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POKYNY PRO UŽIVATELE 
 
• Přečtěte si celou příručku předtím, než budete instalovat přístroj nebo ho poprvé uvádět 

do provozu. 
 
• Věnujte pozornost všem důležitým pokynům a varováním v této příručce, obzvlášť 

dodržujte odstavec 2 „Bezpečnostní pokyny". 
 
• Sériové číslo Vašeho přístroje, které potřebujete pro objednání náhradních dílů a správný 

zdroj napětí, jsou uvedeny na typovém štítku. Naleznete ho na vnitřní straně dveří a na 
pravé vnější straně přístroje. 

 
• Instalaci, uvedení do provozu, obsluhu a údržbu smí provádět pouze odborný personál. Je 

nutné dodržovat směrnice platné v místě instalace. 
 
• Z důvodů ochrany osob se smí provádět údržba pouze při vypnutém bezpečnostním 

spínači. 
 
• Aby se zaručila bezpečnost provozu, smí se montovat pouze originální díly výrobce. 
 
• Při použití přístroje v rozporu s určením zaniknou nároky ze záruky a odpovědnosti za 

vady výrobku. O použití v rozporu s určením se jedná obzvlášť tehdy, jestliže při instalaci, 
uvedení do provozu, obsluze a údržbě nebyly dodrženy údaje z této příručky. 

 
V důsledku dalšího technického vývoje může dojít k odchylkám od této příručky. Jestliže 
budete požadovat další informace nebo jestliže se vyskytnou zvláštní problémy, které nejsou v 
této příručce podrobně popsány, obdržíte informaci na následující adrese: 
 
UNION Instruments GmbH 
Zeppelinstr. 42 
D-76185 Karlsruhe 
 
� +49 (0)721-95243-0 
� +49 (0)721-95243-33 
� INCA.Support@union-instruments.com 
� http://www.union-instruments.com 
 
 

Označení senzor ů 

V této příručce jsou označeny senzory, které se montují do analyzátorů plynu, následujícími 
zkratkami: 
 
EC senzor: elektrochemický senzor na měření sirovodíku a vodíku 
EC µ-pulzační senzor: elektrochemický senzor s µ-pulzační technikou na měření sirovodíku a 
vodíku 
NDIR senzor: Senzor podle principu nedisperzivní infračervené spektroskopie (příležitostně 
zkráceně také jako IR) na měření metanu a kysličníku uhličitého 
Parox senzor: paramagnetický kyslíkový senzor 
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V závislosti na oblasti použití a konfiguraci jednotlivých modelů analyzátoru se nepoužívají 
všechny senzory. Protože je ale firmware ve všech analyzátorech totožný, setkáte se s tímto 
označením senzorů v odstavcích 4 „Komunikace s přístrojem", 6 „Výstup dat" a v příloze 2 
„Kódy hlášení" nezávisle na tom, zda je jimi Váš analyzátor opatřen. 
 

Poznámka k autorskému právu 

Tato příručka je chráněna autorským právem. Bez písemného souhlasu není dovoleno ji 
kopírovat a rozšiřovat. 
© Union Instruments GmbH, Karlsruhe 
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1 Technické údaje 
Procesní plyn:   surový bioplyn, biometan, skládkový plyn a kalový plyn 
Počet měřicích míst: 1 měřicí místo 
Max. vzdálenost mezi 
měřicím místem a analyzátorem 10 m 
Kondenzát: Ne 
Bod tání: <4 °C 
Dopravní výkon  
čerpadla na měření plynu 20 l/h 
Dopravní výkon  
čerpadla na proplachování plynu 20 l/h 
 
Kalibra ční plyn:  viz odstavec 5 „Kalibrování" 
Kalibrační interval: manuálně nebo automaticky (lze nakonfigurovat mezi jednou  

hodinou až několika týdny) 
Doba trvání kalibrování: 10 minut (doporučeno výrobcem) 
 
Připojení plynu vstupní tlak: min. -20 mbar, max. 20 mbar 
Spotřeba plynu: 5 l/kalibrování 
 
Rozsahy m ěření:  
 

Naměřená 
veličina 

Postup měření 
Rozsah 
měření 

Přesnost Průběh měření 

CO2 NDIR 0–100 obj. % ±1 % z rozsahu měření 
nekontinuální, 

konfigurovatelný (15 
min. až 18 hodin) 

CH4 NDIR 0–100 obj. % ±1 % z rozsahu měření 
nekontinuální, 

konfigurovatelný (15 
min. až 18 hodin) 

H2S EC µ-pulzační 0–10000 ppm 

naměřená hodnota <= 25 ppm: 
±3 ppm; 

naměřená hodnota > 25 ppm: 
±15 % z naměřené hodnoty 

nekontinuální, 
konfigurovatelný (15 

min. až 18 hodin) 

O2 EC 0–25 obj. % ±0,2 obj. % 
nekontinuální, 

konfigurovatelný (15 
min. až 18 hodin) 

Tabulka 1-1: Rozsahy m ěření senzor ů 
 
Rozhraní : RS232 
 3 výstupy relé (lze nastavit na zakázku) 
 volitelně: 
 8 dodatečných výstupů relé 
 4 nebo 8 analogových výstupů (0–20 mA nebo 4–20 mA) 
 Monitor blokové tepelné elektrárny nebo 
 Moduly Fieldbus-Gateway: 
 - Ethernet 
 - Profibus 
 - Modbus 
 - Modbus-RTU 
 - Modbus-Plus nebo 
 - Profinet 
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Zdroj nap ětí: podle typového štítku  (zpravidla střídavé napětí, 100–240 V, 
50/60 Hz) 

 
Třída ochrany : IP42 
 
Okolní podmínky 
Okolní teplota: 5–40 °C 
Vlhkost vzduchu: 0–95 % relativní vlhkost 
Okolní tlak: 900–1250 hPa (0,9–1,2 bar) 
 
Rozměry 
Výška: 630 mm 
Šířka: 640 mm 
Hloubka: 220 mm 
 
Hmotnost:  cca 21 kg 
 
Ovládací panel 
Analyzátor plynu disponuje ovládacím panelem a displejem s 4 x 20 znaky. 
 

 

MESSEN 4:57 
Kanal : 1/3 

07/22/2009 
14:42:21 

 

 

 

1 

2 

3 

10.0 Vol. % - 10.0 obj. % 

 
        MESSEN – MĚŘIT 
        Kanal – Kanál     

Vyobrazení 1-1: Ovládací panel a displej INCA analy zátoru 

 1 Tlačítka pro zobrazení naměřených dat 3  Tlačítka menu 
 2 Displej 
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2 Bezpečnostní pokyny 
Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte příručku a dodržujte pokyny a varování. 
 

Bezpečnostní spína č 

Před otevřením dveří přístroje se musí vytáhnout síťová zástrčka. Bezpečnostní spínač se 
nachází v přístroji. Během instalace a údržby by měl být vypnutý. 
 

Uvedení do provozu 

Elektrické připojení přístroje smí provádět pouze odborný personál. Je nutné dodržovat 
zákony a předpisy platné v místě instalace. Zdrojem napětí je zpravidla střídavé napětí, 
100–240 V, 50/60 Hz. Je možné ale také dodat přístroje s jinými vstupními napětími. Správný 
zdroj napětí pro Váš přístroj je uvedený na typovém štítku, který naleznete jak na vnitřní straně 
dveří, tak i na pravé vnější straně přístroje. 
 

Připojení plynu 

Připojení plynu smí provádět pouze odborný personál. Je nutné dodržovat směrnice platné v 
místě instalace. 
 
Přístroj se smí instalovat a provozovat pouze v uzavřených prostorách. Působení vlhkosti zničí 
přístroj. Po montáži se musí překontrolovat všechny díly vedoucí plyn na těsnost. Je třeba 
zohlednit podmínky v místě. 
 
Přístroj se smí provozovat pouze v rámci přípustného teplotního rozsahu. Proto může být 
nutné, aby se přístroj doplnil topením nebo chlazením. Jestliže se analyzátor montuje v domku 
na nářadí, je třeba se postarat o dostatečnou ventilaci. Pro správné měření je třeba zajistit 
neomezený přívod čerstvého vzduchu. 
 

Vytvá ření výbušných sm ěsí v p řístroji 

Analyzátor byl kontrolován v rámci výroby na těsnost. Tok plynu v přístroji je mechanicky 
omezený na 20 l/hodinu. Jsou k dispozici dva nezávislé ventilátory (ventilátor pláště a 
ventilátor síťové části). Ventilátor pláště má výkon 58 m³/hodinu. Uvnitř pláště vzduch 
dodatečně recirkuluje ventilátorem síťové části. Při instalaci v dobře větraných prostorách a 
intaktním ventilátoru se tedy v přístroji nemůže tvořit výbušná směs plynů. 
 

Provoz a údržba 

Během provozu a údržby musí uživatel zohlednit všechny pokyny příručky. 
 
Z důvodů ochrany osob se smí provádět údržba práce pouze při stavu bez proudu. Před 
zapnutím přístroje zajistěte, aby napájení proudem souhlasilo s provozním napětím uvedeným 
v této příručce. 
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Účel použití 

U přístroje se nejedná o přístroj pro bezpečnost práce a rozpoznání mezních hodnot 
pracoviště nebo spodní meze výbušnosti, nýbrž o analyzátor procesního plynu. 
 
U toxických a výbušných plynů je třeba dodržet bezpečnostní ustanovení platná v místě 
instalace. 
 

Bezpečnostní symboly 

Varování  

 

Nedbání tohoto symbolu může vést k t ěžkým úraz ům, při kterých mohou být 
přítomné osoby životu nebezpe čně poran ěny nebo usmrceny.  

 
 

Pozor  

 

Nedbání tohoto symbolu může vést k úraz ům, při kterých mohou být p řítomné 
osoby poran ěny. V každém p řípadě je třeba po čítat s poškozením p řístroje.  

 
 

Důležité  

 

Tento symbol ozna čuje důležité pokyny, zp ůsoby provád ění, popisy atd.  
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3 Instalace a uvedení do provozu 
3.1 Předpoklady pro provoz analyzátoru 

Místo instalace 

INCA analyzátor procesního plynu se musí instalovat v čistém, suchém prostoru chráněném 
před přímým slunečním zářením a dostatečně izolovaném proti klimatickým vlivům. Prostor 
má být větraný a nabízet dostatek místa. Přístroj je koncipován pro montáž na stěnu. 
 
 

Důležité  

 

INCA analyzátor procesního plynu je ur čený pouze pro instalaci ve vnit řních 
prostorách.  

 
 
Okolní podmínky 
Okolní teplota: 5–40 °C 
Vlhkost vzduchu: 0–95 % relativní vlhkost 
Okolní tlak: 900–1250 hPa (0,9–1,2 bar) 
 
Stabilita místa instalace 
Stěna předpokládaná pro montáž musí být dostatečně stabilní, aby unesla hmotnost přístroje. 
 

Zdroj nap ětí 

Zdrojem napětí je zpravidla střídavé napětí, 100–240 V, 50/60 Hz. Je možné ale také dodat 
přístroje s jinými vstupními napětími. Správný zdroj napětí pro Váš přístroj je uvedený na 
typovém štítku, který naleznete jak na vnitřní straně dveří, tak i na pravé vnější straně přístroje. 
 

Procesní plyn 

Pro přístroje bez systému na zpracování plynu (nebo plynové chladiče) nesmí obsahovat 
procesní plyn kondenzát a prach. 
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3.2 Vybalení p řístroje 

 
Důležité  

 

U škody vzniklé p ři doprav ě, u které lze usuzovat na neodborné zacházení, by 
se měl dát podn ět, aby p řepravce (dráha, pošta, spedice) provedl do sedmi 
dnů záznam o škod ě. 

 
 

Pozor  

 

INCA analyzátor m ůže vážit až 30 kg. Pro vybalení a p řepravu jsou pot řeba dv ě 
osoby!  

 
 

3.3 Instalace p řístroje 

INCA analyzátor se předpokládá pro montáž na stěnu. Držák na stěnu je součástí dodávky. 
 
Držák na stěnu (1) se připevní podle náčrtku. Držák na stěnu má podélné otvory (vzdálenost: 
500 mm), aby se mohl držák vodorovně nastavit. Poté se přístroj zavěsí na otvory (4). 
 

 
Vyobrazení 3–1: Pláš ť, pohled zezadu: 

 1 Držák na stěnu 4 Otvory pro zavěšení 
 2 Připevňovací otvory 5 Větrací štěrbiny 
 3 Hák, úhel pro připevnění 6 Rozpěrný čep 
 
 
  



Příručka 
Analyzátor plynu INCA3000 T100 

 

Strana 14 ze 75 

3.4 Instalovat p řipojení plynu 

 
Pozor  

 

Připojované díly musí být čisté a nesmí na nich být žádné zbytky. Do p řístroje 
se mohou dostat ne čistoty a vést k poškození.  

 
 

Varování  

 

Vstupní tlak pro p řipojení plynu nesmí p řekro čit 20 mbar (0,29 psi).  

 
 

Varování  

 

Zpracovaný procesní plyn se musí odvád ět vedením ven.  

 
 

Varování  

 

Každé p řipojované místo se musí pe čliv ě překontrolovat na t ěsnost. P ři 
netěsnostech systém natáhne vzduch a ukazuje chybné nam ěřené hodnoty.  

 
 

Důležité  

 

K ut ěsnění připojení plynu nepoužívat t ěsnicí pastu. Sou části t ěsnicí pasty 
mohou zkreslit výsledek m ěření. Používat PTFE t ěsnicí pásku  

 
 

Důležité  

 

Smí se používat pouze vhodné hadice. Doporu čuje se nap ř. hadice PTFE 4 x 6 
mm. V p řístroji jsou pevn ě namontována 6 mm šroubení z materiálu V4A.  

 
 

Důležité  

 

Pro odvád ění odlou čeného kondenzátu a zpracovaného procesního plynu se  
položí samostatná vedení.  

 
 
Připojení plynu (Gyrolok, 6 mm) se nachází z boku přístroje. Hadice se vedou k přístroji a spojí 
se s příslušnými připojovacími místy. 
 
INCA analyzátor má vstup plynu (1), vstup kalibračního plynu (2), vstup proplachovacího plynu 
(3) a výstup procesního plynu (6) – viz vyobrazení 3–2. 
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1

2

3

65

4

7 8

       Prozessgas – Procesní plyn 
Kalibriergas – Kalibrační plyn 
Spülgas -   Proplachovací plyn 

Vyobrazení 3–2: P řipojení INCA analyzátoru 

 1 Vstup procesního plynu (6 mm) 5 Kabelové průchodky 
 2 Vstup kalibračního plynu (6 mm) 6 Výstup procesního plynu 
 3 Vstup proplachovacího plynu (6 mm) 7 Filtr nasávaného plynu 
 4 Plášť ventilátoru 8 Kabelová průchodka pro 
    napájení elektrickým proudem 

Kontrola t ěsnosti 

Díly vedoucí plyn jsou ze závodu kontrolovány na těsnost. Protože ale mohou být při přepravě 
přístroje poškozeny, doporučujeme je před uvedením do provozu v místě instalace 
překontrolovat. 
 
