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1. Úvod
Systém Spiratec R16C slouí pro automatické monitorování práce odvadìèù kondenzátu. Skládá se
ze tøí hlavních èástí: snímací komùrky, sondy a z vyhodnocovací jednotky R16C.
Jednotka R16C mùe provádìt detekci chybového prùniku páry odvadìèem kondenzátu a detekci
zablokování odvadìèe a to a pro 16 odvadìèù.
Pro detekci pouze prùniku páry lze uít standardní komùrku se zabudobanou sondou.
Pro detekci prùniku páry i zablokování je tøeba pouí sondu kombinovanou, urèenou pro oba tyto
úèely.
Stav prùniku páry nebo zablokování odvadìèe je snadno identifikovatelné na èelním panelu R16C.
Dùleité: Tato pøíruèka obsahuje informace pro instalaci a uvedení do chodu. Tyto práce
mùe provádìt pouze osoba oprávnìná k práci na elektrických zaøízeních. Pro obvyklou
práci se zaøízením slouí Pøíruèka operátora.
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2. Popis
Jednotka R16C za pomocí sond automaticky nepøetritì sleduje podmínky v potrubí pøed odvadìèi
kondenzátu.
Jestlie kadý sledovaný odvadìè pracuje správnì, jeho snímací komùrka je naplnìna kondenzátem
a jeho standardní vodivodtní sonda je zaplavena. Dochází-li k chybovému prùniku páry odvadìèem,
rychlý prùnik páry komùrkou vytlaèí kondenzát a v okolí sondy je pára. Jednotka R16C mìøí
elektrickou vodivost a tím zjistí, zda je sonda ponoøena v kondenzátu nebo je-li v jejím okolí pára
pøi chybné práci odvadìèe.
Kombinovaná sonda pro zjiování prùniku páry a zablokování odvadìèe monitoruje chybový
prùnik páry stejnì jako standardní sonda. Navíc je vybavena jetì teplomìrným èidlem. V pøípadì
zablokování odvadìèe teplomìrné èidlo zjistí sníenou teplotu, nebo kondenzát z komùrky
neodtéká a chladne. Jednotka R16C vyhodnotí tento stav jako chybový.
Jednotka R16C je z výroby nastavená pro detekci prùniku páry a ve vìtinì pøípadù pouití mùe
ihned pracovat. Pro úèely indikace zablokování je tøeba jednotku nastavit. Hodnoty výrobního
nastavení jsou uvedeny v pøíloze A. Zmìny nastavení se provádí dle kapitoly 4.
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3. Instalace
3.1. Mechanická instalace

Mechanická instalace zahrnuje instalaci snímací komùrky a instalaci jednotky R16C.

3.1.1. Instalace snímací komùrky

Snímací komùrky se dodávají v závitovém, pøirubovém nebo navaøovacím provedení. Bez ohledu na
tato provedení je instalace zøejmá z obr. 1. Kadá komùrka je té dodávána se svým instalaèním
pøedpisem. Je-li odvadìè kondenzátu vybaven sondou , je instalace popsána v instalaèním pøedpisu
tohoto odvadìèe.
Snímací komùrka musí být nainstalována tìsnì pøed odvadìèem kondenzátu (proti proudu toku)
vodorovnì a smìr proudìní kondenzátu musí souhlasit se ipkou na tìlese komùrky. Poloha
komùrky musí být správnì orientována (viz obr. správné a nesprávné instalace). Je-li komùrka
správnì instalovaná osadí se vhodnou sondou.

ü

Odvadìè

Snímací komùrka

û

Tok

➔

Obr. 1 Správná instalace

Obr. 2 Chybná instalace

Pozn.: obrázek proveden pro závitové provedení komùrky.
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3.1.2. R16C - instalace jednotky

Jednotka se dodává ve verzi pro upevnìní na stìnu nebo pro umístìní v panelu.

Verze pro upevnìní na stìnu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uvolnìte roub (èervík) a (Obr. 3).
Vysuòte pravou tyèku b (Obr. 3).
Otevøete jednotku jako knihu otoèením èásti c (Obr. 4).
Rozpojte konektor plochého kabelu d (zapamatujte si orientaci kabelu).
Pøidrte èást c a vyjmìte levou tyèku e.
Èást c ulote na bezpeèné místo.
Zadní èást f lze upevnit na stìnu pomocí 4 otvorù
g
Sestavení provedete obráceným postupem.

