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Kapitola 1 Legální informace

Výrobce: AppliTek NV/SA
Distributor: Hach Lange GmbH
Překlad příručky je schválen výrobcem.
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Kapitola 2 Technické údaje

Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Tabulka 1  Řada EZ9000, EZ-size – samočisticí in-line filtrační systém

Technický údaj Podrobnosti

Rozměry (Š x V x H) 500 × 1170 × 260 mm (19,68 × 46,06 × 10,2")

Kryt IP55 volitelné (vnitřní instalace)

Hmotnost Přibližně 13 kg (28,6 lb)

Materiál filtrační membrány Nerezová ocel, SS316 

Velikost filtračního póru 50, 100, 200, 1000, 2000 µm

Životnost filtru > 5 let při obvyklých podmínkách1

Požadavky na napájení 24 V DC (dodává se z analyzátoru)

Spotřeba energie 8 W 

Elektrická pojistka 1 A 

Provozní teplota 5 až 85 °C (41 až 185 °F); relativní vlhkost 5 až 95 %, bez kondenzace, nekorodující

Skladovací teplota –20 až 60 °C (–4 až 140 °F); relativní vlhkost ≤95 %, bez kondenzace

Teplota vzorku 5 až 85 °C (41 až 185 °F)

Rozsah pH vzorku 3 až 92

Průtok vzorku 25 až 35 ml/min

Tlak přístrojového vzduchu (čištění) 3,5 bar (50 psi)

Certifikáty —

Záruka USA: 1 rok, EU: 2 roky

Tabulka 2  Řada EZ9100, EZ-size pro vysoké zatížení – samočisticí in-line filtrace pro problematické
vzorky

Technický údaj Podrobnosti

Rozměry (Š x V x H) 750 × 1150 × 200 mm (29.5 × 45.3 × 7.9 in)

Kryt IP55 volitelné (vnitřní instalace)

Hmotnost 18 kg (39,7 lb)

Materiály Filtr: nerezová ocel, SS 316L; Vedení: PV; Pneumatické kulové ventily: PVC; Hadičky:
Norprene, PFA, PE; Panel: Trespa, odolný vůči počasí

Velikost filtračního póru Standardní: 50, 100, 200, 500 µm
Použití v kalech: 1000, 2000 µm
Anaerobní vyhnívání: 200, 500 µm

Požadavky na napájení 24 V DC (dodává se z analyzátoru)

Požadovaná rychlá smyčka 2 m/s

Provozní teplota 10 až 30 °C (50 až 86 °F); relativní vlhkost 5 až 95 %, bez kondenzace, nekorodující

Skladovací teplota –20 až 60 °C (–4 až 140 °F); relativní vlhkost ≤95 %, bez kondenzace

Teplota vzorku Maximálně 65 °C (149 °F)

Tlak vzorku: 0,5 až 2 bar (maximálně 3 bar) (7,25 až 29 psi, maximálně 43,5 psi)

1 Pro správný provoz je nezbytná pravidelná údržba a čištění filtru.
2 Se standardní membránou, ostatní membrány jsou dostupné na vyžádání.
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Tabulka 2  Řada EZ9100, EZ-size pro vysoké zatížení – samočisticí in-line filtrace pro problematické
vzorky (pokračování)

Technický údaj Podrobnosti

Tlak přístrojového vzduchu (čištění) 6 bar (50 psi)

Proplachovací voda 3/8” BSPF, maximálně 4 bar (58 psi)

Certifikáty —

Záruka USA: 1 rok, EU: 2 roky

Tabulka 3  Řada EZ9200, Microsize – samočisticí mikrofiltrační systém
Technický údaj Podrobnosti

Rozměry (Š x V x H) 600 × 1000 × 220 mm (23,62 × 39,37 × 8,66")

Kryt IP55 volitelné (vnitřní instalace)

Hmotnost 15 kg (33 lb)

Materiál filtrační membrány PES

Velikost filtračního póru 0,04 µm

Požadavky na napájení 24 V DC (dodává se z analyzátoru)

Spotřeba energie 6 W 

Elektrická pojistka 1 A 

Provozní teplota 5 až 55 °C (41 až 131 °F); relativní vlhkost 5 až 95 %, bez kondenzace, nekorodující

Skladovací teplota –20 až 60 °C (–4 až 140 °F); relativní vlhkost ≤95 %, bez kondenzace

Teplota vzorku 5 až 55 °C (41 až 131 °F)

Rozsah pH vzorku 2 až 113

Průtok vzorku ±40 mL/min

Tlak přístrojového vzduchu (čištění) 2 bar (29 psi)

Certifikáty —

Záruka USA: 1 rok, EU: 2 roky

3 Se standardní membránou, ostatní membrány jsou dostupné na vyžádání.

Technické údaje

6



Kapitola 3 Obecné informace

Výrobce není v žádném případě zodpovědný za nepřímé, zvláštní, náhodné či následné
škody, které jsou výsledkem jakékoli chyby nebo opomenutí v tomto návodu. Výrobce
si vyhrazuje právo provádět v tomto návodu a výrobcích v něm popisovaných změny,
a to kdykoliv, bez předchozích oznámení či jakýchkoli následných závazků. Revidovaná
vydání jsou dostupná na internetových stránkách výrobce.