 

Varování  

 

Každé p řipojované místo se musí pe čliv ě překontrolovat na t ěsnost. Únik 
plynu m ůže mít za následek požár nebo výbuch.  
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3.5 Elektrická p řipojení 

3.5.1 Zdroj nap ětí 

Síťový díl se nachází na vnitřní montážní desce a je přístupný po otevření dveří. Na horní 
straně síťového dílu se nachází přípojná deska s bezpečnostním spínačem. Aby se zabránilo 
zavedení, je zabudován síťový filtr. 
 
INCA analyzátor je zpravidla napájený střídavým napětím 100–240 V, 50/60 Hz. Správné 
vstupní napětí pro Váš přístroj je uvedené na typovém štítku. Naleznete ho na vnitřní straně 
dveří a na pravé vnější straně přístroje. Připojení se provede podle vyobrazení 3-3. 
 
 

Pozor  

 

Síťový díl je pod nap ětím max. 250 V (nomináln ě: 100–240 V, 50/60 Hz). Práce 
se smí proto provád ět pouze s ohledem na VDE 0100 resp. s ohledem na 
zákony a p ředpisy platné v míst ě instalace.  

 
 
Doporučuje se jistič chybového proudu. Zásuvka by měla mít zajištění mezi 10 a 16 A. 
 

 

Uzavírací kolejnice 

Fáze (L)

Nulový vodič
(N)

Pojistný vypínač 

Síťový filtr

Uzemňovací vodič 
(PE) 

 

 

 
 

 
 

 

Vyobrazení 3–3: P řípojná deska uvnit ř plášt ě 

 

3.5.2 Analogové výstupy a výstupy relé 

Analogové výstupy a výstupy relé se nachází na I/O desce. Vyobrazení 3-4 ukazuje  
uspořádání rozhraní. 
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Vyobrazení 3–4: I/O deska 

 1 není obsazeno 5 Analogové výstupy 1 a 2 
 2 Výstup relé K1 6 Analogové výstupy 3 a 4 
 3 Výstup relé K2 7 Analogové výstupy 5 a 6 
 4 Výstup relé K3 8 Analogové výstupy 7 a 8 
 
Analogové výstupy (5, 6, 7, 8) je možné obdržet volitelně. Max. je možných 8 negalvanicky 
oddělených výstupů (0–20 mA nebo 4–20 mA), které jsou uspořádány ve 2 modulech vždy po 
4 výstupech. 
 
Informace o statutu (2, 3, 4) se přenáší pomocí relé, která nejsou připojena na proud. 
 

Pozor  

 

Všech 8 p řipojení jsou negalvanicky odd ělené výstupy (0–20 mA nebo 4–20 
mA).  

 
 

Výstupy relé Statut Popis 

K1 Provoz 
INCA analyzátor v provozu (default) 
Konfigurovatelný pomocí INCACtrl softwaru 

K2 Porucha 
Porucha systému (default) 
Konfigurovatelný pomocí INCACtrl softwaru 

K3 Zakázkový výstup 
OFF (default) 
Konfigurovatelný pomocí INCACtrl softwaru 

Tabulka 3–1: Stavové relé 
 
Kontakty pro nastavení relé: 
Vlevo-uprostřed: normálně zavřené 
Uprostřed-vpravo: normálně otevřené 
 
Všechny výstupy relé je možné invertovat nebo podle potřeby konfigurovat INCACtrl 
softwarem (viz odstavec 4 "Komunikace s přístrojem"). 
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Důležité  

 

Výstupní moduly jsou aktivními moduly a nepot řebují tak zesilovací modul.  

 

Rozši řovací karta pro relé (voliteln ě): 

Do přístroje je možné zabudovat rozšiřovací kartu s 8 dodatečnými výstupy pro relé. Všechny 
výstupy je možné na zakázku nakonfigurovat pomocí INCACtrl softwaru. 
 

3.5.3 Sériová komunikace (RS232) 

Sériové rozhraní pro komunikaci s počítačem nebo modulem Fieldbus-Gateway se nachází na 
základní desce na zadní straně dveří. Kabel je možné vést při zavřených dveřích otvorem na 
spodní straně přístroje. Volitelně je k dispozici paměťová karta (SD karta) pro ukládání hlášení 
a naměřených dat do paměti. 
 

  Sběrnicová linka  RS232 

 Baterie

 Slot na paměťové karty 

 

Vyobrazení 3–5: Základní deska 

 
Důležité  

 

SD kartu m ůže zabudovat pouze výrobce v závod ě. 
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3.6 Uvedení do p řístroje do provozu 

Překontrolovat následující kontrolní seznam: 
 
1. Odpovídají okolní podmínky a místo instalace požadavkům? 
2. Je INCA analyzátor instalován v uzavřeném prostoru? 
3. Je INCA analyzátor bezpečně připevněný? 
4. Jsou všechny přípojky plynu správně připojené a překontrolované na těsnost? 
5. Jsou procesní a kalibrační plyn správně připojené? 
6. Leží aktuální vstupní tlak (procesní plyn, kalibrační plyn, proplachovací plyn) v přípustném 

rozsahu (min. -20 mbar, max. 20 mbar)? 
7. Odpovídá zdroj napětí specifikacím podle typového štítku? 
 
Bezpečnostní spínač se nachází v přístroji (viz vyobrazení 3-3). Jestliže jsou překontrolovány 
všechny body z kontrolního seznamu, přepne se bezpečnostní spínač na ON. Dveře opět 
zavřít a do zástrčky napájet napětí. Přístroj automaticky začne s vlastním testem. U přístrojů, 
jejichž senzory potřebují určitou provozní teplotu, nyní začne fáze zahřívání. Další informace 
naleznete v odstavci 4 „Komunikace s přístrojem“. 
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4 Komunikace s p řístrojem  
4.1 Komunikace pomocí INCACtrl softwaru 

INCA analyzátor lze jednoduše přeparametrovat pomocí INCACtrl softwaru, který funguje v 
prostředí Windows XP/VistaTM. Software slouží jako pomocný program pro: 
- Konfiguraci přístroje 
- Parametrování přístroje 
- Přečtení naměřených dat z přístroje 
- Evidenci aktuálních naměřených dat z přístroje 
- Nastavení složení kalibračního plynu a konfigurace kalibrování 
 
Předpoklady: 
1. INCA analyzátor 
2. INCACtrl software 
3. PC/laptop (operační systém: MS Windows XP/VistaTM) 
4. Kabel modemové náhrady a sériové rozhraní (např. přes USB sériový převodník) 
 
Pro instalaci softwaru připojte na Váš počítač USB paměť, která je součástí dodávky. Jestliže 
instalace nezačne automaticky, klikněte na soubor setup.exe v hlavním seznamu USB paměti. 
Poté postupujte podle pokynů na obrazovce. 
 
Rozhraní RS232 se nachází na základní desce analyzátoru na zadní straně dveří. Kabelem 
modulové náhrady se spojí s PC. Kabel je možné vést při zavřených dveřích otvorem na 
spodní straně přístroje. 
 
Jak INCACtrl software tak i firmware mají pro všechny analyzátory INCA série v principu 
stejnou stavbu. V závislosti na konfiguraci Vašeho přístroje se proto můžete setkat v tomto 
odstavci a při práci na přístroji s možnostmi nastavení, které nehrají u Vašeho přístroje roli a 
nemají žádný vliv. To platí při práci se softwarem stejně jako při nastavení přístroje 
prostřednictvím ovládacího panelu. Při těchto pracích si proto vždy uvědomte, jakou výbavou 
Váš přístroj disponuje (viz odstavec 1 „Technické údaje“). 
 

4.1.1 Komunikace mezi INCACtrl a INCA analyzátorem 

Návod krok za krokem pro nastolení komunikace mezi počítačem a INCA analyzátorem: 
 
1. Na ovládacím panelu analyzátoru musí být nastavena komunikace přes rozhraní RS232 

na "INCACtrl" (Hlavní menu � Nastavení � Komunikace), viz odstavec 4.2.4 „Nastavení". 
 
2. Kabelem modulové náhrady spojte počítač nebo laptop a INCA analyzátor. 
 
3. Nastartujte INCACtrl software. 
 
4. V menu „Možnosti"  můžete pod "COM port Settings"  manuálně vybrat vhodný 

COM-Port nebo použít "Autodetect COM port" . 
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Vyobrazení 4–1: Nastavení rozhraní COM 

 
5. Klikněte na tlačítko označené ve vyobrazení 4–2, abyste nastolili spojení k analyzátoru. 

 

Sem klikněte, abyste nastolili spojení. 

 
Spojení proběhlo úspěšně 

 

Spojení se nezdařilo 

 

 
Vyobrazení 4–2: Nastolit spojení s INCACtrl 

 
Jestliže se pokus o spojení nezdaří, musí se překontrolovat všechny kabelové spoje a 
zásobování proudem. Měla by se také překontrolovat nastavení COM-Port (změňte např. 
nastavení COM-Port z  Autodetect na manuálně a vyhledejte popř. sami vhodný COM-Port) 
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4.1.2 Nastavení INCACtrl uložit do INCA analyzátoru  

 
Důležité  

 

Všechny zm ěny, které jsou provedeny v INCACtrl, budou aktivní teprve poté, 
co budou data p řevedena na INCA analyzátor.  

 
Návod krok za krokem pro uložení konfiguračních údajů na INCA analyzátoru: 
 
1. Každá změna konfigurace provedená INCACtrl softwarem se zobrazí tak, jak je 

znázorněno ve vyobrazení 4–3. 
 

 

 

Vyobrazení 4–3: Konfigurace byla zm ěněna 

 
2. Klikněte na tlačítko označené ve vyobrazení 4–4, abyste převedli změněnou konfiguraci 

na INCA analyzátor a tam uložili. 
 

 

 

Vyobrazení 4–4: Konfiguraci p řevést na INCA analyzátor a tam uložit 

 
  



Příručka   
Analyzátor plynu INCA3000 T100 

 

 Strana 23 ze 75 

30. Při úspěšném převedení se zobrazí v INCACtrl softwaru zelené odškrtnutí. Konfigurace 
na přístroji a konfigurace znázorněné v INCACtrl softwaru jsou nyní totožné. 

 

 
 

Vyobrazení 4–5: Konfigurace úsp ěšně převedena a uložena 

 

4.1.3 Nastavit analogové výstupy a výstupy relé 

 
Analogové výstupy a výstupy relé lze konfigurovat pomocí INCACtrl softwaru. 
1. Nastartovat INCACtrl. Nastolit spojení k INCA analyzátoru. 
2. Tabulátorem vybrat "IO config" . 
 

 
 

Vyobrazení 4–6: I/O konfigurace 
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3.  Pro analogové výstupy vybrat "Settings"  a nakonfigurovat analogové výstupy. 
 

 

 

Vyobrazení 4–7: Nastavit analogové výstupy 

 
 Zavřete okno. 
 
4. Pro výstupy relé vybrat "K1 – K3" a nakonfigurovat výstupy relé. 
 

 

 

Vyobrazení 4–8: Nastavit výstupy relé 

 
 
 Zavřete okno. 
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5. Klikněte na tlačítko označené ve vyobrazení 4–9, abyste převedli aktuální nastavení do 
INCA analyzátoru. 

 

 

 

Vyobrazení 4–9: Nastavení uložit v p řístroji 

 

 

 

Vyobrazení 4–10: Nastavení bylo úsp ěšně uloženo 
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4.2 Ovládací panel a displej 

Struktura menu: 
 

Hlavní menu 
Nastavení 

Jazyk 
Heslo 
Kal. proplachovací plyn (k dispozici pouze pro určité konfigurace 
přístrojů) 
Poslat data 
Komunikace 

Parametry 
Plynový chladič tepl. (k dispozici pouze pro analyzátory s chladičem 
plynu) 
EC cyklus měření (k dispozici pouze pro určité konfigurace přístrojů) 

Příkazy 
Změna kanálu (k dispozici pouze pro analyzátory s několika měřicími 
místy) 
Systém nový start 
Hlášení vymazat 
Kal. proplachovací plyn 
Kal. plyn I 
Kal. plyn II (ještě není k dispozici) 
Kal. Reset 

Systémové informace 
Systémová hlášení 

 

 

MĚŘIT 4:57 
Kanál : 1/3 

07/22/2009 
14:42:21 

 

 
       

Vyobrazení 4–11: Ovládací panel a displej INCA anal yzátoru 

Displej má 4 x 20 míst. Vyobrazení 4–11 zobrazuje displej během nekontinuálního měření. 
Analyzátor se zapne za 4 minuty 57 vteřin do dalšího stavu. Číslo kanálu se objeví nahoře 
vpravo na displeji. Kanál 1 ze 3 kanálů, které jsou k dispozici, je aktivní a v současné době se 
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měří. Celkovou dobu měření kanálu může změnit autorizovaný odborník. Konfigurační menu 
lze chránit heslem. 
 
U konfigurace přístrojů pro kontinuální měření zobrazuje displej místo uplynulého času 
hvězdičku ("*"). 
 

 

MĚŘIT    * 
Kanál : 1/1 

01/01/2009 
11:41:01 

 

 
       

Vyobrazení 4–12: Displej INCA analyzátoru p ři kontinuální konfiguraci m ěření 

 
 

Důležité  

 

Všechna tla čítka jsou aktivní pouze tehdy, když displej svítí. Stiskn ěte 
libovolné tla čítko, abyste aktivovali displej (automaticky se zvý ší jas).  

 
 

4.2.1 Obslužná tla čítka 

Tlačítka menu  

Tlačítka menu se nachází na spodním okraji displeje. Tlačítka s šipkou nahoru �, dolů �, 
vlevo ⊳, vpravo � pohybují kurzorem do příslušného směru. Tlačítko MENU/�  vede do nejbližší 
nižší úrovně, tlačítko ESC vede do nejbližší vyšší úrovně. 
 

 
Vyobrazení 4–13: Tla čítka menu 
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V základním stavu displeje (je zobrazen čas) slouží tlačítka s šipkou vlevo ⊳ a vpravo � k 
přepínání mezi jednotlivými naměřenými veličinami aktuálně měřeného kanálu. Ve spodních 2 
řádkách displeje budou vždy znázorněny 2 naměřené veličiny. 

 

MĚŘIT 4:57 
Kanál : 1/3 

07/22/2009 
14:42:21 

Displej ukazuje, že je stav měření aktivní. 
 
Tlačítky vlevo ⊳ a vpravo � je možné přepínat mezi 
měřenými veličinami. 

 
POZNÁMKA: 
Hvězdička („*“) ukazuje, že se zobrazuje uložená 
hodnota. Hodnoty se v zobrazení aktualizují po 
každém měření. 
 
