sondu ve vzduchu a 
stiskněte enter pro zahájení procesu 
kalibrace. Analyzátor se přepne do 
režimu HOLD. 

„Médium vzduch“ nebo „médium 
voda“ je zvoleno v nastavení. 

 

Zadejte relativní vlhkost pomocí 
šipek.  
 
Potvrďte stisknutím enteru. 

Výchozí hodnota relativní vlhkosti 
ve vzduchu: rV = 50 % 

 

Zadejte kalibrační tlak pomocí šipek. 
 
Potvrďte stisknutím enteru. 

Výchozí hodnota: 1.000 baru. 
Jednotka: bar/kPa/PSI 

 

Test driftu (posunu): 
Na displeji: 
proud sondy [nA], 
časodezvy [s], 
teplota [°C/°F]. 
 
Potvrďte stisknutím enteru. 

Test driftu může trvat několik minut. 

 

Zobrazení kalibračních údajů (sklonu 
a posunutí nuly).  
 
Potvrďte stisknutím enteru. 

 

 

Zobrazení vybrané procesní veličiny 
(zde % objemu). Nyní je analyzátor 
v režimu HOLD: umístěte sondu 
zpátky do procesu a zkontrolujte 
měřené hodnoty. 
Výběrem MEAS ukončíte kalibraci, 
výběrem REPEAT opakujete postup.  
Potvrdíte stisknutím enteru. 

Při ukončení kalibrace je režim 
HOLD deaktivován se zpožděním. 

 



Kalibrace sklonu (médium: voda) 83 

 

 

 

 

Zobrazení Operace Projev změny  

 

Zvolte kalibraci (SLOPE – sklon). 
Ponořte sondu do kalibračního 
média, tlačítkem enter pro zahájení 
procesu kalibrace.  

„Médium vzduch“ nebo „médium 
voda“ je zvoleno v nastavení. 

 

Zadejte kalibrační tlak pomocí šipek, 
potvrďte stisknutím enteru. 

Výchozí hodnota: 1.000 baru. 
Jednotka: bar/kPa/PSI 

 

Test driftu (posunu): 
Na displeji: 
proud sondy [nA], 
časodezvy [s], 
teplota [°C/°F]. 
 
Potvrďte stisknutímenteru. 

Analyzátor se přepne do režimu 
HOLD. 
 
Test driftu může trvat několik minut. 

 

Zobrazení kalibračních údajů (sklonu 
a posunutí nuly) a ikonySensoface.  
 
Potvrďte stisknutím enteru. 

Hodnoty se vztahují  
na 25 °C a 1013 mbar. 

 

Zobrazení vybrané procesní veličiny. 
Nyní je analyzátor v režimu HOLD:  
Výběrem MEAS ukončíte kalibraci, 
výběrem REPEAT opakujete postup.  
 
Potvrďte stiskem enteru. 

 

 

Umístěte sondu zpátky do procesu. 
Kalibrace je dokončena. Zkontrolujte 
měřené hodnoty. 

Při ukončení kalibrace je režim 
HOLD deaktivován se zpožděním. 

 

 



84 Vodivost: kalibrace 

 

 

 

 

Zadání teplotně korigovaných hodnot kalibračního roztoku se současným zobrazením korekční konstanty. 

Zobrazení Operace Projev změny  

 

Zvolte kalibrační režim.  
Stiskem enteru potvrdíte. 
Vyberte kalibrační metodu CAL_SOL 
a potvrďte enterem. 

 

 

Připraveno ke kalibraci. 
Ikona přesýpacích hodin bliká. 

Zobrazení na tři vteřiny. Nyní je 
analyzátor v režimu HOLD. 

 

Ponořte sondu do kalibračního 
roztoku. Zadejte teplotně 
korigovanou hodnotu kalibračního 
roztoku pomocí šipek (viz tabulka.) 
Potvrďte stiskem enteru. 

Spodní řádka displeje: zobrazení 
korekční konstanty a teploty  

 

Kontaktní měření vodivosti (A405 
COND) 
Zadaná korekční konstanta je 
zobrazena. 
Ikona přesýpacích hodin bliká. 
 
Potvrďte stiskem enteru. 

 

 

Bezelektrodové měření vodivosti 
(A405 CONDI) 
Je zobrazena zadaná korekční 
konstanta a nulový bod. 
Ikona přesýpacích hodin bliká. 
 
Potvrďte stiskem enteru. 

 

 

  



Kalibrace pomocí kalibračního roztoku 85 

 

 

 

 

Zobrazení Operace Projev změny  

 

Zobrazení zvolené procesní veličiny (zde 
mS/cm). Nyní je analyzátor v režimu 
HOLD. 
Znovu nainstalujte senzor do procesu a 
zkontrolujte měřené hodnoty. 
Výběrem MEAS ukončíte kalibraci. 
Výběrem REPEAT opakujte postup. 

 

 

Po zvolení MEAS stiskněte enter, čímž 
ukončíte kalibraci. 

Zobrazení vodivosti a teploty. 
Sensoface je aktivní. Po ukončení 
kalibrace zařízení setrvá po krátký 
čas v režimu HOLD. 
Po zobrazení GOOD BYE (Na 
shledanou) se analyzátor navrátí do 
měřicího režimu. 

 

Poznámka: 

• Ujistěte se, že používáte známé kalibrační roztoky a teplotně korigované hodnoty vodivosti  

(viz tabulka na kalibračním roztoku). 

• Ujistěte se, že se během kalibračního procesu nemění teplota. 

 

  



86 Bezelektrodové měření vodivosti: kalibrace 

 

 

 

 

Poznámka: 

• Veškeré kalibrační procedury musí provádět pouze školený technik. Špatně nastavené parametry nemusí být 

zaregistrovány, ale negativně ovlivní naměřené hodnoty. 

