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1. Úvod
Popis
Monitorovací jednotka odvadìèe kondenzátu
R1C sleduje za pomocí snímací komùrky s èidly
správnost funkce jednoho odvadìèe kondenzátu.
Jednotka rozezná a rozlií svìtelnou indikací
správnou práci odvadìèe od stavu, kdy odvadìè
propoutí páru nebo je zablokován. Stav
odvadìèe je jednotka schopna oznámit i vyímu
elektronickému systému pomocí analogových
nebo digitálních signálù.
Snímací komùrka vybavená standardním
vodivostním èidlem SS1 je vhodná k rozpoznání
stavu chybového prùniku páry odvadìèem. Pro
rozpoznání prùniku páry i zablokování
odvadìèe je tøeba pouít komùrku s èidlem WLS1.

2. Popis
Monitorovací jednotka R1C mìøí za pomocí
snímací komùrky podmínky v kondenzátním
potrubí pøed odvadìèem. Jestlie odvadìè pracuje
normálnì, je èidlo komùrky zaplaveno
nashromádìným kondenzátem.
Jednotka R1C mìøí vodivost pomocí èidla SS1 a
tím zjiuje, zda je èidlo opravdu zaplaveno
kondenzátem nebo zda je v jeho okolí pára. V
pøípadì poruchy odvadìèe a pronikání páry
odvadìèem vytlaèí pára ze snímací komùrky
kondenzát a v okolí èidla SS1 je pouze pára.
Jednotka R1C v tom pøípadì detekuje malou
vodivost a vydává signál o chybovém prùniku
páry.
Kombinované èidlo WLS1 slouí pro zjiování
chybového prùniku páry stejnì jako v pøípadì
èidla SS1 a navíc je vybaveno teplotním
snimaèem. V pøípadì zablokování odvadìèe
kondenzátu, kondenzát v snímací komùrce
chladne. Jednotka R1C zjistí tento úbytek teploty
a vydá signál o zablokování odvadìèe
kondenzátu.
Z výroby je jednotka nastavená na prahové
hodnoty vodivosti - pro zjitìní prùniku páry a
teploty - pro zjitìní zablokování tak, aby mohla
být pro vìtinu aplikací ihned pouita. Prahové
hodnoty lze zmìnit pomocí pøepínaèù uvnitø
jednotky. (Viz. kapitola 4.)
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3. Instalace
3.1 Mechanická instalace
3.1.1 Instalace snímací komùrky
Snímací komùrky se dodávají závitové,
navaøovací a pøírubové. Pro vechna pøípady
platí stejné, níe popsané zásady pro instalaci.
Kadá snímací komùrka se navíc dodává s
instalaèním pøedpisem.
Snímací komùrky jsou obvykle dodávány spolu
s èidlem typu SS1, pouze pro aplikace zjiování
prùniku páry odvadìèe. Je-li poadována navíc
indikace zablokování odvadìèe, dodává se snímací
komùrka bez èidla a souprava èidla typu WLS1
musí být nainstalována do snímací komùrky.
Je dùleité pøipomenout, e jednotka R1C pracuje
pouze s èidly WLS1 , které NEMAJÍ
ZABUDOVANÉ oddìlovací DIODY. Èidla
WLS1 se zabudovanými diodami nelze pro úèely
R1C pouít.
Snímací komùrka musí být v potrubí umístìna
horizontálnì, ipka na tìlese komùrky musí
souhlasit se smìrem proudìní kondenzátu a
komùrka má být umístìna tìsnì pøed odvadìèem
kondenzátu viz.obr.:

3.1.2 Instalace jednotky R1C
Kryt jednotky je válcový s dvìma otvory 20mm
se závitem pro kabely. Pro pøipojení k èidlu
pouijte vhodnou kabelovou prùchoku, která
ochrání jednotku pøed vlhkostí. Rovnì
propojení do vyího informaèního systému
nebo na napájení musí být provedeno tak, aby
závitové spojení R1C bylo vodotìsné. Jednotku
lze upevnit na trubku ochrany elektrického
kabelu nebo pomocí pøíchytek na libovolný
povrch.
Doporuèená maximální vzdálenost mezi snímací
komùrkou a jednotkou R1C je 10m..
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Obr. 1 Správná instalace
Pozn.: pøíklad závitového provedení
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Obr. 2