U kontinuálního měření se nezobrazuje hvězdička, 
protože se tato hodnota měří a aktualizuje průběžně. 
 

MĚŘIT 4:55 
Kanál : 1/3 
CO2 : 20.8 Vol% 
CH4 : 30.8 Vol% 
 
MĚŘIT 4:53 
Kanál : 1/3 
H2S :* 23  ppm 
O2 :* 20.8 Vol% 

 

V základním stavu displeje (je zobrazen čas) slouží tlačítka s šipkou nahoru � nebo dolů � k 
přepínání mezi dalšími daty přístroje, jako např. tlaky, teplotami nebo informacemi o hlášeních 
a chybách. 

 

MĚŘIT 4:57 
Kanál : 1/3 

07/22/2009 
14:42:21 

 
Tlačíky nahoru � nebo dolů � je možné zobrazit další 
data přístroje. 
 
„Err“ a „MSGS“ zobrazují počet hlášení resp. Chyb, 
které jsou uloženy v paměti a mohou se zobrazit 
pomocí menu nebo INCACtrl. 
 
„p vzduch“a „p plyn“ jsou diferenční tlaky naměřené v 
přístroji pro jednotlivé plynové cesty (chudý resp. 
procesní plyn). 
 
„T_IR“ je aktuální teplota infračervené měřicí jednotky.  
„TCool“ je aktuální teplota plynového chladiče. 
 
„TCase“ je aktuální teplota v tělese. „Tout“ je aktuální 
okolní teplota. 
POZNÁMKA: 
Tlačítka se šipkami nahoru � nebo dolů � fungují 
pouze při zobrazí data/hodiny. Jestliže bylo vybráno 
vydání naměřených veličin (viz shora), potom tato 
tlačítka se šipkami zobrazení nezmění. 
 
Jestliže nebudou některý senzor nebo montážní 
skupina naistalovány, potom se zobrazí údaj „žádná 
data“. 

 

MĚŘIT 4:53 
Kanál : 1/3 
Err :  0 chyb 
MSGS :    7 hlášení 

MĚŘIT 4:50 
Kanál : 1/3 
p vzduch : 1.8 mbar 
p plyn : 0.3 mbar 
 
MĚŘIT 4:45 
Kanál : 1/3 
T_IR : 49.2 °C 
TCool : 5.3 °C 
 
MĚŘIT 4:45 
Kanál : 1/3 
TCase : 49.2 °C 
Tout : 5.3 °C 
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Tlačítka pro zobrazení nam ěřených dat 

Šest tlačítek pro zobrazení naměřených dat se nachází na horním okraji obrazovky. 
 

 

   

1 2 3 

 

Vyobrazení 4–14: Tla čítka pro zobrazení nam ěřených dat 

 1 Tlačítka pro zobrazení naměřených hodnot  3  Tlačítka pro uložené naměřené  
                                                            hodnoty 
 2 Tlačítka pro zobrazení měřených kanálů 
 

Tlačítka Popis  

 
Zobrazit aktuální naměřené hodnoty jednotlivých senzorů 

 Zobrazit aktuální naměřené hodnoty jednotlivých kanálů 

 Přepnout mezi posledními 10 uloženými naměřenými hodnotami 

Tabulka 4–1: Tla čítka pro zobrazení nam ěřených dat 
 

 

MĚŘIT 4:32 
Kanál : 1/3 

07/22/2009 
14:42:21 

 
Tlačítky plus + nebo minus – se vyberou jednotlivé 
měřené veličiny. 
  
POZNÁMKA: 
Hvězdička („*“) ukazuje, že se zobrazuje uložená 
hodnota. Hodnoty se v zobrazení aktualizují po 
každém měření. 
 
U kontinuálního měření se nezobrazuje hvězdička, 
protože se tato hodnota měří a aktualizuje. 

O2 (Kanál 1) 

*  10.0 obj. % 

H2S (Kanál 1) 

*   31  ppm 
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MĚŘIT 4:12 
Kanál : 1/3 

07/22/2009 
14:42:21 

 
Tlačítky nahoru � nebo  dolů � se vyberou 
jednotlivé kanály.  

O2 (Kanál 1) 

*  10.0 obj. l% 

O2 (Kanál 2) 

*  14.0 obj. % 
 
 

 

 

 

MĚŘIT 4:12 
Kanál : 1/3 

07/22/2009 
14:42:21 

 
Tlačítkem dopředu  a zpět  se zobrazí 
posledních 10 uložených naměřených hodnot.  

O2 (Kanál 1) 

*  10.0 obj. % 
01 08/03/2009-12:21 

 

O2 (Kanál 1) 

*  12.0 obj. % 
02 08/03/2009-11:21 
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4.2.2 Displej ve fázi zah řívání 

Poté, co se ještě jednou překontrolovala všechna připojení, zásobí se přístroj napětím. Přístroj 
automaticky začne s vlastním testem. 
 

 

ZAHŘÁT    * 
T(IR) : 49.2°C - OK 
--- 
T(POX) : 0x0400 - 
 

 
Vyobrazení 4–15: Displej p ři zahřívání 

 
Přístroje s NDIR (infračervenými) a Parox senzory potřebují delší dobu zahřívání (10–20 
minut), aby se dosáhly provozní teploty měřicí elektroniky. 
 
Vyobrazení 4–15 zobrazuje displej během zahřívací fáze. Ve znázorněném vyobrazení je 
dosažena (OK) provozní teplota infračervené elektroniky T(IR). V závislosti na typu senzoru 
činí 49 resp. 64 °C. Parox senzor, T(POX), ješt ě není připraven k provozu. Jakmile i tento 
dosáhl svoji provozní teplotu, zobrazuje displej T(POX)=0x0000 a OK. 
 
Přístroje se senzory, které nepotřebují žádnou určitou provozní teplotu, startují bez zahřívací 
fáze a začínají po zapnutí přímo s průběhem měření. 
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4.2.3 Struktura menu 

Tlačítkem MENU/�  se zobrazí hlavní menu. V hlavním menu nebo podmenu slouží tlačítko  
MENU/�  jako potvrzovací tlačítko. Tlačítko ESC se používá jako přerušovací tlačítko nebo pro 
opuštění menu resp. pro navigaci v menu. 
 

 

Hlavní menu 
 Nastavení         
   Parametry 
�

 Příkazy 
 

Stiskněte MENU/����   a zobrazí se hlavní menu. 
 
Tlačítky � nebo � vyberte podmenu. Stiskněte 
MENU/���� , , abyste se dostali do podmenu. 

 
Symboly � a � na displeji ukazují, že jsou nahoru 
resp. dolů ještě k dispozici další podmenu. 
 

Hlavní menu 
� Parametry           
   Příkazy 
�

 Systemové info 
 
Hlavní menu 
� Příkazy           
   Systémové info 
 Systémová hlášení 

 

 

Hlavní menu 
 Nastavení           
   Parametry 
�

 Příkazy 
 

Stisknutím tlačítka MENU/����   se dostanete do 
označeného podmenu. 
 
Tlačítko ESC se používá jako tlačítko pro přerušení 
nebo pro opuštění menu. 

Nastavení 
 Jazyk           
   Heslo 
�

 Kal. proplachovací plyn 
 
Hlavní menu 
 Nastavení           
   Parametry 
�

 Příkazy 
 

 
Důležité  

 

Menu závisí na konfiguraci INCA analyzátoru.  

 

4.2.4 Nastavení 

Jazyk 

Dialog slouží pro výběr jazyku (česky, anglicky, italsky). 
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Nastavení 
 Jazyk          
   Heslo 
�

 Kal. Proplachovací plyn 
 

Pod Nastaveními:   
Vyberte Jazyk a stiskněte MENU/���� . 

 
Tlačítky � nebo � vyberete požadovaný jazyk. 
 
Pro potvrzení stisknout MENU/����  . 

 
 

Jazyk 
 Německy           
 Anglicky 
 Italsky 
 

Uložit... 
  

   OK 

 

 

Heslo 

Dialog slouží pro zadání hesla. Heslo má maximálně 4 místa. 
 
Jakmile je zadáno a uloženo jedno číslo, je heslo aktivní. Aby bylo možné se příště dostat do 
menu a provést změny, musí se zadat správné heslo. Stanovení hesla na '0' deaktivuje 
zablokování hesla v menu. 
 

 

Nastavení 
� Heslo      
   Kal. Proplachovací plyn 
   Poslat data 

Pod Nastaveními:   
Vyberte Heslo a stiskněte MENU/���� . 
 
Tlačítky �, �, ⊳ a � nastavte heslo. 
 
Pro potvrzení stisknout MENU/���� . 
 
 

Heslo 
  
      15 
 
 

Uložit... 
  

   OK 

 

 
Pozor  

 

Jestliže se zapomene heslo, konfigurace se již nem ůže změnit. Neexistuje 
žádné hlavní heslo. Pro obnovení hesla použijte INC ACtrl software.  

 
Důležité  

 

Jestliže je heslo 0, m ůže se systém zm ěnit bez zadání hesla.  
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Kalibrování s proplachovacím plynem (zapnuto/vypnut o) 

Tímto příkazem lze aktivovat kalibrování s proplachovacím plynem (podle stavu 
proplachování). Další informace naleznete v odstavci 5 „Kalibrování“. 
 

 

Nastavení 
� Heslo 
 Kal. proplachovací plyn  
   Data poslat 

Pod Nastaveními:   
Vybrat Kal. proplachovací plyn a stisknout MENU/����  . 
 
Tlačítky  � nebo � vybrat ZAPNUTO nebo 
VYPNUTO. 
 
Pro potvrzení stiksnout MENU/����  . 

Kal. proplachovací plyn       
  
 ZAPNUTO           
 
 

Uložit... 
  

   OK 

 

 

Poslat data (zapnuto/vypnuto) 

Tímto příkazem lze aktivovat jednosm ěrný  výstup dat přes rozhraní RS232. 
 
Jednosměrný výstup dat se zasílá vždy (přenosová rychlost: 9600 Bits/s) nezávisle na 
nastavení podmenu Komunikace . Přesto je nutné toto nastavení při použití protokolu H-Bus 
vypnout (např. při napojení na Profibus-DP nebo - Modbus-RTU). 
 
Viz odstavec 6 „Výstup dat". 
 

Komunikace 

Tímto příkazem lze zvolit dvousm ěrný  výstup dat přes rozhraní RS232: 
 
1. INCACtrl pro konfiguraci a protokol H-Bus s 115200 Bits/s 
2. H-Bus (9600) pro protokol H-Bus s 9600 Bits/s 
3. H-Bus (2400) pro protokol H-Bus s 2400 Bits/s 
 
Viz odstavec 6 „Výstup dat". 
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4.2.5 Parametry 

Teplota plynového chladi če 

Zde se nastaví teplota plynového chladiče. Tento bod menu je aktivní pouze tehdy, jestliže je 
instalován plynový chladič. 
 

 

Parametry 
 Tepl.plynového chladiče 
   EC cyklus měření 
 

Pod Narametry:   
Vybrat Tepl. plynového chladiče a stisknout MENU/����  . 

 
Tlačítky �, �, ⊳ a � nastavit teplotu. 
 
Pro potvrzení stisknout MENU/���� . 
 

Tepl.plynového chladiče 
 

12.0 C 
 
 

Uložit... 
  

   OK 

 

 
 

Cyklus m ěření senzoru EC 

Zde je možné nastavit cyklus měření senzoru EC, který má sklon k opotřebení. "1" znamená, 
že při každém měření pracuje také senzor EC. "2" znamená, že při každém 2. měření pracuje 
senzor EC a měří se příslušný plyn (např. pro2S nebo H2). 
 

 

Parametry 
 Tepl. plynového chladiče 
 EC cyklus měření 
 

Pod Parametry:   
Vybrat EC cyklus měření a stisknout MENU/����  . 

 
Tlačítky � nebo � nastavit cyklus měření.  
 
Pro potvrzení stisknout MENU/���� . 
 

EC cyklus měření      
  

1 
 
 

Uložit... 
  

   OK 
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4.2.6 Příkazy 

Změna kanálu 

Zde je možné nastartovat zvláštní měření. Poté opět pokračuje cyklus měření s posledním 
kanálem. Tento bod menu je aktivní pouze tehdy, jestliže přístroj disponuje několika měřicími 
místy. 
 

 

Příkazy 
 Změna kanálu           
   Systém nový start 
�

 Hlášení vymazat 

Pod Příkazy:   
Vybrat Změnu kanálu a stisknout MENU/����  . 

 
Tlačítky � nebo � nastavit kanál. 
 
Pro potvrzení stisknout MENU/���� . 
 

Změna kanálu 
 
 ENTER...  
  
 

Provést... 
 

   OK 

 

 
 

Nový start systému 

Příkazem Systém nový start se systém znovu nastartuje. 
 

Důležité  

 

Tento p říkaz se může také použít k p řerušení probíhajícího kalibrování.  

 
 

Vymazat hlášení 

Příkazem Hlášení vymazat se vymažou uložená hlášení. 
 
 

Kalibrování s proplachovacím plynem 

Příkazem Kal. proplachovacího plynu se nastartuje kalibrování s proplachovacím plynem. 
 
 

Kalibrování s kalibrovacím plynem I 

Příkazem Kal. plynu I se nastartuje kalibrování s kalibrovacím plynem I. 
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Kalibrování s kalibrovacím plynem II (ješt ě není k dispozici) 

Příkazem Kal. plynu II se nastartuje kalibrování s kalibrovacím plynem II. 
 
 

Obnovení automatického kalibrování 

Příkazem Kal. reset lze obnovit kalibrování naměřené veličiny na hodnoty nakalibrované ze 
závodu. Obnovení nakalibrování ze závodu se uskuteční pro každou naměřenou veličinu 
zvlášť. Tlačítky � a � se zvolí naměřená veličina a stisknutím MENU/�  se potvrdí obnovení. 
 
 

4.2.7 Systémové informace 

V bodě menu Systémové info se vydají různé informace o systému. 

 

Hlavní menu 
� Příkazy 
 Systémové info 
 Systémová hlášení 

Pod Hlavním menu: 
Vybrat Systémové info a stisknout MENU/����  . 

Systémové info 
�  

01 Firmware version � 1.04 
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4.2.8 Systémová hlášení 

V bodě Systémová hlášení se vydají uložená hlášení a chyby. Jestliže výrobce v systému 
neinstaloval SD-kartu, nevydávají se pro hlášení texty nýbrž pouze kódy hlášení. Rozpis kódů 
hlášení naleznete v příloze této příručky. 

 

Hlavní menu 
� Příkazy 
 Systémové info 
 Systémová hlášení 

Pod Hlavním menu:   
Vybrat Systémová hlášení a stisknout MENU/����  . 

 
�nebo � zobrazí další hlášení. 
 
⊳ nebo � střídá mezi zobrazením času hlášení a 
kódu hlášení.. 
 