3.1 Bezpečnostní informace

UPOZORNĚN Í
 

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou aplikací nebo nesprávným použitím tohoto
produktu včetně (nikoli pouze) přímých, náhodných a následných škod a zříká se odpovědnosti
za takové škody v plném rozsahu, nakolik to umožňuje platná legislativa. Uživatel je výhradně
zodpovědný za určení kritických rizik aplikace a za instalaci odpovídajících mechanismů ochrany
procesů během potenciální nesprávné funkce zařízení.

Před vybalením, montáží a uvedením přístroje do provozu si prosím pozorně přečtěte
celý tento návod. Zvláštní pozornost věnujte všem upozorněním na možná nebezpečí
a výstražným informacím. V opačném případě může dojít k vážným poraněním obsluhy
a poškození přístroje.
Ujistěte se, že nedošlo k poškození obalu tohoto zařízení a přístroj nepoužívejte
a neinstalujte jinak, než jak je uvedeno v tomto návodu.

3.1.1 Informace o možném nebezpečí

N E B E Z P E Č Í
 

Označuje možnou nebo bezprostředně rizikovou situaci, jež může v případě, že jí nezabráníte,
vést k usmrcení nebo vážnému zranění.

V A R O V Á N Í
 

Upozorňuje na možné nebo skryté nebezpečné situace, jež by bez vhodných preventivních
opatření mohly vést k úmrtí nebo vážnému poranění.

P O Z O R
 

Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, jež by mohla mít za následek menší nebo mírné
poranění.

UPOZORNĚN Í
 

Označuje situaci, která může způsobit poškození přístroje, pokud se nezabrání jejímu vzniku.
Upozorňuje na informace vyžadující zvláštní pozornost.

3.1.2 Výstražné symboly
Přečtěte si všechny štítky a etikety na přístroji. V opačném případě může dojít k poranění
osob nebo poškození přístroje. Odkazy na symboly na přístroji naleznete v návodu spolu
s výstražnou informací.

Toto je symbol bezpečnostního upozornění. Řiďte se všemi bezpečnostními oznámeními s tímto symbolem, abyste
předešli možnému zranění. Pokud je umístěn na přístroji, podívejte se do referenční příručky na informace o funkci
a bezpečnosti.

Tento symbol označuje, že je třeba použít ochranné pomůcky pro oči.

Tento symbol upozorňuje na nebezpečí působení chemických látek. Zacházení s chemikáliemi a provádění
údržbových prací na zařízeních dopravujících chemické látky je dovoleno pouze kvalifikovaným osobám
vyškoleným k práci s chemikáliemi.
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Symbol upozorňuje na možnost úrazu nebo usmrcení elektrickým proudem.

Tento symbol označuje místo, resp. součást, které by mohly být horké a jichž se je třeba dotýkat se zvýšenou
opatrností.

Tento symbol označuje, že hrozí nebezpečí požáru.

Tento symbol upozorňuje na přítomnost silně leptavé nebo jinak nebezpečné látky a na nebezpečí chemického
poranění či poškození. K manipulaci s chemickými látkami a údržbě systémů dodávky chemikálií spojených
se zařízením jsou oprávněny jen osoby pro práci s chemikáliemi dostatečně kvalifikované.

Tento symbol označuje přítomnost škodlivé dráždivé látky.

Tento symbol označuje, že je zakázáno dotýkat se označené položky.

Tento symbol označuje možné nebezpečí skřípnutí.

Tento symbol označuje, že předmět je těžký.

Tento symbol označuje přítomnost zařízení citlivého na elektrostatický výboj a znamená, že je třeba dbát
opatrnosti, aby nedošlo k poškození zařízení.

Tento symbol označuje, že označená položka vyžaduje ochranné uzemnění. Přístroj není dodáván se zemnící
zástrčkou na kabelu, proveďte ochranné zemnící připojení do ochranného kondukčního terminálu.

Elektrické zařízení označené tímto symbolem se nesmí likvidovat v evropských systémech domácího nebo
veřejného odpadu. Staré nebo vysloužilé zařízení vraťte výrobci k bezplatné likvidaci.

3.1.3 Chemická a biologická bezpečnost

N E B E Z P E Č Í
 

Chemické nebo biologické riziko. Je-li tento přístroj používán ke sledování procesu
čištění odpadních vod nebo pro systém dodávky chemických látek, pro něž existují
regulatorní limity a požadavky na sledování související s veřejným zdravím, výrobou
potravin nebo jejich zpracováním, pak je na odpovědnosti uživatele tohoto přístroje, aby
se seznámil a dodržoval všechny platné zákony a předpisy a zavedl dostatečné
a vhodné mechanismy zaručující dodržování platných zákonů a předpisů v případě
poruchy přístroje.

N E B E Z P E Č Í
 

Nebezpečí požáru. Tento přístroj není určen k používání s hořlavými kapalinami.

Obecné informace
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3.2 Popis výrobku
Panely předběžné úpravy vzorku se s analyzátory řady EZ od společnosti Hach používají
pro měření znečištění vody, čištění odpadních vod a čistoty vody. Na základě technologie
analýzy může být nutná předběžná úprava vzorku. Panely předběžné úpravy vzorku
zajišťují pro analyzátory řady EZ od společnosti Hach automatický odběr vzorků
a předběžnou úpravu vzorků (tj. filtraci, ředění nebo sedimentaci). Viz Obr. 1.
K dispozici je několik panelů předběžné úpravy vzorku:

• Řada EZ9000: EZ-size – samočisticí in-line filtrační systém
• Řada EZ9100: EZ-size pro vysoké zatížení – samočisticí in-line filtrace pro

problematické vzorky
• Řada EZ9200: Microsize – samočisticí mikrofiltrační systém
• Moduplex: vícekanálové varianty

Další požadavky ohledně předběžné úpravy jsou k dispozici na požádání (např. tlak,
teplota, viskozita).