- viz obr. 5
a b

Obr. 3
c

d

e

Plochý
Termination PCB
kabel

Upevnìní

Obr. 4

Poznámka:
R16C musí být upevnìna na svislé
stìnì mimo dosah sálavého tepla,
elektrického ruení èi zaplavení.

f
g
g

g
g

Obr. 5

IM-P087-21 MI Issue 3

Doporuèený vstup
napájení
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Verze do panelu - obr. 6

Jednotka má osazení a na èelní èásti jednotky b. Pøíchytky c umoòují snadné uchycení do
panelu tloutky a 20 mm.
1. Zajistìte dostateènou plochu za panelem - minimálnì 140 mm. Prostor je nutný pro kabelá k
jednotce.
2. Výøez v panelu má být 186 mm íøe x 140 mm výky.
3. Zasuòte R16C výøezem a po osazení a a pøitlaète proti panelu.
4. Utáhnìte rouby d (Obr. 7) pøístupovými otvory v èelním panelu R16C
Tím se automaticky vysunou úchytky "e" (Obr. 7).

130 mm

a
c

d

e

Obr. 7

Obr. 6
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3.2. Elektrická instalace
3.2.1. Poznámky ke kabelái
DÙLEITÉ - ÈTÌTE
Pøi návrhu zaøízení byl dán dùraz na bezpeèné provedení. Pøesto je nutné dodret následující zásady:
1.

Práci s nebezpeèným napìtím mùe provádìt jen osoba k tomu zpùsobilá.

2.

Proveïte instalaci správnì dle tohoto pøedpisu. Pøi odchylkách nemùe být zajitìna bezpeènost.

3.

Odpojte napájení jednotky R16C pøed jejím otevøením.

4.

Jednotka R16C pøedpokládá primární izolaci a ochranu

5.

Pojistka (ky) dimenzované 1 A mají slouit ochranì napájení. Pouití jedné pøípadnì dvou
pojistek se øídí pøíslunými pøedpisy.

6.

R16C je zaøízení instalaèní kategorie II.

7.

Vechna externí zaøízení musí splòovat normu IEC 364 nebo ekvivalent.

8.

Kabelá musí splòovat normu IEC 364.

9.

U vnitøních instalací musí být nainstalován bezpeènostní vypínaè èi pøeruovaè . Musí být
snadno dostupný obsluze a odpovídající vypínanému zaøízení.

proudovou pojistkou.

Musí být oznaèen jako zaøízení vypínající R16C.
Nesmí pøeruit zemnící vodiè.
Nesmí být souèástí napájecího kabelu.
Poadavky na tato zaøízení jsou obsaena v normì IEC 947-1 a IEC 947-3.
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3.2.2. Schema zapojení

Schema zapojení na obr. 8 ukazuje propojení sond k jednotce R16C.
Poznámky k zapojení:
1. Doporuèený kabel má vodiè typu mìdìného lanka 7 - il 0.2 mm nebo podobný.
2. Obvykle není tøeba pouívat stínìné kabely. Vyhnìte se pouze vedení kabelù soubìnì se
silovými vodièi. Doporuèení BS 6739 uvádí zpùsob správného umístìní kabelù.
3. Maximální délka mezi snímací komùrkou a R16C je 500 m.
4. Odpor mezi libovolným párem vodièù musí být nejménì 2.2 MOhm.
5. Polarita sond musí být zapojena pøesnì dle obr. 8. (Svorky PL5 musí být napojeny na èervené
vodièe sond, svorky PL4 na modré vodièe sond - dobøe zapojit vzdálenou kabelá aby podmínku
splòovala. Jsou-li pøehozeny vodièe, zaøízení zdánlivì pracuje, ale dává zmatené výsledky.)
Obr. 9 ukazuje zapojení sítì. Je tøeba pøitom dodret místní pøedpisy (pozn. pøekladu).

èervená

R16C

PL2
Výstupní relé

modrá

Do
vyího
systému

modrá

Napojení
sondy
Snímací komùrka
èervená
modrá

modrá

Vstupy
sondy

Napojení
sondy
èervená
modrá

PL5
(èervená)

Obr. 8

PL4
(modrá)

Sí

Pozn. 1: Pro pouití v nebezpeèném
prostøedí diodový èlen sondy WLS1
umístìte mimo tento prostor a pouijte
zenerové omezovaèe.
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modrá
Pozn.:
pro vechny vstupy
kabelù pouijte
prùchodky

Pozn.: U verze na stìnu osaïte
prùchodky do vech otvorù.
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Dùleité
1. Seznamte se s kapitolou 3.2.1. pøed zapojením napájení R16C.
2. Zapojte pojistky dle obr. (pozn. pøekladu: zapojení dle britských norem, pro instalace platí
místní pøedpisy).
3. Zemì musí být spojena se zemí celého systému.

Propojení sítì musí splòovat èeské pøedpisy bez ohledu na údaje v této
kapitole.
Konektor napájení
Pojistka
F

Bezpeènostní vypínání dle
IEC 947-1 a IEC 947-3

F
Pojistka

N

N

F
96 - 240 V stø.
N
50 - 60 Hz

Zem
Dimenzování pojistek: 2 x 1A

Obr. 9
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3.2.3. Zapojení do kaskády

Pro monitorování více ne 16 odvadìèù je vhodné pouít kaskádové propojení jednotek R16C. V tom
pøípadì je kadých 16 odvadìèù monitorováno jednou lokální jednotkou R16C a releové výstupy
tìchto lokálních jednotek jsou vedeny do nadøazené jednotky R16C.
Nadøazená jednotka pak monitoruje, u které z lokálních jednotek nastala porucha èinnosti odvadìèe.
Pozn.:
1. V kapitole 4.5 je uvedeno nastavení nadøazené jednotky.
2. Lokální jednotky pracují obvyklým zpùsobem.