Systémová hlášení 
� Hlášení 1           
 UDÁLOST 
�

 BOOTING SYSYTEM 
 
Systémová hlášení 
� Hlášení 2           
 Událost 
�

 ENTER WARM-UP 
 
Systémová hlášení 
� Zpráva 2           
 06/29/2009-09:08 
�

 0x5001 
 

 
Důležité  

 

Jestliže výrobce neinstaloval SD kartu, zobrazují s e na displeji pouze kódy 
hlášení, ale nezobrazují se texty hlášení.  
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5 Kalibrování 
Analyzátor je výrobcem předkalibrovaný a může se proto po montáži okamžitě použít. 
Analyzátor je možné v pracovním prostředí automaticky a manuálně kalibrovat. Pro 
automatické kalibrování se připojí na analyzátor trvale kalibrační plyn. 
 

Varování  

 

Vstupní tlak pro p řipojení plynu nesmí p řekro čit 20 mbar (0,29 psi).  

 
 

5.1 Kalibra ční plyny 

Existují dvě kalibrování: 
 
1. Kalibrování s proplachovacím plynem (kalibrování s proplachovacím plynem ) 
2. Kalibrování s kalibra čním plynem (v následujícím jako kalibrování ) 
 
 

Kalibrační plyn 
Vlastnost plynu  

CO2 CH4  H2S  O2 N2 

Proplachovací plyn -- -- -- 20,9 obj. % 79,1 obj. % 

Kalibrační plyn A -- 100 obj. % 25 ppm -- -- 

Kalibrační plyn B 48 obj. % 52 obj. % 25 ppm -- -- 

Kalibrační plyn C 100 obj. % -- -- -- -- 

Tabulka 5–1: P říklady kalibra čních plyn ů 
 
Pomocí kalibračních plynů se měří a stanoví určité kalibrační plyny. V závislosti na senzorech 
v analyzátorech je potřeba pro kompletní kalibrování všech kalibračních bodů minimálně jeden 
kalibrační plyn. Kromě toho je k dispozici ke stanovení kalibračních bodů vždy ještě druhý plyn 
(proplachovací plyn). Jako proplachovací plyn se normálně používá vzduch (20,9 obj. % O2; 
79,1 obj. % N2). Shora uvedená tabulka zobrazuje příklady plynů, které by se mohly použít pro 
kalibrování různých kalibračních bodů analyzátoru. Tyto plyny se vztahují k analyzátoru s 
naměřenými veličinami: 
 
kysličník uhličitý (CO2) 0–100 obj. %, 
metan (CH4)   0–100 obj. %, 
sirovodík (H2S)  0–10000 ppm a 
kyslík (O2)   0–25 obj. %. 
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Následující kalibrační body je možné stanovit s uvedenými kalibračními plyny: 
 

Naměřená veličina 
CO2  CH4  H2S  O2  

Kalibrační bod 

Nula Kalibrační plyn A 
Proplachovací 

plyn, kalibrační 
plyn C 

Proplachovací 
plyn, kalibrační 

plyn C 

Kalibrační plyn A, 
kalibrační plyn B, 
kalibrační plyn C 

Rozpětí Kalibrační plyn C Kalibrační plyn A 
Kalibrační plyn A, 
kalibrační plyn B 

Proplachovací 
plyn 

Střed Kalibrační plyn B Kalibrační plyn B   
Tabulka 5–2: Možné kalibra ční body vhodné podle p říslušného kalibra čního plynu 
 
 

Pozor  

 

Kalibrování senzoru CO 2 okolním vzduchem není možné z d ůvodu p říčné 
citlivosti CO 2 a CH4. Kalibrování nulového bodu senzoru CO 2 je možné pouze 
se 100 obj. % CH 4. 

 
 

5.2 Příprava kalibrování 

 

 
 

1 2 3 

4 5 6 

 

Vyobrazení 5–1: Materiály pro kalibrování: 
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Aby bylo možné přístroj řádně kalibrovat, měly by být k dispozici následující materiály a 
nástroje (1 až 6 viz vyobrazení 5–1): 
1. Láhev s kalibračním plynem s regulací vstupního tlaku a manometrem, aby bylo možné 

dávkovat odebírané množství plynu z plynové láhve (viz seznam kalibračních plynů) 
2. Regulátor výstupního tlaku, se vstupem 1–10 bar a výstupem 0–60 mbar 
3. Několik trubiček z ušlechtilé oceli se šroubeními 6 mm nebo s hadicovými spojeními 
4. Manometr se zobrazením v mbar 
5. Hadice PTFE, 4 x 6 mm, dostatečné délky ke spojení přístroje a plynové láhve 
6. Kabel nulového modemu (RS232) 
7. Přístroje pro kontrolu těsnosti 
8. PC nebo laptop s rozhraním RS232 
9. Klíč na šrouby 9/16 coulů pro hadicová spojení 
10. Aktuální software INCACtrl 
 

5.3 Nastavení kalibrace softwaru INCACtrl 

Konfigurace kalibrování se nastaví přes PC pomocí softwaru INCACtrl. Analyzátor se připojí 
na PC nebo notebook za použití kabelu nulového modemu. Viz odstavec 4 „Komunikace s 
přístrojem“. 
 

Důležité 

 

POZOR!!!  
Následující popis ukazuje p říklad pro kalibrování s kalibra čním plynem A 
(100 obj. % CH 4, 25 ppm H 2S). V závislosti na p říslušných senzorech a 
měřeném rozsahu použitého p řístroje jsou pot řeba jiné kalibra ční plyny a 
kalibra ční nastavení.  

 
Vlastnost kalibračního plynu se nakonfiguruje softwarem INCACtrl. 
 
1. Nastartujte INCACtrl.exe a nastolte spojení k přístroji. 
 
2. Vyberte tabulátor "Calibration"  
 

 
 

Vyobrazení 5–2: Konfigurace kalibrování 

 
 a klikněte na "Purge plyn" , abyste nastavili složení kalibračního plynu pro proplachovací 

plyn, nebo na „Calib.-plyn I" , abyste nastavili složení kalibračního plynu pro kalibrační 
plyn I. 
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3. Nastavte vlastnost plynu. 
Následující vyobrazení ukazuje příklad pro nastavení kalibrování s kalibračním plynem A 
(100 obj. % CH4 a 25 ppm H2S). 

 
Důležité  

 

Při použití jiného kalibra čního plynu zde prosím zadejte p říslušné složení.  

 

 
Vyobrazení 5–3: Zadání složení kalibra čního plynu 

 
4. Po zadání zavřete okno. Poté vyberte "Calibration settings“ , abyste nakonfigurovali 

možné kalibrační body pro nastavený plyn. 
 

 

 

Vyobrazení 5–4: Konfigurace kalibrování 

 
Důležité  

 

Kalibra ční nastavení závisí na vlastnostech kalibra čního plynu. Viz odstavec 
5.1 „Kalibra ční plyny".  
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5. V následujícím okně označte kalibrační body pro nastavený plyn. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CO2 : Nula 
CH4 : Rozpětí 
H2S  : Rozpětí 
O2 : Nula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
. 

 
Vyobrazení 5–5: Nastavení kalibra čních bod ů 

 
6. Zavřete okno. 
 
7. Překontrolujte v tabulátoru „Všeobecn ě"  nastavení času pro "Calibration plyn I" . Měla 

by být nastavena hodnota 600 s (10 min). 
 

  
Vyobrazení 5–6: P řekontrolovat dobu trvání kalibrování 
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8. Nastavení v přístroji uložit. 
Klikněte na tlačítko označené ve vyobrazení 5–7, abyste převedli aktuální nastavení na 
analyzátor a tam uložili. 

 

 

 

Vyobrazení 5–7: Nastavení uložit v p řístroji 

 

 

 

Vyobrazení 5–8: Nastavení bylo úsp ěšně uloženo 

 
9. Zavřete INCACtrl software. 
 

5.4 Automatické kalibrování 

Analyzátor je naprogramovaný tak, aby po každém propláchnutí provedl automatické 
kalibrování. V závislosti na typu přístroje a konfiguraci se proplachování provádí každých 15 
minut nebo také pouze každých 12 hodin. Pro automatické kalibrování s kalibračním plynem 
(odlišně od vzduchu) musí být kalibrační plyn trvale napojený na analyzátor. 
 

Interval automatického kalibrování je možné nastavit softwarem INCACtrl (tabulátor: 
"Calibration" ���� "CALIBRATION INTERVALS" ). 
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Vyobrazení 5–9: Interval automatického kalibrování 

 

5.5 Manuální kalibrování 

Kalibrování s proplachovacím plynem 

Příkazem - Kal. proplachovacím plynem lze manuálně nastartovat kalibrování. 
 

 

Příkazy 
 Kal. Proplachovací plyn  
  Kal. plyn I 
 Kal. reset 

Pod příkazem:   
Vybrat Kal. Proplachovací plyn a stisknout MENU/����  . 

 
Potom znovu stisknout MENU/����   , abyste nastartovali 
kalibrační postup. 
 
 

Kal. proplachovací plyn 
 
 ENTER...  
  
 

Provést... 
    

   OK 

 
Kal. Proplachovací plyn 
  7:19 
Kanál :      1/1 
CH4 :  0.03 Vol.% 
CO  :  0.00  Vol.% 
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Kalibrování s kalibrovacím plynem 

Příkazem - Kal. plynem I lze manuálně nastartovat kalibrování. 
 

 

Příkazy 
 Kal. proplachovací plyn 
 Kal. plyn I           
  Kal. reset 

Pod Příkazem:   
Vybrat Kal. plyn  I a stisknout MENU/����  .. 

 
Potom znovu stisknout MENU/����   a nastartovat 
kalibrační postup. 
 

Kal. plyn I 
 
 ENTER...  
  
 

Provést... 
    

   OK 

 
KAL. PLYN I 9:47 
Kanál :   1/2 

Pá. 30.10.2009 
12:10:12 

 
 

Důležité  

 

Probíhající kalibrování je možné kdykoliv p řerušit p říkazem „Systém nový 
start" v menu INCA.  

 
 

Důležité  

 

Pro nastavení složení kalibra čního plynu a nastavení kalibra čních bod ů je vždy 
pot řeba software INCACtrl. Tyto hodnoty nelze nastavit v menu na displeji 
přístroje.  
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6 Výstup dat 
Firmware všech analyzátorů série INCA má v principu totožnou stavbu. Tento odstavec 
popisuje úplný rozsah možných dat a příkazů. V závislosti na konfiguraci Vašeho přístroje se 
proto můžete setkat v tomto odstavci s popisy dat a příkazů, které nehrají v praxi u Vašeho 
přístroje žádnou roli. Při čtení tohoto odstavce si proto uvědomte, jakou výbavou Váš přístroj 
disponuje (viz odstavec 1 „Technické údaje“). 
 

6.1 Cyklický výstup dat p řes rozhraní RS232 

6.1.1 Struktura dat 

Data se přenáší v bloku 240 Bytů, protože se toto množství dat vejde do telegramu 
Profibus-DP. Aby se umožnilo rozpoznání dat pro HMS-Anybus-Communicator (ABC), posílá 
se těchto 240 Bytů v jednom frame: 
 

 
Frame Header 
1 Byte (0xAA) 

 

Data 
240 Bytes 

Frame-Tail 
1 Byte (0xAA) 

  
Vyobrazení 6–1: Struktura dat s Frame 

 
Frame-Header a Frame-Tail se při použití modulu HMS-Anybus-Communicator-Fieldbus tímto 
vyfiltrují a nezobrazí se k vyhodnocení dat v jeho vyrovnávací paměti dat. 
 
240 bytů se zašle v následující struktuře (C-notace) ve formátu Intel (Little-Endian nebo LSB – 
least significant byte): 
 

ST_TIME_INT dateTime; 
_WORD   currChnl; 
_WORD   currValues[10]; 
_WORD   enclosureTemp; 
_WORD   ambPressure; 
_BYTE   relayServiceRequest[6]; 
_WORD   status; 
_WORD   fatalErrorMessage; 
_WORD   errorMessages[10]; 
_BYTE   dataValid; 
_WORD   airPumpPressure; 
_WORD   gasPumpPressure; 
_BYTE   measureState; 
_DWORD  secondsInState; 
_BYTE   dataValidDiscontChnls; 
_WORD   gasCoolerTemp; 
_WORD   irTemp; 
_WORD   paroxState; 
_WORD   outerCaseTemp; 
_BYTE   useValidFlagDiscontChnls; 
_BYTE   reserve[156]; 
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Struktury mají následující velikost: 
_BYTE   odpovídá 1 Byte (8 Bit) 
_WORD   odpovídá 2 Byte (16 Bit) 
ST_TIME_INT odpovídá 8 Byte (viz níže) 
 

 
Struktura ST_TIME_INT pro časový údaj má následující složení: 

_BYTE sekundy; 
_BYTE minuty; 
_BYTE hodiny; 
_BYTE den; 
_BYTE den v týdnu; 
_BYTE měsíc; 
_WORD rok; 
 

Jednotlivé Byte se vysílají v popsaném pořadí struktur a tak jsou v paměti. Byte reservy  
nejsou důležité a nemusí se vyhodnocovat. 
 

6.1.2 Parametry rozhraní 

Komunika ční nastavení 
Konfigurace: 9600 Bits/s, 8 Databit/n, 1 Stoppbit, není parita. 
 
Interval vysílání: 
Jestliže je aktivováno cyklické vydávání, potom se data cca každých 15 sekund aktualizují a 
vydávají na rozhraní. 
 

6.1.3 Popis dat 

Data přenášená ve struktuře jsou definována následovně: 
 

Název Byte Popis 

dateTime 8 Aktuální datum-hodina-informace z měřicího přístroje 

 
 1. Byte: Sekundy (na desetinné místo) 
 2. Byte: Minuty (na desetinné místo) 
 3. Byte: Hodiny (na desetinné místo) 
 4. Byte: Den (na desetinné místo) 
 5. Byte: - není definováno - 

 6. Byte: Měsíc (na desetinné místo) 
 7-8 Byte (1 slovo): Rok (na desetinné místo) 

currChnl 2 Aktuálně měřený kanál/měřicí místo 

 
 Rozsah hodnot: 1…8 
 
 
 
 
 
 
 
 

currValues[10] 20 Aktuálně naměřené hodnoty (hodnoty, které se také  
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Název Byte Popis 

zobrazují na displeji měřicího přístroje, zatímco je přístroj ve stavu  
„MĚŘENÍ“) 
Hodnoty, které se přenáší s informací o 2 desetinných místech (NKI),  
se jednou vydělí 100 a  
poté se zobrazí. 
Příklad CH4: Přenesená hodnota 4921 odpovídá  

49,21 obj. %) 

 
  1. Word: CO2  NKI: ano (2) Jednotka: obj. % 

 2. Word: CH4  NKI: ano (2) Jednotka: obj. % 

 3. Word: H2S NKI: ne  Jednotka: ppm 

 4. Word: O2 (EC) NKI: ano (2) Jednotka: obj. % 

 5. Word: H2 NKI: ne  Jednotka: ppm 

 6. Word: O2 (Parox) NKI: ano (2) Jednotka: obj. % 

 7. Word: n.d.  NKI: n.d.  Jednotka: n.d. 

 8. Word: n.d.  NKI: ano (2)  Jednotka: --- 
 9. Word: Hi  NKI: ne  Jednotka: kJ/(2*nm³) 

 10. Word: Wi  NKI: ne  Jednotka: kJ(/2*nm³) 

 
Hi a Wi jsou hodnoty, které se přenáší v kJ/2*nm

3
, tzn. aby  

bylo možné uvést hodnotu v kJ/nm
3
, musí se přijatá hodnota  

vynásobit 2. 

enclosureTemp 2 Teplota pláště 
(překontrolovat, zda hodnota leží v platném rozsahu, např.  
-25,00 °C – 75,00 °C)  

 
Hodnota se přenáší s informací o 2 desetinných místech (NKI). 
 