Kalibrace může být provedena pomocí: 

• Určení korekční konstanty se známým kalibračním roztokem s přihlédnutím k teplotě 

• Zadání korekční konstanty 

• Vzorkování (kalibrace produktu) 

• Kalibrace nuly ve vzduchu nebo kalibračním roztoku 

• Přizpůsobení teplotní sondy 

 

 

 Poznámka: 

 Pokud je měření prováděno v nádobě s rozměrem A < 110 mm, použijtekalibračníkádinku 

 sestejnýmprůměrem a zestejnéhomateriálu (kov/plast)! 

 

 

 

 

Výběr kalibračního módu 

Kalibrace přizpůsobuje analyzátor jednotlivým charakteristikám sond. 

Přístup ke kalibraci může být chráněn heslem (nast. v servisním menu). 

Nejdříve otevřete menu kalibrace a vyberte kalibrační mód: 

CAL_SOL  Kalibrace s kal. roztokem 

CAL_CELL  Kalibrace zadáním korekční konstanty 

P_CAL   Kalibrace produktu (kalibrace se vzorkováním) 

CAL_ZERO  Kalibrace nuly 

CAL_RTD  Přizpůsobení teplotního čidla 

 

  



Kalibrace zadáním korekční konstanty 87 

 

 

 

 

Můžete přímo zadat hodnotu korekční konstanty sondy. Hodnota musí být známá, například určena v laboratoři. 

Vybraná procesní veličina a teplota jsou zobrazeny. Tato metoda je vhodná pro všechny procesní veličiny. 

 

Zobrazení Operace Projev změny  

 

Zvolte kalibraci (CAL) a potvrďte 
stisknutím enteru. Vyberte kalibrační 
metodu CAL_CELL. Potvrďte enterem. 

 

 

Připraveno ke kalibraci. 
Ikona přesýpacích hodin bliká. 

Zobrazení na tři vteřiny. Nyní je 
analyzátor v režimu HOLD. 

 

Zadejte korekční konstantu a potvrďte 
enterem. 

Je zobrazena vybraná procesní 
veličina a teplota. 

 

Zařízení ukáže vypočítanou korekční 
konstantu a nulový bod při 25 °C. 
Funkce Sensoface je aktivní. 

 

 

Pro opakování kalibrace vyberte 
možnost REPEAT, pro ukončení MEAS.  
 
Potvrďte enterem. 

Při ukončení kalibrace je režim 
HOLD deaktivován se zpožděním. 

 

Pro jmenovitou hodnotu korekční konstanty vyhledejte v datovém listu. 

Při měření v omezeném prostoru musí být určena individuální korekční konstanta. 

  



88 Kalibrace nuly 

 

 

 

 

Kalibrace nuly ve vzduchu/s kalibračním roztokem 

 

Zobrazení Operace Projev změny  

 

Zvolte kalibraci (CAL) a potvrďte 
stisknutím enteru. Vyberte kalibrační 
metodu CAL_ZERO.  
 
Potvrďte enterem. 

 

 

Připraveno ke kalibraci. 
Ikona přesýpacích hodin bliká. 

Zobrazení na tři vteřiny. Nyní je 
analyzátor v režimu HOLD. 

 

Kalibrace ve vzduchu: 
Upravujte hodnotu, dokud se na dolním 
displeji nezobrazí Zero (nula). 
Kalibrace v roztoku: 
Upravujte hodnoty, dokud se na dolním 
displeji nezobrazí hodnota roztoku. 

 

 

Zařízení ukáže vypočítanou korekční 
konstantu a nulový bod při 25 °C. Funkce 
Sensoface je aktivní. 

 

 

Pro opakování kalibrace vyberte možnost 
REPEAT, pro ukončení MEAS.  
 
Potvrďte enterem. 

Při ukončení kalibrace je režim 
HOLD deaktivován se zpožděním. 
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Zobrazení Projev změny  

 
 
 

 
 

Z menu nastavení či kalibrace můžete přepnout analyzátor do měřicího režimu 
stiskem tlačítka meas. 
V měřicím režimu hlavní displej ukazuje nastavenou procesní veličinu (pH, ORP 
[mV] neboteplotu). Spodnídisplejukazuječas a 
druhounastavenouprocesníveličinu(pH, ORP [mV] neboteplotu). 
Indikátorměřicíhorežimusvítí. 
 
Poznámka: 

• Po delším odpojení od napájení (více jak pět dní) je zobrazení času 
nahrazeno pomlčkami a je třeba zadat správné datum a čas. 

Stisknutím tlačítka meas je možné procházet mezi následujícími displeji. Pokud nedošlo během šedesáti vteřin ke 
stisku klávesy, analyzátor se navrátí do výchozího zobrazení (primární displej). Více informací viz Zobrazení v měřicím 
režimu, str. 18. 

 

Sekundární displeje je možné procházet 
stisknutím tlačítka meas. 
 
1) Zobrazení popisku (TAG) 
2) Zobrazení data a času 

 

 

  



90 Diagnostický režim 

 

 

V diagnostickém režimu můžete vybrat z následující nabídky funkcí bez přerušení měření: 

CALDATA  Zobrazení kalibračních údajů 

SENSOR  Zobrazení údajů o sondě 

SELFTEST  Spustí automatický test analyzátoru 

LOGBOOK  Zobrazení knihy záznamů 

MONITOR  Zobrazení právě naměřených hodnot 

VERSION  Zobrazení operačního režimu, verze software a sériového čísla 

 

Přístup do diagnostického režimu může být chráněn heslem (nastavení v servisním menu) 

 

Poznámka: 

Režim HOLD není aktivní během diagnostického režimu! 

Operace Tlačítko Postup 
Spuštění diagnostického režimu 

 

Stiskněte tlačítko menu pro otevření menu 
výběru. Pomocí šipek doleva/doprava 
vyberte DIAG a potvrďte enterem. 