Obr. 1  Schéma systému předběžné úpravy

1   Proces 4   Analyzátor EZ 7   Odběr vzorků (SP: místo pro odběr
vzorků)

2   Rychlá smyčka 5   Control (Ovládání) 8   Návrat vzorků (SRP: místo pro
vrácení vzorků)3   Panel předběžné úpravy vzorku 6   Filtrovaný/upravený vzorek

3.2.1 Filtrace – EZ-size
Filtr je instalovaný ve vzorkovací jednotce pufru připojené pomocí rychlé smyčky k místu
odběru vzorků. Peristaltické čerpadlo vhání filtrovaný vzorek do regulátoru statického
tlaku. Mezi čerpadlem a filtrem profukuje trojcestný ventil v pravidelných intervalech filtr,
aby jej očistil. Odtokový ventil odvádí obsah přepadové nádoby. Viz Obr. 2. Máte také
možnost nainstalovat filtr přímo na vzorkovací nádrž.
Typicky se panel ovládá z analyzátoru. Případně lze panel ovládat pomocí časovače,
který se nainstaluje přímo na panel.

Obecné informace
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Obr. 2  Filtrační panel systému EZ-size

1   Přístrojový vzduch 7   Přepadová nádobka 13   Přípojka přívodu vzorku (rychlá
smyčka)

2   Redukční ventil 8   Připojení filtrovaného vzorku (k
analyzátoru)

14   Ruční ventil pro vpuštění vzorku

3   Automatický trojcestný ventil
(automatické čištění)

9   Ruční ventil pro vypuštění vzorku 15   Filtr

4   Peristaltické čerpadlo 10   Rychlá smyčka 16   Sevřením filtr odstraňte

5   Přepadový ventil 11   Přípojka pro vypuštění vzorku
(rychlá smyčka)

6   Výpusť při přetečení 12   Ruční obtokový ventil

3.2.2 Filtrace – EZ-size pro vysoké zatížení (anaerobní vyhnívání)
EZ-size pro vysoké zatížení je specifický filtrační systém pro vzorky digestátu
kompatibilní s analyzátory řady EZ. Viz Obr. 3. Tento filtrační systém se používá
u mokrých vzorků z vyhnívacích nádrží, aby se pro online analýzu vytvořily vzorky bez
pevných látek. Filtrační panel lze použít pro problematické vzorky, jako jsou kaly
a odpadní vody, naplněné velkým množstvím nerozpustných složek. Hlavními vlastnostmi
filtračního panelu jsou:

• Samočisticí filtrace vzorků s různými velikostmi pórů
• Pneumatický kulový ventil s velkým jádrem pro vzorky a odtok

Obecné informace
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• Automatické čištění přístrojovým vzduchem
• Frekvence čištění řízená analyzátorem
• Nízké nároky na údržbu

Obr. 3  Filtrační panel systému EZ-size pro vysoké zatížení (anaerobní vyhnívání)

1   Trojcestný kulový ventil 6   Přívodní ventil 11   Ventil proplachovací vody

2   Připojení filtrovaného vzorku (k
analyzátoru)

7   Ventil vzorku 12   Připojení proplachovací vody (k
analyzátoru)

3   Automatický trojcestný ventil
(automatické čištění)

8   Přípojka přívodu vzorku (SP),
ohebná hadice 32 mm (1,25") (vnější
průměr)

13   Filtrovat

4   Redukční ventil 9   Přípojka pro odtok, ohebná hadice
32 mm (1,25") (vnější průměr)

14   Přípojka pro odtok, ohebná hadice
50 mm (1,97") (vnější průměr)

5   Přístrojový vzduch 10   Vypouštěcí ventil

3.2.3 Filtrace – EZ-size pro vysoké zatížení (odpadní voda)
EZ-size pro vysoké zatížení je specifický filtrační systém pro problematické vzorky
odpadní vody kompatibilní s analyzátory řady EZ. Viz Obr. 4. Tento filtrační systém
se používá u vzorků s velkým množstvím nerozpustných složek (např. odpadní voda)
k vytvoření vzorků bez pevných látek pro online analýzu. Hlavními vlastnostmi filtračního
panelu jsou:

Obecné informace
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• Samočisticí filtrace vzorků s různými velikostmi pórů
• Pneumatický kulový ventil s velkým jádrem pro vzorky a odtok
• Automatické čištění přístrojovým vzduchem
• Regulátor statického tlaku pro konstantní, snadno přístupnou hladinu vzorku při

atmosferickém tlaku
• Frekvence čištění řízená analyzátorem
• Nízké nároky na údržbu

Obr. 4  Filtrační panel systému EZ-size pro vysoké zatížení (odpadní voda)