 
 Word: T_ENC  NKI: ano (2) Jednotka: °C 

ambPressure 2 Okolní tlak 
Hodnota se přenáší bez informace o desetinných místech (NKI).  
 

 
 Word: P_AMB  NKI: ne  Jednotka: mbar 

relayServiceRequest[6] 6 Požadavek na údržbu 
Každý Byte je pro jedno relé. Doposud byly definovány 3 relé  
a zabudovány v přístroji. 

 
 1. Byte: K1 
 2. Byte: K2 
 3. Byte: K3 
 4. Byte: - není definováno - 

 5. Byte: - není definováno - 

 6. Byte: - není definováno - 

statut 2 Statut přístroje 
Uvádí statut přístroje. 

 
 Hodnota Význam 
 0 OK – Přístroj běží bezproblémově 
 1 Přístroj se nachází v zahřívací fázi (čekat) 
 2 fatální chyba (číst fatalErrorMessage) 
 

fatalErrorMessage 2 Fatální chyba 
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Název Byte Popis 

Vydá příslušný kód chyby (viz příloha). 

errorMessages[10] 20 Chyba přístroje 
Posledních 10 chybových hlášení z chybové paměti  
měřicího přístroje. Tyto chyby nutně nevedou ke  
statutu přístroje 2 (fatální chyba). 

dataValid 1 Platnost naměřených dat v currValues[10] 

Ukazuje, když přenášená naměřená data souhlasí s momentálně  
měřenými naměřenými daty. 
Data hodnoty by se měla převzít pro řízení  
tehdy, když je přístroj ve stavu měření  
(measureState = 3) a tato hodnota se uvádí jako platná.  
 
 Hodnota Význam 
 0 Hodnoty nejsou platné 
 1  Hodnoty jsou platné 

airPumpPressure 2 Tlak čerpadla (vzduch resp. proplachovací plyn) 
Hodnota se přenáší s informací o 2 desetinných místech (NKI).  
 

 
 Word: P_AIR  NKI: ano (2) Jednotka: mbar 

gasPumpPressure 2 Tlak čerpadla (procesní resp. kalibrační plyn) 
Hodnota se přenáší s informací o 2 desetinných místech (NKI). 
 

 
 Word: P_GAS  NKI: ano (2) Jednotka: mbar 

measureState 1 Aktuální stav analyzátoru 

 
 Hodnota Význam 
 0 Zahřát 
 1  Propláchnout 
 2 Odvodnit 
 3 Měřit 
 4 Výměna měřicího místa/výměna kanálu 
 5 Kalibrování s proplachovacím plynem 
 6 Kalibrování s kalibračním plynem I 
 7 Kalibrování s kalibračním plynem II 
 15 Chyba 

secondsInState 4 Udává čas v sekundách, jak dlouho se již analyzátor  
nachází v aktuálním stavu (measureState). 

dataValidDiscontChnls 1 Platnost některých naměřených dat v currValues[10] pro  
nekontinuálně měřené kanály (např. H2S nebo H2) –  

pouze relevantní u přístrojů, které jsou konfigurovány pro 
kontinuální  
měření, mají ale také několik kanálů, které  
měří nekontinuálně. 
Ukazuje, když jsou naměřená data platná a  
mohou se převzít. Odpovídá potom hodnotám, které přístroj  
převezme do své interní paměti. 

 
 Hodnota Význam 
 0 Hodnoty nejsou platné 
 1  Hodnoty jsou platné 
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Název Byte Popis 

gasCoolerTemp 2 Teplota plynového chladiče 
Když není k dispozici žádný plynový chladič, vrátí se 65535 resp. 
0xFFFF.  
 
Hodnota se přenáší s informací o 2 desetinných místech (NKI).  
 

 
 Word: T_COOL NKI: ano (2) Jednotka: °C 

irTemp 2 Teplota infračervené elektroniky 
Když není k dispozici žádný infračervený senzor, vrátí se 65535 resp. 
0xFFFF.  
 
Hodnota se přenáší s informací o 2 desetinných místech (NKI).  
 

 
 Word: T_IR  NKI: ano (2) Jednotka: °C 

paroxState 2 Stav Parox senzoru 
Když není k dispozici žádný Parox senzor, vrátí se 65535 resp. 
0xFFFF.  
 

 
 Hodnota Význam 
 0x0000 OK 
 0x0400 Parox senzor ve fázi zahřívání 

outerCaseTemp 2 Vnější teplota 
(překontrolovat, zda hodnota leží v platném rozsahu, např.  
-25,00 °C – 75,00 °C)  
Hodnota se přenáší s informací o 2 desetinných místech (NKI).  
 

 
 Word: T_OUT  NKI: ano (2) Jednotka: °C 

useValidFlagDiscontChnls 1 Indikátor, který udává, zda se má indikátor ‘dataValidDiscontChnls‘ 
pro  
platnost naměřených dat vyhodnotit nebo ne. 

reserve[156] 156 -  není definováno - 

Tabulka 6–1: Popis dat: 
 
  



Příručka 
Analyzátor plynu INCA3000 T100 

 

Strana 52 ze 75 

6.2 H-Bus (Master-Slave) a Profibus-DP/Modbus-RTU 

6.2.1 Struktura dat 

Komunikace s analyzátorem se uskutečňuje na základě protokolu s následující strukturou dat: 

 

Blocklänge N 
WORT 

 

DATENBLOCK 
N*WORT 

CRC16 
WORT 

 

 

není vytvořeno v 
datové struktuře 
Profibus-DP 

 

Délka bloku N 
WORT 

 

DATOVÝ BLOK 
N*WORT 

CRC16 
WORT 

 

 

 
Vyobrazení 6–2: Struktura dat H-Bus: 

 
Maximální N: 256 
Konfigurace RS232: 2400 nebo 9600 Bits/s, 8 Databit/n, 1 Stoppbit, není parita 
 
Balík dat obsahuje příkazy a popř. uživatelská data, která se mají přenést. Kódování dat ve 
formátu Intel (Little-Endian). CRC16 se vytvoří v datech pro H-Bus. 
 
Pro Profibus-DP 
Výchozí vyrovnávací paměť  5 slov (10 Byte) 
    Příkaz se 2 slovy; Příkaz se 3 slovy 
Adresa    lze nastavit na modulu (DIP spínač) 
 
Pro Modbus-RTU 
Výchozí vyrovnávací paměť  5 slov 

Příkaz se 2 slovy; Příkaz se 3 slovy 
Příkaz se 2 slovy  Rejstřík č. 1025, 1026 
Příkaz se 3 slovy  Rejstřík č. 1027, 1028, 1029 
Adresa & telegrafická jednotka baud lze nastavit na modulu (DIP spínač) 
 

Pozor 

 

Pro Profibus -DP/Modbus -RTU se musí nastavit telegrafická jednotka baud 
9600 Bit/s: 
Na INCA analyzátoru: Hlavní menu � � � � Nastavení � � � � Komunikace � � � � H-Bus 
(9600). 
U této konfigurace není možná komunikace s INCACtrl ! 

 

6.2.2 Popis p říkazu 

 
Důležité  

 

Údaje v závorkách ozna čují rozdíl mezi p římým p řenosem RS232 a p řenosem 
při napojení na Fieldbus (Profibus-DP/Modbus-RTU).  

 
Důležité  

 

Při komunikaci p řes Profibus-DP/Modbus-RTU nemusí Bus-Master vypo čítat 
CRC16. Výpo čet CRC16 p řevezme Profibus-DP/Modbus-RTU-Slave.  
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Příkaz Byte Popis 

0x0000 6 
(4)* 

Anybus Flush 

 
Formát: 0x0001 0x0000 (CRC16)* 
Odpověď: 0x0001 0x0000 (CRC16)* 

 
Je potřeba pouze při připojení Anybus-Interfaces jako Dummy-příkaz,  
protože Interface nesmí nikdy dostat přes Profibus-DP 2x stejný  
příkaz. 

0x0011 88 
(86)* 

Poslat všechna naměřená data. 

 
Formát: 0x0001 0x0011 (CRC16)* 
Odpověď: 0x002A 0x0011 Statut naměřená data (CRC16)* 

 
Aktuálně naměřené hodnoty (hodnoty, které se také  
zobrazují na displeji měřicího přístroje). 

 
Hodnoty, které se přenáší s informací o 2 desetinných místech (NKI),  
se jednou vydělí 100 a poté se zobrazí. 
Příklad CH4: Přenesená hodnota 4921 odpovídá 49,21 obj. %) 

 
Naměřená data: 
 1. Word: Kanál 1 - CH4 NKI: ano (2) Jednotka: obj. % 

 2. Word: Kanál 1 - CO2 NKI: ano (2) Jednotka: obj. % 

 2. Word: Kanál 1 - O2 NKI: ano (2) Jednotka: obj. % 

 3. Word: Kanál 1 - H2S  NKI: ne Jednotka: ppm 

 4. Word: Kanál 2 - CH4  NKI: ano (2) Jednotka: obj. % 

 5. Word: Kanál 2 - CO2 NKI: ano (2) Jednotka: obj. % 

 …  …  … 
 39. Word: Kanál 10 - O2 NKI: ano (2) Jednotka: obj. % 

 40. Word: Kanál 10 - H2S  NKI: ne Jednotka: ppm 

 41. Word: Statut 

 
Hodnota -1 (hexadecimální 0xFFFF) znamená, že není k dispozici žádná naměřená 
hodnota  
nebo chyba senzoru neumožňuje správné měření. 

 
Statut: 
 Statut = 1;  Zahřívání 
 Statut = 0;  OK 
 Statut = -1;  Hlášení 
 Statut = -2;  Chyba (fatální) 

 
Příklad:  "0x01 0x00 0x11 0x00 0x0D 0xE0"; 
   platný dotaz příkaz 0x0011 (vyřešeno po Bytech) 
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Příkaz Byte Popis 

 

0x0012 128 
(126)* 

Poslat všechna naměřená data (6 plynů) 
Struktura je totožná s příkazem 0x11 pouze dodatečně s H2 a O2 (Parox). 

 
Formát: 0x0001 0x0012 (CRC16)* 
Odpověď: 0x003E 0x0012 Statut naměřených dat (CRC16)* 

 
Naměřená data: 
 1. Word: Kanál 1 - CH4 NKI: ano (2) Jednotka: obj. % 

 2. Word: Kanál 1 - CO2 NKI: ano (2) Jednotka: obj. % 

 2. Word: Kanál 1 - O2 NKI: ano (2) Jednotka: obj. % 

 3. Word: Kanál 1 - H2S  NKI: ne Jednotka: ppm 

 4. Word: Kanál 1 - H2 NKI: ne Jednotka: ppm 

 5. Word Kanál 1 - O2-Parox NKI: ano (2) Jednotka: obj. % 

 6. Word: Kanál 2 - CH4 NKI: ano (2) Jednotka: obj. % 

 7. Word: Kanál 2 - CO2 NKI: ano (2) Jednotka: obj. % 

 …  …  … 
 59. Word: Kanál 10 - H2 NKI: ne Jednotka: ppm 

 60. Word: Kanál 10 - O2-Parox NKI: ano (2) Jednotka: obj. % 

 61. Word: Statut 

 
Hodnota -1 (hexadecimální 0xFFFF) znamená, že není k dispozici platná naměřená 
hodnota  
nebo chyba senzoru neumožňuje správné měření. 

 
Statut: 
 Statut = 1;  Zahřívání 
 Statut = 0;  OK 
 Statut = -1;  Hlášení 
 Statut = -2;  Chyba (fatální) 
 

0x0016 26 
(24)* 

Čtení starých dat jednotlivých měřených článků/kanálů (minuty) 

 
Formát: 0x0001 0x0016 (CRC16)* 
Odpověď: 0x000B 0x0016 datový blok (CRC16)* 

 
Datový blok: 
 1. Word: Naměřené hodnoty 1 
 2. Word: Naměřené hodnoty 2 
 …  … 
 10. Word: Naměřené hodnoty 10 

 
Hodnota -1 (hexadecimální 0xFFFF) znamená, že není k dispozici platná naměřená 
hodnota  
nebo chyba senzoru neumožňuje správné měření. 
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Příkaz Byte Popis 

 
 
 

0x0017 26 
(24)* 

Čtení čísel chyb 

 
Formát: 0x0001 0x0017 (CRC16)* 
Odpověď: 0x000B 0x0017 datový blok (CRC16)* 

  
Datový blok:  
 1.Word: Chyba 1 
 1.Word: Chyba 2 
 …  … 
 10.Word: Chyba 10 

 
Pro každý kanál se chyba uloží odděleně. Čísla chyb  
jsou definována v seznamu chyb jako hexadecimální (viz příloha) 

 
Příklad hlášení chyby 
Číslo chyby (dec): 785 
Číslo chyby (hex): 0x0311 
Popis: Min. tlak čerpadla není dosažen, čerpadlo se musí  
překontrolovat 

0x0018 --- -  není definováno -  

0x0021 --- -  není definováno - 

0x0022 --- -  není definováno - 

0x0023 --- -  není definováno - 

0x0031 8 
(6)* 

Zahájit měření 

 
Formát: 0x0002 0x0031 Kanál (CRC16)* 
Odpověď: 0x0002 0x0031 Kanál (CRC16)* 

 
Kanál = 0…9 

0x0032 --- -  není definováno - 

0x0033 --- -  není definováno - 

0x0040 8 
(6)* 

Číst verzi firmware 

 
Formát: 0x0032 0x0040 (CRC16)* 
Odpověď: 0x0002 0x0040 SWVERSION (CRC16)* 

 
(U_WORD) Exponent -2 tzn. 100 = verze 1.00 (V1.00) 

0x0050 6 
(4)* 

Zahájit kalibrování s kalibračním plynem I 

 
Formát: 0x0001 0x0050 (CRC16)* 
Odpověď: 0x0001 0x0050 (CRC16)* 
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Příkaz Byte Popis 

 
 

0x0051 22 
(20)* 

Číst kalibrační odchylky 

 
Formát: 0x0001 0x0051 (CRC16)* 
Odpověď: 0x0009 0x0051 Datový blok (CRC16)* 

 
Datový blok: (16 Bytes) Data 

 
Čas

1)
 posledního kalibrování rozpětí (v sek.) 0xFFFFFFFF = žádné kalibrování  

(4 Byte) 
 1. Word CO2 odchylka od nulového bodu (hodnota 10000) NKI: Ano (2) 

 2. Word CO2 poslední odchylka rozpětí (hodnota 10000) NKI: Ano (2) 

 3. Word CO2 předposlední odchylka rozpětí (hodnota 10000) NKI: Ano (2) 

 4. Word CH4 odchylka od nulového bodu (hodnota 10000) NKI: Ano (2) 

 5. Word CH4 poslední odchylka rozpětí (hodnota 10000) NKI: Ano (2) 

 6. Word CH4 předposlední odchylka rozpětí (hodnota 10000) NKI: Ano (2) 

 
1)

 Čas Unix, od 1.1.1970 00:00 hodin. 
 Může se také použít, aby se vypočítal relativní čas mezi dvěma  
 kalibrováními. Tím je možné poznat, že  
 bylo provedeno kalibrování. 
 

