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Rozdział 1 Informacje prawne

Producent: AppliTek NV/SA
Dystrybutor: Hach Lange GmbH
Tłumaczenie instrukcji jest zatwierdzone przez producenta.
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Informacje prawne
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Rozdział 2 Dane techniczne

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Tabela 1  Seria EZ9000, EZ-size — system filtracyjny in-line z funkcją autoczyszczenia

Dane techniczne Informacje szczegółowe

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 500 × 1170 × 260 mm (19,68 × 46,06 × 10,2 cala)

Obudowa Opcjonalny stopień ochrony IP55 (instalacje wewnątrz budynków)

Masa Około 13 kg (28,6 funta)

Materiał membrany filtracyjnej Stal nierdzewna, SS316 

Rozmiar porów filtracyjnych 50, 100, 200, 1000, 2000 µm

Trwałość filtra > 5 lat w normalnych warunkach1

Wymagania dotyczące zasilania 24 VDC (dostarczane z analizatora)

Pobór mocy 8 W 

Zabezpieczenie elektryczne
bezpiecznikiem topikowym

1 A 

Temperatura podczas pracy od 5 do 85 °C (od 41 do 185 °F); od 5 do 95% wilgotności względnej, bez
kondensacji, bez korozji

Temperatura podczas przechowywania od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F); ≤ 95% wilgotności względnej, bez kondensacji

Temperatura próbki od 5 do 85 °C (od 41 do 185 °F)

Zakres pH próbki od 3 do 92

Przepływ próbki od 25 do 35 mL/min

Ciśnienie powietrza w urządzeniu
(czyszczenie)

3,5 bara (50 psi)

Certyfikaty —

Gwarancja USA: 1 rok, UE: 2 lata

Tabela 2  Seria EZ9100, EZ-size do trudnych próbek — system filtracyjny in-line z funkcją autoczyszczenia
do trudnych próbek

Dane techniczne Informacje szczegółowe

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 750 × 1150 × 200 mm (29,5 × 45,3 × 7,9 cala)

Obudowa Opcjonalny stopień ochrony IP55 (instalacje wewnątrz budynków)

Masa 18 kg (39,7 funta)

Materiały Filtr: stal nierdzewna, SS 316L; Orurowanie: PV; Pneumatyczne zawory kulowe:
PVC; Rurki: Norprene, PFA, PE; Panel: odporny na warunki atmosferyczne Trespa.

Rozmiar porów filtracyjnych Standardowy: 50, 100, 200, 500 µm
Zastosowania związane z osadem ściekowym: 1000, 2000 µm
Fermentacja beztlenowa: 200, 500 µm

Wymagania dotyczące zasilania 24 VDC (dostarczane z analizatora)

Wymagana szybka pętla 2 m/s

Temperatura podczas pracy od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F); od 5 do 95% wilgotności względnej, bez
kondensacji, bez korozji

1 Regularna konserwacja i czyszczenie filtra są niezbędne do prawidłowej pracy.
2 Oprócz membrany standardowej na życzenie dostępne są również inne membrany.
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Tabela 2  Seria EZ9100, EZ-size do trudnych próbek — system filtracyjny in-line z funkcją autoczyszczenia
do trudnych próbek (ciąg dalszy)

Dane techniczne Informacje szczegółowe

Temperatura podczas
przechowywania

od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F); ≤ 95% wilgotności względnej, bez kondensacji

Temperatura próbki Maksymalnie 65 °C (149 °F)

Ciśnienie próbki od 0,5 do 2 barów (maksymalnie 3 bary) (od 7,25 do 29 PSI, maksymalnie 43,5 PSI)

Ciśnienie powietrza w urządzeniu
(czyszczenie)

6 barów (50 psi)

Woda płucząca 3/8” BSPF, maksymalnie 4 bary (58 PSI)

Certyfikaty —

Gwarancja USA: 1 rok, UE: 2 lata

Tabela 3  Seria EZ9200, Microsize — system mikrofiltracyjny z funkcją autoczyszczenia
Dane techniczne Informacje szczegółowe

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 600 × 1000 × 220 mm (23,62 × 39,37 × 8,66 cala)

Obudowa Opcjonalny stopień ochrony IP55 (instalacje wewnątrz budynków)

Masa 15 kg (33 funty)

Materiał membrany filtracyjnej Polieterosulfon

Rozmiar porów filtracyjnych 0,04 µm

Wymagania dotyczące zasilania 24 VDC (dostarczane z analizatora)

Pobór mocy 6 W 

Zabezpieczenie elektryczne
bezpiecznikiem topikowym

1 A 

Temperatura podczas pracy od 5 do 55 °C (od 41 do 131 °F); od 5 do 95% wilgotności względnej, bez
kondensacji, bez korozji

Temperatura podczas przechowywania od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F); ≤ 95% wilgotności względnej, bez
kondensacji

Temperatura próbki od 5 do 55 °C (od 41 do 131 °F)

Zakres pH próbki od 2 do 113

Przepływ próbki ±40 mL/min

Ciśnienie powietrza w urządzeniu
(czyszczenie)

2 bary (29 psi)

Certyfikaty —

Gwarancja USA: 1 rok, UE: 2 lata

3 Oprócz membrany standardowej na życzenie dostępne są również inne membrany.

Dane techniczne
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Rozdział 3 Ogólne informacje

W żadnym przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie,
pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z błędu lub pominięcia
w niniejszej instrukcji obsługi. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian
w niniejszej instrukcji obsługi i w produkcie, której dotyczy w dowolnym momencie, bez
powiadomienia lub zobowiązania. Na stronie internetowej producenta można znaleźć
poprawione wydania.