1   Vzduchový ventil zpětného
proplachu

7   Vypouštěcí ventil 13   Ventil proplachovací vody

2   Peristaltické čerpadlo 8   Ventil vzorku 14   Přívodní ventil

3   Redukční ventil 9   Přípojka přívodu vzorku (SP),
ohebná hadice 32 mm (1,25") (vnější
průměr)

15   Filtrovat

4   Připojení filtrovaného vzorku (k
analyzátoru)

10   Přípojka pro odtok, ohebná hadice
32 mm (1,25") (vnější průměr)

16   Přípojka pro odtok, ohebná hadice
50 mm (1,97") (vnější průměr)

5   Zapojení odtoku, ohebná hadice ¼"
(vnější průměr)

11   Vnější zapojení proplachovací vody

6   Přístrojový vzduch 12   Vypouštěcí ventil

Obecné informace
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3.2.4 Mikrofiltrace
Filtr MicroSize je instalovaný ve vzorkovací jednotce pufru připojené pomocí rychlé
smyčky k místu odběru vzorků. Filtr má dva membránové pláty instalované na rámu
a provzdušňovací prvek. Peristaltické čerpadlo vytváří podtlak. Podtlak pohybuje vzorkem
ze vzorkovací nádrže do filtračního prvku a následně do přepadové nádoby. Membrány
odstraňují pevné částice větší než 0,04 µm. Viz část Obr. 5. Máte také možnost
nainstalovat filtr přímo na vzorkovací nádrž.
Poznámka: Pokud je filtr instalovaný přímo na vzorkovací nádrž, zajistěte, aby membrány nebyly
delší dobu suché. V pórech membrány může dojít ke krystalizaci minerálů, což výrazně omezuje
filtrační funkci. Zkontrolujte, že je filtr nainstalovaný na správném místě (např. ve správné hloubce
nádrže).

Stlačený vzduch proudí nepřetržitě skrz dva proplachovací prvky ve spodní části filtru,
což vytváří turbulence na povrchu membrány. Turbulence odstraňují pevné částice a čistí
povrch membrány.
Poznámka: Pokud jsou turbulence ve vzorkovací nádrži vysoké, může být použití provzdušnění
zbytečné. Za určitých podmínek může provzdušnění na povrchu filtrační membrány vytvářet
usazeniny a vést k zanesení membrány. V takovém případě je třeba provzdušnění vypnout.

Obr. 5  Filtrační panel systému Microize

1   Redukční ventil 5   Přepad 9   Přípojka pro vypuštění vzorku (filtr)

2   Přístrojový vzduch 6   Připojení filtrovaného vzorku (k
analyzátoru)

10   Vzduchová přípojka (filtr)

3   Vypínač 7   Výpusť při přetečení 11   Přepad

4   Přepadový ventil 8   Přípojka přívodu vzorku 12   Větrací otvor

Obecné informace
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3.2.5 Moduplex – vícekanálová varianta
Moduplex je zařízení, které se připojuje mezi panel předběžné úpravy vzorku
a analyzátor EZ a umožňuje přidat do systému další vedení vzorků. Existuje několik
různých verzí a možností pro připojení až osmi přívodních hadiček vzorku k analyzátoru.
V případě dvou odlišných zařízení Moduplex viz část Obr. 6.

Obr. 6  Příklady panelů Moduplex

1   Připojení vzorku k analyzátoru 3   Tok vzorku 2 5   Přepad

2   Tok vzorku 1 4   Ventily pro výběr toků 6   Připojení vzorku k analyzátoru (se
škrticím ventilem)

3.3 Součásti výrobku
Ujistěte se, že byly dodány všechny součásti. Vyhledejte si informace v dodaném
průvodci balením. V případě, že některé položky chybí nebo jsou poškozené, se ihned
obraťte na výrobce nebo příslušného obchodního zástupce.

Obecné informace
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Kapitola 4 Instalace

N E B E Z P E Č Í
 

Různá nebezpečí. Práce uvedené v tomto oddíle dokumentu smí provádět pouze
dostatečně kvalifikovaný personál.

4.1 Pokyny k instalaci

V A R O V Á N Í
 

Nebezpečí požáru. Tento přístroj není určen k používání s hořlavými kapalinami.

• Instalujte panel uvnitř, v bezpečném prostředí.
• Panel nainstalujte co nejblíže analyzátoru.
• Neinstalujte panel na přímém slunečním světle.
• Zajistěte, aby odchylky v teplotě byly minimální a zajistil se tak lepší výkon měření.
• Zajistěte dostatečný volný prostor pro instalaci potrubí a elektrických přípojek.
• Ujistěte se, že podmínky okolního prostředí vyhovují provozním specifikacím. Viz 

Technické údaje na straně 5.
• Pokud je na přívodu vzorku analyzátoru zapotřebí přetlak vzorku (analyzátory

se vzorkovacím ventilem a bez vzorkovacího čerpadla), nainstalujte analyzátor pod
místo odběru vzorků přepadové nádoby, abyste získali hydrostatický přetlak.

4.2 Připevnění přístroje na stěnu

V A R O V Á N Í
 

Nebezpečí poranění osob. Ujistěte se, že je montáž na stěnu schopna udržet čtyřnásobek
hmotnosti zařízení.

V A R O V Á N Í
 

Nebezpečí poranění osob. Přístroje nebo součásti jsou těžké. Při instalaci nebo
přemísťování používejte pomoc jiné osoby.

Připevněte přístroj kolmo a vodorovně na rovný, svislý povrch. Panel má čtyři 9mm otvory
pro montáž na stěnu. Řiďte se následujícími vyobrazenými kroky.
Poznámka: Materiál pro montáž na stěnu dodá uživatel. Šrouby/úchyty musí odpovídat
vlastnostem zdi/stropu a musí mít dostatečnou nosnost.