0x0052 6 
(4)* 

Nastartovat kalibrování s kalibračním plynem II 

 
Formát: 0x0001 0x0052 (CRC16)* 
Odpověď: 0x0001 0x0052 (CRC16)* 

 
Tabulka 6–2: Popis p říkazu 
 
*) pro Profibus-DP resp. Modbus-RTU není potřeba výpočet CRC16 
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7 Údržba 
 
 

Varování  

 

Před provád ěním údržby je t řeba p řerušit p řívod plynu a proudu.  

 
 

Varování  

 

Jestliže se zanedbá údržba, m ůže podle okolností vystupovat nebezpe čný 
plyn, p řičemž se může vyskytnout jak nebezpe čí pro zdraví tak i škody v 
důsledku koroze.  

 
 

Varování  

 

Každých p ůl roku se musí provád ět zkouška t ěsnosti všech díl ů v přístroji 
vedoucím plyn.  

 
 

Důležité  

 

Aby se zaru čila bezpe čnost provozu, smí se montovat pouze originální 
náhradní díly výrobce.  

 
 

Důležité  

 

Jestliže se musí v rámci opravy nebo údržby vym ěnit díly, je t řeba uvést p ři 
objednávce sériové číslo výrobce. Sériové číslo se nachází na typovém štítku 
(na vnit řní stran ě dveří a pravé vn ější stran ě přístroje).  

 
 

Pozor  

 

Jestliže nebudou dodrženy shora uvedené intervaly p ro vým ěnu, dojde podle 
okolností k totálním výpadk ům, které by mohly zp ůsobit prostoj p řístroje v 
délce n ěkolika týdn ů. 
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Časový interval Údržba/výměna 

6 měsíců 
 
 
 
 
 
 

- Zkontrolovat těsnost 
- Zkontrolovat kalibrování 
- Zkontrolovat tlak čerpadla 
- Zkontrolovat filtr před ventilátorem pláště, popř. vyměnit 
- Zkontrolovat spád 
- Zkontrolovat ventilátor pláště 

 

12 měsíců 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Zkontrolovat těsnost 
- Vyměnit spád 
- Zkontrolovat tlak čerpadla 
- Zkontrolovat protipožární zádrž (zabezpečení proti detonaci) 
- Vyměnit elektrochemické O2 senzory (kont. měření) 

- Zkontrolovat kalibrování 
- Vyměnit filtr nasávaného vzduchu (šedý nátrubek) 
- Vyměnit filtr před ventilátorem pláště 
- Zkontrolovat ventilátor pláště 

 

18 měsíců 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Zkontrolovat těsnost 
- Zkontrolovat kalibrování 
- Zkontrolovat tlak čerpadla 
- Překontrolovat filtr před ventilátorem pláště, popř. vyměnit 
- Zkontrolovat spád 
- Zkontrolovat ventilátor pláště 
- Vyměnit elektrochemický H2S senzor 

- Vyměnit elektrochemický O2 senzor (nekont. měření) 

 

24 měsíců 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Zkontrolovat těsnost 
- Vyměnit spád 
- Vyměnit čerpadla, zkontrolovat tlak čerpadla 
- Vyměnit protipožární zádrž (zabezpečení proti detonaci) 
- Zkontrolovat kalibrování 
- Vyměnit filtr nasávaného vzduchu (šedý nátrubek) 
- Vyměnit filtr před ventilátorem pláště 
- Zkontrolovat ventilátor pláště 

 

Tabulka 7–1: Údržba 
 

7.1 Membránové čerpadlo 

Životnost je omezena a činí při normálním namáhání cca 16000 hodin (cca 24 měsíců). 
 
Vzduchové čerpadlo nemá ventily. Plynové čerpadlo má magnetický ventil, aby se zabránilo 
vrácení vzduchu do systému. 
 
Plynové a vzduchové čerpadlo je možné obdržet jako náhradní díly a smí je vyměňovat pouze 
odborný personál. 
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7.2 EC a EC µ-pulza ční senzory 

Životnost elektrochemických senzorů (H2S, H2 a O2) je omezena. V důsledku vyšších 
koncentrací se elektrochemické senzory rychleji zničí. 
 
H2S a H2: 
Průměrná životnost senzorů H2S- a H2 činí v procesech při obvyklé koncentraci cca 18 měsíců. 
 
Senzor O2 má při kontinuálním měření životnost cca 12 měsíců, při nekontinuálním měření cca 
18 měsíců. 
 
Výměnu elektrochemických senzorů smí provádět pouze odborný personál. Jako náhradní díl 
lze objednat předkalibrovaný senzor, který se vymění za starý senzor. Měření může okamžitě 
pokračovat. 
 

7.3 NDIR senzory 

NDIR resp. infračervené senzory (CH4 a CO2) mají téměř neomezenou životnost. Jsou pouze 
citlivé vůči znečištění a vlhkosti. Zničené senzory se mohou pouze podmíněně opravit. Ve 
většině případů se musí vyměnit celý blok senzoru s topením a detektory. Kompletní blok lze 
dodat jako náhradní díl a může ho namontovat pouze odborný personál. 
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8 Seznam náhradních díl ů 
8.1 Čerpadlo 

 
 

 
 

 
Membránová čerpací jednotka na plyn s 
ventilem 
 
Hmotnost: 675 gramů 
 
Životnost: 15–18 měsíců 

Popis: Membránová čerpací jednotka na plyn 

Č. zboží: 08403199998 

 
 

 
 

 
Membránová čerpací jednotka na vzduch 
 
Hmotnost: 550 gramů 
 
Životnost: 15–18 měsíců 

Popis: Membránová čerpací jednotka na vzduch 

Č. zboží: 08403199999 

 
 

8.2 Senzory 

 

 
 

 
Elektrochemický H2S senzor 
- kompletní s kabelem a elektronikou 
- výrobcem předkalibrovaný 
 
Hmotnost: 80 gramů 
 
Životnost: 15–18 měsíců 
 

Popis: Elektrochemický H2S senzor 

Č. zboží:    08403299994 Rozsah měření: 0–10000 ppm 
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Elektrochemický O2 senzor 
- kompletní s kabelem a elektronikou 
- výrobcem předkalibrovaný 
 
Hmotnost: 150 gramů 
 
Životnost: 
cca 12 měsíců (kont. měření) 
cca 18 měsíců (nekont. měření) 
 

Popis: Elektrochemický O2 senzor 

Č. zboží: 08403299995 Rozsah měření: 0–25 obj. % 

 
 

8.3 Ostatní 

 
 
 
 

 

 
Protipožární zádrž (zabezpečení proti 
detonaci) 
- maximální tlak: 1,1 bar absolutně 
- maximální teplota: 60 °C 
- skupina výbušnosti: IIC 
 
Hmotnost: 170 gramů 
 
Životnost: 24 měsíců 
 

Popis: Protipožární zádrž ATEX 

Č. zboží: 08401199985 

 

 
 

 
Filtr nasávaného vzduchu 
 
Hmotnost: 14 gramů 
 
Životnost: 12 měsíců 
 

Popis: Filtr nasávaného vzduchu 

Č. zboží: 08401199999  
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9 Příloha 1: Analýza chyb 
V závislosti na provozních podmínkách je možné sledovat příležitostně nápadné naměřené 
hodnoty nebo jiné poruchy. V této příloze obdržíte pokyny, jak v takových situacích docílíte 
nejrychleji řešení. 

Analýza chyb 

9.1 NDIR naměřená hodnota (kysličník uhličitý nebo metan) začíná stoupat resp. klesat 

9.2 Hodnoty kysličníku uhličitého v průběhu času stoupají nebo klesají 

9.3 Analyzátor nestartuje, nýbrž zůstane stát ve statutu „zahřívání" 

9.4 Hodnoty sirovodíku jsou příliš vysoké 

9.5 Hodnoty sirovodíku jsou příliš nízké 

9.6 Vždy se měří sirovodík 

9.7 Vždy se měří kyslík resp. se zobrazí příliš vysoká hodnota 

9.8 Chyba čerpadla měřený plyn (kód chyby: 0x030E) 

9.9 Chyba čerpadla proplachovací plyn (kód chyby: 0x030D) 

9.10 Žádné hodnoty na Fieldbus-Gateway (Profibus-DP, Modbus-RTU) 

9.11 Hodnoty na Fieldbus-Gateway (Profibus-DP, Modbus-RTU) se mění 

9.12 Kalibrování nefunguje 

9.13 Není možné INCACtrl spojení k INCA analyzátoru 

 

9.1 NDIR naměřená hodnota (kysli čník uhli čitý nebo metan) 
začíná stoupat resp. klesat 

Z nevysvětlitelných důvodů během měření stoupá nebo klesá jedna z NDIR naměřených 
hodnot, nejedná se ovšem o skokovou změnu. 
 
Možná p říčina 
Okolní teplota nad 40 °C 
 
Překontrolovat/zm ěnit 
Jestliže je okolní teplota příliš vysoká, mělo by se zvolit vhodné místo pro instalaci, na kterém 
okolní teplota nepřevyšuje 40 °C. Optimální by byla klimatizovaná míst nost. 
 

9.2 Hodnoty kysli čníku uhli čitého v pr ůběhu času stoupají nebo 
klesají 

CO2 hodnoty se v průběhu času značně liší, popř. také skokově. CH4 hodnota se naopak 
nemění resp. se opět seřídí podle cyklu proplachovacího plynu. 
 
Možné p říčiny 
Znečištění v montážní skupině 
 
Překontrolovat/zm ěnit 
- Provést kalibrování nuly na CO2 kanálu (použít CH4, ne vzduch! Viz odstavec 5.1 

„Kalibrační plyny“). 
- Jestliže není k dispozici, do kalibrační větve zabudovat přepad. 
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9.3 Analyzátor nestartuje, nýbrž z ůstane stát ve statutu 
„zah řívání" 

Provozní teplota jednotlivých montážních skupin (vzhled NDIR nebo plynový chladič) není 
dosažena. 
 
Možné p říčiny 
- Okolní teplota pod 5 °C 
- Seřízení plynového chladiče (I/O deska) je defektní 
 
Překontrolovat/zm ěnit 
Překontrolovat, pro které montážní skupiny se na displeji nezobrazuje „OK“. 
Vzhled NDIR: Vzhled NDIR potřebuje v normálním případě provozní teplotu cca 50 °C ± 1 °C, 
to se může překontrolovat na displeji. Jestliže je okolní teplota pod 5 °C, potom se musí 
vyhledat vhodné místo pro instalaci. 
Plynový chladi č: Jestliže plynový chladič nezvládne chladit na nastavenou provozní teplotu, 
potom je to s největší pravděpodobností způsobeno I/O deskou (deska k nastavení), a tato se 
musí vyměnit. 
 

9.4 Hodnoty sirovodíku jsou p říliš vysoké 

H2S hodnoty jsou příliš vysoké v porovnání s předchozími měřeními. 
 
Možné p říčiny 
1. Filtr nasávaného vzduchu je ucpaný 
2. Vedení výfukových plynů je ucpané nebo zamrzlé 
3. Čerpadlo proplachovacího plynu je defektní 
4. H2S v okolním vzduchu 
5. Přístroj je chybně kalibrovaný 
 
Překontrolovat/zm ěnit 
1. Odstranit filtr nasávaného vzduchu na spodní straně přístroje (na displeji sledovat tlak 

čerpadla, viz odstavec 4.2.1), popř. vyměnit filtr nasávaného vzduchu. 
2. Sejmout ke kontrole vedení výfukových plynů (na displeji sledovat tlak proplachovacího 

plynu a tlak měřeného plynu), popř. vyfouknutím překontrolovat na průchodnost. 
3. Čerpadlo proplachovacího plynu překontrolovat na funkčnost, membránu čerpadla 

proplachovacího plynu překontrolovat na poškození, popř. vyměnit čerpadlo 
proplachovacího plynu. 

4. Sešroubování překontrolovat na těsnost. 
5. Kalibrační data pro H2S obnovit (Hlavní menu � Příkazy � Kal. reset � H2S � MENU/�  ), viz 

odstavec 4.2.6. 
 

9.5 Hodnoty sirovodíku jsou p říliš nízké 

H2S hodnoty jsou příliš nízké v porovnání s předchozími měřeními. 
 
Možné p říčiny 
1. Přístroj je chybně kalibrovaný 
2. Opotřebení senzoru 
Překontrolovat/zm ěnit 
1. Kalibrační data pro H2S obnovit (Hlavní menu � Příkazy � Kal. reset � H2S � MENU/�  ), viz 

odstavec 4.2.6. 
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2. Jestliže obnovení kalibračních dat (viz shora) nemá za následek zlepšení, musí se 
vyměnit senzor. 

9.6 Vždy se m ěří sirovodík 

Ačkoliv je známo, že v měřeném plynu není H2S, vydává se vždy hodnota pro H2S. 
 
Možné p říčiny 
1. H2 (vodík) v plynu. H2S senzor má příčnou citlivost na H2 (cca 3 ppm H2S na 2000 ppm H2) 
2. Přístroj je chybně kalibrovaný 
 
Překontrolovat/zm ěnit 
1. Měřený plyn překontrolovat na H2 (vodík). Přístroj propláchnout vzduchem a 

překontrolovat, zda je zobrazena H2S hodnota 0. 
2. Obnovit kalibrační data pro H2S (viz shora). 
 

9.7 Vždy se m ěří kyslík resp. se zobrazí p říliš vysoká hodnota 

Ačkoliv je známo, že v měřeném plynu není O2 nebo je ho tam méně než se zobrazuje, je vždy 
zobrazována pro O2 nějaké hodnota nebo příliš vysoká hodnota. 
 