Napø. do PC
PL2

Nadøazená jednotka

Propojení ke
komùrkám
Lokální 1

Propojení ke
komùrkám
Lokální 2

Lokální 3

PL2

PL2

PL5

PL4

Propojení ke
komùrkám

PL2

PL5

PL4

PL5

PL4

Obr. 10
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4. Uvedení do chodu
Jednotka R16C je vybavena uvnitø pøepínaèi pro nastavení módu zaízení. Po nastavení tìmito
pøepínaèi provádí se zbylá èást nastavovací procedùry z hlavního panelu.

4.1. Nastavení módu

Vnitøními pøepínaèi lze nastavit tøi módy - viz obr. 11.
Nastavení v krouku na obr. ukazuje výrobní nastavení pøepínaèù.
Poznámky:
1. U verze do panelu jsou pøepínaèe pøístupmé po odroubování 4 roubù.

ON OFF

SW4 - ON mód s pamatováním
poruchy
SW3 - ON pouití jako
nadøazené jednotky
SW2 - ON nastaví bezpeènostní
mód

Obr. 11
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SW1 - Neuito
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4.2. Popis èelního panelu

Pozn.:
Jestlie stisknete bìhem normální práce jednotky nebo pøi nastavování nesprávné tlaèítko, dioda
bezpeènostního módu (J) bude blikat 5 sekund.

A

B

C

D

E F

G

1
2
3
4

H

Obr. 12

I

J

K

Obr. 13

Svìtelná indikace
·
Indikace Prùniku páry (A). Svìtla v sloupci svítí propoutí-li pøísluný odvadìè páru.
·
Indikace Zablokování odvadìèe (B). Svìtla ve sloupci svítí pøi neprùchodnosti kondenzátu
pøísluným odvadìèem.
·
Sedmisegmentový display (C) Desetinná teèka pomalu bliká a indikuje tak správnou funkci
zaøízení.
Display
znázoròuje
data
odpovídající
nastavenému
módu.
·
ipky Dolu a Nahoru (D & E). Tato svìtla indikují, e tlaèítko 1 & 2 mùe být pouito
k volbì odvadìèe výbìrem svìtla odpovídajícího tomu kterému odvadìèi ve sloupci svítivých
diod , aby bylo mono nastavit prahové hodnoty tohoto kanálu. Pokud je takto kanál navolen,
pak svìtla (D & E) indikují, e lze tlaèítky (1 & 2) zmìnit prahovou úroveòí prùniku páry a
nebo prahovou úroveò zablokování.
·
Indikace provádìní Testu (F).
·
Indikace Pamatování chyby (G).
·
Indikace Správný stav (H). Svìtlo indikuje bezchybnou práci odvadìèù.
·
Indikace Výskyt chyby (I). Svìtlo indikuje, e jeden nebo více odvadìèù má poruchu.
·
Indikace Bezpeènostního módu (J). Stav bezpeènostního módu zajiuje jednotku proti
nepovolenému zásahu z èelního panelu.
·
Indikace Komunikace (K). Zatím neuitá indikace rezervovaná pro komunikaèní úèely.
Tlaèítka
·
Tlaèítka 1 & 2 funkce tlaèítek se lií pro kadý stav dle svìtelné indikace.
·
Tlaèítko potvrzení Enter 3.
·
Skryté tlaèítko 4 (Pod logem Spirax Sarco).
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4.3. Mód pamatování chyby

Pøi nastavení z výroby je èinnost tohoto módu vyøazena. Nastane-li chyba odvadìèe, jednotka
R16C indikuje odvadìè, u kterého chyba nastala a typ poruchy pomocí svìtel ve sloupcích (A & B).
Jestlie po zjitìní poruchy opìt odvadìè pracuje správnì, svìtlo (A nebo B) pohasne a nikde se
nezaznamenává, e dolo k porue. To nelze pro nìkteré aplikace akceptovat a pro tyto úèely
slouí mód pamatování závady.
Mód pamatování závady se nastaví pøepínaèem SW4 (do polohy pøepínaèe 4 ON) viz kapitola 4.1.,
obr. 11. Pøitom zaène svítit indikace G.
Pøi zapnutém módu pamatování chyby pøi porue odvadìèe a opìtném návratu do správné funkce
svítí svìtlo módu pamatování chyby a dále bliká svìtlo (A nebo B) odpovídající odvadìèi, na kterém
byla doèasnì závada. Stisknutím tlaèítka 2 potvrdíte zjitìní této závady a normální provoz
pokraèuje.
A