Chybná instalace
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3.2 Electrická instalace

Pøed jakýmkoliv zásahem do kabeláe se
pøesvìdète, zda napájení jednotky nebo její
napojení na vyí systém je vypnuto. Pro
pøístup ke konektorùm je tøeba odmontovat
kryt jednotky R1C. Na obr. 5 je vidìt rozloení
souèástí uvnitø jednotky..
3.2.1 Propojení èidel k jednotce R1C
Jednotka R1C mùe být pouita jak se
standardním èidlem SS1 , tak se sdrueným
èidlem WLS1. Èidla jsou na obr. níe:

PT1
Standardní èidlo
SS1
PT2

PT3
Obr. 3
SS1

Snímací komùrka se standardním èidlem

Sdruené èidlo
WLS1

Obr. 4
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Snímací komùrka se sdrueným èidlem WLS1
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Zapojení proveïte dle typu èidla a dodávaného
kabelu s koncovkou - pøi prodlouení kabelu
doporuèujeme dodret barevné znaèení vodièù.
Znaèení konektorù viz. obr. 5:
Tabulka 1
Èidlo SS1
s koncovkou
Jednotka
a kabelem PT2 nebo PT3
R1C
Modrá
PL2 svorka 1
Èervená
PL2 svorka 3
Tabulka 2
Èidlo WLS1 pro
R1C
pro prùnik páry i zablok.
Èerná
PL2 svorka 1
Èervená
PL2 svorka 2
Bílá
PL2 svorka 3
3.2.2 Propojení do vyího systému
(napájení) Pozn.: sv.=svorka
Tabulka 3
R1C
Signál
Poznámka
PL1sv.1 Napájení
Napájení a
0 V vstupt
stavový signál
PL1 sv 2 Napájení
+24 Vdc
+ vstup
napájení
(I< 35 mA)
Viz.pozn. A níe
PL1sv. 3 Chybový výst.: Digitální signál Odvadìè
tranzistor s
zablokován
otevø.kolektorem
PL1sv. 4 Chybový výst.: Digitální signál
Prùnik páry
tranzistor
otevø.kolektor
PL2sv. 4 4 - 20 mA
Proudový výstup
+výstup
aktivní

Pozn. A: Napájecí napìtí R1C:
Velikost napájecího napìtí závisí na konfiguraci
výstupu:
Tabulka 4
R1C konfigurace
Poadované napìtí
4-20mA výstup samostatné 9-30 Vdc, <35mA
není uit
4-20mA výstup
samostatné 22-30Vdc,.35mA
pouit

D14
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R4

PL1 1 2 3 4 D10
x1
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R1C
0871740 D8
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Obr. 5

Pro spojení R1C
s vyím systémem
doporuèujeme pouít 6 ilový kabel s lanky
7 / 0.2 mm. Nepouívá-li se zvlátní zemnící
kabel nedo jde-li více kabelù soubìnì, doporuèuje
se uít stínìní. Stínìní má být propojeno se
zemí u vyího systému. Propojení se musí øídit
platnými pøedpisy.
Tabulka 3 popisuje propojení napájení a
chybových hláení na vyí systém, kde musí
být zapojeno dle instalaèního pøedpisu vyího
systému.
Napìtí 0 V z jednotky R1C je pøes èidlo
propojeno na potrubí !!!!! Je tøeba pouít
galvanicky
oddìlené
napájení
aby
nedocházelo k bludným zemním proudùm.
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4 321
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Obr 6 Propojení

3.2.3

Volitelné výstupy jednotky R1C:

Výstupy - otevøený kolektor tranzistorù
PNP. - Pouívá se pro napojení na vyí
systém, jeho vstupy jsou odporovì propojeny
na 0V. Výstupy typu PNP pùsobí jako pøepínaèe
pøipojující vstup k napájecímu napìtí jednotky
R1C. Pøi normální práci je PNP výstup ve stavu
ON - zapnut a dává na vstup napájecí napìtí
jednotky R1C zmenené o 0.4 V. Výstupní
rezistor (odpor) jednotky R1C je 220 Ohm. Pøi
chybì odvadìèe je PNP pøepínaè ve stavu OFF vypnut.