• EZ-size: W = 460 mm (18,11"); H = 1130 mm (44,49")
• Microsize: W = 560 mm (22,05"); H = 960 mm (37,79")
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4.3 Elektrická instalace

N E B E Z P E Č Í
 

Různá nebezpečí. Práce uvedené v tomto oddíle dokumentu smí provádět pouze
dostatečně kvalifikovaný personál.

N E B E Z P E Č Í
 

Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem. Před jakýmikoli pracemi
na elektrickém zapojení odpojte přístroj od zdroje napájení.

Použijte dodaný kabel, abyste zapojili síťové napájení 24 V DC pro časovač
do analyzátoru. Informace najdete v dokumentaci k analyzátoru. V případě,
že se časovač používá k ovládání panelu, přiveďte napájení do časovače. Viz 
Programování časovače na straně 22.

Instalace
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4.4 Zapojte potrubní vedení panelu

P O Z O R
 

Nebezpečí styku s chemikáliemi. Likvidujte chemikálie a odpad v souladu s místními,
regionálními a národními předpisy.

Zkontrolujte, že přívod vzorku souhlasí s požadavky na vzorek. Viz Technické údaje
na straně 5.
Poznámka: Pokud vzorek není stabilní (tj. dochází k usazování), zvyšte četnost údržby, abyste
zajistili správný provoz filtračního systému.

Pro odvádění nadbytečného vzorku použijte odtoková připojení. Zkontrolujte,
že je odtoková kapacita vyšší než průtok vzorku skrz filtrační panel (doporučená
odtoková kapacita je dvojnásobek průtoku vzorku). Odtoková hadička musí mít volný
konec a musí v ní být nulový tlak. V případě přepadové nádoby musí být odvzdušňovací
potrubí otevřené na volný vzduch a mít nulový tlak.
Pro automatické čištění panelu je nezbytný přístrojový vzduch. Nastavení tlaku pro
přístrojový vzduch musí být vyšší než tlak vzorku. Viz Technické údaje na straně 5. Je-li
to nutné, propláchněte filtrační panel čistou vodou (kohoutková voda nebo odpadní voda),
abyste odstranili pevné usazeniny. Viz Údržba na straně 23
Viz část Popis výrobku na straně 9, kde jsou vodovodní přípojky.

4.4.1 Zapojení modelu EZ-size
1. Použijte 1" BSP hadici (vnější průměr), abyste připojili hadici pro přívod/odtok vzorku

rychlé smyčky.
2. Použijte 1/4" perfluoroalkoxylovou (PFA) nebo polyetylenovou (PE) hadici (vnější

průměr), abyste připojili vzorek k filtru.
3. Připojte odtok:

a. Použijte 1" BSP hadici (vnější průměr), abyste připojili odtok pro vrácení vzorku
rychlé smyčky.

b. Použijte 3/8" vnitřní konektor a 3/8" hadici (vnější průměr), abyste připojili odtok
pro přepadovou nádobu filtrovaného vzorku.

4. Použijte 3/8" vnitřní konektor a 3/8" hadici (vnější průměr), abyste připojili
odvzdušnění přepadové nádoby.

5. Použijte 1/4" PFA nebo PE hadici (vnější průměr) pro připojení přístrojového
vzduchu.
Poznámka: Vstupní tlak musí být 6 bar. Redukční ventil instalovaný na filtračním panelu
snižuje tlak na přibližně 3 bar.

6. Použijte 1" BSP hadici (vnější průměr) pro připojení proplachovací vody do rychlé
smyčky přívodu vzorku (volitelné).

4.4.2 Zapojení systému Microsize
1. Použijte 1/2" F BSP hadici (vnější průměr) pro připojení vstupu vzorků do panelu.
2. Použijte 1/8" PFA nebo PE hadici (vnější průměr), abyste připojili vzorek k filtru.
3. Použijte 1/4" PFA nebo PE hadici (vnější průměr), abyste na filtr připojili

odvzdušnění.
4. Připojte odtok:

a. Použijte 1" BSP hadici (vnější průměr), abyste připojili odtok pro vrácení vzorku
rychlé smyčky.

b. Použijte 3/8" vnitřní konektor a 3/8" hadici (vnější průměr), abyste připojili odtok
pro přepadovou nádobu filtrovaného vzorku.

Instalace
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5. Použijte 3/8" vnitřní konektor a 3/8" hadici (vnější průměr), abyste připojili
odvzdušnění přepadové nádoby.

6. Použijte 1/4" PFA nebo PE hadici (vnější průměr) pro připojení přístrojového
vzduchu.
Poznámka: Vstupní tlak musí být 6 bar. Redukční ventil instalovaný na filtračním panelu
snižuje tlak na přibližně 3 bar.

7. Použijte 1" BSP hadici (vnější průměr) pro připojení odvzdušnění a přepadu.

Instalace
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Kapitola 5 Spuštění

Použijte osobní ochranné pomůcky určené v bezpečnostním listu (MSDS/SDS).
Vykonejte následující kroky, abyste dokončili prvotní spuštění panelu.

