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1 Inledning
Combicontrol PIC432B är ett instrument, som användes
till mätning och styrning av pH, mV och temperatur.
pH/mV ingången är beräknad till styrning av
kombinationselektroder for pH, redox eller jonselektiva
elektroder. Temperaturgivaren, som skall användas är
en standard PT100 givare och mäter från 0 till 150 oC.
De uppmätta enheterna blir behandlade genom två av
varandra oavhängiga filhanterare, vilka kan övervaka
signalerna och därmed ge styrning till externa enheter.
Man kan välja mellan On/Off kontroll eller PI styrning
baserat på frekvens eller tid. Filhanterarna, som
fortsättningsvis kallas Limit A och Limit B, har individuella
utgångsreläer. Limit A och Limit B kan relateras till pH/
mV eller temperatur. Till de två kontrollmaskinerna hör
ett set av parametrar, som blir behandlade senare.
Parametreringen kan företagas via instrumentets tastatur eller via ett medföljande PC program - pHSetup

Instrumentet har 3 analoga utgångar, som kan
programmeras till 0-20mA, 4-20mA eller 0-5V. Instrumentet kan också inställas, således att analogutgångarna
#2 och #3 följer ett proportionellt band. Analogutgången
kan då användas till styrning av frekvensomformare eller liknande. Det finns inbyggt 2 stk Flash memory kretsar
för datainsamling; en för temperatur och en för pH eller
mV. Insamlingsintervallerna kan programmeras från 1
sek. till 600 sek. Vid 60 sek. kan man spara data för 2
år.
Den insamlade datamängden kan sändas till registrering i t.ex. Microsoft Excel.
Instrumentet kan också levereras med möjlighet för
kontinuerlig datatransmission till extern datainsamling
eller SRO anläggning.
Instrumentet är avsett för väggmontage och har
täthetsgraden IP65. Anslutes från 80 til 250V AC/DC.
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Fig.1

Fig.2

2.1 Typisk installation

2.7 Analog utgång

Instrumentet är avsett för väggmontage och kan därför
lätt placeras i närheten av mätobjektet. Efter öppning
av luckorna mrk.1 kan instrumentet fästas på väggen
genom hålen mrk. 2. För att komma åt fästlisterna
lösgöres de fyra skruvarna mrk. 3, varefter överdelen
kan vippas upp och placeras på underdelen som visas
på fig. 2. Överdelen kan också demonteras helt genom
att dra kabel mrk. 5 ut från konnektorn som är monterad
på plinten. Instrumentet är försett med fästlister, som
saknar skruvar, men använder ett patenterat
fjädersystem. Översikt över klämförbandet finns på sid.
11. På fig. 2 ses en koppling, där utgångsreläerna är
kopplade i serie. Framspänningen är ansluten, som anges
vid mrk. 7. Reläutgången styr en doserpump via impulskabel mrk. 8.

Analog utgång #1-3 kan programmeras via set-up och
man kan välja mellan följande: 0-20 mA, 4-20 mA eller
0-5 V. Max. belastning vid 0(4)-20 mA är 300 ohm och
min. 25 kohm vid 0-5 V utgång. Utgångarna kan
programmeras till följande:
Utgång 1. Proportionellt med pH eller mV. Om båda
Limits är temperatur är utgången proportionell med temperaturen.
Utgång 2. Proportionell med temperatur. Om Limit A
är satt till APR användes utgången till APR. Se. 4.16
Utgång 3. Användes endast när Limit B är satt till APR.

2.8 Ur-Datum funktion

Combicontrol PIC432B förses med spänning från 80250V AC/DC Tillslut plint 9 och 10.

Den inbyggda ur/datum funktionen är försedd med Libatteri back-up. Batteriet förväntas ha en livslängd på
minst 10 år. Tid och datum kan inställas från instrumentets front via Parameter # 25-26-27. Inställningen
kan också genomföras via PC-programmet pHSetup.
Se sidan 7.

2.3 pH/mV anslutning

2.9 Datainsamling

Mätelektroden anslutes BNC kopplingen.