3.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

POWIADOMIEN IE
 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego
stosowania albo użytkowania tego produktu, w tym, bez ograniczeń za szkody bezpośrednie,
przypadkowe i wtórne, oraz wyklucza odpowiedzialność za takie szkody w pełnym zakresie
dozwolonym przez obowiązujące prawo. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny
za zidentyfikowanie krytycznych zagrożeń aplikacji i zainstalowanie odpowiednich mechanizmów
ochronnych procesów podczas ewentualnej awarii sprzętu.

Prosimy przeczytać całą niniejszą instrukcję obsługi przed rozpakowaniem, włączeniem
i rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Należy zwrócić uwagę na wszystkie informacje
dotyczące niebezpieczeństwa i kroków zapobiegawczych. Niezastosowanie się do tego
może spowodować poważne obrażenia obsługującego lub uszkodzenia urządzenia.
Należy upewnić się, czy systemy zabezpieczające wbudowane w urządzenie pracują
prawidłowo. Nie używać ani nie instalować tego urządzenia w inny sposób, aniżeli
podany w niniejszej instrukcji.

3.1.1 Korzystanie z informacji o zagrożeniach

N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O
 

Wskazuje potencjalnie lub bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która — jeśli się jej nie
zapobiegnie — doprowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń.

O S T R Z E Ż E N I E
 

Wskazuje na potencjalną lub bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która, jeżeli się jej nie uniknie,
może doprowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.

U W A G A
 

Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do mniejszych lub
umiarkowanych obrażeń.

POWIADOMIEN IE
 

Wskazuje sytuację, która — jeśli się jej nie zapobiegnie — może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia. Informacja, która wymaga specjalnego podkreślenia.

3.1.2 Etykiety ostrzegawcze
Przeczytaj wszystkie etykiety dołączone do urządzenia. Nieprzestrzeganie zawartych
na nich ostrzeżeń może doprowadzić do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia urządzenia.
Symbol umieszczony na urządzeniu jest zamieszczony w podręczniku i opatrzony
informacją o należytych środkach ostrożności.
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Ten symbol ostrzega o niebezpieczeństwie. Aby uniknąć obrażeń ciała, należy przestrzegać wszystkich instrukcji,
którym towarzyszy ten symbol. Jeśli ten symbol jest umieszczony na urządzeniu, należy zapoznać się
z informacjami bezpieczeństwa użytkowania zamieszczonymi w instrukcji obsługi urządzenia.

Ten symbol informuje o konieczności zastosowania środków ochrony indywidualnej w obrębie oczu.

Ten symbol ostrzega o niebezpieczeństwie natury chemicznej i informuje, że jedynie osoby odpowiednio
wykwalifikowane i przeszkolone do pracy z substancjami chemicznymi powinny mieć styczność z takimi
substancjami i wykonywać prace konserwacyjne przy systemach doprowadzania substancji chemicznych
do urządzenia.

Ten symbol wskazuje niebezpieczeństwo szoku elektrycznego i/lub porażenia prądem elektrycznym.

Ten symbol wskazuje, iż oznaczony element może być gorący i nie powinien być dotykany bez odpowiedniego
zabezpieczenia rąk.

Ten symbol informuje o istnieniu zagrożenia pożarem.

Ten symbol informuje o obecności substancji silnie korozyjnych lub innych niebezpiecznych substancji i ostrzega
o niebezpieczeństwie natury chemicznej. Tylko osoby wykwalifikowane i przeszkolone do pracy z chemikaliami
powinny pracować z chemikaliami lub przeprowadzać prace konserwacyjne na chemicznych systemach
zasilających związanych z urządzeniem.

Ten symbol informuje o obecności szkodliwej substancji drażniącej.

Ten symbol informuje o zakazie dotykania oznakowanego elementu.

Ten symbol informuje o niebezpieczeństwie zakleszczenia części ciała.

Ten symbol informuje o dużej masie obiektu.

Ten symbol informuje o obecności urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (ESD) i oznacza,
że należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić urządzeń.

Ten symbol informuje o konieczności uziemienia oznakowanego elementu. Jeśli przyrząd nie jest wyposażony
we wtyczkę uziemiającą na przewodzie, należy utworzyć ochronne uziemienie do ochronnej końcówki
przewodnika.

Urządzeń elektrycznych oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać do europejskich publicznych systemów
utylizacji odpadów. Wyeksploatowane urządzenia należy zwrócić do producenta w celu ich utylizacji. Producent
ma obowiązek przyjąć je bez pobierania dodatkowych opłat.

Ogólne informacje
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3.1.3 Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne

N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O
 

Zagrożenia chemiczne lub biologiczne. Jeżeli to urządzenie jest wykorzystywane
do monitorowania systemów uzdatniania lub dozowania substancji chemicznych, których
działanie definiują przepisy prawa oraz wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
publicznego czy też normy dotyczące wytwarzania lub przetwarzania żywności lub
napojów, to na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie
tychże przepisów, regulacji i norm oraz stosowanie właściwych urządzeń pozwalających
działać zgodnie z przepisami w razie nieprawidłowego działania niniejszego urządzenia.

N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O
 

Niebezpieczeństwo pożaru. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania z łatwopalnymi
cieczami.

3.2 Charakterystyka produktu
Panele wstępnego kondycjonowania próbek są używane z analizatorami Hach serii
EZ do pomiaru zanieczyszczenia wody, oczyszczonych ścieków i czystości wody.
W zależności od stosowanej technologii analizy niezbędne może być wstępne
kondycjonowanie próbek. Panele wstępnego kondycjonowania próbek zapewniają
analizatorom Hach serii EZ automatyczne próbkowanie i wstępne kondycjonowanie
próbki (tj. filtracja, rozcieńczanie, sedymentacja). Patrz Rysunek 1.
Dostępne są różne panele wstępnego kondycjonowania próbek:

• Seria EZ9000: EZ- size — system filtracyjny in-line z funkcją autoczyszczenia
• Seria EZ9100: EZ-size do trudnych próbek — system filtracyjny in-line z funkcją

autoczyszczenia do trudnych próbek
• Seria EZ9200: Microsize — system mikrofiltracyjny z funkcją autoczyszczenia
• Moduplex: opcje wielokanałowe

Inne wymagania dotyczące wstępnego kondycjonowania są dostępne na życzenie (np.
ciśnienie, temperatura, lepkość).