1. Zkontrolujte, že je zapojené veškeré vedení a hadičky.
2. Zavřete ventil přístrojového vzduchu.
3. Zavřete vypouštěcí ventil.
4. Zavřete obtokový ventil.
5. Otevřete ventil pro vpuštění ventilu.
6. Otevřete ventil pro vypuštění ventilu.
7. Prohlédněte všechny vypouštěcí přípojky. Zkontrolujte, že vypouštěcí přípojky jsou

otevřené a otevřené na volný vzduch.
8. Otevřete ventil (strana zákazníka) pro průchod vzorku do filtrační jednotky.
9. Protéká-li vzorek skrz smyčku filtrační jednotky, lehce uzavřete ventil pro vypuštění

vzorku, abyste získali tlak 0,1 bar.
10. Otevřete tlak přístrojového vzduchu a nastavte tlak na 1 bar.
11. Zkontrolujte průtok filtrového vzorku.
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Kapitola 6 Ovládání

V A R O V Á N Í
 

Nebezpečí požáru. Tento přístroj není určen k používání s hořlavými kapalinami.

6.1 Nastavení ventilů a tlaků
Během standardního provozu jsou obtokový ventil a vypouštěcí ventil rychlé smyčky
zavřené. Ventil pro vpuštění vzorku je zcela otevřený a ventil pro vypuštění vzorku
je lehce zavřený. Viz části Obr. 7 a Tabulka 4, kde se uvádí nastavení ventilů v různých
provozních podmínkách.
Tlakový odečet na indikátoru tlaku musí být až 0,1 bar. Takový tlak zajišťuje vysoký
průtok vzorku, který předchází usazování pevných částic (v závislosti na aplikaci)
a tvorbě řas a bakterií v přepadové nádobě (vymývání je příliš vysoké). Pokud
se v přepadové nádobě hromadí pevné částice a zanášejí vedení pro vzorky, zvyšte tlak
na filtr, abyste zvýšili průtok filtrovaného vzorku. Tlak přístrojového vzduchu pro čištění
filtru musí být minimálně pětkrát vyšší než tlakový odečet. Normální nastavení
přístrojového vzduchu je 3 bar.

Obr. 7  Nastavení ventilu

1   Přípojka pro vypuštění vzorku
(rychlá smyčka)

4   Přípojka přívodu vzorku (rychlá
smyčka)

7   Filtr

2   Ruční obtokový ventil 5   Ruční ventil pro vpuštění vzorku 8   Ruční ventil pro vypuštění vzorku

3   Přístrojový vzduch 6   vypouštěcí ventil

Tabulka 4  Nastavení ventilu – poloha
Ovládání A: Normální B: Údržba C: Proplachování vodou Vypnutí

Ventil vzorku (zákazník) Otevřený Otevřený Otevřený Zavřený

Ventil pro vpuštění vzorku Otevřený Zavřený Otevřený

Ventil pro vypuštění vzorku Lehce zavřený Zavřený Lehce zavřený
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Tabulka 4  Nastavení ventilu – poloha (pokračování)
Ovládání A: Normální B: Údržba C: Proplachování vodou Vypnutí

Obtokový ventil Zavřený Otevřený Zavřený

vypouštěcí ventil Zavřený Otevřený Zavřený

6.2 Programování časovače
Případně lze panel ovládat pomocí časovače, který se nainstaluje přímo na panel.
Časovač je umístěný na ventilu vzorku. Změnu nastavení časovače provádějte podle
následujících kroků.

1. Pro přístup ke spínačům odstraňte šrouby krytu.
2. Upravte spínače, abyste nastavili časovač. Ve výchozím nastavení probíhá při filtraci

čištění každých 10 minut. Viz Obr. 8.

Obr. 8  Programování časovače

1   Výběr funkce 3   Nastavení času4 5   Síťové připojení (AC/DC)

2   Výběr časového rozsahu 4   LED dioda napájení 6   Výchozí nastavení spínače

4 Upravte tak, abyste získali nastavení času mezi hodnotou tmin(–) a tmax(+).

Ovládání
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Kapitola 7 Údržba

P O Z O R
 

Různá nebezpečí. Práce uvedené v tomto oddíle dokumentu smí provádět pouze
dostatečně kvalifikovaný personál.

P O Z O R
 

Nebezpečí expozice chemikáliím. Dodržujte laboratorní bezpečnostní postupy a noste
veškeré osobní ochranné pomůcky vyžadované pro manipulaci s příslušnými
chemikáliemi. Bezpečnostní protokoly naleznete v aktuálních datových bezpečnostních
listech (MSDS/SDS).

P O Z O R
 

Nebezpečí styku s chemikáliemi. Likvidujte chemikálie a odpad v souladu s místními,
regionálními a národními předpisy.

7.1 Plán údržby
Tabulka 5 zobrazuje doporučený harmonogram úloh údržby. Požadavky pracoviště
a provozní podmínky si mohou vynutit častější provádění některých úloh.

Tabulka 5   Plán údržby
Úkony 1 day

(den)
7 days
(dní)

Jednou
za 30 dní

Jednou
za 90 dní

Jednou
za 365 dní

Podle
potřeby

Kontrola těsnosti a poruch
na straně 23

X X 

Zkontrolujte tlak na straně 24 X X 

Opláchněte panel vodou
na straně 24

X 

Čištění a výměna filtru
na straně 24

X 

Vyměňte hadičky (volitelné, pokud
se na stěně hadiček tvoří
nečistoty)

X 

Vyměňte hadičky peristaltického
čerpadla (je-li to relevantní)

X 

Vyměňte hadičky škrtícího ventilu
(je-li to relevantní)

X 

7.2 Kontrola těsnosti a poruch
1. Zkontrolujte všechny součásti v panelu, konektory a hadičky z hlediska netěsnosti

a koroze. Ujistěte se, že přípojky těsní a nedochází na nich k úniku.
2. Zkontrolujte všechny kabely a hadičky z hlediska fyzického poškození. V případě

potřeby O-kroužek vyměňte.
3. Zkontrolujte připojení tlaku vzduchu. Zkontrolujte, zda je správný tlak vzduchu.
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7.3 Zkontrolujte tlak
Zkontrolujte hodnotu tlaku. Zkontrolujte, že tlak odpovídá úrovním v části Technické údaje
na straně 5.