Instrumentet innehåller funktion för datainsamling. Via
PC-setup kan man välja mellan insamlingsintervaller på
1, 10, 60 eller 600 sekunder. Intervallerna kan också
väljas från instrumentets front via Parameter # 24.
Den insamlade datan förvaras i 2 stk 1Mb Flash-kretsar.
Blir Flash-kretsarna fulla kommer den äldsta datan att
bli överskriven automatiskt. Under Parameter # 28 kan
Flash-kretsen raderas.

2.2 Strömförsörjning

2.4 Pt100 anslutning
Pt 100 temperaturgivare anslutes till plint 14 och 15. Då
inkopplingen sker genom 2-ledar teknik, bör det
användas installationsledningar med minst 0,5 mm2 vid
stort avstånd mellan mätplats och instrument.

2.5 Reläanslutning
De inbyggda reläerna anslutes till den externa styrningen
i överensstämmelse med den önskade funktionen.
Reläerna är aktiverade i normaltillstånd, men kan
inverteras via parameter set-up.

2.10 pH transmitter
Ingångssteget för pH/mV är monterad på en särskild
plint, som har förbindelse med bottenplinten via en 2ledareförbindelse. Plinten ses vid mrk. 6. Är plinten ej
monterad eller defekt, visas 'Err1' i displayen.
Är det långt mellan mätobjekt och instrument bör man
använda en pH/mV transmitter. Denna plint kan levereras som en självständig enhet.

2.6 Seriell port RS232
Instrumentet kan anslutas till en PC via plinterna kl. 67-8 eller via den medföljande kabeln, som på fig. 1, mrk
4.
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3 Display och programmering
3.1 Display
PIC432B innehåller en 4-siffrig numerisk display samt
12 stk. LED, som indikerar skilda funktioner, när en av
dessa är vald.
Den numeriska displayen har flera funktioner. Utöver
visning av mätningar, användes den även för att visa
parametrar och användes vid programmering av dessa.
Se nedanstående för en komplett översikt.

3.2 Display av mätvärden
pH visas som 0-14 pH med två decimaler.
mV visas som 0-1000 med förtecken (positiv utan +).
Temperatur visas från 0 till +150 med en decimal.
För att skifta mellan visning av mätvärden användes
"Mode".

3.3 Peak detektorer
För varje mätning finns en Max. och en Min. peak detektor, som ackumulerar Max. och Min. värden av det
uppmätta. Värdena erhålles genom att aktivera 'Pil-upp'
för max. Värden och 'Pil-ned' för min. värden. Peak
detektorerna kan resettas/återställas genom att hålla pilfunktionen intryckt och samtidigt trycka på 'Set'.

För att kunna programmera PIC432B skall enheten först
låsas upp. Det gör man genom att välja 'Mode'-knappen;
displayen visar nu 'On' och kan nu ändras till 'Off' med
en av pilfunktionerna. Enheten låser automatiskt efter 5
minuter, om ingen av knapparna har blivit aktiverade.
Programmerade värden sparas i EEProm.

3.4 Programmering
PIC432B programmeras genom 4 tryckfunktioner;
använd 'Mode', 'Pil-upp' och 'Pil-ned' samt 'SET'. 'Mode'
användes för att välja en av de programmerbara
parametrarna. När en av parametrarna är vald, kan värdet
ändras med hjälp av pilfunktionen. 'Pil-upp' ökar värdet
och 'Pil-ned' förminskar värdet. För att programmera
det utvalda aktiveras 'Set'-knappen.

3.5 Programmering via PC
Efter installation av det medföljande programmet pHSetup- kan programmeringen lätt företagas från PC'en.
Samtliga parametrar kan sparas på disc och överföras
till andra enheter. Programmet är beskrivet på sid. 6.

3.6 Brugerinterface
3.6 Brugerinterface
Mode

Funktion

B eskrivelse

pH

Vi sni ng

Udlæsni ng af aktuelle pH-værdi . Hvi s Redox-modus er pH udlæsni ng
i kke ti lgængeli g

mV

Vi sni ng

Udlæsni ng af aktuelle mV-måleværdi

o

C

Vi sni ng

Udlæsni ng af aktuelle temperatur

L o ck

Akti v

Ski fter mellem On og Off ved akti veri ng af pi ltaster. Skal være Off for
at kunne ændre parametre

Buffer

Akti v

Manuel justeri ng af buffer (nulpunkt)

Slope

Akti v

Li mi t A

Akti v

Li mi t B

Akti v

Param.