Výstupy - otevøený kolektor tranzistorù
NPN - Pouívá se pro napojení na vyí systém
jeho vstupy jsou odporovì propojeny na kladné
napìtí. Výstupy typu NPN pùsobí jako pøepínaèe
pøipojující vstup do 0V. Pøi normální práci
odnadìèe je pøepínaè ve stavu ON- sepnut a
dává na vstup 0V pøes rezistor (odpor) 220
Ohm. Pøi chybì odvadìèe je pøepínaè ve stavu
OFF- vypnut.

R1C
výstup

R1C
výstup

Vyí syst.vstup
PL1/2

+ Napájení

Vyí syst. vstup
PL1/2

+ Napájení
R

PL1/3, 4

Vstup

PL1/3, 4

Vstup

R
PL1/1

Obr. 7 R1C s PNP výstupy
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0 Volt

PL1/1
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Obr. 8 R1C s NPN výstupy
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4. Uvedení do chodu
Pøepínaèe uvnitø jednotky umoòují nastavit
následující parametry.
1: Interval (periodu) sledování prùniku páry
odvadìèem . Tím je mínìno zpodìní od
poèátku chybového prùniku páry po zaèátek
indikace chyby jednotkou R1C.
2: Úroveò detekce prùniku páry. Jedná se o práh
vodivosti závislý na vodivosti kondenzátu pro
správnou èinnost zaøízení.
3: Úroveò detekce zablokování. Prahová teplota
závislá na teplotì (a tlaku) kondenzátu, pøi
které lze indikovat zablokování.
Tabulka 5 uvádí nastavení z výroby:
Výrobní nastavení jednotka R1C
Kanál
Nastavení Poznámka
Teprve po
Perioda
22 minutách
sledování
22 minut po zaèátku prùniku
prùniku p.
páry se chyba indikuje
Viz. tabulka 6.
Vodivost kondenzátu
Prùnik
pøi správné funkce
páry,práh 4.8mikroS musí být vìtí ne
vodivosti
4.8 mikrosiemens

Práh
teploty
detekce
kování

85°C

Viz tabulka 7.
Pøi teplotì kondenzátu pod touto
úrovní jednotka
R1C indikuje
zablokování.
Viz tabulka 8.

Parametry se nastavují na pøepínaèích DIL
uvnitø jednotky.
Blok DIL pøepínaèù SW1, pøepínaè 1 se pouívá
pro testování jednotky (viz tab. 9) a v
normálním provozu je ve stavu OFF .
Tabulka 6 Perioda sledování prùniku páry:
Perioda
SW2
1
2
(zpodìní)
OFF
OFF
2 minuty
OFF
ON
22 minut
ON
ON
44 minut
ON
OFF
88 minut
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Tabulka 7 Úroveò detekce prùniku páry:
SW2
3
4
Úroveò
vodivosti
OFF
OFF
Vyøazeno
OFF
ON
17 mikroS
ON
ON
4.8 mikroS
ON
OFF
1.2 mikroS
Tadulka 8 Úroveò zablokování:
Práh
SW1 2
3
4
teploty detekce zablok.
OFF OFF OFF Vyøazeno
OFF OFF
ON 48°C
OFF
ON
ON 63°C
OFF
ON
OFF 85°C
ON
ON
OFF 111°C
ON
ON
ON 140°C
ON
OFF
ON 169°C
ON
OFF OFF 191°C
Tabulka 9 R1C - Mód testù
(pøi módu testù zelená LED dioda bliká
kadých 1/2 sec.):
SW1
SW2
Mode
1
1
2
ON
OFF
OFF Perioda sledování
prùniku páry
se vypíná
a výstupy indikují
ihned,
zda je v komùrce
pára nebo kondenzát
V tomto módu
pøepínaèe øídící
nastavení prahu
teploty
a vodivosti-tedy
pracují dle
popisu výe.
ON