Výběr možnosti diagnostiky  Použijte šipky doleva/doprava pro výběr 
mezi výše vypsanými možnostmi (např. 
CALDATA atp.), viz další strany pro další 
postup. 

Ukončení meas Ukončete stisknutím meas. 
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Zobrazení Položka menu 

 

Zobrazení kalibračních údajů 
Vyberte možnost CALDATA pomocí šipek doleva/doprava, potvrďte stisknutím 
enteru. Použijte šipky doleva/doprava pro výběr ve spodní části displeje 
(LAST_CAL (poslední kalibrace), ZERO (nula), SLOPE (sklon), NEXT_CAL (příští 
kalibrace)). 
Zvolený parametr se zobrazí na hlavním displeji. 
 
Stiskněte meas pro návrat k měření. 

 

Zobrazení údajů o sondě 
Výrobce, typ, sériové číslo a datum poslední kalibrace.  
V každém z těchto případů je aktivní funkce Sensoface. 
 
Zobrazte údaje pomocí šipek doleva/doprava,  
vrátíte se stiskem enteru nebo meas. 

 

  



92 Diagnostický režim 

 

 

Zobrazení Položka menu 
 
 
 
 

 
 
 

Automatický test přístroje 
(pro přerušení testu můžete stisknout meas). 
 
 
1) Test displeje: Zobrazení všech segmentů při různých barvách podsvícení 
(bílá/červená/zelená).  
 
Pokračujte stisknutím enteru. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Test paměti RAM: Přesýpací hodiny blikají, poté zobrazí 
 --PASS-- (test proběhl) nebo --FAIL-- (chyba) 
 
Pokračujte stiskem enteru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Test paměti EEPROM: Přesýpací hodiny blikají, poté zobrazí 
 --PASS-- (test proběhl) nebo --FAIL-- (chyba) 
 
Pokračujte stiskem enteru. 
 
 
 
 
 
 

 

4) Test paměti FLASH: Přesýpací hodiny blikají, poté zobrazí 
 --PASS-- (test proběhl) nebo --FAIL-- (chyba) 
 
Pokračujte stiskem enteru. 
 
 
 
 
 
 

5) Test modulu: Přesýpací hodiny blikají, poté zobrazí 
 --PASS-- (test proběhl) nebo --FAIL-- (chyba) 
 
Doměřicího režimu se vrátíte stiskem enteru nebo meas. 
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Zobrazení Položka menu 

 

Zobrazení vstupů knihy záznamů 
Vyberte možnost LOGBOOK pomocí šipek doleva/doprava,  
potvrďte stiskem enteru. 
 
Pomocí šipek nahoru/dolů můžete rolovat dozadu a dopředu mezi záznamy 
(vstupy -00- ... -99-), kde -00- je poslední záznam. 
 
Pokud je displej nastaven na zobrazení data a času, můžete hledat konkrétní 
časový údaj pomocí šipek nahoru/dolů. Použijte šipky doleva/doprava pro 
zobrazení příslušné textové zprávy. 
 
Pokud je displej nastaven na zobrazení textové zprávy, můžete hledat konkrétní 
zprávy pomocí šipeknahoru/dolů. Použijte šipky doleva/doprava pro zobrazení 
data a času události. 
 
Stiskem meas se vrátíte do měřicího režimu. 

 

  



94 Diagnostický režim 

 

 

Zobrazení Položka menu 

 
Příklad zobrazení: 

 

 
 

Zobrazení právě naměřených hodnot (monitor sondy)  
Vyberte možnost MONITOR pomocí šipek doleva/doprava a potvrďte enterem. 
Použijte šipky doleva/doprava pro výběr ze spodní části displeje. Vybraný 
parametr se zobrazí na hlavním displeji.  
Stiskem meas se vrátíte do měřicího režimu. 
 
 
 
Zobrazení mV_pH 
(pro ověření, sonda může být ponořena v kalibračním roztoku, nebo může být 
zařízení zkoušeno použitím simulátoru.) 
 
 
 
Zobrazení provozní doby sondy. 

 

Verze software 
Zobrazení operačního režimu, verze hardware, software, a sériového čísla všech 
součástí přístroje. 
Použijte šipky doleva/doprava pro přepnutí mezi verzemi hardware a software. 
Stiskem enteru přejdete na informace o další součásti zařízení. 

 

  



Servisní režim 95 

 

 

V servisním režimu můžete vybrat z následující nabídky funkcí: 

 

MONITOR  Zobrazí právě naměřené hodnoty 

OUT1   Test proudového výstupu 1 

OUT2   Test proudového výstupu 2 

RELAIS   Test funkce relé 

CODES   Přiřazení a změna hesel 

DEVICE TYPE  Výběr operačního režimu (pH, Oxy, Cond) 

DEFAULT  Reset do továrního nastavení 

 

Poznámka: 

Režim HOLD je během servisního režimu aktivní! 

 

 

 

Operace Tlačítko Postup 
Spuštění servisního režimu 

 

Stiskněte tlačítko menu pro otevření menu 
výběru. Pomocí šipek doleva/doprava 
vyberte SERVICE a potvrďte enterem. 

Zadání hesla 

 

Za použití šipek nahoru/dolů  
a doleva/dopravazadejte přístupové heslo 
do servisního režimu – 5555. 
 
Potvrďte enterem. 

Údaj na displeji 

 

V servisním režimu jsou zobrazeny  
tyto ikony: 

• Trojúhelník režimu HOLD 

• Servisní režim (klíč) 

Ukončení meas Ukončete stisknutím meas. 

 

  



96 Servisní režim 

 

 

Položka menu Projev změny 

 

Zobrazení právě naměřených hodnot (monitor sondy) s aktivním režimem 
HOLD: 
Vyberte MONITOR pomocí šipek doleva/doprava, potvrďte stisknutím enteru. 
Vyberte parametr v textové řádce pomocí šipek doleva/doprava. 
 