Akti v

Gi ver adgang ti l li ste af parametre

Auto Set

Akti v

Adgang ti l automati sk kali breri ng af pH

Relay A

Visni ng

Vi ser posi ti onen af relæ A; LED tændt = Relæet er trukket

Relay B

Vi sni ng

Vi ser posi ti onen af relæ B; LED tændt = Relæet er trukket

Manuel justeri ng af slope (forstærkni ng). Afhængi gt af måleværdi
justeres automati sk en af to slope værdi er
Aktuelle setpunkt for Li mi t A. Enheden følger den valgte enhed for
Li mi t A
Aktuelle setpunkt for Li mi t B. Enheden følger den valgte enhed for
Li mi t B
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4 Systembeskrivning
4.1 Generellt

4.8 Kontrollmöjligheter

I det följande beskrivs instrumentets egenskaper i detalj,
nedan följer beskrivning av de olika styr- och kontrollfunktionerna.

Limit A och Limit B kan programmeras oavhängigt till
följande kontrollmöjligheter.
1. On/Off, 2. Proportionell frekvens, 3. Proportionell tid.
4. APR-funktion, som är Analog Proportionell Reglering.
Man kan välja om limits skall vara Max. eller Min. gränser.
De olika kontrollmöjligheterna kan relateras till de 3
möjliga mätsignalerna.

4.2 pH/mV mätning
pH/mV ingångssteg består av en krets med mycket högt
ingångsmotstånd och extremt låg ingångsström. Efter
signalbehandling överföres signalen via en krets till
mikroprocessorn, som övertager display- og kontrollfunktioner m.m. Det är galvanisk skillnad mellan ingångssteg och processorkrets.

4.9 Parametrering
För val av de olika parametrarna och deras betydelse
hänvisas till parameterlistan på sidan 10. Önskas
uppsättningen företags via 'pHSetup' hänvisas till sid. 6.

4.3 Temperaturmätning

4.10 On/Off kontroll

Temperaturgivaren tillförs en ström på ca. 2,5 mA och
den genererade mV signalen förstärks och tillföres
mikroprocessorn, där det sker en linjearisering.

När mätvärden överstiger det valda gränsvärdet faller
tillhörande relä och återgår först när mätvärdet åter kommer innanför hysteresbandet.

4.4 Temperarturkompensering

4.11 Hystereseband

Om det är valt automatisk kompensering, företages denna
av processorn i överensstämmelse med den uppmätta
temperaturen. Man kan också välja att använda en fast
temperatur som utgångspunkt; Välj 'Set' under parameter #13 och programmera den önskade temperaturen
under parameter#14.mV mätning blir inte kompenserad.

Ett hysteresband ligger alltid över en Min-gräns och under en Max-gräns.

4.12 Proportionellt band
Proportionella bandet är här ett väldefinierat område, där
man har en variabel reglering. Ett proportionalband ligger alltid över en Min-gräns och under en Max-gräns.

4.5 Manuell nollpunkt justering
Skall det genomföras en nollpunktsjustering väljes 'Buffer' med 'Mode'-knappen och displayvärdet kan sedan
justeras med piltangenterna i överensstämmelse med en
känd lösning.
Justeringen påverkar inte mV mätning.

4.13 Grundfrekvens
Grundfrekvenserna för Limit A och Limit B kan väljas
från 1 imp/min till 180 imp/min.

4.14 Proportionell frekvens reglering (PI)
Är mätningen utanför proportionella bandet pulseras med
grundfrekvensen. I proportionella bandet ändras frekvensen linjärt mot noll i takt med att mätningen närmar sig
gränsvärdet.

4.6 Manuell Slope justering
Vid Slope justering väljes 'Slope' med 'Mode'-knappen
och justeringen genomföres med pilfunktionerna. Om det
är valt dual-slope, kan man spara de två slope värdena.
Vid single-slope sparas bara en forstärkningsfaktor, när
så är gemensamt för hela mätområdet. Justeringen
påverkar ej mV mätningen.