Ogólne informacje

9



Rysunek 1  Schemat systemu wstępnego kondycjonowania próbek

1   Proces 4   Analizator EZ 7   Pobieranie próbki (SP: punkt poboru
próbki)

2   Szybka pętla 5   Kontrola 8   Zwrot próbki (SRP: punkt zwrotu
próbki)3   Panel wstępnego kondycjonowania

próbek
6   Próbka odfiltrowana/poddana

obróbce

3.2.1 Filtracja — EZ-size
Filtr jest instalowany w buforze próbki połączonym szybką pętlą z punktem poboru
próbek. Pompa perystaltyczna przenosi przefiltrowaną próbkę do reduktora ciśnienia
statycznego. Pomiędzy pompą a filtrem w regularnych odstępach czasu automatyczny
zawór trójdrożny przedmuchuje filtr, aby go wyczyścić. Zawór spustowy usuwa zawartość
naczynia przelewowego. Patrz Rysunek 2. Opcjonalnie filtr może być zainstalowany
bezpośrednio w zbiorniku na próbki.
Zazwyczaj panel jest sterowany z poziomu analizatora. Alternatywnie panel może być
obsługiwany za pomocą zegara zainstalowanego bezpośrednio na panelu.

Ogólne informacje
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Rysunek 2  Panel filtracyjny EZ-size

1   Powietrze w urządzeniu 7   Naczynie przelewowe 13   Przyłącze wlotowe próbki (szybka
pętla)

2   Reduktor ciśnienia 8   Przyłącze odfiltrowanej próbki (do
analizatora)

14   Ręczny zawór wlotowy próbki

3   Automatyczny zawór trójdrożny
(czyszczenie automatyczne)

9   Ręczny zawór wylotowy próbki 15   Filtr

4   Pompa perystaltyczna 10   Szybka pętla 16   Zacisk do zdejmowania obudowy
filtra5   Odpowietrznik naczynia

przelewowego
11   Przyłącze wylotowe próbki (szybka

pętla)

6   Kanał przelewowy 12   Ręczny zawór bypassowy

3.2.2 Filtracja — system EZ-size do trudnych próbek (fermentacja beztlenowa)
System EZ-size do trudnych próbek to system filtracyjny przeznaczony
do przefermentowanych próbek zgodnych z analizatorami serii EZ. Patrz Rysunek 3.
System filtracyjny jest przeznaczony dla próbek mokrych z anaerobowych komór
fermentacyjnych, które są przekształcane w próbki wolne od cząstek stałych
przeznaczone do analizy on-line. Panel filtracyjny ma zastosowanie w przypadku
trudnych próbek, takich jak osady i ścieki o dużej zawartości składników
nierozpuszczalnych. Podstawowe właściwości panelu filtracyjnego to:

• Filtracja próbek z funkcją autoczyszczenia, dostępne różne rozmiary porów

Ogólne informacje

11



• Pneumatyczne zawory kulowe o dużych średnicach do próbki i odpływu
• Automatyczne czyszczenie powietrzem z urządzenia
• Częstotliwość czyszczenia pod kontrolą analizatora
• Ograniczona konserwacja

Rysunek 3  Panel filtracyjny EZ-size do trudnych próbek (fermentacja beztlenowa)

1   Zawór kulowy trójdrożny 6   Zawór wlotowy 11   Zawór płuczący

2   Przyłącze odfiltrowanej próbki (do
analizatora)

7   Zawór próbek 12   Połączenie dla wody płuczącej (do
analizatora)

3   Automatyczny zawór trójdrożny
(czyszczenie automatyczne)

8   Elastyczna rurka wlotowa próbki
(SP), śr. zew. 32 mm (1,25 cala)

13   Filtr

4   Reduktor ciśnienia 9   Elastyczna rurka odpływowa, śr.
zew. 32 mm (1,25 cala)

14   Elastyczna rurka odpływowa, śr.
zew. 50 mm (1,97 cala)

5   Powietrze w urządzeniu 10   Zawór spustowy

3.2.3 Filtracja — system EZ-size do trudnych próbek (ścieki)
System EZ-size do trudnych próbek to system filtracyjny przeznaczony dla trudnych
próbek ścieków zgodnych z analizatorami serii EZ. Patrz Rysunek 4. System filtracyjny
jest przeznaczony dla próbek o wysokiej zawartości składników nierozpuszczalnych (np.
ścieków), które są przekształcane w próbki wolne od cząstek stałych przeznaczone
do analizy on-line. Podstawowe właściwości panelu filtracyjnego to:

Ogólne informacje
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• Filtracja próbek z funkcją autoczyszczenia, dostępne różne rozmiary porów
• Pneumatyczne zawory kulowe o dużych średnicach do próbki i odpływu
• Automatyczne czyszczenie powietrzem z urządzenia
• Regulator ciśnienia statycznego zapewnia stały i łatwo dostępny poziom próbki przy

ciśnieniu atmosferycznym
• Częstotliwość czyszczenia pod kontrolą analizatora
• Ograniczona konserwacja

Rysunek 4  Panel filtracyjny EZ-size do trudnych próbek (ścieki)