Vybraný parametr se zobrazí na hlavním displeji. 
Vzhledem k tomu, že přístroj je v režimu HOLD, můžete provést ověření pomocí 
simulátorů bez ovlivnění výstupního signálu. 
 
Stiskněte meas na více jak dvě vteřiny pro návrat do servisního menu.  
Stiskněte meas ještě jednou pro návrat do měřicího režimu. 

 

Stanovení proudu pro výstupy 1 a 2 
Vyberte výstup 1/2 (OUT1/OUT2) pomocí šipek doleva/doprava,  
potvrďte enterem. 
Zadejte platnou hodnotu proudu pro příslušný výstup pomocí šipek nahoru/dolů 
a doleva/doprava. Potvrďte hodnotu enterem. 
Pro účel kontroly je aktuální hodnota proudu na výstupu zobrazena v pravém 
spodním rohu displeje. 
Ukončete stiskem meas nebo enteru. 
 

 

Test relé 
Vyberte možnost RELAIS pomocí šipek doleva/doprava, potvrďte stisknutím 
enteru. Nyní je stav relé „zmražen“. Dvě číslice na hlavním displeji představují 
příslušný stav relé (zleva doprava: relé 1, relé 2). Vybraná číslice bliká. 
Vyberte jedno z relé pomocí šipek doleva/doprava, stav můžete měnit  
mezi sepnuto (1) a rozepnuto (0) pomocí šipek nahoru/dolů. 
Ukončete stisknutím enteru. Relé budou znovu nastavena příslušně k měřeným 
hodnotám.  
 
Pro návrat do měřicího režimu stiskněte meas. 
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Položka menu Projev změny 

 

Nastavení hesel 
v servisním menu - položka CODES, můžete přiřadit heslo k režimům DIAG, HOLD, 
CAL (kalibrace), CONF (nastavení), a SERVICE (servisní mód).  
Heslo servisního režimu je 5555. 
Pokud dojde ke ztrátě hesla od servisního režimu, musíte požádat o záchranné 
dočasné číslo (TAN) od dodavatele - je třeba poskytnout sériové číslo  
a verzi hardware přístroje.  
Pro zadání záchranného čísla přejděte do servisního režimu a zadejte heslo 7321. 
Po správném zadání záchranného čísla zařízení zobrazí PASS (v pořádku) na čtyři 
vteřiny a resetuje servisní heslo na výchozí (5555). 

 

Reset do továrního nastavení 
V servisním menu, položka DEFAULT (Výchozí) - můžete zařízení resetovat do 
továrního nastavení. 
Varování! 
Po resetování do továrního nastavení je potřeba znovu nastavit přístroje,  
včetně parametrů sondy! 

 

  



98 Zprávy o chybách 

 

 

 
Chyba 

 
Informační text 
(zobrazen během závady po stisku tlačítka info) 

 
Možná příčina problému 

ERR 99 DEVICE FAILURE (Porucha zařízení) Chyba v továrním nastavení 
Závada paměti EEPROM nebo RAM 
Tato zpráva se zobrazí pouze v případě celkové 
poruchy. Zařízení musí být opraveno a 
zkalibrováno u výrobce. 

ERR 98 CONFIGURATION ERROR  
(Chyba nastavení) 

Chyba nastavení nebo kalibrace 
Závadná kalibrační data nebo nastavení; znovu 
nastavte všechny parametry azkalibrujte 
přístroj. 

ERR 95 SYSTEM ERROR (Systémová chyba) Systémová chyba 
Je zapotřebí přístroj restartovat. 
Pokud chyba přetrvává, zašlete přístroj  
do opravy. 

 

ERR 01 NO SENSOR (žádná sonda) Chyba sondy 
Není zvolený operační režim 
Vadná sonda 
Sonda nepřipojena 
Přerušený kabel sondy 

ERR 02 WRONG SENSOR (Špatná sonda) Špatná sonda 

ERR 04 SENSOR FAILURE (Selhání sondy) Závada sondy 

ERR 05 CAL DATA Chyba v kalibračních údajích 

 

  



Zprávy o chybách 99 

 

 

 
Chyba 

 
Informační text 
(zobrazen během závady po stisku tlačítka info) 

 
Možná příčina problému 

ERR 10 ORP RANGE 
CONDUCTANCE TOO HIGH 
(Rozsah ORP, vodivost příliš vysoká) 

Překročení rozsahu displeje 
ORP: < -1999 mV nebo > 1999 mV 
Vodivost: větší než 3500 mS 

ERR 12 RANGE (Rozsah) Překročení rozsahu displeje 

ERR 12 MV RANGE  
RANGE 

Rozsah mV 

ERR 13 TEMPERATURE RANGE (Teplotní rozsah) Překročení teplotního rozsahu 

ERR 15 SENSOCHECK GLASS-EL 
(Test skleněné elektrody) 

Funkce Sensocheck, skleněná elektroda  
(při měření pH) 

 

ERR 60 OUTPUT LOAD (Zátěž na výstupu) Chyba zátěže 

ERR 61 OUTPUT 1 TOO LOW (Hodnoty na 
výstupu 1 jsou příliš nízké) 

Výstupní proud 1 
<0 (3,8) mA 

ERR 62 OUTPUT 1 TOO HIGH (Hodnoty na 
výstupu 1 jsou příliš vysoké) 

Výstupní proud 1 
>  20,5 mA 

ERR 63 OUTPUT 2 TOO LOW (Hodnoty na 
výstupu 2 jsou příliš nízké) 

Výstupní proud 2 
<0 (3,8) mA 

ERR 64 OUTPUT 2 TOO HIGH (Hodnoty na 
výstupu 2 jsou příliš vysoké) 

Výstupní proud 2 
>  20,5 mA 

 

  



100 Funkce Sensocheck a Sensoface 

 

 

Monitorování stavu sondy - funkce Sensocheck a Sensoface 

  

 Funkce Sensocheck nepřetržitě sleduje sondu a její připojení. Tři indikátory stavu sondy 

 (Sensoface) poskytují informace o nezbytné údržbě sondy. Další informace závisí na příčině závady  

 - stiskem tlačítka info zobrazíte informační text.   