4.15 Tidsproportionell reglering
Frekvensen är konstant = inställd grundfrekvens. Här
ändras duty-cyclen efter samma princip som under PI
reglering. Är mätningen utanför proportionella bandet är
reläet draget konstant, är gränsen överskriden är reläet
utlöst.

4.7 Automatisk kalibrering
Vid Auto-Set väljes denna funktion med 'Mode'-knappen och texten 'SEt0' visas växelvis på displayen med
det aktuella mätvärdet. Med piltangenterna kan man
också välja 'SEt1' och 'SEt2'. För att kunna använda AutoSet krävs det, att de använda bufferlösningarnas värden
är programmerade under Parameter #22 och Parameter #23. Inställningsområdena är listade enligt nedanstående:
'SEt0' = pH7 (altid pH7,00)
'SEt1' = pH10 (8,00 pH 13,00)
'SEt2' = pH4 (1,00 pH 6,00)
När bufferlösningen är vald i överensstämmelse med det
valda Auto-Set punkt, aktiveras 'Set'. När kalibreringen
är klar, stoppar displayen med att skifta till mätvärdet
och visar endast 'SEtx'. Fortsätter displayet att skifta,
föreligger en indikation på att buffervärdet ligger utanför
det avsedda området. Som är inlagt på ett område på +/
- 1 pH.

4.16 Analog proportionell reglering
Väljes APR för Limit A blir analog utg. #2 omdefinierat
till APR utgång. Limit B styr alltid utgång #3 vid APR.
APR fungerar enligt följande:
Ligger mätningen utanför det proportionella bandet kommer analogutgången antaga värdet 100%. När mätningen
närmar sig gränsvärdet ändras utgångsvärdet linjärt mot
0%.

4.17 Reglerexempel
On/Off kontroll kan användas till alarmgivning och styrning
av pumpar. Proportionell frekvens-styrning användes
primärt till styrning av doserpumpar. Proportionell tidsstyrning kan användas till styrning av värmeelement. APR
kan användas till styrning av frekvensomformare etc.
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5 PC- programmet pHSetup
5.1 Installation

tillhörande indexbladet; 'Limit A', 'Limit B', 'Diverse' samt
'Tid/Datum'. Efter inställning av de önskade parametrarna,
skall man avsluta med 'OK' för att få den ändrade
parametern överförd till instrumentet. Om de inställda
parametrarna ej överföres korrekt till instrumentet
informeras om detta i form av en dialogbox. Användaren
kan därför vara säker på överföringen, om inget besked
getts inom ett par sekunder.

Programmet installeras från den medföljande CD-ROM
eller nedladdas från Internet.

5.2 Systemkrav
Programmet drivs under följande Windows-versioner:
- 98 och ME
- NT 3.5 eller nyare och 2000
- Xp
Det krävs minimalt diskutrymme på - ca. 1Mb.

5.3 Kommunikation
Under menypunkt 'Kommunikation'väljes vilken comport, som skall användas. Är man inte säker på vilken
port, PIC432B är anslutet, finns i PICSetup en
autoconnect-funktion, som undersöker alla tillgängliga
förbindelser med PIC432B. Denna egenskap finns under menypunkt "Kommunikation->Autoconnect".
Om instrumentet hittas, kan den anslutande COM-port
ses under "Kommunikation". Annars ges besked om att
PIC432B inte kunde hittas, och användaren får undersöka
och finna anledningen till detta.

5.5 Generell Setup
Under indexbladet 'Diverse' finnes olika parametrar som
är generella för instrumentet. Dessa kan ändras som
under pkt.5.4

5.4 Parametrering av PIC432B
Vid aktivering av menypunkt 'Parameter' framkommer
verktyget med indexbladen visat på efterföljande figur.
Respektive parameterkategori visas genom att välja det
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5.7 Språk
Programmet understöds av tre språk - engelska, tyska
och danska. Valet av språk görs genom menypunkten
'Språk', som visas på efterföljande figur.
När ett språk är valt, skiftar meny, dialogbox samt texter
till det valda språket.