1   Zawór zwrotny powietrza 7   Zawór spustowy 13   Zawór płuczący

2   Pompa perystaltyczna 8   Zawór próbek 14   Zawór wlotowy

3   Reduktor ciśnienia 9   Elastyczna rurka wlotowa próbki
(SP), śr. zew. 32 mm (1,25 cala)

15   Filtr

4   Przyłącze odfiltrowanej próbki (do
analizatora)

10   Elastyczna rurka odpływowa, śr.
zew. 32 mm (1,25 cala)

16   Elastyczna rurka odpływowa, śr.
zew. 50 mm (1,97 cala)

5   Elastyczna rurka przyłączeniowa
odpływu, śr. zew. ¼ cala

11   Przyłącze zewnętrzne wody
płuczącej

6   Powietrze w urządzeniu 12   Zawór spustowy

3.2.4 Mikrofiltracja
Filtr MicroSize jest instalowany w pompie z buforem próbki połączonym szybką pętlą
z punktem poboru próbek. Filtr posiada dwa arkusze membranowe zamontowane

Ogólne informacje
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na ramie i element napowietrzający. Pompa perystaltyczna wytwarza podciśnienie.
Podciśnienie przenosi próbkę ze zbiornika na próbki do wkładu filtracyjnego, a następnie
do naczynia przelewowego. Membrany usuwają ciała stałe o rozmiarach większych niż
0,04 µm. Patrz Rysunek 5. Alternatywnie filtr może być zainstalowany bezpośrednio
w zbiorniku na próbki.
Uwaga: Jeżeli filtr jest zainstalowany bezpośrednio w zbiorniku na próbki, należy upewnić się,
że membrany nie pozostają suche przez dłuższy czas. Może dojść do krystalizacji minerałów
w porach membrany, co znacznie zmniejszy wydajność filtracji. Upewnić się, że filtr jest
zainstalowany we właściwym miejscu (np. na odpowiedniej głębokości w zbiorniku).

Sprężone powietrze przepływa w sposób ciągły przez dwa elementy napowietrzające
znajdujące się na dnie filtra, co powoduje turbulencje na powierzchni membrany.
Turbulencje usuwają ciała stałe i oczyszczają powierzchnię membrany.
Uwaga: Jeżeli turbulencje w zbiorniku na próbki są wysokie, stosowanie napowietrzania może być
bezużyteczne. W niektórych warunkach stosowanie napowietrzania może spowodować wytrącanie
się osadu na powierzchni membrany filtracyjnej i zatykanie się membrany. W takim przypadku
napowietrzanie musi być wyłączone.

Rysunek 5  Panel filtracyjny Microsize

1   Reduktor ciśnienia 5   Przelew 9   Przyłącze wylotowe próbki (filtr)

2   Powietrze w urządzeniu 6   Przyłącze odfiltrowanej próbki (do
analizatora)

10   Przyłącze powietrza (filtr)

3   Przełącznik
uruchomienia/zatrzymania

7   Kanał przelewowy 11   Przelew

4   Odpowietrznik naczynia
przelewowego

8   Przyłącze wlotowe próbki 12   Odpowietrznik

Ogólne informacje
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3.2.5 Moduplex — opcja wielokanałowa
Moduplex jest urządzeniem, które łączy panel wstępnego kondycjonowania próbki
z analizatorem EZ i pozwala zwiększyć liczbę linii próbek w systemie. Dostępne są różne
wersje i opcje podłączenia do analizatora maksymalnie ośmiu linii próbek. Przykładowe
dwa różne urządzenia Moduplex przedstawia Rysunek 6.

Rysunek 6  Przykładowe panele Moduplex

1   Przyłącze próbki do analizatora 3   Strumień próbki 2 5   Przelew

2   Strumień próbki 1 4   Zawory wyboru strumienia 6   Przyłącze próbki do analizatora (z
zaworem zaciskowym)

3.3 Komponenty urządzenia
Sprawdzić, czy wszystkie elementy znajdują się w dostarczonym zestawie. Porównaj
z dostarczoną listą zawartości opakowania. Jeżeli brakuje któregokolwiek elementu
zestawu lub nastąpiło jego uszkodzenie, należy niezwłocznie skontaktować się
z producentem lub przedstawicielem handlowym.

Ogólne informacje
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Rozdział 4 Instalacja

N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O
 

Wiele zagrożeń. Tylko wykwalifikowany personel powinien przeprowadzać prace
opisane w tym rozdziale niniejszego dokumentu.

4.1 Wskazówki dotyczące instalacji

O S T R Z E Ż E N I E
 

Niebezpieczeństwo pożaru. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania z łatwopalnymi
cieczami.

• Zainstalować panel w pomieszczeniu, w środowisku, w którym nie występują
zagrożenia.

• Panel należy zamontować jak najbliżej analizatora.
• Nie montować panelu w bezpośrednim świetle słonecznym.
• Upewnić się, że zmiany temperatury są utrzymywane na minimalnym poziomie, aby

uzyskać lepszą wydajność pomiaru.
• Zapewnić wystarczająco dużo miejsca do wykonania połączeń hydraulicznych

i elektrycznych.
• Upewnić się, że warunki otoczenia mieszczą się w granicach parametrów roboczych.

Patrz Dane techniczne na stronie 5.
• Jeżeli konieczne jest dodatnie ciśnienie próbki na wlocie analizatora (analizatory

z zaworem próbkowania i bez pompy próbkującej), należy zainstalować analizator
poniżej punktu poboru próbek naczynia przelewowego, aby uzyskać dodatnie
ciśnienie hydrostatyczne.

4.2 Montaż urządzenia na ścianie

O S T R Z E Ż E N I E
 

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała. Upewnić się, że montaż na ścianie jest w stanie
unieść ciężar 4 razy większy od wagi urządzenia.

O S T R Z E Ż E N I E
 

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała. Urządzenia lub jego komponenty są ciężkie.
Korzystać z pomocy przy instalacji lub przenoszeniu.