7.4 Opláchněte panel vodou
Použijte kohoutkovou nebo odpadní vodu, abyste propláchli filtrační panel a odstranili
nečistoty a pevné částice z panelu. Viz Nastavení ventilů a tlaků na straně 21.

7.5 Čištění a výměna filtru

N E B E Z P E Č Í
 

Nebezpečí expozice chemikáliím. Dodržujte laboratorní bezpečnostní postupy a noste
veškeré osobní ochranné pomůcky vyžadované pro manipulaci s příslušnými
chemikáliemi. Viz aktuální datové bezpečnostní listy (MSDS/SDS).

N E B E Z P E Č Í
 

Nebezpečí expozice chemikáliím. Kyseliny používané pro čištění jsou korozivní. Pokud
se k čištění používají kyseliny, používejte vhodné osobní ochranné pomůcky.

Před čištěním nebo výměnou filtračního prvku zkontrolujte, že ruční ventily pro vzorkovací
smyčku jsou zavřené. Také zkontrolujte chemickou a fyzickou bezpečnost odpadní vody
uvnitř filtračního prvku. Když vyměňujete filtrační prvek, používejte ochranný oděv, brýle
a rukavice.

1. Vypněte přístrojový vzduch.
2. Vypněte čerpadlo.
3. Otevřete obtokový ventil.
4. Zavřete ventily pro vpuštění a vypuštění vzorku (rychlá smyčka)
5. Otevřete vypouštěcí ventil, abyste odstranili vodu ve filtru.
6. Otevřete držák filtru.
7. Filtr odstraňte.
8. Filtr očistěte.

a. EZ-size a Microsize: Pro očištění membrány na filtru použijte vodu a houbičku.
Poznámka: Je-li to třeba, zvyšte četnost údržby a očistěte filtr kyselinou. Použijte roztok
(20%) kyseliny citronové pro očištění vnější strany membrán. Propláchněte filtr (n) 0,2%
roztokem kyseliny citrónové, abyste očistili membránu.

9. Opět umístěte filtr do držáku filtru. Je-li to třeba, připevněte filtr nový. Ověřte, že O-
kroužky a zelená těsnicí pryž jsou správně nainstalované.

10. Otevřete ventily do správné pozice.
11. Zapněte přístrojový vzduch.

Údržba
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7.6 Vyměňte hadičky vzorkovacího čerpadla (pouze modely EZ-size a Mic-
rosize)

Vyměňte hadičky Norprene® v hlavě čerpadla každé čtyři měsíce.

1. Zastavte čerpadlo.
2. Odstraňte 4 šrouby z hlavy čerpadla.
3. Otevřete hlavu čerpadla.
4. Vyměňte hadičky. Použijte stejnou velikost.
5. Zavřete hlavu čerpadla, a než zapojíte hlavu čerpadla k čerpadlu, otočte rotor.

7.7 Čištění odtokového potrubí
Ujistěte se, že vnější odtokové potrubí není ucpané. V případě potřeby jej vyčistěte.

7.8 Výměna hadiček peristaltického čerpadla
S pomocí peristaltického čerpadla lze:

• Vypustit a vypláchnout analytickou nádobu.
• Přidat čisticí a ověřovací roztok a vzorek.
• Odstranit přebytečný vzorek, pokud se používá jako vyrovnávací systém.

Peristaltické čerpadlo má motor a peristaltickou čerpací hlavu. Pravidelně vyměňujte
hadičky peristaltického čerpadla, aby měl analyzátor optimální výkon. Řiďte
se následujícími vyobrazenými kroky.
Poznámka: Po dokončení postupu zapněte čerpadlo a zkontrolujte, že čerpadlo pracuje správně.

Údržba
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7.9 Vypněte panel
Před vypnutím panelu předběžné úpravy vzorku systém kompletně propláchněte čistou
vodou (kohoutkovou vodou). Viz Nastavení ventilů a tlaků na straně 21.

Údržba
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Kapitola 8 Náhradní díly a příslušenství

V A R O V Á N Í
 

Nebezpečí poranění osob. Použití neschválených součástí může způsobit poranění
osob, poškození nebo nesprávné fungování přístroje či vybavení. Náhradní díly v tomto
oddíle jsou schváleny výrobcem.

Poznámka: Čísla produktů a položek se mohou v různých regionech prodeje lišit. Obraťte
se na příslušného distributora, kontaktní informace naleznete na webových stránkách společnosti.

Informace o náhradních součástech a příslušenství naleznete na webové stránce výrobce
podle čísla součásti analyzátoru.

Náhradní díly

Popis Množství Položka č.