5.8 Spara / Hämta parameter på disk
För senare programmering eller återprogrammering av
Controllern finns möjlighet att spara en
parameteruppsättning på disc eller hämta ett parameterset på disc. Detta utföres under menypunkt 'Fil'.
När en parameter sparas, sparas de parametrar som blivit
inlästa sist. För att vara säker på att dessa är de önskade,
välj då 'Parameter' från menyn varvid de aktuella
parametrarna för det anslutande Instrumentet läses in.

5.6 Tid/Dato

Vid hämtning programmeras instrumentet med de från
disc hämtade parametrarna, och det ges besked om, ifall
överföringen från Controllern icke genomförts korrekt.

Under indexbladet 'Tid/Datum' finns inställningar för tidsangivelse av den insamlade datan. Vid öppning av detta
indexblad hämtas den aktuella tiden från Controllern; Det
handlar alltså inte om PC'eller Windows tid! Det är dock
möjligt att använda denna Windows i Instrumentet genom
att aktivera knappen 'Synkronisera' för att därefter sända
tidsinställningarna till Instrumentet genom att trycka 'OK'.
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6 PC- programmet DataView
6.1 Installation
Programmet installeras från den medföljande CD-ROM
eller nedladdas från internet.

6.2 Systemkrav
Programmet drivs under följande Windows-versioner:
- 98 og ME
- NT 3.5 eller nyare och 2000
- Xp
Der krävs minimal diskutrymme på - ca. 1Mb.

Överföringen kan när som helst avslutas genom att trycka
på"Avbryt". Efter avslutad överföring visar programmet
de överförda mätvärdena, och användaren kan nu behandla dessa.

6.3 Kommunikation
Under menypunkt 'Kommunikation'väljes vilken comport, som skall användas (Se kapitel 5.3).

För senare visning / behandling av de överförda mätningarna, ges i programmet möjlighet att spara mätningarna
på disk Detta utföres genom menypunkten "Fil->Spara",
som ses på efterföljande figur.

6.4 Data
Data till behandling av programmet kan "inläsas" på två
sätt: Överföring från PIC432B eller öppning av redan
överförd data.
Överföring från PIC432B utföres genom att aktivera
menypunkten "Data", varmed följade dialogbox
framkommer.

Öppning av överförda data sker genom menypunkt "Fil>Öppna" (Se ovan). Här får användaren möjlighet att
söka på disk efter filen med de önskade data. När filen
är funnen, inläses data och programmet visar den inlästa
datan.

6.5 Uppbyggnad
De inlästa datan presenteras som framgår av bifogade
bild. Presentationen är uppbyggd på ett huvudfönster samt
på ett zoomfönster. Huvudfönstret presenterar alla
mätvärden (bestämda av huvudfönstrets tidsspan),
zoomfönstret visar hela tiden 1/10-del av huvudfönstret.
Om antalet mätvärden överstiger huvudfönstrets tidspan,
finns en scrollbar, således att alla mätvärden kan visas.
Som hjälp för användaren visas start- och sluttidspunkt
för mätningarna i både huvudfönstret och zoomfönstret.
Dessa tidpunkter visas som den första mätningen i
fönstret (start) samt tidpunkten för den sista mätningen i
fönstret (slut). Vilket avsnitt av datamängden som visas
i zoomfönstret, bestäms av zoomfunktionen som kan
flyttas genom att "dra" den med musen.

Användaren skall välja mängd av data samt datatyp. Som
orientering presenteras instrumentets insamlingstid, vilken
bestämmer, vilka möjligheter användaren har för val av
datamängd. För att hämta data tryck på "Hämta", medan
"Avbryt" annullerar handlingen, och man returneras till
instrumentets huvudmeny. Om det överföres data från
PIC432B visas ett statusfönster för överföringen som
ses på efterföljande figur, således bekräftas.