Przymocuj urządzenie pionowo i wyrównaj względem płaskiej pionowej powierzchni.
Panel zawiera otwory o średnicy 9 mm do montażu naściennego. Instrukcje
przedstawiono w ilustrowanych krokach poniżej.
Uwaga: Osprzęt montażowy naścienny jest dostarczany przez użytkownika. Śruby/elementy
mocujące muszą być odpowiednio dobrane do właściwości ściany/stropu i charakteryzować się
wystarczającą wytrzymałością.

• EZ-size: szer. = 460 mm (18,11 cala); wys. = 1130 mm (44,49 cala)
• Microsize: szer. = 560 mm (22,05 cala); wys. = 960 mm (37,79 cala)
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4.3 Instalacja elektryczna

N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O
 

Wiele zagrożeń. Tylko wykwalifikowany personel powinien przeprowadzać prace
opisane w tym rozdziale niniejszego dokumentu.

N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O
 

Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Przed wykonaniem
podłączeń elektrycznych należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Za pomocą dostarczonego kabla podłączyć zasilacz 24 VDC zegara do analizatora.
Patrz: dokumentacja analizatora. Alternatywnie, jeśli do obsługi panelu stosowany jest
zegar, należy dostarczyć zasilanie do zegara. Patrz Programowanie zegara
na stronie 24.

Instalacja
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4.4 Przyłączanie panelu

U W A G A
 

Narażenie na działanie substancji chemicznych. Usuwać substancje chemiczne i odpady
zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi i państwowymi.

Upewnić się, że wlot próbki jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi próbki. Patrz Dane
techniczne na stronie 5.
Uwaga: Jeżeli próbka nie jest stabilna (tzn. zachodzą reakcje wytrącania), zwiększyć częstotliwość
zadań konserwacyjnych w celu zapewnienia prawidłowej pracy systemu filtrującego.

Użyć przyłączy odpływu, aby usunąć nadmiar próbki. Upewnić się, że wydajność odpływu
jest wyższa niż przepływ próbki przez panel filtracyjny (zalecaną wydajnością odpływu
jest przepływ próbki pomnożony przez dwa). Należy zapewnić dostęp powietrza
do przewodów odpływowych, a ciśnienie w nich musi być zerowe. Naczynie przelewowe
musi być wyposażone w przyłącze odpowietrzające otwarte na powietrze przy zerowym
ciśnieniu.
Do automatycznego czyszczenia panelu niezbędne jest powietrze z urządzenia.
Ustawienia ciśnienia powietrza w urządzeniu muszą być wyższe niż ciśnienie próbki.
Patrz Dane techniczne na stronie 5. W razie potrzeby przepłukać panel filtracyjny czystą
wodą (wodą z kranu lub wodą odciekową) w celu usunięcia osadów ciał stałych. Patrz 
Konserwacja na stronie 25
Informacje na temat przyłączy zamieszczono w części Charakterystyka produktu
na stronie 9.

4.4.1 Połączenia systemu EZ-size
1. Użyj rurki BSP o śr. zew. 1 cal w celu podłączenia linii wlotowej i wylotowej próbki

do szybkiej pętli.
2. Użyj rurki perfluoroalkoksylowej (PFA) lub polietylenowej (PE) o śr. zew. 1/4 cala

w celu podłączenia próbki do filtra.
3. Podłącz odpływ:

a. Użyj rurki BSP o śr. zew. 1 cal w celu podłączenia odpływu do linii powrotnej
próbki szybkiej pętli.

b. Użyj złącza męskiego 3/8 cala i rurki o śr. zew. 3/8 cala w celu podłączenia
odpływu do naczynia przelewowego odfiltrowanej próbki.

4. Użyj złącza męskiego 3/8 cala i rurki o śr. zew. 3/8 cala w celu podłączenia
odpowietrznika naczynia przelewowego.

5. Użyj rurki PFA lub PE o śr. zew. 1/4 cala w celu podłączenia powietrza w urządzeniu.
Uwaga: Ciśnienie wejściowe musi wynosić 6 barów. Reduktor ciśnienia zamontowany
na panelu filtracyjnym zmniejsza ciśnienie do około 3 barów.

6. Użyj rurki BSP o średnicy zewnętrznej 1 cal w celu podłączenia wody płuczącej
do szybkiej pętli wlotu próbki (opcja).

4.4.2 Przyłącza systemu Microsize
1. Użyj rurki F BSF o śr. zew. 1/2 cala w celu podłączenia linii wlotowej próbki do panelu
2. Użyj rurki PFA lub PE o śr. zew. 1/8 cala w celu podłączenia próbki do filtra.
3. Użyj rurki PFA lub PE o śr. zew. 1/4 cala w celu podłączenia odpowietrznika do filtra.
4. Podłącz odpływ:

a. Podłącz linię próbkowania przewodem o średnicy zewnętrznej 1 cal w celu
podłączenia odpływu do linii powrotnej próbki szybkiej pętli.

b. Użyj złącza męskiego 3/8 cala i rurki o śr. zew. 3/8 cala w celu podłączenia
odpływu do naczynia przelewowego odfiltrowanej próbki.

Instalacja
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5. Użyj złącza męskiego 3/8 cala i rurki o śr. zew. 3/8 cala w celu podłączenia
odpowietrznika naczynia przelewowego.

6. Użyj rurki perfluoroalkoksylowej (PFA) lub polietylenowej (PE) o śr. zew. 1/4 cala
w celu podłączenia powietrza w urządzeniu.
Uwaga: Ciśnienie wejściowe musi wynosić 6 barów. Reduktor ciśnienia zamontowany
na panelu filtracyjnym zmniejsza ciśnienie do około 3 barów.

7. Użyj rurki BSP o śr. zew. 1 cal w celu podłączenia odpowietrznika do naczynia
przelewowego.

Instalacja
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Rozdział 5 Rozruch

Należy stosować środki ochrony osobistej wymienione w karcie charakterystyki
(MSDS/SDS). W celu pierwszego uruchomienia panelu należy wykonać czynności
opisane poniżej.