B

C

D

E F

G

1
2
3
4

Obr. 14

H

I
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Obr. 15
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4.4. Bezpeènostní mód

Pøi obvyklé práci ovládá se jednotka R16C pomocí tlaèítek èelního panelu. U nìkterých aplikacích
je tøeba jednotku R16C zabezpeèit pøed nepovolaným zásahem a v tom pøípadì se pouívá
bezpeènostní mód.
Nastavení bezpeènostního módu se provádí pøepnutím pøepínaèe SW2 do polohy ON - viz kapitola
4.1., obr. 11.
V tomto módu nelze mìnit práci jednotky. Pouze lze uít tlaèítko 1 k testování zaøízení a tlaèítko
2 v módu pamatování chyby pro potvrzení zjitìní doèasnì chybné práce odvadìèe. Pokus o
nastavení pomocí tlaèítek v tomto módu bude ignorován a svìtlo indikace bezpeènostního módu (J)
se rozsvítí.
A

B

C

D

E F

G

1
2
3
4

Obr. 16
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J

K

Obr. 17
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4.5. Mód nadøazené jednotky

Pro úèely monitorování více ne 16 odvadìèù je zapotøebí více jednotek R16C. Pro centrální
zjiování závad je moné pouít jednu nadøazenou jednotku R16C a vytvoøit kaskádní systém
jednotek. (viz. kapitola 3.2.3, obr. 10).
Mód nadøazené jednotky se nastavuje pøepnutím pøepínaèe SW3 do polohy ON - viz . kap. 4.1,
obr.11). Nadøazená jednotka pak monitoruje releové výstupy lokálních jednotek.
Pozn: Chyba se projeví rozsvícením svìtla chybného prùniku páry odpovídající lokální jednotce.
Lokální jenotka poté musí být prohlédnuta pro lokalizaci vadného odvadìèe.
Pøi pouití R16C v módu nadøazené jednotky musí být nastavení prahových hodnot shodné s
výrobním nastavením.

A

B

C

D

E F

G

1
2
3
4

H

I

Obr. 18
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Obr. 19
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4.6. Nastavení z klávesnice

Po nastavení operaèního módu dle kapitoly 4.1. musí být jednotka R16C konfigurována tak, aby
mohla monitorovat instalovaný poèet sond a typy pouitých sond.
Pouije-li se vech 16 kanálù jednotky R16C pro napojení se sondami sledování prùniku páry
odvadìèi, je nepravdìpodobné, e by bylo zapotøebí mìnit výrobní nastavení. Jestlie kondenzát je
obzvlátì èistý je tøeba pøestavit práh rozeznání prùniku páry dle kapitoly 4.6.1.
Je-li pouito ménì kanálù jednotky R16C ne je plný poèet (16) pro sledování prùniku páry nebo
zablokování odvadìèù, je jednoduí znulovat vechny kanály sond a provést nastavení dle kapitoly
4.6.2. Tím vyøadíte nepouité vstupy a umoníte pouitým vstupùm, aby byly nastaveny dle
kapitoly 4.6.1.
Je-li vìtina ze 16 kanálù pouita pro sledování prùniku páry i zablokování odvadìèù, pak vech 16
kanálù musí být nastaveno dle kapitoly 4.6.1.
Pøíkazy a popis v kapitolách 4.6.1. a 4.6.2. jsou pro vìtí názornost následovnì oznaèeny:
· Kadý krok postupu je uveden malými písmeny pro jednoduchou identifikaci jako napø.
a. b. a podobnì...
· Svìtelná indikace je znaèena velkými písmeny napø. A., B., a podobnì...
· Tlaèítka jsou oznaèeny písmeny napø. 1., 2., a podobnì...
· Je-li nutné v sekvenci stlaèit tlaèítko je text zarámován v edém rámeèku napø.:
a. Stisknìte tlaèítko 1 abyste otestovali

16

R16C.
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4.6.1. Nastavení vstupù pro sondy

Jednotka R16C se dodává s výrobním nastavením pro obvyklou práci zaøízení. Pøíloha A uvádí
toto nastavení. Obvykle není tøeba toto nastavení mìnit. Zmìna nastavení je zapotøebí k
pøizpùsobení urèitému typu odvadìèù a hodnoty prahového nastavení se urèují dle pracovního tlaku
páry - viz pøíloha B.
Poadované zmìny mohou být následující:
·
Nastavení prahové úrovnì pøi které se vyhodnotí, e odvadìè propoutí páru.
·
Aktivuje se detekce zablokování odvadìèe a nastaví se prahová úroveò pøi které se vyhodnotí,
e odvadìè je zablokován.
·
Vyøazení vstupních kanálù, které nejsou uity a zapojeny k sondám.
Je-li poadována kterákoliv z uvedených zmìn, pak pouijte následující postup:
A