 

 

Poznámka: 

Zhoršení indikace o stavu sondy, tedy zobrazení smutného obličeje na displeji, je způsobeno zhoršením stavu sondy. 

Zlepšení stavu může nastat pouze po rekalibraci či odstranění závady na sondě. 

 

Zpráva funkce Sensoface 

Chybová zpráva o sondě funkce Sensocheckje také indikována na výstupu (číslo 15 - ERR 15). Kontakty alarmu jsou 

aktivní, podsvícení displeje se změní na červenou barvu, výstupní proud OUT se změní na 22 mA (pokud byl takto 

nastaven). 

Všechny ostatní zprávy funkce Sensoface mohou být indikovány na výstupu pomocí kontaktů (viz relé, strana 60) 

 

Vypnutí funkcí Sensocheck a Sensoface 

Sensocheck je možné vypnout v menu nastavení (funkce Sensoface se tímto také deaktivuje). 

 

Výjimka: 

Po provedené kalibraci je pro potvrzení vždy zobrazen usměvavý obličej. 

 

  



Operační stavy 101 

 

 

 

 

  



102 Produktová řada 

 

 

Zařízení Objednací číslo 

Stratos MS A405N A405N 

Stratos MS A405B (do prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 2) A405B 

Sady pro montáž přístroje: 

Montáž na trubku      ZU0274  

Montáž do panelu     ZU0738 

Ochranná stříška     ZU0737 

 

Konektor M12 pro připojení sondy kabelem Memosens /M12 ZU0860   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro více informací ohledně produktové řady sond a armatur nás kontaktujte na e-mailové adrese pci@profess.cz. 

Datové listy a návody jsou ke stažení na stránkách www.profess.cz nebo na stránkách výrobce www.knick.de. 



Specifikace 103 

 

 

 

PH vstup  
Vstup a výstup dat 

Napájení 

Svorky Memosens (1-4) 
Asynchronní rozhraní, RS 485, 9600/19200 Bd 

Terminál 1: +3,08 V/10 mA, Ri< 1Ω, odolné proti zkratu 

Rozsah displeje Hodnota pH -2.00…16 
(v závislosti na sondě) ORP -1999…1999 mV 
 Teplota -20.0… 200.0 °C 
  
 
Standardizace pH sond* PH kalibrace 

Operační módy AUTO Kalibrace Calimatic a automatickým  
rozpoznáním pufru. 

 MAN Manuální kalibrace se zadáním hodnoty vlastního 
pufru. 

 DAT Přímé zadání (předem známých) parametrů sondy. 
  
Kalibrace produktu 
Nastavení pufru -01-  Mettler-Toledo 2.00 / 4.01 / 7.00 / 9.21 
 -02-  KnickCaliMat 2.00 / 4.00 / 7.00 / 9.00 / 12.00 
 -03-  Ciba (94) 2.06 / 4.00 / 7.00 / 10.00 
 -04-  NIST technical 1.68 / 4.00 / 7.00 / 10.01 / 12.00 
 -05-  NIST standard 1.679 / 4.006 / 6.865 / 9.180 
 -06-  HACH 4.00 / 7.00 / 10.01 
 -07-  WTW techn. buffers 2.00 / 4.01 / 7.00 / 10.00 
 -08-  Hamilton 4.01 / 7.00 / 10.01 
 -09-  Reagecon 2.00 / 4.00 / 7.00 / 9.00 / 12.00 
 -10- DIN 19267 1.09/4.65/6.79/9.23/12.75 
 -U1-     Definovatelný soubor pufru se dvěma roztoky pufru 
  

Max. rozsah kalibrace Asymetrie potenciálu ± 60 mV 
 Sklon   80…103 %  (47.5…61mV/pH) 
 (možnost omezujících zpráv funkce Sensoface) 
 
Standardizace ORP sondy*  Kalibrace ORP   (Nastavení nuly)       

Max. rozsah kalibrace -700…700  ∆mV  
     

Interval pro kalibraci Interval 0000…9999 h      (Německý patent DE 101 41 408) 

  

Sensocheck® 
 

Zpoždění 

Automatické monitorování skleněné elektrody. 
Může být vypnuto. 

Přibližně 30 s. 

Sensoface® Grafické informace a stavu sondy. Vyhodnocení nuly/sklonu, kalibrační interval 

 
Teplotní kompenzace procesního média  

 Lineární –19.99…19.99 %/K; referenční teplota 25 °C, ultračistá voda 
* definováno uživatelem 
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Vstup Oxy 
Vstup a výstup dat 

Napájení 

Svorky Memosens (1-4) 
Asynchronní rozhraní, RS 485, 9600/19200 Bd 

Terminál 1: +3,08 V/10 mA, Ri< 1 Ω, odolné proti zkratu 

 

Operační režimy GAS  měření v plynech 
 DO  měření v kapalinách  
 Měření teploty  -20 ... 150 °C v závislosti na sondě) 
 

Zobrazovaný rozsah Nasycení (-10…80 °C)  0.0… 600.0 % 
Běžná sonda  Koncentrace (-10…80 °C) 0.00…99.999mg/l  
(V závislosti na sondě) (rozpuštěný kyslík) 0.00…99.999  ppm 
 Koncentrace objemu v plynu 0.00… 99.99 % obj 
 