1. Upewnij się, że wszystkie połączenia hydrauliczne i rurowe są kompletne.
2. Zamknij zawór powietrza urządzenia.
3. Zamknij zawór spustowy.
4. Zamknij zawór bypassowy.
5. Otwórz zawór wlotowy próbki.
6. Otwórz zawór wylotowy próbki.
7. Sprawdź wszystkie przyłącza odpływu. Upewnij się, że przyłącza odpływu są otwarte

i otwarte na powietrze.
8. Otwórz zawór (po stronie klienta) na próbkę do jednostki filtrującej.
9. Jeżeli próbka przepływa przez pętlę jednostki filtrującej, lekko przymknij zawór

wylotowy próbki, aby uzyskać ciśnienie 0,1 bara.
10. Otwórz ciśnienie powietrza w urządzeniu i ustaw ciśnienie na 1 bar.
11. Sprawdź przepływ odfiltrowanej próbki.
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Rozdział 6 Użytkowanie

O S T R Z E Ż E N I E
 

Niebezpieczeństwo pożaru. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania z łatwopalnymi
cieczami.

6.1 Ustawianie zaworów i ciśnienia
Podczas standardowej pracy zawór bypassowy i zawór spustowy szybkiej pętli
są zamknięte. Próbka w zaworze jest całkowicie otwarta, a zawór wylotowy próbki jest
lekko zamknięty. Ustawienia zaworów w różnych warunkach otoczenia przedstawiają 
Rysunek 7 i Tabela 4.
Odczyt ciśnienia na wskaźniku ciśnienia musi wynosić 0,1 bara. Ciśnienie to powoduje
wysoki przepływ próbki, który zapobiega gromadzeniu się ciał stałych (w zależności
od zastosowania) oraz wzrostowi glonów i bakterii w naczyniu przelewowym (zbyt
wysokie wypłukiwanie). Jeśli ciała stałe w naczyniu przelewowym gromadzą się i zatykają
rurkę na próbki, należy zwiększyć ciśnienie na filtrze, aby zwiększyć przepływ
przefiltrowanej próbki. Ciśnienie powietrza w urządzeniu do czyszczenia filtra musi być
co najmniej pięciokrotnie wyższe niż odczyt ciśnienia. Normalne ustawienie powietrza
w urządzeniu wynosi 3 bary.

Rysunek 7  Ustawienia zaworów

1   Przyłącze wylotowe próbki (szybka
pętla)

4   Przyłącze wlotowe próbki (szybka
pętla)

7   Filtr

2   Ręczny zawór bypassowy 5   Ręczny zawór wlotowy próbki 8   Ręczny zawór wylotowy próbki

3   Powietrze w urządzeniu 6   Zawór spustowy

Tabela 4  Ustawienia zaworów – położenia
Użytkowanie A: Tryb normalny B: Konserwacja C: Płukanie wodą Wyłączanie

Zawór próbek (klient) Otwarty Otwarty Otwarty Zamknięty

Zawór wlotowy próbki Otwarty Zamknięty Otwarty
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Tabela 4  Ustawienia zaworów – położenia (ciąg dalszy)
Użytkowanie A: Tryb normalny B: Konserwacja C: Płukanie wodą Wyłączanie

Zawór wylotowy próbki Lekko przymknięty Zamknięty Lekko przymknięty

Zawór bypassowy Zamknięty Otwarty Zamknięty

Zawór spustowy Zamknięty Otwarty Zamknięty

6.2 Programowanie zegara
Alternatywnie panel może być obsługiwany za pomocą zegara zainstalowanego
bezpośrednio na panelu. Zegar znajduje się na zaworze próbek. Aby zmienić ustawienia
zegara, należy wykonać następujące czynności:

1. Odkręć śruby pokrywy, aby uzyskać dostęp do przełączników.
2. Zmień położenie przełączników, aby ustawić zegar. Ustawienia domyślne zegara dla

filtracji to czyszczenie co 10 minut. Patrz Rysunek 8.

Rysunek 8  Programowanie zegara

1   Wybór funkcji 3   Ustawianie godziny4 5   Główne przyłącze zasilania (AC/DC)

2   Wybór przedziału czasowego 4   Dioda LED zasilania 6   Domyślne ustawienie przełączników

4 Wyregulować tak, aby ustawienie czasu mieściło się w przedziale od tmin(–) do tmax(+)

Użytkowanie
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Rozdział 7 Konserwacja

U W A G A
 

Wiele zagrożeń. Tylko wykwalifikowany personel powinien przeprowadzać prace
opisane w tym rozdziale niniejszego dokumentu.

U W A G A
 

Narażenie na działanie substancji chemicznych. Stosować się do procedur
bezpieczeństwa w laboratoriach i zakładać sprzęt ochrony osobistej, odpowiedni dla
używanych substancji chemicznych. Protokoły warunków bezpieczeństwa można
znaleźć w aktualnych kartach charakterystyki (MSDS/SDS) materiałów.

U W A G A
 

Narażenie na działanie substancji chemicznych. Usuwać substancje chemiczne i odpady
zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi i państwowymi.

7.1 Harmonogram konserwacji
Tabela 5 przedstawia zalecany harmonogram czynności konserwacyjnych. Wymagania
obiektu i warunki pracy mogą zwiększyć częstotliwość niektórych zadań.