Om både pH/mV- och temperaturmätningarna finns
tillhanda, kan man välja, vilket som önskas visas med
hjälp av checkboxen för visade mätningar.
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Zoomfönstret innehåller en markör, som vid "drag" med
musen kan flyttas innanför hela zoomfönstret
Markördata, vilket vill säga tidpunkt för mätningen samt
värden (pH/mV och temperatur) visas över zoomfönstret.
Dessa värde ändras i takt med att markören flyttas.

zoomfönstret eller i huvudfönstret, samt export av alla
data. Väljes zoom- eller huvudfönstret exporteras endast
de visade mätningar zoom- och huvudfönstret.
Decimalseparatorn kan antingen ställas in på komma (,)
eller punkt (.).

Med hjälp av huvudfönstrets tidspan samt zoomfunktionen och markören, är det möjligt att finna varje
specifik mätning.

Skärmdump kan användas direkt i ett dokument, BMPformatet kan importeras av de flesta ordbehandlingsprogram.

6.6 Output

Utskrift på papper väljes under menypunkt "Print->Printer" och ger en komplett utskrift av båda fönstren samt
tidspunkt och markördata.

Programmet har inbyggd möjlighet för extern dokumentation - både elektronisk och på papper. Elektroniskt i
form av export till räkneark samt skärmutskrift i bitmapformat.

6.7 Språk

Export till räkneark finns under "Fil->Export->..." och
ger användaren möjlighet för export av visade data i

Programmet understöds vid nuvarande tidpunkt av tre
språk. Engelska, tyska och danska. Vid val av språk
ändras meny, dialogrutor och alla texter.
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7 Parameter
7.1 Inställning av parameter
I schemat nedanför ses en lista över samtliga parametrar
med deras funktioner och inställningsområde.
Benämningen "Default" betyder här fabriksinställning.
Önskas parametrarna ändrade skall PIC432 först låsas
upp.. Därefter väljes 'Parameter' med 'Mode'-knappen
Nr.

och parameternumret väljes med pilfunktionerna.. När
det önskade parameternumret syns på displayen, väljes
igen med 'Mode'-knappen och sedan kan parametern
ändras med pilfunktionen. Efter ändringen skall det
avslutas med tryck på 'Set'-knappen.

Parameter

Beskrivning

Definitionsområde

Setpunkt (A)

Setpunkt för limit A

0.00 .. 14.00 (pH)

9.80

Setpunkt (B)

Setpunkt för limit B

0.00 .. 14.00 (pH)

7.50

1

Unit (A)

Lim A på Temp. eller pH/mV

0=pH., 1=mV, 2=Temp

2

Unit (B)

Lim B på Temp. eller som A

-A- = Enhet A, OC=Temp

3

Mode (A)

Reglermodus for Lim A;

0=On/Off,1=PI,2=Tidsprop.,3=APR

1 (PI)

4

Mode (B)

Reglermodus for Lim B;

0=On/Off,1=PI,2=Tidsprop.,3=APR

0 (On/Off)

5

Max/Min(A)

Limit A som max. min.

0=Min., 1=Max.

1 (Max)

6

Max/Min(B)

Limit B som max. min

0=Min., 1=Max.

0 (Min)

7

Xp (A)

Proportionalband för Limit A;

0.1-25.0OC, 0.01-2.50pH, 1-250mV

0.50

8

Xp (B)

Proportionalband för Limit B;

0.1-25.0OC, 0.01-2.50pH, 1-250mV

0.50

9

Hysts (A)

Hysteresband för Limit A;

0.1-25.0OC, 0.01-2.50pH, 1-250mV

1.00

10

Hysts (B)

Hysteresband för Limit B;

0.1-25.0OC, 0.01-2.50pH, 1-250mV

0.20

11

Freq (A)

Grundfrekvens för Limit A;

1..180imp/min

180

12

Freq (B)

Grundfrekvens för Limit B;

1..180imp/min

180

13

Komp.

Temperaturkompensering;

”Auto” eller ”Set”

Set

14

TKomp

Fast temperatur

0.0 .. 150.0

35.0

15

Iout 1

0 eller 4-20mA, 0-5V.

”4-20”, ”0-20” eller ”0-5.0”

4-20

16

Iout 2

0 eller 4-20mA, 0-5V.