Zobrazovaný rozsah Nasycení (-10…80 °C)  0.000… 150.0 % 
Stopová sonda  Koncentrace (-10…80 °C) 0000…9999 µg/l /10.00...20.00 mg/l 
(V závislosti na sondě) (rozpuštěný kyslík) 0000…9999 ppb / 10.00...20.00ppb 
 Koncentrace objemu v plynu 0000… 9999 ppm / 1.000...50.00% objemu 
 

Korekce vstupu*) Korekce tlaku  0.000… 9.999 bar/999.9 kPa / 145,0 PSI 

 Ručně/přes proudový vstup       0(4) – 20 mA 

Korekce slanosti                             0.0 – 45.0 g/kg 

Standardizace sondy*) CAL_AIR Automatická kalibrace ve vzduchu 
 CAL_WTR Auto. kalibrace ve vodě nasycené kyslíkem 
 P_CAL Produktová kalibrace 
 CAL_ZERO Kalibrace nuly 
Korekce tlaku*  Ruční 0.000 ... 9.999 barů / 999.9 kPa/ 145.0 PSI 
  

Kalibrační časovač Rozmezí 0000 ... 9999 hodin 
 

Sensoface® Grafické informace a stavu sondy. Vyhodnocení nuly/sklonu, kalibrační interval 

 
 
*) definováno uživatelem 
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Vstup COND 
Vstup a výstup dat 

Napájení 

Svorky Memosens (1-4) 
Asynchronní rozhraní, RS 485, 9600/19200 Bd 

Terminál 1: +3,08 V/10 mA, Ri< 1 Ω, odolné proti zkratu 

 

Rozsah displeje Vodivost 0.000 … 9.999 µS/cm 
00.00 … 99.99 µS/cm 
000.0 … 999.9 µS/cm 
0000  … 9999 µS/cm 
0.000 … 9.999 mS/cm 
00.00 … 99.99 mS/cm 
000.0 … 999.9 mS/cm 
0.000 … 9.999 S/cm 

 Rezistivita 00.00 … 99.99 MΩ/cm 
 Koncentrace 0.00   … 100 % 
 Teplota -20.0 ... +150 ° C 
 Slanost 0.0     … 45 ‰  (0 ... 35°C) 
 Odezva (T90) přibližně 1 sekundu 
Chyba měření1 Dle specifikace sondy 

Rozsahy měření dle senzoru Memosens 

Teplotní kompenzace (OFF)  Bez kompenzace 
(referenční teplota 25 °C) (LIN) nastavitelná ref. teplota Lineární charakteristika 00.00 … 19.99 % / K 
 (NLF) Referenční teplota 25 °C Přírodní vodstva dle EN 27888 
 (NaCl) Referenční teplota 25 °C NaCl od 0 (ultračistá voda) do 26 % dle tepl. vody 
  

Určení koncentrace*) -01- NaCl 0 – 26hmotn. % (0 °C)  … 0 – 28hmotn. % 
(100 °C) 

 -02- HCl 0 – 18hmotn. % (-20 °C)  … 0 – 18 hmotn. % % 
(50 °C) 

 -03- NaOH 0 – 13hmotn. % (0 °C)  … 0 – 24hmotn. % (100 °C) 
 -04- H2SO4 0 – 26hmotn. % (-17 °C) …0– 37hmotn. % (110 

°C) 
 -05- HNO3 0 – 30hmotn. % (-20 °C) … 0 – 30hmotn. % (50 

°C) 
 -06- H2SO4 94–99hmotn. % (-17°C) …89–99hmotn. % 

(115 °C) 
 -07- HCl 22–39hmotn. % (-20°C) …22–39hmotn. % (50 

°C) 
 -08- HNO3 35– 96hmotn. % (-20°C) …35– 96hmotn. % (50 

°C) 
 -09- H2SO4 28–88hmotn. % (-17°C) …39–88hmotn. % 

(115 °C) 
 -10- NaOH 15 –50hmotn. % (0°C) …35 – 50hmotn. % (100 °C) 
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Standardizace sondy - Zadání korekční konstanty a současné zobrazení procesní veličiny / teploty 
- Zadání vodivosti kalibračního roztoku a současné zobrazení procesní  
veličiny / teploty 
- Kalibrace vodivosti produktu pro vodivost 
- Seřízení teplotního čidla  

Sensocheck  Detekce polarizace  

Zpoždění Přibližně 30s 

Sensoface Grafické informace o stavu sondy 

 

Kontrola sondy Přímé zobrazení měřených hodnot ze senzorů k ověření 
 (odpor/teplota) 

 
 
  
*) definováno uživatelem 
1) dle normy EN 60746 za běžných operačních podmínek 
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HOLD vstup    Galvanicky oddělený  

Funkce  Přepnutí přístroje do režimu HOLD  
 
Spínací napětí  0…2 V (ac/dc) Neaktivní 
  10…30 V (ac/dc) Aktivní 
 

Výstup 1  0/4…20 mA, max. 10V, plovoucí 
(svorky 8,9 galvanicky spojeny s výstupem 2) 

Překročení rozsahu*  22 mA v případě chybových zpráv 

Charakteristika    Lineární, při měření vodivosti i nelineární či logaritmická 

 

Výstupní filtr*    Časová konstanta filtru 0…120 s, filtr typu dolní propust 

Chyba měření 1)  < 0.25 % aktuální hodnoty proudu + 0.025mA 

 
Výstup 2 Totožné parametry s výstupem 1 - svorky 9,10 galvanicky spojeny s výstupem 1 

 
 
 
 
*) definováno uživatelem 
1) dle normy EN 60746 za běžných operačních podmínek 
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Limitní relé REL1 / REL2 Dva reléové kontakty, společné (svorky 14/15/16) 