Tabela 5   Harmonogram konserwacji
Zadanie 1 dzień 7 dni 30 dni 90 dni 365 dni W razie potrzeby

Sprawdzanie analizatora pod kątem wycieków i usterek
na stronie 25

X X 

Sprawdzanie ciśnienia na stronie 25 X X 

Płukanie panelu wodą na stronie 26 X 

Czyszczenie i wymiana filtra na stronie 26 X 

Wymiana przewodów (opcjonalnie, jeśli ścianki przewodów
ulegną zanieczyszczeniu)

X 

Wymiana wężyka pompy perystaltycznej (jeśli dotyczy) X 

Wymiana zaworu zaciskowego wężyka (jeśli dotyczy) X 

7.2 Sprawdzanie analizatora pod kątem wycieków i usterek
1. Sprawdź wszystkie elementy panelu, złącza i przewody pod kątem nieszczelności

i korozji. Upewnij się, że połączenia są szczelne i nie występują nieszczelności.
2. Sprawdź wszystkie kable i przewody pod kątem uszkodzeń fizycznych. Wymień

w razie potrzeby.
3. Sprawdź przyłącze powietrza. Sprawdź, czy ciśnienie powietrza jest prawidłowe.

7.3 Sprawdzanie ciśnienia
Sprawdź odczyty ciśnienia. Upewnij się, że ciśnienie jest zgodne z poziomami podanymi
w części Dane techniczne na stronie 5.
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7.4 Płukanie panelu wodą
Do płukania panelu filtracyjnego i usuwania zanieczyszczeń i ciał stałych z panelu należy
używać wody z kranu lub wody odciekowej. Patrz Ustawianie zaworów i ciśnienia
na stronie 23.

7.5 Czyszczenie i wymiana filtra

N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O
 

Narażenie na działanie substancji chemicznych. Stosować się do procedur
bezpieczeństwa w laboratoriach i zakładać sprzęt ochrony osobistej, zatwierdzony
do używanych substancji chemicznych. Protokoły warunków bezpieczeństwa można
znaleźć w aktualnych kartach charakterystyki (MSDS/SDS) materiałów.

N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O
 

Narażenie na działanie substancji chemicznych. Kwasy używane do czyszczenia
są żrące. W przypadku stosowania kwasów należy korzystać z odpowiednich środków
ochrony osobistej.

Przed czyszczeniem lub wymianą filtra należy sprawdzić, czy ręczne zawory pętli próbki
są zamknięte. Należy również sprawdzić bezpieczeństwo chemiczne i fizyczne ścieków
w filtrze. Podczas wymiany filtra należy nosić odzież, rękawice i okulary ochronne.

1. Wyłącz powietrze w urządzeniu.
2. Wyłącz pompę.
3. Otwórz zawór bypassowy.
4. Zamknij zawór wlotowy i wylotowy próbki (szybka pętla).
5. Otwórz zawór spustowy, aby usunąć wodę z filtra.
6. Otwórz uchwyt filtra.
7. Wyjmij filtr.
8. Wyczyść filtr.

a. EZ-size i Microsize: do czyszczenia membran filtra użyj wody i gąbki.
Uwaga: W razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość wykonywania konserwacji
i czyścić filtr kwasem. Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni membran użyć roztworu
kwasu cytrynowego (20%). W celu wyczyszczenia membrany przepłukać filtr roztworem
kwasu cytrynowego (0,2%).

9. Załóż filtr z powrotem na uchwyt. W razie konieczności załóż nowy filtr. Upewnij się,
że uszczelki O-ring i zielone gumowe uszczelnienie znajdują się w odpowiednim
miejscu.

10. Otwórz zawory do odpowiedniego położenia.
11. Włącz powietrze w urządzeniu.

7.6 Wymiana wężyka pompy próbkującej.
Wężyk Norprene® w głowicy pompy należy wymieniać co cztery miesiące.

1. Zatrzymaj pompę.
2. Wykręć 4 śruby z głowicy pompy.
3. Otwórz głowicę pompy.

Konserwacja
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4. Wymień wężyk. Upewnij się, że używany wężyk ma taki sam rozmiar.
5. Zamknij głowicę pompy i przekręć wirnik przed podłączeniem głowicy do pompy.

7.7 Czyszczenie przewodów odpływowych
Sprawdź drożność zewnętrznych przewodów odpływowych. W razie potrzeby wyczyść je.

7.8 Wymiana przewodów pompy perystaltycznej
Pompa perystaltyczna służy do następujących celów:

• Opróżnianie i płukanie naczynia analitycznego.
• Dodawanie roztworu czyszczącego i walidacyjnego oraz próbki.
• Usuwanie nadmiaru próbki, gdy pełni rolę systemu poziomowania.

Pompa perystaltyczna jest wyposażona w silnik i głowicę. Należy regularnie wymieniać
przewody pompy perystaltycznej, aby zapewnić optymalne działanie analizatora.
Instrukcje przedstawiono w ilustrowanych krokach poniżej.
Uwaga: Po zakończeniu procedury należy włączyć pompę, aby sprawdzić jej działanie.

Konserwacja
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7.9 Wyłączanie panelu
Przed wyłączeniem panelu wstępnego kondycjonowania próbek należy całkowicie
przepłukać system czystą wodą (wodą z kranu). Patrz Ustawianie zaworów i ciśnienia
na stronie 23.

Konserwacja
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Rozdział 8 Części zamienne i akcesoria

O S T R Z E Ż E N I E
 

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała. Stosowanie niezatwierdzonych części grozi
obrażeniami ciała, uszkodzeniem urządzenia lub nieprawidłowym działaniem osprzętu.
Części zamienne wymienione w tym rozdziale zostały zatwierdzone przez producenta.

Uwaga: Numery produktów i części mogą być różne w różnych regionach. Należy skontaktować się
z odpowiednim dystrybutorem albo znaleźć informacje kontaktowe na stronie internetowej firmy.

Części zamienne i akcesoria można znaleźć według numeru katalogowego analizatora
w witrynie internetowej producenta.