B

C

D

E F

G

1
2
3
4

Obr. 20 H

I

J

K

Obr. 21

a. Stisknìte a drte SKRYTÉ tlaèítko 4.
b. Stisknìte a uvolnìte tlaèítko 1.
c. Uvolnìte SKRYTÉ tlaèítko 4.
d. Obì svìtla PRÙNIK PÁRY i ZABLOKOVÁNÍ blikají (A & B).
e. ipky DOLU a NAHORU (D & E ) rovnì svítí.
f . 7 SEGMENTOVÝ DISPLAY (C) zobrazuje jeden z následujících symbolù, který uvádí status
vybraného vstupu :
:- je aktivována detekce prùniku páry
- je aktivována detekce zablokování odvadìèe.
- je aktivivána detekce prùniku páry i detekce zablokování odvadìèe.
- vstupní kanál je zablokován (pro nezapojené vstupy).
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A

B

C

D

E F

G

1
2
3
4

Obr. 22 H

I

J

K

Obr. 23

g. Stisknutím tlaèítka 1 nebo 2 vyberte vstupní kanál (a tím i sledovaný odvadìè).
h . Stisknìte tlaèítko 3 - ENTER a tím vyberete poadovaný kanál.
i. U vybraného kanálu svítí svìtlo PRÙNIK PÁRY (A).
j. 7 SEGMENTOVÝ DISPLAY (C) zobrazuje kód prahové úrovnì pro rozeznání prùniku páry.

k . Stisknutím tlaèítka 1 nebo 2 zvýíte nebo snííte prahovou úroveò rozeznání prùniku páry.
Poznámky:
· V pøíloze A je uveden kód a jemu pøiøazené elektrické hodnoty a vyznaèeno i výrobní
nastavení.
· Hodnota výrobního nastavení je pouitelná pro vìtinu aplikací.
· Kód 0 na 7 SEGMENTOVÉM DISPLAY (C) znaèí vyøazení kontroly prùniku páry u
tohoto vstupu.
· Nelze-li pouít výrobní nastavení, zvyujeme nebo sniujeme kód tlaèítky 1 nebo 2 a do
okamiku rozsvícení svìtla SPRÁVNÝ STAV (H). V tom pøípadì je systém nastaven
pro zmìøené podmínky v kondenzátním potrubí.
DÙLEITÉ:Tuto metodu lze pouít pouze pøi normální práci systému pøi sputìné páøe.
Nejprve musí být systém uveden do chodu pøi vypnuté páøe a operace uvedeného
nastavení musí být provedena a za normálních pracovních podmínek pøi sputìné páøe.
l. Stisknìte tlaèítko 3 - ENTER a potvrïte nastavenou úroveò.
m . U vybraného kanálu svítí nyní svìtlo ZABLOKOVÁNÍ odvadìèe.
n . 7 SEGMENTOVÝ DISPLAY zobrazuje kód prahové úrovnì pro zablokování odvadìèe u
vybraného vstupu (pro jemu odpovídajícího odvadìè).
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Obr. 24
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Obr. 25

o . Tlaèítkem 1 nebo 2 zmìníte kód a tím odpovídající prahovou hodnotu zablokování.
Poznámka:
· Kód prahovách hodnot odpovídající teplotì je v pøíloze A. (výrobní nastavení 0)
· Kód 0 na 7 SEGMENTOVÉM DISPLAY (C) znaèí, e sledování zablokování je
vyøazeno.
· Pøi normální práci systému lze nastavit kód úrovnì zvyováním nebo sniováním tlaèítky
1 nebo 2 a se právì rozsvítí svìtlo SPRÁVNÝ STAV (H). V tom pøípadì je nastavena
hodnota právì pro pomìry v potrubí odvodu kondenzátu.
p . Stisknìte tlaèítko 3 ENTER a potvrdíte platnost nastavené úrovnì.
q. Svìtla PRÙNIK PÁRY A ZABLOKOVÁNÍ (A & B) dalího kanálu se rozsvítí.
r . Dalí kanál nastavujte stejným postupem od bodu d, nebo zakonèete nastavování pøechodem
na bod s. KONEC.
s. KONEC nastavovací sekvence provedete stisknutím
t . Stisknìte a uvolnìte tlaèítko 3 ENTER .
u. Uvolnìte SKRYTÉ tlaèítko 4.