OFF

ON

Test pro vyí
systémy. Jednotka
cylklicky mìní své
výstupy kadých
8 vteøin.
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5. Spojení s vyšším systémem
Jednotka R1C je standardnì vybavena
analogovým výstupem pro pøenos do vyího
systému, který je uzpùsoben pro pøíjem
analogových signálù. Tabulka uvádí významy a
nastavení:
Tabulka 10 Význam analogových signálù a doporuèení nastavení vstupù vy. syst.
Stav odvadìèe
Výstupní
Doporuèené nastavení prahové
kondenzátu
proud z R1C
úrovnì alarmu vyího systému
Správná práce odvadìèe
20 mA
23.0 mA > úroveò > 17.5 mA
Prùnik páry odvadìèem
15 mA
17.5 mA > úroveò > 12.5 mA
Odvadìè zablokován
10 mA
12.5 mA > úroveò > 7.5 mA
Odvadìè bez kondenzátu
4 mA
7.5 mA > úroveò > 0 mA
a studený (nebo porucha)
Standardnì je jednotka R1C vybavena dvìma
digitálními výstupy a to buï:
a/ Tranzistor PNP s otevøeným kolektorem
b/ Tranzistor NPN s otevøeným kolektorem
Stav odvadìèe Stav digitálního výstupu
kondenzátu
Prùnik
Zablokování
páry
Odvadìè pracuje
on
on
správnì
Prùnik páry
on
off
odvadìèem
Zablokování
off
on
odvadìèe
Odvadìè bez kond.
a studený
off
off
(nebo porucha)
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Významy v tabulce pro oba typy vystupù PNP
vebo NPN
on - tranzistor sepnut
off - tranzistor rozepnut
viz. té obr 7 a 8
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6. Práce zaøízení
Tabulka 11

Stavy pøi normální práci R1C

Stav odvadìèe kondenzátu
Správná funkce odvadìèe
Odvadìè propoutí páru
Odvadìè zablokován
Odvadìè studený bez kondenzátu
(stav nastává pøi najídìní
nebo odstavení parního systému)
nebo pøeruena kabelá.

Blikání zelené ve vteøinových intervalech pøi
normální práci zaøízení indikuje zapojení
napájení a správnou funkci jednotky.
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Svìtelná indikace R1C
Èervené a oranové svìtlo NESVÍTÍ
Zelené svìtlo BLIKÁ
Èervená SVÍTÍ, zelenát BLIKÁ
Oranová SVÍTÍ, zelená BLIKÁ
Èervená a oranová SVÍTÍ
Zelená BLIKÁ

Nebliká-li zelené svìtlo mùe to znamenat chybu
zaøízení.
Jednotka R1C indikuje závadu po dobu jejího
trvání. Je-li chyba doèasná, indikuje ji jetì
nejménì jednu minutu po jejím ukonèení.
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7. Upozornìní
Výrobek splòuje poadavky elektromagnetické
kompatibility dle 89/336/EEC, dále normu EN
50081-1 (ruení) a EN 50082-2 (prùmyslová
odolnost).
Nesplnìní normy

EN 50082-2 mùe nastat:

 Výrobek nebo jeho kabelá je v blízkosti
radiových vysílaèù.
 Pøi neúmìrném stupni ruení na napájení.
Pøenosné telefony a vysílaèky mohou ovlivnit
práci zaøízení jsou-li ve vzdálenosti zhruba 1m
od zaøízení nebo jeho kabeláe. Bezpeèná
vzdálenost se lií podle okolí, prostøedí a dle
instalace.
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