Części zamienne

Opis Ilość Numer elementu

Zawór zaciskowy NC, śr. wew. 4,8 mm, śr. zew. 7,9 mm, 24 VDC 1 szt. APPAA0010001 

Stała prędkość obrotowa silnika 96 obr/min, 24 VDC 1 szt. APPAZ0000411 

Stała prędkość obrotowa silnika 48 obr/min, 24 VDC 1 szt. APPAZ0000410 

Rozmiar głowicy pompy: 17 1 szt. APPAB0011305 

Rozmiar głowicy pompy: 16 1 szt. APPAB0011200 

Rozmiar wężyka Norprene: 16 15 m APPAB0011600 

Rozmiar wężyka Norprene: 17 15 m APPAB0011905 

Zawór zaciskowy wężyka, śr. wew. 4,8 mm, śr. zew. 7,9 mm 15 m APPAO0001700 

3WV 24Vdc, PP, FKM, 4 bary, 80 °C, 1/4"G 1 szt. APPAA0000600 

Dozownik/6000, 25 mL 1 szt. APPAZ0017200 

Zawór/24000/6000/1000 1 szt. APPAI0000300 

Strzykawka/6000, 25 mL 1 szt. APPAI0000700 

Reduktor powietrza, od 0,3 do 10 barów, 1/4 1 szt. APPAH0010010 

EZ-Size/2 filtry, 50 µm 50 mm, SS316L 1 szt. APPAZ0060004 

EZ-Size/2 filtry, 100 µm 50 mm, SS316L 1 szt. APPAZ0060005 

EZ-Size/2 filtry, 200 µm 50 mm, SS316L 1 szt. APPAZ0060006 

EZ-Size/2 filtry, 500 µm 50 mm, SS316L 1 szt. APPAZ0060007 

EZ-Size/2 filtry, 1000 µm 50 mm, SS316L 1 szt. APPAZ0060008 

EZ-Size/2 filtry, 100 µm 90 mm, SS316L 1 szt. APPAZ0060115 

EZ-Size/2 filtry, 200 µm 90 mm, SS316L 1 szt. APPAZ0060116 

EZ-Size/2 filtry, 500 µm 90 mm, SS316L 1 szt. APPAZ0060117 

EZ-Size/2 filtry, 1000 µm 90 mm, SS316L 1 szt. APPAZ0060118 

Filtr, śr. wew. 32 mm, dł. 34 cm, 10 µm 1 szt. APPAT0000100 

Filtr, śr. wew. 32 mm, dł. 34 cm, 50 µm 1 szt. APPAT0000105 

Filtr, śr. wew. 32 mm, dł. 34 cm, 100 µm 1 szt. APPAT0000200 

Filtr, śr. wew. 32 mm, dł. 34 cm, 200 µm 1 szt. APPAT0000300 

Filtr, śr. wew. 32 mm, dł. 34 cm, 1000 µm 1 szt. APPAT0000301 

Filtr, śr. wew. 32 mm, dł. 34 cm, 2000 µm 1 szt. APPAT0000302 

Filtr, śr. wew. 32 mm, dł. 34 cm, 2 mm 0,1 mm 1 szt. APPAT0000303 

Uszczelka O-ring VITON 40 × 1,5 mm 1 szt. APPAP0000200 

29



Części zamienne (ciąg dalszy)

Opis Ilość Numer elementu

Rurka, śr. zew. 1/8", PFA 15 m APPAO0000200 

Rurka PFA, śr. zew. 1/4" 15 m APPAO0000300 

Rurka PE, śr. zew. 1/4", 15 m APPAO0001600 

Moduł membranowy Microsize 1 szt. APPAT0000800 

Rurka napowietrzająca, śr. zew. 10,1 mm, śr. wew. 4,5 mm, PTFE 1 szt. APPAT0000500 

Moduł membranowy Microsize 1 szt. APPAZ0060020 

MC NPT1/4" – RURKA śr. zew. 1/8" 1 szt. APPAN0054005 

T 3/8"NPT – 2 rurki śr. zew. 3/8", PP 1 szt. APPAN0056305 

MC NPT1/4" – RURKA śr. zewn. 1/4", PP 1 szt. APPAN0055005 

MC NPT1/8" – RURKA śr. zew. 1/8" 1 szt. APPAN0054000 

2W PnV PFA, NC, 1/4" 1 szt. APPAA0000620 

3W BallV , SS, 1/4"NPT F 1 szt. APPAA0000608 

Zegar dla zaworu 24 VDC 1 szt. APPAA0000700 

Naczynie przelewowe, 1 strumień, D20 60 mL, PMMA 1 szt. APPAJ0010321 

2WV 3/8" 24 VDC / 9 W 1 szt. APPAA0000630 

Akcesoria

Opis Numer elementu Ilustracja

Zewnętrzny zawór płuczący lub zawór zwrotny, zawór trójdrożny, PP, FKM,
4 bary, 80 °C, 1/4"G, 24 VDC

APLA0000600 

Zewnętrzny zawór płuczący, zawór dwudrożny, 3/8", 9 W, 24 VDC APLA0000630 

Moduł zegara, 24 VDC (w przypadku APLA0000600 do automatycznego
spłukiwania zwrotnego)

APLA0000700 

Zawór zaciskowy, funkcja spustowa z naczynia przelewowego, NC, śr. wew.
4,8 mm, śr. zew. 7,9 mm, 24 VDC

APLA0010001 

Części zamienne i akcesoria
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Opis Numer elementu Ilustracja

Zawór zaciskowy, opcja wielokanałowa, NC, śr. wew. 1,57 mm, śr. zew.
3,2 mm, 24 VDC

APLA0010115 

Silnik pompy filtracyjnej, 6 W, 1200 obr./min. 24 VDC APLB0010101 

Zespół mieszadła 8 x 105 H70 D22-19, zewnętrzna płyta mieszadła
(możliwe są różne zmiany liczby i położenia)

APLZ0006311 

System ZeroCarb, 24 VDC, usuwanie CO2 i wilgotności z powietrza
w urządzeniu

APLH0001200 

Części zamienne i akcesoria
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