SKRYTÉHO tlaèítka 4.

v. Jednotka R16Cpracuje nyní v normálním stavu.
Poznámky:
1. Jednotka R16C se automaticky pøepne do stavu normální práce nestisknete - li po dobu 5 minut
ádné tlaèítko.
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4.6.2. Nastavení vech vstupù na hodnotu výrobního nastavení nebo
vyøazení vech vstupù

Jednotka R16C se dodává s výrobním nastavením, které je uvedeno v pøíloze A.
Pouívá-li se pouze malý poèet vstupù R16C, tedy pro malý poèet snímacích komùrek, pak je
jednoduí znulovat a tedy vyøadit vechny vstupy a poté postupovat dle kapitoly 4.6.1.
Provádí-li se zmìny nastavení mùe být výhodné nastavit vechny vstupy do hodnoty výrobního
nastavení a poté provádìt zmìny nastavení dle 4.6.1.
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Obr. 26
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Obr. 27

a. Stisknìte a drte SKRYTÉ tlaèítko 4.
b. Stisknìte a uvolnìte tlaèítko 1.
c. Uvolnìte SKRYTÉ tlaèítko 4.
d. Stisknìte a drte SKRYTÉ tlaèítko 4.
e. Stisknìte a uvolnìte tlaèítko 1.
f . Uvolnìte SKRYTÉ tlaèítko 4.
g. Vechna svìtla PRÙNIK PÁRY a ZABLOKOVÁNÍ (A & B) svítí.
h . ipky NAHORU a DOLU (D & E) rovnì svítí.
i. 7 SEGMENTOVÝ DISPLAY (C) zobrazuje znak =.
j. Maèkejte na tlaèítko 1 nebo 2 dokud na 7 segmentovém display (C) nebude poadovaný symbol
(viz krok k.).
k. 7
·
·
·

l.
m.
n.
o.

SEGMENTOVÝ DISPLAY (C) zobrazuje jeden ze tøí symbolù.
= symbol - beze zmìn.
d symbol - nastaví vechny vstupy do výrobního nastavení (viz pøíloha A).
c symbol - znuluje a vyøadí vechny vstupy.
Pozn.: to se pouívá pro monitorování práce jen velmi malého poètu odvadìèù. V tom
pøípadì je jednoduí znulovat vechny vstupy a pak nastavit pouze pouité kanály. Popis
nastavení je v 4.6.1.

Stisknìte tlaèítko 3 ENTER.
KONEC této sekvence provedete stisnutím a drením SKRYTÉHO tlaèítka 4.
Stisknìte a uvolnìte tlaèítko 3 ENTER .
Uvolnìte SKRYTÉ tlaèítko 4.

p . Jednotka R16C pracuje nyní v normálním reimu.
Pozn.: Nestisknete-li do 5 min ádné tlaèítko, jednotka se pøepne do normálního stavu.
20
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4.7. Normální pracovní stav

Po provedení instalace a oivení pracuje jednotka R16C v normálním pracovním stavu.
Pøíruèka operátora uvádí vechny detaily tohoto stavu. Mohou nastat následující situace:
1. Byl-li systém instalován a oiven pøi vypnuté páøe, pak mùe jednotka indikovat chybu
nìkolika kanálù. To nemusí být zásadní chyba, ale mùe to být zpùsobeno jedním z následujících
dùvodù.:
a. Svítí jedna nebo více indikací PRÙNIK PÁRY. Dùvodem mùe být, e v komùrkách dosud není
kondenzát. Pára buï není sputìna nebo se jetì nestaèil kondenzát vytvoøit.
b. Svítí jedna nebo více indikací ZABLOKOVÁNO. Dùvodem mùe být e pára dosud nevyhøála
komùrku. To nastane není-li sputìna pára nebo nebyl dostatek èasu k prohøátí komùrky po
sputìní páry.
c. Svítí obì indikace PRÙNIKU PÁRY i ZABLOKOVÁNÍ. To mùe být zpùsobeno souèasným
vznikem dùvodù popsaných v a. a b. To je typické pro novì instalovaný parní systém, který
po sputìní páry je z dùvodù oprav èi údrby opìt vypnut.
Øeením vech tìchto tøí pøípadù je ponechat systému èas, aby se dostal do normálního
pracovního reimu.
2. Jestlie systému byl ponechán èas pro usazení do normálního reimu a pøesto nastává chybový
stav popsaný výe, mùe to být z následujících dùvodù:
a. Je tøeba nastavit jednotku R16C tak, aby prahové hodnoty odpovídaly hodnotám kondenzátu
v potrubí. Pro kadý kanál je tøeba provést postup popsaný v kapitole 4.6. a kadý kanál tedy
musí být nastaven na skuteèné podmínky parní instalace.
b. Pokud nadále trvají problémy popsané v 1. postupujte dle kapitoly Vyhledávání závad.
3. Je tøeba zdùraznit, e pro nastavení jednotky R16C dle kapitoly 4.6. na skuteèné pomìry v
potrubí je tøeba, aby v dobì nastavování pracoval pøísluný odvadìè kondenzátu správnì.
Jedinì tak se vyhnete situaci kdy jednotka R16C indikuje správnou èinnost systému zatím
co ve skuteènosti nastává chyba.
a. Problém vìtinou nenastane je-li odvadìè napojený na snímací komùrku a R16C nový.
b. Zavádí - li se jednotka R16C do systémù starích, doporuèujeme dùkladnou provìrku nebo
i servis odvadìèù.
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5. Vzdálené napojení
5.1. Alarmový výstup

Jednotka R16C je vybavena nenapájenými kontakty relé. Kontakty jsou rozpojeny v pøípadì
vzniku kterékoliv chyby a rovnì pøi výpadku sítì jednotky. Obrázek ukazuje práci relé.
Elektrické dimenzování kontaktù je v kapitole 7.