”4-20”, ”0-20” eller ”0-5.0”

4-20

17
18

Iout Iout
3
mV

0 eller 4-20mA,
0-5V.
Numerisk
eller med
förtecken

”4-20”,
”0-20” eller
”0-5.0”förtecken
1000=numerisk,
2000=med

19

Pol (A)

Reläpolaritet för relä A

”inv” eller ”n.inv”

n.inv

20

Pol (B)

Reläpolaritet för relä B

”inv” eller ”n.inv”

n.inv

21

Dual Slope

Aktivering av dual slope

“Off”= single slope, “On”=dual slope

22

Buff_1

Övre referensvärde

8.50..11.50pH

10.02

23

Buff_2

Nedre referensvärde

2.50..5.50pH

4.02

24

DAQ-tid

Datauppsamlingsintervall

1, 10, 60, 600 (sek.)

600

25

Ur(Tidsang.)

Klocka i 24 format.(tt.mm)

0..23, 0..59

26

Ur (Datum)

Datum (mm.dd)

1..12, 1..31

27

Ur (Årstal)

Årstal

2005..2099

28

Stäng Flash

Stäng data flash

”dAtA” eller ”dEL”

10

Fabriksinställning

0 (pH)
-A- (Som A)

4-20
1000 (numerisk)

“Off” (Single slope)

”dAtA”

8 Plintförbindelser
Kl #

Beskrivelse

KL #

Beskrivelse

1

+T. Ext. Transmitter

11

-T. Ext. Transmitter

2

Output 3 +

12

SRO pH +

3

Output 3 -

13

SRO pH -

4

SRO Temp. +

14

Pt100

5

SRO Temp. -

15

Pt100

6

RS232 RX

16

Output B (C)

7

GND

17

Output B (NC)

8

RS232 TX

18

Output A (NO)

9

Power 80-250V

19

Output A (C)

10

Power 80-250V

20

Output A (NC)

På schemat bilagt ses en översikt över kopplingar till de
två plintar, som finns i instrumentet.
Notera följande:
Kl. 1 och Kl. 11 användes bara, när man skall ansluta en
extern pH/mV transmitter.
Output 1-3 är analoga utgångar; notera polariteten.
Kl.14 och Kl.15 är för koppling av temperaturgivare, om
denna skall användas. Polariteten är underordnad.
Kl. 6-7-8 användes bara vid permanent RS232 anslutning.
Kl. 18-19-20 är koppling för relä A.
Kl. 16-17 är koppling för relä B.
Kl. 9-10 är koppling för tillförsel..
Typisk koppling:
Kl. 16 koppling doserpump.
Kl. 20 koppling doserpump.
Kl. 17-19 förbindes (kortslutes)

Ritningen visar principen i den skruvlösa terminalkonstruktionen. Monteringen av ledningar är som följer:
Insätt en skruvmejsel i hålet märkt A och inför den avisolerade ledningen i hålet märkt B. Pressa skruvmejseln
i pilens riktning och pressa in ledningen i pilens riktning
in i B. Tag därefter bort skruvmejseln.
Det rekommenderas att skala av 5 mm isolering på ledningen och att montera terminalrör på densamma.

9 Tekniska data
Mekaniskt
Kabinett:
Material:
IP Klass:
pH/mV ingång:
Com. anslutning:
Kabel ingång:
Terminal:
Temp.
Dimensioner:
Vikt:
CE märkt.:

Väggkabinett
ABS UL94V-0
IP65
BNC konnektor
3,5 mm Jackbussning
4 x PG7 genomförning
Max. 10 A. max. 1,5 mm
-15 CO till 55 CO
120 x 90x 50 mm
ca. 350g
EN 61326-1

Elektriskt
Anslutning:
Förbrukning:
Reläutgång.:
pH område:
mV område:
pH/mV ingång:
Noggranhet:
Temp. område:
Noggranhet:
Analog utgång
Seriell port:

80-250VAC/DC
3VA
Max. 5A, 250VAC AC1
0,00 til 14,00
+/- 1000mV
Max. 0,1 pA, 10Tohm
+/- 0,2% for pH og mV
0 til 150 CO
+/- 0,3 Co
(0)4-20mA, max. 300 ohm
0-5V min. 25 kohm
RS232C, 57,6 kbaud