Maximální zatížení ac< 250 V / < 3 A / < 750VA 
 Dc< 30 V / < 3 A / < 90 W 
 
Použití Mezní hodnota 
 Alarm 
 Ostřik 
 

Mezní hodnota Funkce Minimální/maximální 
 Typ kontaktu V klidu sepnuto nebo v klidu rozepnuto 
 Doba odezvy 0000…9999 s (aktivováno se zpožděním, 

deaktivováno okamžitě)  
 
 Nastavená hodnota Hodnota z nastaveného rozsahu 
 Hystereze Pásmo kolem hodnoty sepnutí, definováno 

uživatelem 
 

Alarm Podmínka spuštění Závada nebo zpráva funkce Sensoface 
 Typ kontaktu V klidu sepnuto nebo v klidu rozepnuto 
  

Čištění     Délka cyklu   0,1 ... 999.9 hodin 

       Čas zapnutí      0 ... 1999 vteřin 

    Typ kontaktu   V klidu sepnuto nebo v klidu rozepnuto 

      

Hodiny reálného času     Volitelné různé formáty času 

Rezerva bez napájení   > 5 dní 

Displej      LC displej, sedmi-segmentový s ikonami, barevné podsvícení 

Hlavní displej     Výška znaků přibližně 22 mm, symboly jednotek přibližně 14 mm 

Vedlejší displej     Výška znaků přibližně 10 mm 

Řádek pro text     14 znaků, 14 segmentů 

Funkce Sensoface    3 indikátory stavu (přátelský, neutrální, mračící se obličej) 

Indikátor režimu    meas, cal, conf, diag (měřicí, kalibrační,konfigurační a  diagnostický režim) 

      Další ikony pro nastavení a zprávy 

Indikace alarmu    Displej bliká, červené podsvícení 

 

Tlačítka    meas, info, 4 tlačítka šipek (kurzorů), enter 

Diagnostické funkce Kalibrační data Datum kalibrace, nula, sklon a čas odezvy 
 Auto-test Automatické otestování pamětí (RAM, FLASH, 

EEPROM) 
 Logbook 100 událostí s datem a časem 
 Test displeje Zobrazení všech segmentů displeje 
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Servisní funkce 

 

Monitorování sond Přímé zobrazení signálu ze sondy (mV / odpor) 
Proudový zdroj Proud specifikovaný pro výstup 1 a 2 (00.00…22.00 mA) 
Test relé Ruční ovládání reléových výstupů 
Tovární nastavení Reset všech parametrů na tovární nastavení 
Uchování dat Parametry, kalibrační data, logbook> 10 let 
 

Elektrická bezpečnost Ochrana před elektrickým šokem ochranným oddělení všechnízkonapěťových 
obvodů od hlavních, dle EN 61010-1 

ATEX Global: IECExZone 2, 22 
Europe: ATEX Zone 2, 22 
USA: FM Cl I/II/III Div 2; Zone 2, 22 
Canada: CSA Cl I/II/III Div 2; Zone 2, 22 

EMC  

Emitované rušení Třída B (obytné zástavby) 
Odolnost proti rušení Průmyslové prostředí 

Omezení nebezpečných látek Dle direktivy Evropské komise 2002/95/EC 

Napájecí napětí 80 (-15 %)…230 (+10 %) V ac; 15 VA; 45…65 Hz 
24 (-15 %)…  80 (+10 %) V dc;, 10W. 
Přepěťová kategorie II, třída II 

Zkušební napětí 2,5 kVac 

Provozní podmínky  
Okolní teplota -20…50°C 
Skladovací/přepravní teplota -30…70°C 
Relativní vlhkost 10…95% nekondenzující 

Kryt  
Montáž Montáž na zeď, trubku nebo do panelu 
Barva Šedá, RAL 7001 
Ochrana proti vniknutí IP 67 
Hořlavost UL 94V-0 
Rozměry 148 mm × 148 mm 
Rozměr výřezu Výřez při montáži do panelu 138 mm × 138 mm to DIN 43 700 
Váha 1.2 kg ( 1.6kg včetně příslušenství) 
Kabelové průchodky 3 prorážky pro průchody M20 × 1.5  

2 prorážky pro NPT ½‘‘ nebo pevnou ocelovou hadici 
Připojení Vodiče max. 2.5 mm2 
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-01-  Mettler-Toledo 

(odpovídá původním „technickým pufrům firmy Knick“) 
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-02- KnickCaliMat 

   (Hodnoty rovněž platí pro Merck-Titrisols, Riedel-de-HaenFixanals.)  
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-03-             pufry Ciba (94) 

                    jmenovité hodnoty: 2.06, 4.00, 7.00, 10.00 
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-04-  Technické pufry pro NIST 
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-05- Standardní pufry NIST 

 Standard NIST (DIN 19266 : 2000-01) 

 

Poznámka: 

Skutečné hodnoty pH jednotlivých dávek referenčních materiálů jsou zdokumentovány v certifikátu akreditované 

laboratoře. Tento certifikát je poskytován spolu s danými pufry. Pouze tyto hodnoty pH by měly být použity jako 

norma pro druhotné referenční materiály pufru. Podobně tato norma nezahrnuje tabulku normovaných hodnot pH 

pro praktické použití. Tabulka nahoře pouze poskytuje příklad pro představu o možných hodnotách pH. 
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-06- Pufry HACH 

 Jmenovité hodnoty: 4.01,  7.00, 10.01 (±0.02  při 25 °C) 
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-07- Technické pufry WTW 
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-08- Pufry HamiltonDuracal 
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-09- Pufry Reagecon 
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-10- Pufry DIN 19267 

 

 

  



120 -U1- Definovatelný soubor pufru 

 

 

  

Můžete definovat soubor pufrů se dvěma roztoky pufru v teplotním rozsahu 0...95 °C, délka kroku = 5 °C. 

Pokud tak chcete učinit, vyberte v menu nastavení vyberte soubor pufrů -U1-. 