R16C

R16C

PL2 Výstup relé

PL2 Výstup relé

Obr. 30 Správná funkce odvadìèù

Obr. 31 Jeden nebo více odvadìèù má
poruchu nebo je výpadek sítì u R16C

POUITÍ:
1. Pro napojení do vyího výpoèetního systému.
2. Pro sputìní alarmu.
3. Pro napojení do nadøazené jednotky R16C.

22
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6. Vyhledávání závad
Dùleitá poznámka:
Práce popsané v této kapitole mùe provádìt pouze osoba k zpùsobilá pro práci s nebezpeèným
napìtím.
Pøi vzniku závady lze postupem popsaným v této kapitole závadu izolovat a opravit.
Závada se nejèastìji projeví pøi instalaci a oivování a její pøíèinou je èasto patné elektrické
propojení.
Seznamte se zásadami popsanými v kapitole 3.2.1. pøedtím ne zaènete závadu vyhledávat.

6.1. Výpadek vnitøní teplotnì/proudové pojistky jednotky
Svìtelná indikace jednotky nesvítí a závada musí být odstranìna.
(a) Odpojte napìtí z jednotky R16C.
(b) Dle sekce 6.3. zjistìte závadu.
(c) Znovu pøipojte napìtí.
Pozn: Napájení musí zùstat vypnuté nejménì 30 sekund, aby dolo k nulování jednotky.
(d) Svìtelná indikace jednotky R16C nyní svítí. Nesvítí-li, trvá nìkterá závada popsaná v 6.3. nebo
dolo k porue jednotky R16C a je tøeba jednotku vrátit k opravì.
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6.2. Otestování jednotky R16C

Svítí-li display jednotky R16C a je-li jednotka v normálním pracovním módu, je moné provést
test jednotky a pøesvìdèit se o správnosti práce jednotky.
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Obr. 33

a. Pøesvìdète se, e desetinná teèka na 7 SEGMENTOVÉM DISPLAY (C) bliká. Význam tohoto
blikání je, e jednotka pracuje.
b. TESTOVACI KONTROLKA (F) svítí s významem, e jednotka mùe být testována.
c. Pro sputìní testu stisknìte a drte tlaèítko 1.
d. Vechna svìtla se rozsvítí. Indikace nepouitých kanálù bliká. Tento test tedy té rychle urèí,
které kanály jsou pouity.
e. Testování se provádí dokud neuvolníte tlaèítko 1. Chyby testování jsou popsány v kapitole
6.3.
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6.3. Popis chyb, pøíèiny, odstranìní
PØÍÈINA
Nesvítí ádná indikace.
Pøi stisknutí taèítka 1 a sputìní
testu nesvítí ádná indikace.
Svìtlo bezpeènostního módu
(J) bliká 5 sekund.

PØÍÈINA, ODSTRANÌNÍ
Pøesvìdète se, zda je zapnuto napájení. Pøesvìdète se, zda
okolní teplota není pøíli vysoká (viz tech. podmínky).
Svìtelné diody nefungují, jednotku zalete k opravì.
Nesprávný sled ovládání tlaèítek.

Svìtlo bezpeènostního módu
(J) bliká 5 sekund.

Jednotka R16C je v bezpeènostním módu a pøepínaè SW2
je v poloze ON.

ádná odezva na stisk kteréhokoliv tlaèítka. Nebo pouze na
tlaèítko 1 (testování R16C).
Indikace stavu - teèka na 7
SEGMENTOVÉM DISPLAY (C)
nebliká.
Svítí svìtlo (l a)
chyby odvadìèe - prùniku nebo
zablokování odvadìèe.

Chybná klávesnice. Zalete jednotku do opravy.
Nesprávný sled ovládání tlaèítek.
Postupujte dle instrukèního manuálu.

Svítí obì svìtla CHYBY
a to i prùniku páry
i zablokování.