Možné p říčiny 
1. Přístroj je chybně kalibrovaný 
2. Prosakování v systému měření před čerpadlem 
 
Překontrolovat/zm ěnit 
1. Překontrolovat těsnost hadic a spojení před čerpadlem měřeného plynu (překontrolovat, 

zda jsou netěsná sešroubování na vstupu měřeného plynu, zda je netěsný spád 
měřeného plynu, zda má trhlinu hadice kondenzačního čerpadla, zda má trhlinu přívod k 
čerpadlu měřeného plynu). 

2. Obnovit kalibrační data pro H2S (viz shora). 
 

9.8 Chyba čerpadla m ěřený plyn (kód chyby: 0x030E)  

V paměti chyb se zobrazuje chyba 0x030E, resp. na displeji se zobrazuje tlak čerpadla pro 
měřený plyn 0,0 mbar. 
 
Možné p říčiny 
1. Přepad je znečištěný nebo naplněný vodou 
2. Vedení výfukových plynů je ucpané nebo zamrzlé 
3. Vstupy nebo přívody plynu jsou ucpané 
4. Čerpadlo měřeného plynu je defektní 
5. Proud měřeného plynu je příliš malý 
6. Kalibrační láhev je přetočená 
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Překontrolovat/zm ěnit 
1. Zkontrolovat, zda se nahromadila na vstupní straně v interním spádu (kulatý, se žlutou 

samolepkou) voda nebo nečistota, popř. vyměnit spád. 
2. Sejmout ke kontrole vedení výfukových plynů (na displeji sledovat tlak proplachovacího 

plynu a tlak měřeného plynu), popř. vyfouknutím překontrolovat na průchodnost. 
3. Sejmout ke kontrole přívod (na displeji sledovat tlak proplachovacího plynu a tlak 

měřeného plynu), popř. vyfouknutím překontrolovat na průchodnost. 
4. Čerpadlo měřeného plynu překontrolovat na funkčnost, membránu čerpadla měřeného 

plynu překontrolovat na poškození, popř. vyměnit čerpadlo měřeného plynu. 
5. Překontrolovat, zda je v přívodu podtlak. 
6. V případě, že je připojena kalibrační láhev, tuto otevřít. 
 

9.9 Chyba čerpadla proplachovací plyn (kód chyby: 0x030D)  

V paměti chyb se zobrazuje chyba 0x030D, resp. na displeji se zobrazuje tlak čerpadla pro 
proplachovací plyn (vzduch) 0,0 mbar. 
 
Možné p říčiny 
1. Filtr nasávaného vzduchu je ucpaný 
2. Vedení výfukových plynů je ucpané nebo zamrzlé 
3. Čerpadlo proplachovacího plynu je defektní 
 
Překontrolovat/zm ěnit 
1. Odstranit filtr nasávaného vzduchu na spodní straně přístroje (na displeji sledovat tlak 

čerpadla), popř. vyměnit filtr nasávaného vzduchu. 
2. Sejmout ke kontrole vedení výfukových plynů (na displeji sledovat tlak proplachovacího 

plynu a tlak měřeného plynu), popř. vyfouknutím překontrolovat na průchodnost. 
3. Čerpadlo proplachovacího plynu překontrolovat na funkčnost, membránu čerpadla 

proplachovacího plynu překontrolovat na poškození, popř. vyměnit čerpadlo 
proplachovacího plynu. 

 

9.10 Žádné hodnoty na Fieldbus-Gateway (Profibus-DP , 
Modbus-RTU) 

Existuje spojení k Fieldbus-Gateway, ale přes modul nelze číst z paměti žádná data. 
 
Možné p říčiny 
- Komunikace v přístroji není nastavena na "H-Bus (9600)" 
- Napájení elektrickým proudem modulu Gateway není zasunuto 
- Kabel rozhraní není zasunutý (mezi INCA analyzátorem a Gateway)  
- Protokol není správně implementovaný 
- Konfigurace na Fieldbus-Gateway byla změněna � kontaktovat Union Instruments GmbH 
 
Překontrolovat/zm ěnit 
Překontrolovat shora uvedené příčiny, odstranit chybné funkce, komunikace na přístroji musí 
být nastavena na "H-Bus (9600)" (Hlavní menu � Nastavení � Komunikace). 
 

9.11 Hodnoty na Fieldbus-Gateway (Profibus-DP, Modb us-RTU) 
se mění 

Použitý protokol je protokolem H-Bus (protokol otázek a odpovědí). Hodnoty je možné krátce 
načíst z paměti a poté se náhle změní, aniž by byl zaslán další dotaz na přístroj. 
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Možné p říčiny 
Přístroj zasílá data automaticky 
 
Překontrolovat/zm ěnit 
Automatické zasílání na přístroji musí být nastaveno na „vypnuto" (Hlavní menu � Nastavení 
� Zaslat data). 
 

9.12 Kalibrování nefunguje 

Kalibrování nevede ke zlepšení hodnot, vede případně dokonce ke zhoršení. 
 
Možné p říčiny 
1. Kalibrační plyn resp. láhev nejsou zavřeny 
2. Nedostatečný kalibrační tlak 
3. Chybná kalibrační nastavení 
 
Překontrolovat/zm ěnit 
1. Překontrolovat, zda je láhev zavřena. 
2. Překontrolovat, zda je během kalibrování tlak čerpadla více než 0,05 mbar. 
3. Kalibrační nastavení načíst z paměti a překontrolovat pomocí INCACtrl. 
 

9.13 Není možné INCACtrl spojení k INCA analyzátoru  

Není možné navázat spojení k INCA analyzátoru. Počítačový program INCACtrl stále hlásí 
chybu. 
 
Možné p říčiny 
1. Nastavení komunikace na INCA analyzátoru 
2. Řídicí program pro USB sériový převodník není správně nainstalován 
3. Na INCA analyzátoru zvoleno chybné rozhraní 
4. Rozhraní na počítači není rozpoznáno (konflikt s jiným programem, který obsadí rozhraní, 

např. software pro čtení paměti mobilního telefonu)  
 
Překontrolovat/zm ěnit 
1. Komunikace na přístroji musí být nastavena na "INCACtrl" (Hlavní menu � Nastavení � 

Komunikace). 
2. Řídicí program pro USB sériový převodník překontrolovat, popř. znovu nainstalovat. 
3. Kabel modemové náhrady s rozhraním RS232 spojit na základní desce na zadní straně 

dveří analyzátoru. 
4. Nastavení COM-Port změnit, popř. manuálně nastavit (viz odstavec 4.1.1). 
 

10 Příloha 2: Kódy hlášení 
Firmware všech analyzátorů série INCA má v principu totožnou stavbu. V této příloze je 
uveden seznam veškerých možných kódů hlášení. V závislosti na konfiguraci Vašeho přístroje 
pro Vás v praxi případně nebudou hrát roli všechny kódy hlášení. Při práci s touto přílohou tedy 
myslete na to, jakou výbavou Váš přístroj disponuje (viz odstavec 1 „Technické údaje“). 
 

10.1 Chyba stavového automatu 
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Kód chyby Zobrazení Popis 

0x0100 EVENT OVERFLOW Vývojová chyba programu 
Příliš mnoho událostí v konfiguraci stavového počítače 

0x0101 STATE OVERFLOW Vývojová chyba programu 
Příliš mnoho stavů v konfiguraci stavového počítače 

0x0102 TIMER LOAD OVERFLOW Vývojová chyba programu 
Ve stavovém počítači bylo instalováno příliš mnoho 
časovačů 

 
 

Fatální chyba stavového automatu 

 
Kód chyby Zobrazení Popis 

0x0180 ERROR LIST FULL Seznam chyb je plný 
Může se nastavit v INCACtrl, jestliže má být tato chyba  
vyvolána softwarem. Jestliže ne,  
přepíše software nejstarší chyby, jestliže  
se vyskytnou nové chyby. 

 
 

10.2 Chyba v komunikaci 

 
Kód chyby Zobrazení Popis 

0x0200 COMM OPEN PORT WIN32-výjimečná chyba 
COM-Port nelze otevřít, COM-Port buď  
není k dispozici nebo je již otevřený 

0x0201 COMM CLEAR RW BUFFERS WIN32-výjimečná chyba 
r-w vyrovnávací paměť nebyla zapnuta a způsobuje  
výjimku 

0x0202 COMM SEND DATA WIN32-výjimečná chyba 
Pokus o zaslání dat na sériovém portu se nezdařil  
a způsobuje výjimku 

0x0203 COMM TIMEOUT RECEIVE Komunikační chyba protokolu sběrnice 
Z důvodu vypršení času nedošla všechna data  
do komunikace 

0x0204 COMM CLOSE PORT WIN32-výjimečná chyba 
Zavření COM-Port se nezdařilo a způsobuje  
výjimku 

0x0210 COMM CMD NOT FOUND Komunikační chyba protokolu sběrnice 
Byl dotázán příkaz, který není  
podporován/definován protokolem sběrnice 

0x0211 COMM CMD TIMEOUT 
REC. HEADER 

Komunikační chyba protokolu sběrnice 
Z důvodu vypršení času se příjem  
hlavičky protokolu nezdařil 

0x0212 COMM CMD TIMEOUT 
REC. TAIL 

Komunikační chyba protokolu sběrnice 
Z důvodu vypršení času se příjem  
konce protokolu nezdařil 

0x0213 COMM CMD CRC16 FAILED Komunikační chyba protokolu sběrnice 
Chyba při příjmu správných dat (kontrolní součet) 

0x0214 COMM CMD WRONG Komunikační chyba protokolu sběrnice 
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Kód chyby Zobrazení Popis 

ADDRESS Byla přijata chybná adresa 

0x0215 COMM CMD WRONG 
LENGTH 

Komunikační chyba protokolu sběrnice 
Byla přijata neplatná definice délky 

0x0216 COMM CMD SEND 
DATA 

Komunikační chyba protokolu sběrnice 
Zaslání dat ve sběrnici se nezdařilo 

0x0217 COMM CMD CLEAR 
RW BUFFERS 

Komunikační chyba protokolu sběrnice 
Vyprázdnění r-w vyrovnávací paměti se nezdařilo 

0x0218 COMM NO COM 
PORT OPEN 

Komunikační chyba protokolu sběrnice 
COM-Port není otevřený 

0x0219 COMM CMD BUFFER SIZE Komunikační chyba protokolu sběrnice  
Kontrola velikosti vyrovnávací paměti se nezdařila 

0x021A COMM CMD TIMEOUT 
RECEIVE 

Komunikační chyba protokolu sběrnice 
Z důvodu vypršení času se příjem všech dat  
nezdařil 

0x021B COMM CMD TIMEOUT 
HEADER PRT.2 

Komunikační chyba protokolu sběrnice 
Z důvodu vypršení času se příjem všech dat  
u extended komunikace sběrnice nezdařil 

0x0230 COMM CMD TIMEOUT 
RECEIVE ECHO  

Komunikační chyba protokolu sběrnice (fatální) 
Z důvodu problému s hardwarem sběrnice nebyl  
přijat na sběrnici žádný signál 

0x0231 COMM TIMEOUT 
NO ANSWER  

Komunikační chyba protokolu sběrnice (fatální) 
Po vyžádání dat nebyla přijata  
(od Slave) žádná odpověď 

0x0232 COMM SEND 
BUFFER OVERFLOW 

Komunikační chyba protokolu sběrnice (fatální) 
Větná délka příkazové funkce pro nastavení protokolu je  
pro vysílací vyrovnávací paměť příliš velká 

0x0233 COMM RECEIVE 
BUFFER OVERFLOW 

Komunikační chyba protokolu sběrnice (fatální) 
Větná délka příkazové funkce pro nastavení protokolu je  
pro přijímací vyrovnávací paměť příliš velká 
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10.3 Chyba p ři čtení od nebo psaní k EEPROM 

 
Kód chyby Zobrazení Popis 

0x0220 COMM SAVE DATA 
OLD COPY FCTN. 

Chyba při čtení uložených EEPROM dat 
Chyba staré kopírovací funkce. Chyba funkce již není  
specifikována, protože se tato funkce v  
nových verzích firmware již nepoužívá (>V1.04) 

0x0221 COMM SAVE DATA 
READ NOT OK 

Chyba při čtení uložených EEPROM dat 
Slave-modul reagoval hlášením „Není OK“ 
Možné řešení: 
Je třeba více času mezi psaním a čtením  
EEPROM dat 

0x0222 COMM SAVE DATA 
READ NOT CON. 

Chyba při čtení uložených EEPROM dat 
Žádný Slave-EEPROM zámek na potřebném EEPROM čísle 

0x0223 COMM SAVE DATA 
READ NOT AVLB. 

Chyba při čtení uložených EEPROM dat 
Slave-modul funkci nepodporuje 

0x0224 COMM SAVE DATA 
READ RANGE 

Chyba při čtení uložených EEPROM dat 
EEPROM vyžádal příliš mnoho dat 

0x0225 COMM SAVE DATA 
WRITE NOT OK 

Chyba při psaní uložených EEPROM dat 
Slave-modul reagoval hlášením „Není OK“ 
Možné řešení: 
Je třeba více času mezi psaním a čtením  
EEPROM dat 

0x0226 COMM SAVE DATA 
WRITE NOT CON. 

Chyba při psaní uložených EEPROM dat 
Žádný Slave-EEPROM zámek na potřebném EEPROM čísle 

0x0227 COMM SAVE DATA 
WRITE NOT AVLB. 

Chyba při psaní uložených EEPROM dat 
Slave-modul funkci nepodporuje 

0x0228 COMM SAVE DATA 
WRITE RANGE 

Chyba při psaní uložených EEPROM dat 
K EEPROM se má napsat příliš mnoho dat 

0x0229 COMM SAVE DATA 
EEPROM NOT DEF. 

Chyba při čtení nebo psaní uložených  
EEPROM dat 
EEPROM není definován - musí se definovat 

0x022A COMM SAVE DATA 
PTR. NOT SET 

Chyba při čtení nebo psaní uložených  
EEPROM dat 
Ukazatel dat není stanoven 

0x022B COMM SAVE DATA 
BUF. TOO LARGE 

Chyba při čtení nebo psaní uložených  
EEPROM dat 
Vyměřovací paměť dat příliš velká pro komunikační 
vyměřovací paměť: 
Řešení: 
Zvětšení vyrovnávací paměti nebo zmenšení  
množství dat, která se mají na EEPROM  
uložit 

0x022C COMM SAVE DATA 
NO DATA 

Chyba při čtení nebo psaní uložených  
EEPROM dat 
Velikost dat není stanovena, žádná data se nemohou  
ukládat 

0x022D COMM SAVE DATA 
EEPROM NOT FND. 