Škrticí ventil NC, vnitřní průměr 4,8 mm, vnější průměr 7,9 mm, 24 V DC každý APPAA0010001 

Pevné otáčky motoru 96 ot./min, 24 V DC každý APPAZ0000411 

Pevné otáčky motoru 48 ot./min, 24 V DC každý APPAZ0000410 

Velikost hlavy čerpadla 17 každý APPAB0011305 

Velikost hlavy čerpadla 16 každý APPAB0011200 

Velikost hadičky 16, Norprene 15 m APPAB0011600 

Velikost hadičky 17, Norprene 15 m APPAB0011905 

Škrticí ventil, vnitřní průměr 4,8 mm, vnější průměr 7,9 mm 15 m APPAO0001700 

3 WV, 24 V dc, PP, FKM, 4 bar, 80 °C, 1/4“ G každý APPAA0000600 

Dávkovač/6000, 25 ml každý APPAZ0017200 

Ventil/24000/6000/1000 každý APPAI0000300 

Stříkačka/6000, 25 ml každý APPAI0000700 

Vzduchový redukční ventil, 0,3 až 10 bar, 1/4 každý APPAH0010010 

EZ-Size/2 filtrační prvky, 50 µm, 50 mm, SS316L každý APPAZ0060004 

EZ-Size/2 filtrační prvky, 100 µm, 50 mm, SS316L každý APPAZ0060005 

EZ-Size/2 filtrační prvky, 200 µm, 50 mm, SS316L každý APPAZ0060006 

EZ-Size/2 filtrační prvky, 500 µm, 50 mm, SS316L každý APPAZ0060007 

EZ-Size/2 filtrační prvky, 1000 µm, 50 mm, SS316L každý APPAZ0060008 

EZ-Size/2 filtrační prvky, 100 µm, 90 mm, SS316L každý APPAZ0060115 

EZ-Size/2 filtrační prvky, 200 µm, 90 mm, SS316L každý APPAZ0060116 

EZ-Size/2 filtrační prvky, 500 µm, 90 mm, SS316L každý APPAZ0060117 

EZ-Size/2 filtrační prvky, 1000 µm, 90 mm, SS316L každý APPAZ0060118 

Filtr, vnitřní průměr 32 mm, délka 34 cm, 10 µm každý APPAT0000100 

Filtr, vnitřní průměr 32 mm, délka 34 cm, 50 µm každý APPAT0000105 

Filtr, vnitřní průměr 32 mm, délka 34 cm, 100 µm každý APPAT0000200 

Filtr, vnitřní průměr 32 mm, délka 34 cm, 200 µm každý APPAT0000300 

Filtr, vnitřní průměr 32 mm, délka 34 cm, 1000 µm každý APPAT0000301 

Filtr, vnitřní průměr 32 mm, délka 34 cm, 2000 µm každý APPAT0000302 

Filtr, vnitřní průměr 32 mm, délka 34 cm, 2 mm, 0,1 mm každý APPAT0000303 

O-kroužek VITON 40×1,5 mm každý APPAP0000200 
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Náhradní díly (pokračování)

Popis Množství Položka č.

Hadička, 1/8" (vnější průměr), PFA 15 m APPAO0000200 

PFA hadička 1/4" (vnější průměr) 15 m APPAO0000300 

PE hadička 1/4" (vnější průměr) 15 m APPAO0001600 

Membránový modul Microsize každý APPAT0000800 

Provzdušňovací trubice, vnější průměr 10,1 mm, vnitřní průměr 4,5 mm, PTFE každý APPAT0000500 

Membránový modul Microsize každý APPAZ0060020 

MC NPT 1/4" – HADIČKA 1/8" (vnější průměr) každý APPAN0054005 

T 3/8“ NPT - 2x hadička 3/8" (vnější průměr) PP každý APPAN0056305 

MC NPT 1/4" – HADIČKA 1/4" (vnější průměr) PP každý APPAN0055005 

MC NPT 1/8" – HADIČKA 1/8" (vnější průměr) každý APPAN0054000 

2 W škrt. vent. PFA, NC, 1/4" každý APPAA0000620 

3 W kul. vent., nerez., 1/4“ NPT F každý APPAA0000608 

Časovač pro ventil 24 V DC každý APPAA0000700 

Přepadová nádoba, 1 tok, D20, 60 ml, PMMA každý APPAJ0010321 

2 WV 3/8" 24V dc / 9 w každý APPAA0000630 

Příslušenství

Popis Položka č. Obrázek

Vnější proplachovací ventil nebo ventil zpětného proplachu, 3cestný ventil, PP,
FKM, 4 bar, 80 °C, 1/4“ G, 24 V DC 

APLA0000600 

Vnější proplachovací ventil, 2cestný ventil, 3/8", 9 W, 24 V DC APLA0000630 

Modul časovače, 24 V DC (používá se s položkou APLA0000600 pro
automatický proces zpětného proplachování)

APLA0000700 

Škrticí ventil, odtoková funkce přepadové nádoby, NC, vnitřní průměr 4,8 mm,
vnější průměr 7,9 mm, 24 V DC 

APLA0010001 

Náhradní díly a příslušenství
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Popis Položka č. Obrázek

Škrticí ventil, možnost více toků, NC, vnitřní průměr 1,57 mm, vnější průměr
3,2 mm, 24 V DC 

APLA0010115 

Motor filtračního čerpadla, 6 W, 1200 ot/min. 24 VDC APLB0010101 

Sestava míchadla 8x105 H70 D22-19, vnější deska míchadla (k dispozici jsou
různé varianty, pokud jde o množství a polohu)

APLZ0006311 

Systém ZeroCarb, 24 V DC, odstraňování CO2 a vlhkosti z přístrojového
vzduchu

APLH0001200 

Náhradní díly a příslušenství
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