Na 7 SEGMENTOVÉM
DISPLAY (C) je znak "F"
po stisknutí, tlaèítka 1 za
úèelem testování R16C.
Bìhem normální práce se objeví
"d" na 7 SEGMENTOVÉM
DISPLAY.
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Zásadní chyba jednotky, zalete jednotku k opravì.
1. Pøesvìdète se zda opravdu není chyba práce odvadìèe.
2. Pøekontrolujte prahové úrovnì pro prùnik páry a zablok.
3. Pøekontrolujte správnost kabeláe na vodivost i na zkrat
v kabelái.
4. Pøekontrolujte, zda se pouívá správná sonda.
5. Proveïte výmìnu sondy.
1.Pøekontrolujte, zda je kanál pøipojen k sondì.
2. Pøekontrolujte zda v komùrce není studený vzduch.
3. Zvìtte práh prùniku páry (Kapitola 4.6).
Jestlie svìtlo SPRÁVNÝ STAV (H) nesvítí, sonda je buï
suchá nebo je pøeruena kabelá.
Provedete-li zkrat na vstupních svorkách, svìtlo SPRÁVNÝ
STAV (H) se rozsvítí a jednotka pracuje správnì.
Nenastane-li to pøekontrolujte plochý kabel (viz. 3.1.2, obr.
4), zda je zasunut na obou koncích.
Nerozsvítí-li se svìtlo SPRÁVNÝ STAV (H) ani poté,
zalete jednotku do opravy.
Zkratujte kabelá u sondy a je-li kabelá správná svìtlo
SPRÁVNÝ STAV se rozsvítí.
Trvá-li chybový stav, vymìòte sondu.
Chyba jednotky, zalete jednotku do opravy.

Je znièeno nastavení hodnot pro odvadìèe. Stisknìte tlaè. 3
a obnovíte výrobní nastavení (Pøíloha A).
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7. Technické údaje
Napájení
Frekvence
Napájecí proud
Okolí:

Dimenzování
kontaktù relé

Operaèní teplota
Maximální relativní vlhkost
Maximální
Maximální
Maximální
Maximální

Krytí
Elektrické pøipojení

výka pouití
napìtí
proud
výkon

96 - 240 Vstø ±10 % nebo
24 Vstø ±10 %
50 - 60 Hz
50 mA max
0 °C a 50 °C
80 % a do 31°C
lineárnì sniována do 34% pøi 50 °C
2 000 m nad moøem
24 Vstø/ss
0.5 A
10 W
IP65(se správnými prùchodkami)
pouze pro verzi na stìnu
Svorky se rouby

7.3. Údrba

Zaøízení je bezúdrbové.
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Pøíloha A

Prahové hodnoty pro prùnik páry a zablokování nastavitelné na jednotce R16C a jim odpovídající
kódy zobrazení na display.
Pozn.: V tabulce je vyznaèeno nastavení jednotky z výroby.
PRÁH
VODIVOSTI
vypnuto
21.3 µS
10.0 µS
4.5 µS
2.1 µS
1.6 µS
1.3 µS
1.1 µS

PRÁH
V HODNOTÁCH ODPORU (OHM)
vypnuto
47 k
100 k
220 k - Výrobní nastavení
470 k
620 k
750 k
910 k

PRÁH ZABLOKOVÁNÍ
(°C)
Vypnuto - výrobní nastavení l
50
70
90
120
140
160
180
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KÓD NA DISPLAY
R16C
0
1
2
3 - Výrobní nastavení l
4
5
6
7

KÓD NA DISPLY
R16C
0 - Vypnuto - Výrobní nastavení
1
2
3
4
5
6
7
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Pøíloha B

Teplota (°C)

Plovákové a zvonové odvadìèe - nastavení prahu zablokování

C

B

A

Pøetlak páry (bar)

Pøíklad:
Pøi 8 bar a u uvedených typù odvadìèù je prahová hodnota pro zablokování 140 °C.
Zpùsob práce na pøíkladu:
1. U hodnoty 8 bar v bodì (A) veïte svislou èáru.
2. V bodì prùseèíku s diagramem prahových hocnot (B) veïte vodorovnou linku.
3. V bodì (C) svislé stupnice pøeètìte prahovou hodnotu pro R16C.

Teplota (°C)

Termodynamické a termostatické odvadìèe - práh zablokování

C

B

A

Pøetlak páry (bar)
Pøíklad:
Pøi 8 bar a u uvedených typù odvadìèù je prahová hodnota pro zablokování 120 °C.
Zpùsob práce na pøíkladu:
1. U hodnoty 8 bar v bodì (A) veïte svislou èáru.
2. V bodì prùseèíku s diagramem prahových hocnot (B) veïte vodorovnou linku.
3. V bodì (C) svislé stupnice pøeètìte prahovou hodnotu pro R16C.
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Pøíloha B pokraèování

Teplota (°C)

Bimetalové odvadìèe - nastavení prahové hodnoty

C

B
A

Pøetlak páry bar
Pøíklad:
Pøi 8 bar a u uvedených typù odvadìèù je prahová hodnota pro zablokování 90 °C.
Zpùsob práce na pøíkladu:
1. U hodnoty 8 bar v bodì (A) veïte svislou èáru.
2. V bodì prùseèíku s diagramem prahových hocnot (B) veïte vodorovnou linku.
3. V bodì (C) svislé stupnice pøeètìte prahovou hodnotu pro R16C.

IM-P087-21 MI Issue 3

29

30

IM-P087-21 MI Issue 3

IM-P087-21 MI Issue 3

31

32

IM-P087-21 MI Issue 3