Technické roztoky pufru Ingold, které byly doručeny (pH 4.01/7.00) jsou uloženy jako soubor pufru a mohou být 

upraveny. 

 

Podmínky pro určitelný soubor pufru: 

 

• Všechny hodnoty musí ležet mezi pH 0 ... 14. 

• Maximální rozdíl mezi dvěma sousedními hodnotami pH (délka kroku 5°C) stejného roztoku pufru: pH 0.25 

• Hodnoty roztoku pufru 1 musí být nižší než hodnoty pufru 2 

• Rozdíl mezi hodnotami pro stejné teploty musí být větší než 2 pH. 

 

Chybná zadání jsou indikovány v měřicím režimu jako zpráva -FAIL BUFFERSET U1- (chyba souboru pufru). 

Hodnota teploty 25 °C je vždy použita pro zobrazení pufru během kalibrace.  

 

  



-U1- Definovatelný soubor pufru 121 

 

 

 

Krok Operace/Zobrazení Projev změny  
Zvolte soubor pufru -U1- 
(menu CONFIG/SNS) 

 

 

Vyberte roztok pufru 1 pro změnu. 

 
Pomocí šipek nahoru/dolů vyberte YES 
(Ano). 

Budete požádání o potvrzení  
(kvůli předejití nechtěných změn 
nastavení). 

Změna hodnot 
roztok pufru 1 

 
Upravte hodnotu pomocí šipek 
nahoru/dolů a doleva/doprava, 
potvrďte enterem a pokračujte na další 
hodnotu teploty.  

 

Zadejte hodnoty pro první roztok 
pufru (délka kroku 5 °C). Rozdíl mezi 
hodnotami nesmí překročit 0,25 pH.  

Vyberte roztok pufru 2 pro změnu. 

 

Rozdíl mezi roztoky pufru pro stejné 
teploty musí být větší než 2 
jednotky pH. 
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Soubor pufru U1: 

Vyplňte Vaše údaje nastavení nebo použijte tabulku jako originál pro kopírování. 
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Roztoky chloridu draselného 

(Vodivost v mS/cm) 

 

    Teplota  Koncentrace 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Zdroj dat:K. H. Hellwege, H. Landolt, R. Börnstein: ZahlenwerteundFunktionen ..., svazek 2, část. svazek 6  
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Roztoky chloridu sodného 

(Vodivost v mS/cm) 

 

 

 

1) Zdroj dat: Test testovací roztoky dle DIN IEC 746-3  
2) Zdroj dat: K. H. Hellwege, H. Landolt, R. Börnstein: ZahlenwerteundFunktionen ..., svazek 2, část. svazek 6  
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Měřicí rozsahy 

 

Látka Rozsahy koncentrace 

NaCl 
 
Nastavení 

0 - 26 hmot. % (0 °C) 
0 - 26 hmot. % (100 °C) 
-01- 

HCl 
 
Nastavení 

0 - 18 hmot. % (-20 °C) 
0 - 18 hmot. % ( 50 °C) 
-02- 

22 - 39 hmot. % (-20 °C) 
22 - 39 hmot. % (50 °C) 
-07- 

NaOH 
 
Nastavení 

0 - 13 hmot. % (0 °C) 
0 - 24 hmot. % (100 °C) 
-03- 

15 - 50 hmot. % (0 °C) 
35 - 50 hmot. % (100 °C) 
-10- 

H2SO4 
 
Nastavení 

0 -26hmot. % (-17°C) 
0 -37hmot. % (110°C) 
-04- 

28 - 77hmot. % (-17°C) 
39 - 88hmot. % (115°C) 
-09- 

94 -99hmot. % (-17°C) 
89-99hmot. % (115°C) 
-06- 

HNO3 

 
Nastavení 

0 - 30 hmot. % (-20 °C) 
0 - 30 hmot. % (50 °C) 
-05- 

35 - 96 hmot. % (-20 °C) 
35 - 96 hmot. % ( 50 °C) 
-08- 

 

Pro roztoky vypsané nahoře dokáže analyzátor určit koncentraci látky - díky naměřené vodivosti a hodnotám teploty 

(v hmot. %). 

Chyba měření je dána sumou chyb měření během měření vodivosti a teploty a přesností koncentračních křivek, 

uložených v přístroji. Doporučujeme kalibrovat přístroj spolu se sondou, například přímo na koncentraci za použití 

metody CAL_CELL. Pro přesné měření teploty byste měli provést přizpůsobení teplotního čidla. Pro procesy 

s rychlými změnami teploty použijte oddělené teplotní čidlo s rychlou odezvou. 
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-01- Roztok chloridu sodného NaCl 

 

 

 

 

 

 Měření koncentrace v tomto rozsahu není možné. 

 

Vodivost vůči koncentraci látky a teplotě procesu pro roztok chloridu sodného (NaCl) 
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-02- Kyselina chlorovodíková HCl 

-07- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Měření koncentrace v tomto rozsahu není možné. 

 

Vodivost vůči koncentraci látky a teplotě procesu pro roztok kyseliny chlorovodíkové (HCl) 
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-03- Roztok hydroxidu sodného (NaOH) 

-10- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Měření koncentrace v tomto rozsahu není možné. 

 

Vodivost vůči koncentraci látky a teplotě procesu pro roztok hydroxidu sodného (NaOH) 
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-04- Kyselina sírová H2SO4 

-06- 

-09- 

 

 

 

 

 

  Měření koncentrace v tomto rozsahu není možné. 

 

Vodivost vůči koncentraci látky a teplotě procesu pro roztok kyseliny sírové (H2SO4) 
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-05- Kyselina dusičná HNO3 

-08- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Měření koncentrace v tomto rozsahu není možné. 

 

Vodivost vůči koncentraci látky a teplotě procesu pro roztok kyseliny dusičné (HNO3) 
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