Chyba při čtení nebo psaní uložených  
EEPROM dat 
EEPROM nebyla nalezena - kód chyby staré  
kopírovací funkce 
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10.4 Chyba senzoru 

 
Kód chyby Zobrazení Popis 

0x0300 SENS CMD BUF FULL Vývojová chyba programu 
Seznam příkazů pro senzor je plný 

0x0301 SENS UNKNOWN 
DATA TYPE 

Vývojová chyba programu 
Byl stažen neznámý typ dat s příkazem - hodnoty se 
nemohou  
kopírovat 

0x0302 SENS DIVISION BY ZERO Vývojová chyba programu 
Hodnoty budou nastaveny tak, že se dělení nulou  
nevyskytuje 

0x0303 SENS UNKNOWN 
COMMAND 

Vývojová chyba programu 
Příkazem byl nastavený neznámý typ příkazu 

0x0304 SENS CMD WRONG TYPE Vývojová chyba programu 
Typ není podporován seznamem příkazů 

0x0305 SENS CAL STATUS ZERO IR1 Kalibrování nuly pro IR kanál 1 nemohlo být provedeno  
(v současné době se nepoužívá) 

0x0306 SENS CAL STATUS SPAN IR1 Kalibrování rozpětí pro IR kanál 1 nemohlo být provedeno  
(v současné době se nepoužívá) 

0x0307 SENS CAL STATUS ZERO IR2 Kalibrování nuly pro IR kanál 2 nemohlo být provedeno  
(v současné době se nepoužívá) 

0x0308 SENS CAL STATUS SPAN IR2 Kalibrování rozpětí pro IR kanál 2 nemohlo být provedeno  
(v současné době se nepoužívá) 

0x0309 SENS CAL STATUS ZERO EC1 Kalibrování nuly pro EC kanál 2 nemohlo být provedeno  
(v současné době se nepoužívá) 

0x030A SENS CAL STATUS SPAN EC1 Kalibrování rozpětí pro EC kanál 1 nemohlo být provedeno  
(v současné době se nepoužívá) 

0x030B SENS CAL STATUS ZERO EC2 Kalibrování nuly pro EC kanál 2 nemohlo být provedeno  
(v současné době se nepoužívá) 

0x030C SENS CAL STATUS SPAN EC2 Kalibrování rozpětí pro EC kanál 2 nemohlo být provedeno  
(v současné době se nepoužívá) 

0x030D SENS EC PRESSURE AIR Min. tlak čerpadla není dosažený 
Čerpadlo se musí překontrolovat 

0x030E SENS EC PRESSURE GAS Min. tlak čerpadla není dosažený 
Čerpadlo se musí překontrolovat 

0x030F SENS EC3 PRESSURE AIR Min. tlak čerpadla není dosažený 
Čerpadlo se musí překontrolovat 

0x0310 SENS EC3 PRESSURE GAS Min. tlak čerpadla není dosažený 
Čerpadlo se musí překontrolovat 

0x0311 SENS EC4 PRESSURE AIR Min. tlak čerpadla není dosažený 
Čerpadlo se musí překontrolovat 

0x0312 SENS EC4 PRESSURE GAS Min. tlak čerpadla není dosažený 
Čerpadlo se musí překontrolovat 

0x0313 SENS CALC. VALUE 
NOT DEFINED 

Vývojová chyba programu 
Metoda není v následné třídě definována 

0x0314 SENS FATAL CHNL. 
ERR NOT DEF. 

Vývojová chyba programu 
Metoda není v následné třídě definována 

0x0315 SENS ABORT MEAS. 
NOT DEF. 

Vývojová chyba programu 
Metoda není v následné třídě definována 

0x0316 SENS FACTORY 
CALIB. NOT DEF. 

Vývojová chyba programu 
Metoda není v následné třídě definována 
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Kód chyby Zobrazení Popis 

 

0x0317 SENS IR CALIB. NOT READ Vývojová chyba programu 
Kalibrování senzoru nebylo přečteno před obnovením  
kalibrování nastavení ze závodu 

0x0318 SENS IR PRESS. 
PROCESS GAS 

Chyba pro kontinuální přístroje 
Není dosažen minimální tlak v proudu procesního plynu 
Tlak měří absolutní tlakový senzor  
IR elektronika 

0x0319 SENS IR PRESS. CALIB GAS Chyba pro kontinuální přístroje 
Není dosažen minimální tlak v proudu kalibračního plynu 
Tlak měří absolutní tlakový senzor  
IR elektronika 

0x031A SENS SET FACT. 
CALIB NOT DEF. 

Vývojová chyba programu 
Metoda není v následné třídě definována 

0x031B SENS TYPE NOT DEFINED Kalibrační chyba 
Typ senzoru není definován 

 
 

Fatální chyba senzoru 

 
Kód chyby Zobrazení Popis 

0x0380 SENS GLOB ERROR Senzor vrací chybu 

0x0381 SENS GLOB ERROR IO Globální chyba se vyskytla v IO desce 

0x0382 SENS GLOB ERROR IR Globální chyba se vyskytla v IR desce 

0x0383 SENS GLOB ERROR EC Globální chyba se vyskytla v EC desce 

0x0384 SENS CHNL. ERROR IR1 Fatální chyba se vyskytla v IR kanálu 1 

0x0385 SENS CHNL. ERROR IR2 Fatální chyba se vyskytla v IR kanálu 2 

0x0386 SENS CHNL. ERROR EC1 Fatální chyba se vyskytla v EC kanálu 1 

0x0387 SENS CHNL. ERROR EC2 Fatální chyba se vyskytla v EC kanálu 2 

0x0388 SENS GLOB ERROR EC3 Globální chyba se vyskytla v EC3 desce 

0x0389 SENS GLOB ERROR EC4 Globální chyba se vyskytla v EC4 desce 

0x038A SENS ANLG. OUTPUT 
NOT VALID 

Vývojová chyba programu 
Analogové výchozí číslo příliš velké 

0x038B SENS EC CALIB PTR NOT SET Vývojová chyba programu 
Kalibrování rozpětí pro EC senzor z důvodu  
chybějícího ukazatele přerušeno 

0x038C SENS EC CALIB 
ABORT ZERO 

Kalibrování nuly pro EC senzor přerušeno 

0x038D SENS EC CALIB 
ABORT SPAN 

Kalibrování rozpětí EC senzor přerušeno 

0x038E SENS EC CALIB 
ABORT MIXER 

Kalibrování pro EC µ-pulzační senzor přerušeno 

0x038F SENS EC CALIB 
ABORT NO DEF. 

Kalibrování pro EC senzor přerušeno 

0x0390 SENS NO SLAVE 
FOUND 

Při spuštění přístroje nebyl nalezen Slave-modul. 
Překontrolujte připojení sběrnice v přístroji a  
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Kód chyby Zobrazení Popis 

verzi firmware Slave-modulu 

0x0391 SENS IR BUFFER 
OVERFLOW 

Interní overflow vyrovnávací paměti - kalibrační data nejsou  
konformní s definicí. 
Přístroj se musí opět kalibrovat na nastavení ze závodu. 

0x0392 SENS IR OLD VERS. 
CALIBRATION 

Stará verze IR-Slave-kalibrování – přístroj se musí  
kalibrovat na nastavení ze závodu 

0x0393 SENS EC OLD VERS. 
CALIBRATION 

Stará verze EC-Slave-kalibrování – přístroj se musí  
kalibrovat na nastavení ze závodu 

0x0394 SENS IR WARMUP 
OVERRUN 

Zahřátí IR desky se nezdařilo 

0x0395 SENS IR CHNL. 1 
ADC0 ERR 

Signál měření ADC0 od IR senzoru kanál 1 příliš vysoký 

0x0396 SENS IR CHNL. 1 
ADC1 ERR 

Signál měření ADC1 od IR senzoru kanál 1 příliš vysoký 

0x0397 SENS IR CHNL. 2 
ADC0 ERROR 

Signál měření ADC0 od IR senzoru kanál 2 příliš vysoký 

0x0398 SENS IR CHNL. 2 
ADC1 ERROR 

Signál měření ADC1 od IR senzoru kanál 2 příliš vysoký 

0x0399 SENS IR TEMP 
ADC ERROR 

Signál měření ADC od teplotního senzoru příliš vysoký 

0x039A SENS IR CHNL. 1 
REFERENCE ERROR 

Referenční signál kanál 1 (IR-senzor) nestabilní 

0x039B SENS IR CHNL. 2 
REFERENCE ERROR 

Referenční signál kanál 2 (IR-senzor) nestabilní 

0x039C SENS IR CHNL. 1 
REFERENCE LOW 

Referenční signál Underflow kanál 1 (IR-senzor) 

0x039D SENS IR CHNL. 2 
REFERENCE LOW 

Referenční signál Underflow kanál 2 (IR-senzor) 

0x039E SENS IR TEMP 
BROKEN 

Vyskytla se chyba teplotního senzoru 

 
 

10.5 Chyba seznamu návrhu p říkazů a úkol ů 

 
Kód chyby Zobrazení Popis 

0x0400 REQUEST LIST 
TASK NOT DEF. 

Vývojová chyba programu 
Úkol pro seznam dotazů není definován 
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Fatální chyba seznamu návrhu p říkazů a úkol ů 

 
Kód chyby Zobrazení Popis 

0x0480 CLIST OVERFLOW Vývojová chyba programu 
Overflow při vložení příkazu 

0x0481 REQUEST LIST OVERFLOW Vývojová chyba programu 
Overflow při vložení úkolu k seznamu dotazů 

0x0482 RESET CALIB. 
LIST OVERFLOW 

Vývojová chyba programu 
Nedefinovaný senzor byl dotázán pro vrácení na  
kalibrování nastavení ze závodu 

0x0483 DYN STR. 
LIST OVERFLOW 

Vývojová chyba programu 
Overflow při vyhotovení dynamického seznamu úkolů 

 
 

10.6 Chyby v menu 

 
Kód chyby Zobrazení Popis 

0x0500 MENU OBJECT OVERFLOW Vývojová chyba programu 
V menu je uloženo příliš objektů 

0x0501 MENU VALUE 
NULL POINTER 

Vývojová chyba programu 
CMenuValue Class-Objekt inicializace se nezdařila  
z důvodu NULL-Pointer 

0x0502 MENU TYPE UNKNOWN Vývojová chyba programu 
Typ hodnoty není v menu definovaný 

0x0503 MENU PARSE NUM 
WRONG ORDER 

Chyba se vyskytla po zadání čísla, pravděpodobně příliš  
mnoho písmen nebo minusové znaménko po čísle 

0x0504 MENU PARSE 
NUM TOO MANY DOTS 

Chyba se vyskytla po zadání čísla. Zadané číslo  
bylo zadáno se dvěma nebo více  
tečkami 

0x0505 MENU PARSE 
NUM CONVERSION 

Chyba se vyskytla po zadání čísla. Zadané číslo  
číslo nemohlo být změněno 

0x0506 MENU ADD SAVE TASK Vývojová chyba programu 
Vložení termínového úkolu se nezdařilo,  
změněná hodnota nebyla uložena 

0x0507 MENU ADD SEND 
COMM COMMAND 

Vývojová chyba programu 
Vložení termínového úkolu se nezdařilo,  
změněná hodnota nebyla zaslána na End-Slave-modul 

0x0508 MENU ADD WAIT TASK Vývojová chyba programu 
Vložení termínového úkolu se nezdařilo,  
zobrazovaný úkol nebude proveden, systém znovu 
nastartovat 

0x0509 MENU MAX 
INFO ELEMENTS 

Vývojová chyba programu 
V menu bylo vloženo příliš mnoho informačních prvků 

0x050A MENU ADD 
SEND COMMAND 

Vývojová chyba programu 
Vložení termínového úkolu se nezdařilo,  
změněná hodnota nebyla zaslána na End-Slave-modul 
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10.7 Chyba pam ěti 

 
Kód chyby Zobrazení Popis 

0x0600 STORE INIT Chyba při ukládání hodnot 

0x0601 STORE OPEN FILE 
FOR READING 

Chyba WIN32 
Otevření souboru ke čtení se nezdařilo 

0x0602 STORE OPEN FILE 
FOR WRITING 

Chyba WIN32 
Otevření souboru ke psaní se nezdařilo 

0x0603 STORE ALLOCATE MEMORY Chyba WIN32 
Chyba přiřazení paměti 

0x0604 STORE BUFFER NOT EMPTY Vyrovnávací paměť není prázdná 

0x0605 STORE BUFFER TOO SMALL Vyrovnávací paměť příliš malá 

0x0606 STORE PTR. 
SAVE PARAMETERS 

Ukazatel dat není stanoven 

0x0607 STORE TYPE NOT DEFINED Typ ukládání do paměti není definován 

0x0608 STORE NO STORED DATA Ukládání dat do paměti se nezdařilo. 

 
 

10.8 Chyba SD-karty 

 
Kód chyby Zobrazení Popis 

0x0700 SDCARD POWER ON CMD0 Power on Command se nezdařil 

0x0701 SDCARD INITIALIZE CMD1 Inicializace příkazu se nezdařila 

0x0702 SDCARD READ SECT. 
SEND CMD 

Čtení karty se nezdařilo 

0x0703 SDCARD READ SECT. 
START BYTE 

Čtení start-byte se nezdařilo 

0x0704 SDCARD WRITE SECT 
SEND CMD 

Psaní ke kartě se nezdařilo 

0x0705 SDCARD WRITE SECT BUSY Při psaní ke kartě došlo k překročení času 

0x0710 SDCARD FILE IO MOUNT Chyba obsahu souboru 

0x0720 SDCARD FILE IO OPEN Chyba při otevírání souboru 

0x0730 SDCARD FILE IO READ Chyba při čtení souboru 

0x0740 SDCARD FILE IO WRITE Chyba při psaní souboru 

0x0750 SDCARD FILE IO SEEK Chyba při hledání souboru 

0x0760 SDCARD FILE IO UNLINK Chyba při mazání souboru 
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10.9 Chyba H-Bus 

 
Kód chyby Zobrazení Popis 

0x0801 HBUS CRC Chyba se vyskytla při ověřování CRC16 komunikace H-Bus 

0x0802 HBUS UNKNOWN 
COMMAND 

Nalezen neznámý příkaz v H-Bus 

 
 

10.10 Hlášení událostí (nejedná se o chybu) 

 
Kód chyby Zobrazení Popis 

0x5000 EVENT BOOTING SYSTEM Spustit systém 

0x5001 EVENT ENTER WARMUP Zahřívací fáze systému 

0x5002 EVENT TIME FORWARD Aktivovat letní čas 

0x5003 EVENT TIME BACKWARD Aktivovat zimní čas 

0x5004 EVENT ENTER ERROR Hlášení bylo při vstupu do chybového stavu  
uloženo 

0x5005 EVENT CALIB STARTED Hlášení bylo po nastartování kalibrování  
uloženo (v současné době se nepoužívá) 

0x5006 EVENT CALIB FINISHED Hlášení bylo po ukončení kalibrování  
uloženo (v současné době se nepoužívá) 

 


